
SLOVO STAROSTY
Milí Litoměřičané, 

léto je v pl-
ném proudu a 
s nimi i prázd-
niny a dovole-
né, tedy čas 
radovánek a 
odpočinku. 
Snad Vám 
udělám radost 

i já, když zmíním několik akcí, 
které mě v poslední době potěši-
ly. Novotou a krásnými barvami 
doslova rozkvetl rekonstruovaný 
pavilon B nemocnice. Ukončili 
jsme kampaň pro seniory, kte-
ré se nadšeně účastnily desítky 
lidí. V hradu jsme ocenili nejú-
spěšnější žáky našich základních 
škol a ZUŠ a troufám si tvrdit, že 
vznikla krásná tradice. Výsledky 
práce litoměřického městského 
úřadu zase ocenilo Ministerstvo 
vnitra, když mu udělilo ocenění 
„Přívětivý úřad“. Uskutečnilo se 
mezinárodní sochařské sympozi-
um, které rozšíří venkovní expo-
zici soch o další čtyři díla. Další 
aktuality najdete uvnitř zpravo-
daje.

Před námi je druhá polovina 
prázdnin a s nimi i řada pěkných 
kulturních akcí probíhajících v 
rámci Litoměřického kulturní-
ho léta. Namátkou zmíním letní 
koncert Pánů kluků s filharmo-
nií, festival Svátky hudby, pivní 
slavnosti, folkový festival a řada 
dalších. Těším se na ně společně s 
Vámi. Krásné letní dny přeje

Ladislav Chlupáč  

MĚSTSKÝ ÚŘAD NABÍZÍ OBČANŮM NOVOU SLUŽBU,
KTEROU JE ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ PORADENSTVÍ

S  novou službou občanům přichází město 
Litoměřice. Začalo totiž nabízet základní právní po-
radenství, a to každé sudé pondělí na právním oddělení 
radnice na Mírovém náměstí (kancelář č. 332).

„Občané často řeší problém, s nímž si neví rady. Náš 
právník jim poradí, jakým způsobem mají postupovat, 
na koho se obrátit, jaké jsou možnosti,“ specifikovala, 
v čem nová služba spočívá, vedoucí kanceláře starosty 

města Martina Skoková. K  právníkovi je však třeba 
se objednat na telefonním čísle 416  916  107 (e-mail: 
lukas.vitek@litomerice.cz).

V žádném případě však nejde o právní zastupování, 
ani o sepisování smluv nebo podání k  soudu, ale o 
prvotní právní poradenství, bezplatné nejen pro oby-
vatele Litoměřic, ale i téměř čtyř desítek okolních obcí, 
jež spadají do jeho správní působnosti. (eva)

DEJTE MĚSTU HLAS
Město Litoměřice se zapojilo do 8. ročníku soutěže Ekologický os-

kar a postoupilo mezi finalisty. O vítězích rozhodne veřejnost v  on-
line hlasování, přičemž každý z  hlasujících se může zúčastnit soutěže 
o roční zápůjčku vozu Škoda Citigo na stlačený zemní plyn a řadu 
elektrospotřebičů značky Miele. Hlasovat je možno do 30. září 
na http://www.ekologickyoskar.cz/hlasovani. 

V  polovině června se v  Praze uskutečnila 
tisková konference, v  průběhu které byly 
představeny nomi- nované projekty. Staros-
ta Ladislav Chlupáč zde prezentoval v kategorii Obec projekt, který je sou-
borem opatření, jejichž prostřednictvím město šetří energii nezávisle na 
svém rozpočtu. „Jako první v ČR jsme dokázali motivovat své příspěvkové 
organizace, zaměstnance i občany ke společnému cíli -  šetřit energii a 
využívat obnovitelné zdroje. Prostřednictvím založeného Fondu úspor en-
ergie jsme optimalizovali nákup energie a zprovoznili fotovoltaické elek-
trárny na objektech nacházejících se v majetku města. Kroky a opatření 
vedoucí k úspoře energií přitom financujeme z již dosažených úspor,“ 
poukázal starosta na přednosti projektu, jenž bude ve finále Ekologick-
ého oskara soupeřit ve své kategorii s obcí Haňovice na Hané, která díky 
omezenému obecnímu rozpočtu šetří finance a energie prostřednictvím 
spolupráce s místními podnikateli.

Do 8. ročníku se přihlásilo téměř 300 projektů. Odborná porota vy-
bírala v každé z pěti základních kategorií (Obec, Kutil, Firma, Mládež a 
Stavba) vždy dva nejlepší, zaměřené na úsporu energií a ochranu přírody. 

Soutěž Ekologický oskar je nejvýznamnější české ocenění v oblasti 
hospodárného využívání energií. Jedná se o mezinárodní soutěž (Energy 
Globe Award), kterou v ČR  již od roku 2008 pořádá energetická společnost 
E. ON. Vítězové 8. ročníku budou představeni v  říjnu na slavnostním 
vyhlášení, které již tradičně vysílá i Česká televize. (eva) IVO ELMAN SLOŽIL

SLIB ZASTUPITELE
Sedmadvacetičlenný sbor 

zastupitelů doplnila nová tvář. Po 
rezignaci Jaromíra Mareše postoupil 
na jeho místo náhradník ODS - 
Ing. Ivo Elman, ředitel Technických 
služeb města Litoměřice. Ivo Elman, 
absolvent Provozně – ekonomické 
fakulty České zemědělské univerzity, 
který v  minulosti již funkci zastu-
pitele i radního města vykonával, již 
složil slib.  (eva)

OSLAVY PŘIPOMENOU
PARTNERSTVÍ MĚST
Ve dnech 29. a 30. září v Litomě-

řicích proběhnou oslavy 20. výročí 
spolupráce s městem Míšeň a 15. 
výročí spolupráce s městem Fulda. 
První den bude věnován představe-
ní všech tří měst a vývoje, kterým si 
po dobu spolupráce prošla. Součástí 
bude i společenský večer, kterého by 
se měli zúčastnit všichni, kteří se na 
rozvoji partnerství našich měst po-
díleli. 30. září odpoledne se pak na 
Mírovém náměstí uskuteční vystou-
pení hudebních těles z Míšně, Fuldy i 
Litoměřic, které bude zastupovat Ju-
nior band základní umělecké školy. 
Všichni jste srdečně zváni. (hrb)

EKOLOGICKÝ 
OSKAR

ČTĚTE UVNITŘ
 Nemocniční pavilon B po re-

konstrukci rozkvetl  (str. 2)
 Zahrada Č ech oslaví v září ju-

bileum (str. 11)
 Litoměřické kulturní léto po-

kračuje řadou akcí (str. 18 - 20)

ŠIKOVNÍ ŽÁCI A STUDENTI BYLI OCENĚNI. Školáci, kteří ve školním roce 2015/2016 dosáhli mimořádné-
ho vědomostního, sportovního či jiného úspěchu, byli na závěr školního roku oceněni starostou města Ladislavem 
Chlupáčem a členem správní rady Nadačního fondu Kalich Pavlem Kejřem v průběhu slavnostního večera, který se 
uskutečnil za přítomnosti pedagogů, ředitelů škol a rodičů v sále hradu. Více informací na straně 8. Foto Karel Pech

Radniční zpravodaj

PŘEDÁNY BUDOU  
CENY KLÁRA

Město po dvou letech opět udělí 
Ceny Aloise Klára osobnostem, které 
se významným způsobem zasloužily o 
rozvoj zdravotnictví a sociálních služeb 
ve městě. Stane se tak 5. září v domě kul-
tury na závěr charitativního koncertu 
pro hospic. O tom, kdo cenu letos získá, 
rozhodnou radní na základě doporuče-
ní odborné komise. Uzávěrka nominací 
byla 27. července.  (eva)
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V PARKU JE WIFI
VOLNĚ PŘÍSTUPNÁ
V parku Jiráskovy sady je  možné 

volně využívat wifi. Zřízení přístu-
pu k internetu v parku bylo hlavním 
požadavkem mladých lidí, což vyply-
nulo z diskusního fóra mladých. Rad-
nice jim vyšla vstříc a nyní je pokrytí 
plochy parku cca 70%. Wifi je možné 
využívat bez hesla, pokrytí parku sig-
nálem zajišťují čtyři vysílače. 

V parku V. Havla je možné využít 
chytrou solární lavičku, kde si kromě 
přístupu k  internetu můžete i dobít 
mobil, tablet či fotoaparát.  (rv)

RADNIČNÍ ZPRAVODAJ  - str. 2 ÚZEMNÍ ROZVOJ

Technologie bazénu prochází 
složitými úpravami. Na snímku ve-
doucí bazénu L. Beneš. Foto (eva)

STŘECHU PIVOVARU ČEKÁ OPRAVA
Na počátku srpna byla zahájena kompletní oprava 

střechy jedné z  budov pivovaru. Zastupitelé v  rámci 
mimořádných rozpočtových změn uvolnili na realizaci 
investičního záměru 3,47 milionu korun. Střecha objek-
tu je totiž v havarijním stavu a podle odborníků ohrožuje 
chodce i automobily projíždějící ulicí Krajská. S realizací 
proto nelze otálet, navíc je třeba zabránit chátrání ob-
jektu, do kterého zatéká. 

„Výběrové řízení na dodavatele již proběhlo, přičemž 
s nejnižší nabídkou 3,47 milionu korun vyhrála firma Ch-
ládek a Tintěra,“ uvedla v této souvislosti vedoucí odboru 
územního rozvoje městského úřadu Venuše Brunclíková. 

Budova bývalého pivovaru sice není památkově 
chráněná, ale nachází se v  městské památkové rezer-
vaci. Radnice se proto pokusí ponížit finanční náklady 
města na rekonstrukci střechy s  pomocí dotace Mi-
nisterstva kultury, o kterou již požádala. Rozhodnutí 
padne v září.

Jednání vedení radnice s investory, kteří by obno-
vili výrobu pivovaru, nadále probíhají. „V tuto chvíli 
je předčasné spekulovat o výsledku, neboť jsme ve fázi 
vyjasňování vzájemných podmínek,“ informoval mís-
tostarosta Karel Krejza. (eva)

HERNA VEDLE ŠKOLY 
JE TERČEM KRITIKY
Zastupitelé neschválili úpravu 

městské vyhlášky týkající se hazardu. 
Zastupitel Petr Panaš navrhl, aby 
byly ze seznamu adres, kde je možné 
sázkové hry a loterie provozovat, 
vyškrtnuty dvě adresy na Dlouhé 
ulici. Kritizoval tak fakt, že se v jedné 
budově nacházejí herny a škola.

Místostarosta Karel Krejza, který 
v  době nepřítomnosti starosty jed-
nání zastupitelstva řídil, ale upo-
zornil, že herna v  budově sídlila 
dříve než škola. Je proto třeba zvážit 
i možná právní rizika. „Navíc město 
těmto hernám žádná povolení nevy-
dávalo, protože pro videoloterijní ter-
minály tak činí Ministerstvo financí a 
ta současná jsou platná,“ poukázal na 
další aspekt místostarosta.

Jak ale vzápětí dodal, ani jemu se 
nelíbí takové „sousedství“.  Navrhl 
proto odložit řešení tohoto problému 
na zářijové jednání zastupitelstva, do 
kterého budou zpracována i právní 
stanoviska. Zároveň by mělo dojít k 
úpravě vyhlášky města s ohledem na 
novelu zákona o hazardu. S návrhem 
většina přítomných zastupitelů 
souhlasila.  (eva)

Zabránit vniku vody by podle projektu měly v případě podjezdů pod 
železniční tratí demontovatelné zábrany a nikoliv pytle s pískem, jako tomu 
bylo v rocee 2013, kdy město naposledy zasáhla povodeň. Foto Eva Břeňová 

KRYTÝ PLAVECKÝ BAZÉN JE
CELÉ PRÁZDNINY UZAVŘEN
Mimořádně celé letní prázdniny je 

letos uzavřen krytý plavecký bazén. 
Důvodem je realizace technických 
opatření, která povedou k  výraz-
ným úsporám vody, elektrické ener-
gie a tepla. Litoměřická radnice tak 
zahájila projekt EPC (poskytování 
energetických služeb se zaručeným 
výsledkem), spočívající v  realiza-
ci energeticky úsporných opatření 
v městských objektech. 

Celkem se úpravy dotknou 
třinácti objektů, přičemž krytý plavecký bazén přichází na řadu jako jeden 
z prvních. „Kromě každoroční běžné údržby, do níž jsme letos zahrnuli i 
výměnu podhledů v koupelnách, části původních oken za tepelně izolované 
apod., dochází ke kompletní výměně vzduchotechniky, osvětlení bazénů a 
modernizaci filtrace.  Nově bude systém vytápění centrálně řízený a regulo-
vaný,“ charakterizoval úpravy vedoucí bazénu Ladislav Beneš. Plavecký ba-
zén, který dle hrubých odhadů navštíví ročně 130 tisíc lidí, bude veřejnosti 
prvně přístupný 1. září. (eva)

CÍL:  ENERGETICKÉ ÚSPORY 
Do projektu EPC, spočívajícím v  realizaci energeticky úsporných 

opatření, je kromě plaveckého bazénu zahrnuto dalších 12 objektů, 
jako jsou základní a mateřské školy, dům kultury, dům s pečovatelskou 
službou, centrální školní jídelna apod. „Na daných budovách postupně 
budou rekonstruovány zdroje tepla, regulovány topné větve, nahraze-
na oběhová čerpadla, osazeny termostatické ventily, rekonstruována 
osvětlení, izolovány rozvody tepla a podobně. V budovách městského 
úřadu je v  plánu komplexní renovace kotelen. Na zimním stadionu a 
bazénu stavba nových trafostanic, které umožní odběr nemalého množ-
ství elektřiny ve výhodnějších tarifech vysokého napětí,“ vyjmenoval 
opatření zahrnutá do projektu EPC energetický manažer města Jaroslav 
Klusák. 

Metoda EPC má dva základní přínosy. Tím prvním je fakt, že inves-
tiční náklady jsou hrazeny firmou, která projekt realizuje. Z rozpočtu 
města tak byla financována pouze část přípravné fáze podpořená dotací 
z Ministerstva průmyslu a obchodu. Druhým přínosem je skutečnost, 
že firma realizující energeticky úsporná opatření garantuje dosažení 
úspor energie v objektech města a nese za ně plnou odpovědnost, což je 
smluvně garantováno. „Město Litoměřice uzavřelo smlouvu na základě 
výběrového řízení na nadlimitní veřejnou zakázku s firmou AB Facility. 
Zaručená úspora má během smlouvy platné deset let dosáhnout 54,4 
milionu korun,“ upřesnil místostarosta Karel Krejza. (eva)

CHRÁNIT PŘED POVODNÍ
LZE JEN PRAVÝ BŘEH LABE

Radnice pracuje na projektu 
protipovodňových opatření, která 
by ochránila území města nacháze-
jící se na pravém břehu řeky 
Labe. Již byla dokončena studie 
proveditelnosti a zadáno zpra-
cování projektové dokumentace 
pro územní rozhodnutí. 

Studie  řeší šest stavebních 
objektů. „Jde o demontovatelné 
hrazení s  trvale zabudovanými 
základy pro podchody a pod-
jezdy pod železniční tratí, a to 
U Pramene, v  Dolní Rybářské 
ulici I a II, dále v ulicích Jarošova, 
Mezibraní a Marie Pomocné,“ 
specifikovala vedoucí odboru 
územního rozvoje městského úřadu 
Venuše Brunclíková. Součástí jsou i 
terénní úpravy v  místech, kde ústí 
Pokratický potok, a úpravy kanali-
zace spočívající v usazení čerpacích 
šachet a zpětných klapek. 

Náklady jsou předběžně vyčísleny 
na 5,6 milionu korun. O termínu reali-
zace je v tuto chvíli předčasné hovořit, 

protože jednání se stavbou dotčenými 
orgány, stejně jako možným inves-
torem stavby, probíhají.

Připravovaná protipovodňová 
opatření se však týkají pouze pravé-
ho břehu Labe. „Bohužel ochrana 

želetické části je i podle odborníků 
velmi problematická, navíc náklady 
by se pohybovaly v  řádech desítek 
milionů korun, což je mimo finanční 
možnosti města,“ konstatoval místo-
starosta Karel Krejza. (eva)
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Vodní prvky v parku jsou vítaným 
zpestřením nejen pro nejmenší 
návštěvníky.  Foto Eva Břeňová

VY SE PTÁTE,
MY ODPOVÍDÁME

Proč nefungují vodní prvky?
Se svými dcerami často navštěvuji 
Jiráskovy sady, jejichž proměna se 
mi po rozsáhlé rekonstrukci moc 
líbí. Mrzí mě však, že často nefun-
gují vodní prvky, což je obzvláště 
v  parných letních dnech velká 
škoda. Proč tomu tak je?

František Moravec 
„Již tři ukradené trysky jsou 

důvodem, proč nefunguje pítko v Jirás-
kových sadech. Pítko v parku Václava 
Havla zase ucpali ti, co do něj nahá-
zeli písek. Zatímco v  prvním případě 
se čeká na dodávku náhradních trysek 
atypického charakteru, druhý vodní 
prvek již byl vyčištěn a opraven.

Vodní prvky jsou v současné 
době funkční. Je nám líto, že někteří 
lidé svým nevhodným chováním 
znemožní ostatním občerstvit se 
a zchladit se obzvláště v  parných 
letních dnech, ale mnoho s  tím 
nenaděláme. Faktem však je, že vý-
padky dalších vodních prvků v Jirás-
kových sadech z provozu způsobují i 
technické problémy, jako jsou výpad-
ky elektroniky, která řídí střiky a vod-
ní hranol. V  současné době je toto 
předmětem reklamačního řízení.“

 Lenka Brožová, pracovnice
odboru životního prostředí MěÚ

ANKETA I PRŮZKUM POTVRDILY
ZÁVĚRY DISKUSNÍHO FÓRA

Již ukončená anketa a so-
ciologický průzkum potvrdi-
ly závěry veřejného diskus-
ního fóra Desatero problémů 
Litoměřic, které se v  dubnu 
uskutečnilo v domě kultury. De-
finováno bylo šest problémů a 
námětů, které si podle obyvatel 
města žádají řešení.

Rekonstrukci plaveckého ba-
zénu za prioritní pro vedení 
města překvapivě označili nejen 
účastníci veřejné diskuse, ale i 
46 procent občanů hlasujících 
v  anketě. Pro projekt hlasovaly 
nadprůměrně ženy, lidé do 20 let 
a nad 50 let a rezidenti Kocandy 
a okolních obcí.

Na druhém místě se v  anketě 
umístila revitalizace městské 
tržnice, pro kterou se vyslovilo 
44% hlasujících. Projekt zaujal 
zejména padesátníky a rezidenty 
Kocandy a Cihelny. Třetí místo 
obsadil požadavek na vybu-
dování cyklotrasy mezi Pokra-
ticemi a dolním nádražím se 
ziskem 38% hlasů, přičemž pro 
něj hlasovali zejména lidé od 30 
do 50 let a obyvatelé Pokratic.

Zatímco požadavek na rekon-
strukci plaveckého bazénu je pro 
vedení města novinkou, dalšími 
dvěma tématy se již zabývá. 
Projekt na revitalizaci tržnice 
po projednání s  veřejností již 
byl dokončen. Uskutečnila se i 
mimořádná pracovní schůzka 
zastupitelů na téma nejen roz-
voje cyklodopravy ve městě, ale 
také parkování v centru.

Přestože se v  anketě na 4. 
místě umístilo zřízení mamo-

grafu, na diskusním fóru v domě 
kultury podporu tento projekt 
nezískal. Proto zůstal mezi tzv. 
neověřenými problémy. Naopak 
podporu jak na diskusním fóru, 
tak následně i v  anketě a so-
ciologickém průzkumu získalo 
přání na důraznější vymáhání 
dodržování vyhlášek městskou 
policií (s akcentem na pejskaře), 
výstavba nových startovacích 
bytů pro mladé a zvýšení počtu 
odpadkových košů zvláště 
v okrajových částech města. 

Za tzv. kontroverzní témata lze 
označit instalaci stojanů a zřízení 
webového portálu s  nabídkami 
studentských brigád, neboť se 
nesetkala s dostatečným zájmem 
hlasujících. Patří mezi ně i vy-
budování skateparku, k  čemuž 

se odmítavě staví obyvatelé nad 
50 let, ale i chystané přemístění 
ZUŠ do budovy bývalého vojen-
ského velitelství. 

Hlasování o prioritách města 
prostřednictvím ankety, které 
proběhlo mezi 15. dubnem a 15. 
květnem, se účastnilo 403 hlasu-
jících, z toho bylo 56% žen a 44 % 
mužů. Největší zastoupení měli re-
zidenti centra Litoměřic a Pokra-
tic. Mladí lidé od 20 do 40 let byli 
nejaktivnější, lidé pod 20 a nad 50 
let hlasovali naopak nejméně.

Sociologický průzkum pak 
probíhal ve stejné době na 
reprezentativním vzorku 500 
obyvatel. Kompletní přehled 
s  výsledky naleznete na we-
bových stránkách Zdravého 
města Litoměřice. (eva)

ZASTUPITELÉ DOPLNILI 
ZÁSOBNÍK PROJEKTŮ

Do „Zásobníku projektů města Litoměřice na roky 
2016 – 2019+“  bylo zařazeno celkem třiadvacet no-
vých projektů určených v  budoucnu k realizaci. Jejich 
seznam schválili zastupitelé na základě doporučení 
strategického týmu města, který tvoří vedení radnice a 
vedoucí odborů městského úřadu. 

V  seznamu je například modernizace softwarové ar-
chitektury městského úřadu, rozšíření městského kame-
rového systému, modernizace a rekonstrukce vybavení 
domu kultury, kina, vybudování zázemí pro sportovní 
kluby v kasárnách Dukelských hrdinů, rekonstrukce at-
letického oválu Základní školy v  Havlíčkově ulici, po-
kračování regenerace sídliště Pokratice, prostoru výsta-
viště apod. 

Zásobník projektů, který patří mezi strategické do-
kumenty, přehledně zobrazuje jak zpracované návrhy 
rozvojových projektů, tak zrealizované a připravované 
rozvojové projekty   města. Podrobněji se s ním můžete 
seznámit http://zdravemesto.litomerice.cz/projekty-a-
-kampan/zasobnik-projekt-msta-litomice.html. (eva)

UČINIT TAK MŮŽETE I VY
Obyvatelé Litoměřic se mohou stát 

spolutvůrci zásobníku projektů města. 
Zásobník představuje přehled ověřených 
záměrů výhledově určených k  realizaci. 
Záměry pro období let 2016 – 2019+ 
byly shromážděny ve spolupráci s  ve-
doucími odborů městského úřadu. 
Nyní má příležitost fyzická i právnická 
osoba s  trvalým bydlištěm nebo sídlem 
v  Litoměřicích navrhnout doplnění o 
vlastní projekt, jehož realizace dle jeho 
názoru městu prospěje.

Je však třeba splnit několik kritérií.  „Pro-
jekt musí být realizován na veřejném pros-
tranství nebo ve veřejně přístupné budově, 
realizace nesmí odporovat zákonům, 
územnímu plánu, strategické-mu plánu 
a dalším rozvojovým koncepcím města. 
Dále nesmí být komerčního charakteru,“ 
upozornila manažerka strategií městského 
úřadu Veronika Šturalová, která je zároveň 
správcem zásobníku projektů.  

Projekt bude doručen správci, který 
po diskusi s  vedoucími odborů předá 
návrh kompetentnímu pracovníko-
vi. Ten se následně spojí s  navrho-
vatelem a v  případě potřeby projekt 
doplní. Konečné slovo při rozhodování 
o tom, zda bude zařazen do zásob-
níku města, mají mít zastupitelé. „Do 
zásobníku projektů budou zazna-
menávány investiční projekty (akce) 
přesahující milion korun a dále projekty 
neinvestičního charakteru přesahující 
500 tisíc korun,“ upřesnila Veronika 
Šturalová.

Sběr návrhů probíhá celoročně, 
a to písemnou formou s  využitím 
formuláře umístěného na webu města 
nebo elektronickou formou. Zásob-
ník je k  nahlédnutí na webových 
stránkách města v sekci strategických 
dokumentů. (eva)

Na veřejném diskusním fóru, které se uskutečnilo v dubnu, obyvatelé města 
opět definovali nejpalčivější problémy, které si dle jejich názoru vyžadují 
řešení. Foto Eva Břeňová



ZTRÁTY A NÁLEZY: 
ČASTO KURIOZITY
Každý z  nás někdy něco ztratil 

nebo někde zapomněl. Ne každý ale 
ví, jak se má při ztrátě nebo nálezu 
zachovat. Tuto problematiku upra-
vuje nový občanský zákoník, zákon 
č. 89/2012 Sb.

Podle něho je nálezce povinen věc 
vydat vlastníkovi nebo oznámit nález 
obci, na jejímž území byla nalezena. 
Nejčastěji se ztrácí drobnosti, jako 
jsou klíče, které se ale dobře iden-
tifikují například podle přívěšků. 
V současné době lidé ztrácejí mobily, 
náušnice, peněženky či tašky. Mezi 
nálezy ale nechybí ani jízdní kola 
nebo kočárky.

„Raritou byly nálezy, které nám 
přinesli policisté po vyrušení pa-
chatelů trestných činů. Jednou to 
bylo kasařské náčiní, podruhé sva-
zek měděných  kabelů. Každý nález 
je třeba zaprotokolovat.  Po třech 
letech, původní občanský zákoník 
hovořil pouze o  jednom roku, když 
se o  věci nikdo nepřihlásí, se sejde 
likvidační komise a rozhodne, jak se 
s věcmi naloží. Pokud se ale majitel 
nálezu ozve, je vyzván k  prokázání 
totožnosti a identifikaci věci, kterou 
postrádá,“ říká Milena Nováková, 
vedoucí oddělení správních činností 
městského úřadu, pod které agenda 
ztrát a nálezů spadá.

Nalezené věci můžou přebírat po-
licisté, strážníci, v  Litoměřicích se 
drobnosti vhazují i do schránky bez-
pečí u  podatelny městského úřadu. 
Své zkušenosti s  nálezy a ztrátami 
mají i pracovníci informačního cen-
tra, které je v turistické sezoně otevře-
no každý den v týdnu. „Jednou nám 
nálezce přinesl tašku s doklady i s pe-
nězi. Našli jsme v ní doklad o platbě 
v autoservisu, na kterém bylo telefon-
ní číslo. Přes servis se nám podařilo 
zatelefonovat majiteli, který neváhal 
absolvovat několik set kilometrů a 
druhý den stál v našem infocentru,“ 
uvedla jeden z příběhů se šťastnějším 
koncem Hana Mildová, vedoucí in-
formačního centra na Mírovém ná-
městí. Václav Sedlák 
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Trnavská koordinátorka Regina Hulmanová (vpravo) spolu s koordinátorka-
mi Zdravého města Litoměřice Ritou Vlčkovou a Terezou Kalinovou, které ji 
seznámily s činnostmi Zdravého města Litoměřice. Foto Petr Hermann

MĚSTSKÝ ÚŘAD ZÍSKAL
CENU MINISTERSTVA

Městský úřad v Litoměřicích získal od Ministerstva vni-
tra (MV) cenu v  soutěži „Přívětivý úřad 2016“. Ocenění 
v  kategorii Ústeckého kraje převzal v Benešově z rukou 
náměstkyně ministra vnitra pro řízení sekce veřejné správy 
Jany Vildumetzové starosta Ladislav Chlupáč a tajemník 
městského úřadu Milan Čigáš. Litoměřice skončily třetí za 
Chomutovem a Mostem. 

MěÚ Litoměřice zároveň byl zařazen do příručky dobrých 
praxí, kterou MV vydalo. Jako inspirace pro další obce je zde 
prezentována sekce „Potřebuji si vyřídit“ umístěná na we-
bových stránkách města. Tu pracovníci litoměřického úřadu 
vytvořili na bázi svých zkušeností jako přehledný nástroj pro 
orientaci občanů na úřadu. Prostřednictvím sekce jsou oby-
vatelé srozumitelně navigování jak postupovat při vyřizování 
úředních záležitostí, na koho se obrátit, jaké podklady si 
přinést, s jak vysokým poplatkem počítat apod.

„Prvního ročníku soutěže se zúčastnilo 190 obcí 
s rozšířenou působností, což je téměř 84 procent všech obcí 
s rozšířenou působností v České republice (včetně městských 
částí hl. m. Prahy). Přívětivost a otevřenost se testovala po-
mocí dotazníkového šetření, který obsahoval na 40 otázek 
rozdělených do tří kategorií: přístupnost úřadu pro občany, 
transparentnost úřadu a komunikace s úřadem. Po ověření 
získaných dat se stanovili vítězové jednotlivých krajů,“ uvedla 
ředitelka tiskového odboru MV Lucie Nováková. (eva)

TRNAVŠTÍ  SE INSPIROVALI V LITOMĚŘICÍCH 
 Slovenská Trnava hledá inspiraci v Litoměřicích, které se dlouhodobě 

drží na špici Národní sítě Zdravých měst. V zimě prezentoval v Trnavě 
na konferenci o udržitelné energetice zkušenosti z Litoměřic energe-
tický manažer Jaroslav Klusák. Dosažené výsledky zaujaly natolik, že 
do Litoměřic zavítal trnavský primátor Peter Bročka. 

„Se starostou Ladislavem Chlupáčem se domluvil na spolupráci 
nejen v této oblasti, ale také na úrovni Zdravých měst. Města Trnava 
spolu s Bratislavou a Banskou Bystricou totiž na Slovensku jako jediná 
propagují myšlenky Zdravých měst,“ nastínil počátky spolupráce 
litoměřický zastupitel a předseda Národní sítě Zdravých měst ČR Petr 
Hermann.

Spolupráce nadále pokračuje. Načerpat příklady dobré praxe přijela 
minulý  měsíc do Litoměřic nová trnavská koordinátorka Regina Hul-
manová. Koncem srpna se pak v  Trnavě uskuteční setkání zástupců 
Národní sítě Zdravých měst, kterého se zúčastní i Petr Hermann. „Cí-
lem je, aby i na Slovensku vznikla organizace, jež propojí slovenská 
města a obce v  projektu Zdravé město a Místní agenda 21, obdobně 
jako tomu je v Čechách,“ uvedl Petr Hermann. (eva)

SEKCE „POTŘEBUJI SI VYŘÍDIT“ BODOVALA
V CELOREPUBLIKOVÉ SOUTĚŽI

Cenu v kategorii měst za druhé 
místo v soutěži eOsobnost eGo-
vernmentu převzal v  Náchodě 
tajemník Městského úřadu 
v  Litoměřicích Milan Čigáš. Stalo 
se tak v rámci celorepublikové kon-
ference, jejímž cílem byla vzájem-
ná výměna zkušeností odborníků 
pracujících v  oblasti elektronizace 
veřejné správy, a to na různých 
úrovních - od obcí, měst, až po 
státní úřady a ministerstva. 

Zpestřením konference bylo 
vyhlášení prvního ročníku 
soutěže magazínu Egovernment, 
která ukázala na osobnosti, jež se 
v  daném roce nejvíce zasloužily 

o rozvoj a popularizaci elek-
tronizace veřejné správy v  ČR. 
Litoměřický městský úřad byl 
oceněn za novou sekci Potřebuji 
si vyřídit, která již po svém 
spuštění zaznamenala na we-
bových stránkách města vysokou 
návštěvnost. Lidem totiž poskytu-
je podrobný návod, jak v různých 
životních situacích při kontaktu 
s úřadem postupovat.

„Z ocenění mám velkou radost. 
Poděkování patří hlavně oddělení 
informatiky, které nese velkou 
zásluhu na spuštění sekce, a ve-
doucím odborů, kteří návody, jak 
postupovat v  různých životních 

situacích, připravovali,“ uvedl 
tajemník Čigáš. Podle něj bude 
elektronizace veřejné správy 
v  Litoměřicích pokračovat. 
„Chystáme se na spuštění plateb-
ních terminálů, aby lidé mohli 
poplatky hradit na úřadu kartou, 
dokončujeme  mapový podklad 
tak, aby se lidé po rozkliknutí 
konkrétního místa dozvěděli, 
kdy ho budou technické služby 
města čistit apod.,“ vyjmenoval 
některé z  již připravovaných no-
vinek tajemník, který hned po 
svém nástupu do funkce nastavil 
otevřeno komunikaci jak s kolegy, 
tak s veřejností. (eva)

Náměstkyně ministra vnitra předává ocenění tajem-
níkovi úřadu (uprostřed) a starostovi města. Zdroj: MV
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Vedoucí oddělení rozvoje Miroslav Janošík v 
moderníizované kuchyni.  Foto Eva Břeňová  

PAVILON NEMOCNICE ROZKVETL
Zhruba půlroční rekonstrukce několika ordinací a čeká-

ren v prvním nadzemním podlaží pavilonu B byla v červ-
nu završena. Nového kabátu se dočkaly odběrová místnost 
a ORL ambulance, v rámci které navíc vznikla další zcela 
nová vyšetřovna. Zásadních změn dostály také dvě zde 
umístěné společné čekárny a zcela nová jsou i sociální zaří-
zení pro veřejnost a pro zaměstnance nemocnice.

„Dětský pavilon byl postaven a dán do provozu v roce 1993. 
Přes dvacet let bylo jeho první nadzemní podlaží využíváno 
jako speciální ambulance pro děti i dospělé. Prostory, který-
mi každý den projde až 200 pacientů, však již nevyhovovaly 
potřebám,“ uvedl Miroslav Janošík, vedoucí oddělení rozvoje, 
zdravotnické techniky a veřejných zakázek nemocnice. 

Stavební práce byly zahájeny dispozičními změnami od-

běrové místnosti a vyšetřoven ORL, vyměněna byla velká 
část rozvodů vody, kanalizace, elektro a slaboproudu. V ce-
lém rozsahu došlo k opravě povrchů stěn, výměně podhle-
dů, včetně integrovaného osvětlení a nových podlahových 
krytin. Pro osvětlení chodeb a čekáren je použito úspor-
ných LED diod. Podlahová krytina je ze speciálního PVC, 
stěny z části zdobí obrazové tapety. Vyšetřovny a čekárny 
byly vybaveny novým nábytkem. Modernizace výrazně za-
sáhla i sociální zařízení pro pacienty a zaměstnance. 

Úpravy proběhly za provozu. Celkové náklady na sta-
vební práce dosáhly téměř 2,5 mil. Kč, náklady na vnitřní 
vybavení cca 700 tisíc Kč. Vše bylo hrazeno z rozpočtu ne-
mocnice. Celá akce byla realizována podle architektonické-
ho návrhu Ing. arch. Nadi Richterové. (nk, mj)

HALA NABÍZÍ MALÉ 
OSTRŮVKY KLIDU

Vernisáží za účasti několika 
desítek hostů a s  vystoupením 
smyčcového kvarteta ZUŠ byla 29. 
června v  hale nemocnice zaháje-
na další výstava fotografií. Cyklus 
s  názvem „Malé ostrůvky klidu“ 
zde vystavuje až do konce srpna 
litoměřická fotografka Jarmila 
Kacarová, jež má za sebou již 10 
autorských a 5 společných výstav 
a s úspěchy se účastní různých 
soutěží.

Soubor fotografií pod souhrn-
ným názvem „Malé ostrůvky kli-
du“ obsahuje snímky z míst, kam 
se autorka ubírá se svým fotoapa-
rátem nejraději – miluje stromy, 
přírodu, klidná místa a různá zá-
koutí Litoměřic. Jarmila Kacarová 
tam chodí za tichem, které bývá 
někdy tou nejkrásnější hudbou. 
S  oblibou ale navštěvuje i místa, 
která jsou zdánlivě nezajímavá, 
nehostinná. (nk)

STRAVOVACÍ PROVOZ JE POSTUPNĚ MODERNIZOVÁN
Další dílčí etapa rekonstrukce stravovacího pro-

vozu litoměřické nemocnice byla ukončena. Účast-
níci  prohlídky nově zrekonstruovaných prostor 
měli možnost prohlédnout si nejen varnu a sezná-
mit se  s novými varnými technologiemi, ale také 
kanceláře nutričních terapeutek, zmodernizovaný 
prostor pro mytí nádobí i samotnou myčku bílého 
nádobí nebo denní místnost zaměstnanců.

„Původním záměrem bylo rekonstruovat stra-
vovací provoz s pomocí prostředků z evropských 
dotací. Ačkoli byly naše žádosti výborně bodově 
hodnoceny a splňovaly všechna kritéria, nebyla 
nám dotace opakovaně poskytnuta. Proto nemoc-
nice přistoupila k postupné rekonstrukci stravova-
cího provozu z vlastních prostředků. V první etapě 
probíhající v letech 2011 až 2016 jsme se rozhodli 
nejprve zmodernizovat varnu kuchyně,“ přiblížil 
pozadí rekonstrukce Miroslav Janošík, vedoucí od-
dělení rozvoje.

V roce 2015 pokračovaly práce na úpravách pro-
stor mytí nádobí a kanceláří nutričních terapeutek. 

Opět došlo k celkové stavební rekonstrukci celého 
prostoru s důrazem na snížení energetické nároč-
nosti mytí nádobí, zlepšení pracovních a hygienic-
kých podmínek. Z  technologického zařízení byla 
dodána zejména nová pásová myčka bílého nádobí 
splňující nejpřísnější hygienické a energetické ná-
roky, varna byla doplněna o 2 konvektomaty. „Za 

zmínku stojí i celonerezový stropní podhled nad 
varnou, který celoplošně přivádí čerstvý vzduch 
a zároveň odvádí vznikající páru. Nová vzducho-
technická jednotka je osazena rekuperací tepla,“ 
upozornil na další z nových prvků Janošík. 

Celkové finanční náklady na dosavadní rekon-
strukci stravovacího provozu činily 28,6 mil. Kč.  

„V  dalších etapách počítáme zejména s rekon-
strukcí sociálních zařízení a šaten zaměstnanců a 
výměnou zbývajících vzduchotechnických jedno-
tek pro přípravny a mytí nádobí. Modernizovat a 
přestavět je třeba i skladové hospodářství kuchyně, 
včetně chladících a mrazících boxů. Dále je třeba 
vyměnit a modernizovat i výtahy pro přepravu 
potravin nejen ze skladů, ale i hotové stravy k pa-
cientům,“ nastínil další záměr nemocnice Radek 
Lončák, předseda správní rady nemocnice. Pro 
tyto projekty by nemocnice ráda v budoucnu vyu-
žila některý z dotačních titulů. 

Naďa Křečková, oddělení marketingu,
vnitřního auditu a kvality MěN

SPOLUPRÁCE NA PROJEKTU PŘIROZENÝ 
POROD V PORODNICI BYLA OCENĚNA

Ocenění za vzornou spolupráci na 
projektu „Přirozený porod v porod-
nici“ přijali v červnu od řešitele pro-
jektu Tomáše Raitera vrchní porodní 
asistentka Simona Filipová a předse-
da Správní rady Městské nemocnice 
v  Litoměřicích Radek Lončák. Toto 
ocenění je výsledkem dvouleté spo-
lupráce mezi naší porodnicí a projek-
tovým týmem a je důkazem, že per-
sonál naší porodnice prokázal velkou 
iniciativu participovat na projektu 

získáváním spolupracujících rodiček.
„V našem projektu jsou porod-

nice hodnoceny podle dvou roz-
dílných úhlů pohledu. Je to jednak 
spokojenost rodiček a dále pak 
hodnocení pěti výkonů, které jsou 
v  porodnicích někdy nadužívány. 
Naším cílem není omezovat jejich 
rozumné použití, ale spíše elimino-
vat jejich rutinní použití tam, kde to 
není nutné,“ prozradil Tomáš Rai-
ter a dodal, že těmito výkony jsou 

podíl císařských řezů z  celkového 
počtu porodů, podíl nástřihů hrá-
ze z  celkového počtu vaginálních 
porodů, podíl porodů vedených 
porodní asistentkou z  celkového 
počtu vaginálních porodů, podíl 
indukovaných porodů z  celkového 
počtu vaginálních porodů a podíl 
epidurálních analgezií z  celkového 
počtu vaginálních porodů. 

Litoměřická nemocnice je jed-
nou z 15 porodnic v České repub-
lice, které se zatím do projektu 
„Přirozený porod v porodnici“ za-
pojily. (nk)

KNIHY DALA DĚTEM
FINANČNÍ SPRÁVA ČR 

Několik desítek dětských knih 
darovali v červnu dětskému od-
dělení nemocnice Radim Vlačiha 
a Zlata Ciganiková z Finančního 
úřadu pro Ústecký kraj. Ten se jako 
všechny orgány Finanční správy 
České republiky zapojil do charita-
tivní akce „Celé Česko čte dětem“.

„Tuto akci v rámci Finanční sprá-
vy ČR zastřešuje Generální finanč-
ní ředitelství v Praze. Jejím princi-
pem bylo, že zaměstnanci Finanční 
správy ČR byli vyzváni, aby donesli 
dětské knihy, které budou dále vě-
novány na dětská oddělení nemoc-
nic k podpoře dětského čtení. Naše 
volba padla právě na vaši nemoc-
nici,“ vysvětlil Radim Vlačiha, tis-
kový mluvčí Finančního úřadu pro 
Ústecký kraj. (nk)

Výsledkem rekonstrukce pavilonu je nové zázemí pro pacienty, zdravotníky i barvami hýřící chodby. Foto Eva Břeňová  



Mgr. Karel KREJZA /ODS
„Chyba se stala, nikdo není dokonalý,

 přesto však úřad patří mezi nejlepší,“
  konstatuje místostarosta

Na posledním jednání zastupitelstva bylo z úst opo-
zičního zastupitele a věčného kritika několikrát 
opakováno, že město porušuje zákon.  Ano, stalo se, 
nikdo není dokonalý. Z  55 oblastí kontrolovaných 
Ministerstvem vnitra jsme v pěti případech pochy-
bili, když jsme při poskytování informací nedodrželi 

zákonem stanovené lhůty. Přesto patříme k nejlepším úřadům, které prošly 
kontrolou, přitom rozsah agendy je obrovský a vykonáváme správu pro čtyři 
desítky obcí.

   Je zřejmé, že někdo problém vytvoří, pošle na nás rozsáhlou a neob-
vyklou kontrolu. A když její výsledky nedopadnou tak, jak si představoval, 
překrucuje celkové vyznění závěrečné zprávy, která dopadla velmi dobře pro 
náš úřad, který sbírá jedno celostátní ocenění za druhým.

   Je potřeba si uvědomit zajímavý fakt. Od roku 2006 až do roku 2014 jsme 
neřešili ani jednu interpelaci nebo žádost o informaci podle zákona 106/1999 
Sb. podanou zastupitelem. Nyní, po příchodu nejmenovaného subjektu do 
zastupitelstva, jich máme od zastupitelů desítky, celkově však stovky. Často 
bývají dotazy tak rozsáhlé, že odpověď zabere i deset stránek, zasahuje do 
několika oblastí a pracuje na ní několik lidí. Interpelace a žádosti o informa-
ci mají jediný úkol – zaměstnávat vedení úřadu a jeho pracovníky a hledat 
jakoukoliv drobnou nedokonalost, na kterou by se poté mohlo na zastupitel-
stvu nahlas poukazovat. A když se nenajde, tak ji uměle vytvořit. Jistě, každý 
zastupitel má právo podat interpelaci. Nicméně odpovědi na ty, které jsou 
podávány, jsou nejen zastupitelem, ale každým občanem neformálně lehce 
zjistitelné. Život důsledným dodržováním všech právních norem můžeme 
sami sobě, lidem i úředníkům tak výrazně zkomplikovat, že nastávají situace, 
kdy problém vůbec nelze vyřešit. 

   V posledních měsících si na našem úřadu podává dveře neobvyklé množ-
ství kontrolních orgánů. Často na udání, protože nám vláda začíná servírovat 
sadu zákonů, podle kterých se udávání stává zásluhou. Je to smutné, neboť se 
tak vracíme o několik desítek let zpět. A to jsme přece nechtěli.

Jiří LANDA / KDU-ČSL
„Na akcích s KDU-ČSL pětkrát 
ročně, za podporu děkujeme,“ 
říká zastupitel 
Jak již sám titulek napovídá, připravila litoměřic-
ká KDU-ČSL v tomto roce pro veřejnost pět akcí, 
které by v  budoucnu chtěla pravidelně opakovat. 
Dvě se již úspěšně a s kladným ohlasem uskuteč-
nily. V květnu to byl benefiční turnaj „Volejbal pro 
hospic“, jehož se účastnilo přes 50 hráčů a výtěžek  

5500,- Kč  byl předán  Hospici sv. Štěpána.  Veliké díky si zaslouží všichni 
hráči, ale i sponzoři, kteří podpořili svými věcnými dary celý turnaj.

Další akcí, která již proběhla, bylo „Rozloučení se školním rokem“ . To se 
uskutečnilo  v Terezíně, v poslední školní den  odpoledne, a přilákalo rodi-
ny s dětmi ze širokého okolí. Sice nám zpočátku  nepřálo počasí, ale i přesto 
vystoupila skupina historického šermu a děti si mohly  vytvořit dáreček pro 
rodiče. Na závěr si všichni opekli buřtíky. Poděkování  patří všem pomoc-
níkům z  řad mládeže, účinkujícím, terezínskému panu starostovi, který 
přišel akci podpořit,  a v neposlední řadě dobrovolným hasičům z Terezína.

Další plánované akce jsou:
 Zářijový orientační běh, jehož výtěžek poputuje na nákup pomůcek pro 

vytipované dítě z Litoměřic. O tento výběr jsme požádali paní ing. Jurko-
vou z MěÚ Litoměřice a ředitelku centra Srdíčko v Litoměřicích.
 Mikulášský volejbalový turnaj pro pomoc potřebným, který se uskuteční 

3.12.2016.
 Ples KDU-ČSL naplánovaný 21.1.2017 v Bohušovicích nad Ohří.

Byli bychom velmi rádi, pokud by se nám podařilo, aby se tyto akce sta-
ly součástí kulturního a sportovního dění v Litoměřicích i v následujících 
letech. Doufáme, že účast a atmosféra bude stejně milá jako u proběhlých 
akcí. Ještě jednou touto cestou všem moc děkujeme.

RADNIČNÍ ZPRAVODAJ  - str. 6 KOMENTÁŘE ZASTUPITELŮ   

Mgr. Petr PANAŠ / Strana zelených
„Uděláme maximum proti zástavbě
 Bílé stráně,“ slibuje zastupitel
V roce 2010 proběhla akce „Desatero problémů 
Litoměřic“ kdy jako nejdůležitější problém bylo 
zastavit chystanou výstavbu poblíž národní pří-
rodní památky Bílá stráň. O rok později bylo sta-
rostou odprezentováno, že je dodržován územní 
plán, který zástavbu neumožňuje a přání občanů 
je plněno. Uplynulo však 6 let a naše zastupitelstvo 
svým usnesením toto prolomilo a zástavba je opět 

ve hře. Nejvíce je však zarážející, že území Litoměřic má stále hodně ne-
využitých ploch k zástavbě, přesto je zde snaha expandovat mimo součas-
né hranice města. Vůči přírodě je to špatně. Je to ale špatně i vůči plnění 
územního plánu. A co mimo úbytek volné přírody zástavba k Bílé stráni 
znamená dále? Náklady města na vybudování infrastruktury, přestože není 
ještě ani dokončená na Miřejovické stráni. Dále zvýšení dopravy v dané 
lokalitě a ve městě vůbec, neboť pochybuji, že by z dané lokality někdo 
chodil pěšky. Domnívám se, že zastupitelé svým hlasováním upřednost-
nili zájem soukromých majitelů pozemků, nad zájmem veřejným. A to je 
chyba! Strana zelených je proti této zástavbě a udělá maximum, aby nebyla 
uskutečněna.

Ing. Petr URBÁNEK / ANO 2011
Nechceme se smířit s kauzami, v 
nichž vedení města nehájí zájmy 
občanů,“  říká zastupitel
Jako konstruktivní opozice podporujeme velkou 
většinu návrhů předložených vedením města. Je 
však frustrující, když téměř všechny námi předlo-
žené návrhy jsou koalicí zamítány, bez ohledu na 
jejich přínos pro občany, a když jako opoziční za-
stupitelé můžeme pouze přihlížet některým neka-
lým praktikám, které nemáme pravomoc změnit.

V roce 2015 přišla o práci v příspěvkové organizaci města matka sa-
moživitelka, a to na návrh radního, do jehož kompetence tato organi-
zace vůbec nespadala. Proč ostatní radní podpořili tuto osobní mstu?

wPo změně nájemce výstaviště ZČ zrušilo vedení města místní popla-
tek z vybraného vstupného, který platil předchozí nájemce do rozpočtu 
města  v částce kolem 1,5 mil.Kč ročně. A koaliční zastupitelé zamítli 
náš návrh na jeho znovuzavedení. Proč mají občané platit místní po-
platky za svoz odpadu, za psy či parkovné v centru města, když pro 
spřátelené firmy vedení města místní poplatky ruší?

Koalice zamítla i náš další návrh na zveřejňování vypsaných veřej-
ných zakázek, které by zvýšilo konkurenci mezi dodavateli a přineslo 
městu úspory. Při výběru z pouhých 3 nabídek pak dochází k situacím, 
kdy je po vyřazení nabídky s cenou 3,4 mil.Kč přidělena stavební zakáz-
ka za 5,5 mil.Kč zahradnické firmě vlastněné sousedem místostarosty. 

Vedení města slibuje již více než 10 let výstavbu chybějící tělocvičny 
na Masarykově ZŠ. Údajně však letos odmítlo nabídku ministryně Va-
lachové na její výstavbu z finančních prostředků MŠMT s tím, že má 
jinou koncepci. Následně však bylo nuceno přiznat, že s touto koncepcí 
nesouhlasí Ústecký kraj a že město dosud nemá pro její realizaci zajiš-
těny finanční prostředky. Reálně tedy hrozí, že děti budou čekat dalších 
10 let. Mají radní využívat každé možné příležitosti k rozvoji města a 
nebo mají prosazovat zadávání velkých zakázek pouze přímo městem, 
kde mají možnost upřednostnit jimi „preferované“ dodavatele?

Podobných kauz je spousta. Nemáme sice pravomoc jim zabránit, ale 
můžeme na ně alespoň veřejně poukazovat a čekat na další volby, po 
nichž třeba bude líp.

Společné foto téměř všech hráčů dobré vůle, kteří přišli podpořit dobrý úmysl 
a udělat něco pro radost a své zdraví. Foto Antonín Štěpanovský



OBĚTI KOMUNISTICKÉHO REŽIMU 
NESMÍ BÝT ZAPOMENUTY

Památku obětí komunistického režimu si v  pod-
loubí litoměřické radnice u bronzové pamětní desky 
připomněli členové litoměřické organizace Konfede-
race politických vězňů, skauti, obyvatelé města a jeho 
představitelé. 

„Připomínáme si 66. výročí politických justičních 
vražd spáchaných zločinným komunistickým režimem 
na Janu Buchalovi, Záviši Kalandrovi, Oldřichu Peclovi 
a Miladě Horákové. Tito popravení a řada dalších obětí 
byli rehabilitováni ještě komunistickými soudy, které 
tak přímo potvrdily, že byly spáchány justiční vraždy, 
za které dosud nebyl nikdo potrestán,“ uvedl ve svém 
projevu předseda litoměřické organizace Konfederace 
politických vězňů Stanislav Volný. Stejně jako starosta 
Litoměřic Ladislav Chlupáč zdůraznil, že je naší povin-
ností zločiny proti lidskosti spáchané komunistickým 
režimem připomínat. (eva)

Stanislav Volný květinami uctil památku obětí komunistického režimu u bronzové 
pamětní desky v podloubí radnice, u které stáli čestnou stráž litoměřičtí skauti.
 Foto Eva Břeňová

KONTROLA Z MINISTERSTVA 
NENAŠLA VÁŽNĚJŠÍ POCHYBENÍ
Mimořádnou kontrolou usku-

tečněnou Ministerstvem vnitra 
(MV) prošlo město Litoměřice.  
Zaměřena byla na výkon samo-
statné působnosti a rozčleněna 
do několika oblastí.

V případě první kontrolované 
oblasti - fungování orgánů měs-
ta – nebyly zjištěny nedostatky, 
vyjma chybějících dat pořízení 
zápisů z jednání rad města a za-
stupitelstva, která však byla do-
hledatelná podle data zveřejnění 
na webových stránkách. Stejně 
tak v případě nakládání s nemo-
vitým majetkem doporučilo MV 
uvádět datum, od kdy do kdy byl 
záměr dispozice s  nemovitým 
majetkem zveřejněn. 

Vytváření podmínek pro na-
plňování práv občanů města 
bylo třetí kontrolovanou oblas-
tí. „Na všech kontrolovaných 
úsecích postupovalo město 
v souladu s právními předpisy,“ 
stojí ve zprávě MV.

Jediné nedostatky dosahu-
jící intenzity porušení zákona 
byly zjištěny v poslední oblasti, 
kterou bylo plnění povinností 
stanovených zákonem o infor-
macích. Šlo o nevyřízení pěti 
záležitostí v  zákonem stanove-
ných lhůtách. Zpráva MV zá-
roveň ale uvádí, že se tak stalo  
v době, kdy nebyla obsazena 
funkce tajemníka úřadu a jeho 
činnost vykonával nad rámec 

povinností starosta. Rovněž 
v té době ukončila pracovní po-
měr vedoucí kanceláře starosty 
a tajemníka. „Nyní je tým sta-
bilizovaný tak, aby se situace 
neopakovala,“ ujistil tajemník 
úřadu Milan Čigáš, který je 
s  celkovým výsledkem kontro-
ly spokojen. „Sami pracovníci 
MV konstatovali, že z  55 kont-
rolovaných bodů lze pět dopo-
ručení na zlepšení považovat 
za velmi dobrý výsledek práce 
celého úřadu, do jehož správní 
působnosti spadají čtyři desít-
ky obcí,“ dodal tajemník úřadu, 
který před několika týdny získal 
z rukou náměstkyně MV oceně-
ní „Přívětivý úřad“. (eva)

KOMENTÁŘ POVAŽUJI ZA ZAVÁDĚJÍCÍ
Velmi mne mrzí komentář pana za-

stupitele Urbánka, v němž mj. uvádí:  
„Při výběru z pouhých 3 nabídek pak 
dochází k situacím, kdy je po vyřazení 
nabídky s cenou 3,4 mil. Kč přidělena 
stavební zakázka za 5,5 mil. Kč.......“  Již 
na zastupitelstvu jsem vysvětlila sku-
tečný stav věci, situaci jsem panu za-
stupiteli dokumentovala následně také 
mailem. Zkusím tedy ještě jednou.

Do výběrového řízení na stavbu ko-
munikace a dešťové kanalizace v ulici 
Akátová byly předloženy tři nabídky. 
Nejnižší nabídková cena uchazeče č. 1 
byla opravdu 3.447 769,-Kč. Po prostu-
dování  však bylo zjištěno, že uchazeč 
neocenil část nabídky „dešťové kanali-
zace“ jejíž rozpočtová cena dle projek-
tanta činí 1,96 milionu Kč. Tudíž jeho 
nabídka byla neúplná, nesplnila poža-
davky zadavatele  uvedené ve výzvě a 
musela být z hodnocení vyřazena. 

Komise dále hodnotila nabídky 
podle kritéria stanoveného ve Výzvě 
k  podání nabídky. Základním hod-
notícím kritériem pro zadání veřejné 
zakázky byla nejnižší nabídková cena 
včetně DPH. Cena vítězné nabídka č.3  
je  5,5 mil. Kč (vč. DPH). Nabídka je 
úplná.

Tato skutečnost byla objasněna na 
zastupitelstvu i písemně všem zastu-
pitelům. 

Do komise na otevírání obálek a 
hodnocení nabídek jsou vždy při-
zváni členové kontrolního výboru, 
finančního výboru i zástupce Okresní 
hospodářské komory. Zakázka byla 
posuzována plně v souladu s §6 odst. 
1   zákona o veřejných zakázkách dle 
zásad transparentnosti, rovného za-
cházení a zákazu diskriminace.

Venuše Brunclíková, vedoucí
odboru územního rozvoje Mě

DIECÉZE MÁ NOVÉHO
GENERÁLNÍHO VIKÁŘE

Litoměřická diecéze má no-
vého generálního vikáře. Stal se 
jím P. Martin Davídek, biskup-
ský vikář pro pastoraci a sídelní 
kanovník litoměřické katedrální 
kapituly. Diecézní biskup Mons. 
Jan Baxant zveřejnil jeho jméno 
22. června při mši svaté v  kos-
tele Všech svatých. Úřad gene-
rálního vikáře  vykonává od 1. 
července.

Ve službě nahradil P. 
Stanislava Přibyla, který po 
sedmi a půl letech v  úřadu 
generálního vikáře litoměřické 
diecéze končil. V  dubnu totiž 
byl zvolen novým generálním 
sekretářem České biskupské 
konference a odešel tak do 
Prahy.

Jana Michálková,tisková 
mluvčí Biskupství litoměřického 

VÍCE NEŽ 50 % SPOTŘEBY VODY 
POKRYJETE „DEŠŤOVKOU“

Bydlíte v rodinném domě a rádi byste ušetřili za vodu? Využijte 
dešťovou vodu. Pořiďte si akumulační nádrž na dešťovou vodu, která 
ušetří více než polovinu spotřeby domácnosti. Dešťová voda se kro-
mě zalévání zahrady dá použít i v domě jako užitková pro splachová-
ní WC, praní prádla, mytí auta nebo pro běžný úklid

Ministerstvo životního prostředí pro občany připravuje program 
pro domácnosti zaměřený na hospodaření s dešťovou vodou. Řádově 
stamiliony korun by mohly zamířit přímo k občanům na pořízení 
retenčních nádrží na dešťovou vodu využitelnou na zalévání a běžné 
práce v domácnostech. 

Město Litoměřice jde svým občanům příkladem. Již má zpracova-
ný projekt na zachytávání dešťových vod z  budovy městského úřa-
du v Pekařské ulici. Dešťové vody budou využívány pro splachování 
WC, a tím ušetříme pitnou vodu a s ní spojené náklady. Projekt by 
měl být realizován ve druhé polovině letošního roku. Do budoucna 
radnice uvažuje o rozšíření tohoto projektu na další budovy města. 

Víte, že: průměrná denní spotřeba domácnosti za den je 150 litrů?  
Z toho 77 litrů lze nahradit vodou dešťovou, 65 litrů je nenahraditel-
ná pitná voda, 8 l je voda ostatní. Miroslava Jirků, pracovnice

odboru životního prostředí MěÚ
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Mezi oceněnými školáky byly i Bohdana Cabalková a Adéla Jirásková z Masarykovy základní školy. Své umění, 
ověnčené řadou úspěchů, pak předvedlo i saxofonové kvarteto základní umělecké školy.  Fota Karel Pech 

TI NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ 
BYLI OCENĚNI

Slavnostní večer v  hradu mají za 
sebou úspěšní žáci litoměřických 
základních škol a základní umělecké 
školy. Město totiž ve spolupráci 
s Nadačním fondem Kalich na závěr 
školního roku ocenilo 25 žáků a 
studentů, kteří v daném školním roce 
dosáhli výjimečného vědomostního 
či jiného úspěchu. 

Večer v hradu však nebyl jen 
přehlídkou nadaných matematiků 
nebo sportovců či úspěšných 
hudebníků, ale například i 
dobrovolníků pomáhajících hospici, 
zoologické zahradě nebo spolužákům.

Oceněné nominovali peda-
gogové a ředitelé jednotlivých škol, 
kteří k  výběru přistupovali opravdu 
zodpovědně. Knihu Dějiny města 
Litoměřice, prázdninovou perma-
nentku na koupaliště a dárkovou 
psací soupravu Parker tak nezís-
kali od starosty Ladislava Chlupáče 
a člena správní rady Nadačního 
fondu Kalich Pavla Kejře pouze 
žáci a studenti, kteří dosahují 
výborného studijního výsledku, 
vyhrávají vědomostní olympiády, 
jsou výbornými sportovci, hráči na 

hudební nástroje, ale i ti, jež nezištně 
pomáhají spolužákům, škole při or-
ganizaci řady akcí nebo pracují jako 
dobrovolníci v  hospici, v  zastupitel-
stvu mládeže či v zoologické zahradě.  
„Bylo opravdu potěšující vidět, ko-
lik takových dětí v  našich školách 
máme,“ neskrýval radost starosta 
Chlupáč. 

Slavnostní večer zpestřilo vys-
toupení talentovaných žáků základ-
ní umělecké školy, jejíž ředitelka 
Dominika Valešková poděkovala 
městu i NF Kalich za myšlenku vy-
zdvihnout v  závěru školního roku 
celoroční úsilí dětí takto pěkným 
způsobem. Člen správní rady Kalichu 
a zároveň radní města Pavel Kejř zase 
ocenil v sále přítomné rodiče za to, jak 
nadané děti vychovali, pedagogům a 
ředitelům škol následně poděkoval za 
způsob, jakým jejich talent rozvíjejí. 

„Znalost však není to samé co 
moudrost, proto mi dovolte popřát 
vám i celé společnosti, aby z vás vyro-
stli nejen znalí a vzdělaní, ale i moudří 
lidé,“ zakončila slavnostní večer v hra-
du, po němž následovalo pohoštění, 
jeho moderátorka Eva Břeňová. (eva)

OCENĚNÍ ŽÁCI
A STUDENTI:

• ZŠ Ladova:
Tereza Červínová (5. třída),
Marek Bukvaj (9. třída) a 
Jan Svoboda (9. třída)
• ZŠ Lingua Universal:
Ninjin Altantamir (8. třída), 
Štěpánka Váchová (9. třída)
• ZŠ Havlíčkova:
Denisa Krebsová (9. třída), 
Michaela Vozihnojová (6. třída) 
a Lukáš Plos (6. třída)
• ZŠ Masarykova:
Bohdana Cabalková (9. třída), 
Adéla Jirásková (9. třída)
• ZŠ U Stadionu:
Regina Müllerová (9. třída) a 
Michal Žáček (8. třída)
• ZŠ Na Valech:
Jakub Jílek (3. třída) a Kateřina 
Hauptvogelová (9. třída)
• ZŠ Boženy Němcové:
Veronika Hofmanová (9. třída) 
a Gabriela Tůmová (9. třída)
• ZUŠ: Tomáš Cibulka, Jaro-
slav Cibulka, Petr Boček, Jana 
Čepeláková (všichni hráči sa-
xofonového kvarteta), Ludmi-
la Landová, Nikol Loskotová, 
Marie Puldová (violoncellistky), 
Tomáš Loskot (hráč na elektric-
kou kytaru) a Táňa Terberová 
(zpěvačka) 

EKONOM HLÁSÍ
100% ÚSPĚŠNOST 
Na všech středních školách 

v  celé České republice se konal 
den D pro studenty čtvrtých 
ročníků středních škol. Nejinak 
tomu bylo na střední škole EKO-
NOM v Litoměřicích, kde stu-
denti taktéž prošli dlouho očeká-
vanou zkouškou dospělosti. 

Maturanti školy Ekonom se 
nezalekli ani státní maturitní 
zkoušky, kde dosáhli velmi sluš-
ných výsledků u didaktických 
testů a výborné výsledky nechy-
běly ani u zkoušek písemných a 
ústních. „Musím uznat, že jako 
jejich „adoptivní maminka“ 
mám obrovskou radost, že stu-
denti takto uspěli a moc jim to 
přeji,“ usmívá se Blanka Dlouhá, 
třídní učitelka.

Škola takto mimořádných vý-
sledků dosáhla i v loňském roce, 
kdy také složili maturitní zkouš-
ku všichni maturanti. Zásluhu 
na tom má i učitelský sbor, který 
studenty po celé 4 roky na ma-
turitní zkoušku pracně připravu-
je. A tak se na škole EKONOM 
chválou nešetřilo. 

„Samozřejmě, že za úspěchem 
maturantů stojí i naši učitelé a 
patří jim můj velký dík za jejich 
kvalitní práci a trpělivost,“ řekl 
Miroslav Pokorný, ředitel školy 
EKONOM.

Studenti 4. ročníku tak pře-
dávají pomyslnou štafetu svým 
mladším spolužákům, kteří se na 
jeden rok stanou nejstaršími stu-
denty školy. Zajímavostí se stává 
i fakt, že se bude jednat o první 
maturitní třídu v oboru Mediální 
komunikace. Celý učitelský sbor 
věří, že bude nový maturitní roč-
ník pokračovat v tradici a opět se 
bude slavit 100procentní úspěš-
nost u maturitních zkoušek.

Magda Zabilanská,
zástupkyně ředitele školy 

CITYLIGHTY JSOU SOUČÁSTÍ INFORMAČNÍ KAMPANĚ 
Pět citylightů, tedy informačních tabulí postavených 

na pevných základech, instalovalo na frekventovaných 
místech město Litoměřice. Aktivně se tak pustilo do 
propagace oblasti udržitelné energetiky. Tedy tématu, 
které město Litoměřice svými praktickými  činnostmi 
dlouhodobě podporuje a dosahuje v  nich úspěchů. 
Připojilo se tak k evropské kampani ENGAGE po boku 
evropských měst, jakými jsou York, Heidelberg či Ri-
mini. 

Dva citylighty jsou instalovány na Mírovém náměstí, 
další tři na pokratickém sídlišti, u městské nemocnice 
a autobusového nádraží.  Obsahují velkoformátové 
plakáty s fotografiemi známých i neznámých osobností 
města, které svým vlastním přístupem či realizovanými 
projekty  přispívají k úsporám energie nebo využívají 
obnovitelné zdroje energie.  Prostřednictvím nich se 
k  občanům dostávají srozumitelnou formou infor-

mace o   možnostech energetických úspor a využití 
obnovitelných zdrojů. Například starosta říká, že díky 
zateplení mateřské školy v  téměř pasivním standardu 
bylo ušetřeno 70% výdajů za teplo. Mladí zastupitelé 
propagují solární lavičku umístěnou v  parku Václava 
Havla a vedoucí odboru životního prostředí městského 
úřadu zase dotaci města určenou na podporu solárních 
panelů.  

„Smyslem kampaně je poutavou a srozumitelnou 
formou poskytnout veřejnosti informace o využívání 
obnovitelných zdrojů energie a metodách vedoucích 
k  dosažení energetických úspor. Kampaň ukazuje, 
že zodpovědným přístupem lze ušetřit a že spousta 
opatření je proveditelná i bez vysokých investičních 
nákladů,“ poukázal energetický manažer města Jaro-
slav Klusák na cíl kampaně financované z Programu 
švýcarsko-české spolupráce. Text a foto Ea Břeňová 
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POMOZTE ZLEPŠIT KVALITU VZDĚLÁVÁNÍ
Není vám lhostejná kvalita vzdělávání 
v  Litoměřicích a okolních zhruba čtyřiceti 
obcích, které spadají do správní působnosti 
města Litoměřice? Chtěli byste ji zlepšit? Za-
pojte se do realizace projektu, který povede 
ke zlepšení vzdělávání dětí a žáků. 
Město Litoměřice se totiž stalo partnerem 
projektu „MAP ORP LITOMĚŘICE“ (Míst-
ní akční plán obce s rozšířenou působností), 
který realizuje Místní akční skupina České 

středohoří, z.s.  Projekt je podpořen z Operačního programu Výzkum, 
vývoj a vzdělávání, spravovaného Ministerstvem školství ČR. 

Místní akční plán vzdělávání je zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluz-
ivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Stanovuje priority a jednotlivé 
kroky nutné k dosažení cílů vzdělávací politiky na daném území. Cílem 
je přitom zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách 
a podpořit rozvoj osobnosti každého dítěte. „Spolupracovat na rozvoji 
vzdělávání v rámci MAP může úplně každý - od zřizovatelů, učitelů, 
žáků a veřejností konče,“ vyzvala veřejnost ke spolupráci manažerka 
strategického plánování Městského úřadu v  Litoměřicích Veronika 
Šturalová.

Memorandum o spolupráci v rámci projektu již podepsali zřizovatelé 
a ředitelé škol, školek a zájmových uskupení na úvodním zasedání, 
které proběhlo v  litoměřickém hradu za účasti zhruba šesti desítek 
osob.  „Do konce září musí být zpracován základní Strategický rámec 
priorit, který bude vyžadován při podávání žádostí o dotace na mod-
ernizaci školských zařízení  a rozšiřování jejich  kapacit,“ dodala Ve-
ronika Šturalová. (eva)

Podrobnější informace naleznete na http://maplitomericko.cz/

NABÍDKU MINISTRYNĚ NA STAVBU 
TĚLOCVIČNY MĚSTO NEODMÍTLO

Masarykova základní škola má mo-
derní venkovní sportovní areál. Krytá 
tělocvična jí však chybí, a tak téměř v 
sousedství využívá tělocvičnu Sokola. 
Veškeré náklady na pronájem hradí v 
rámci příspěvku na provoz město jako 
zřizovatel školy. Zázemím pro realiza-
ci hodin tělesné výchovy se Masaryko-
va škola nijak neodlišuje od ostatních 
„nepanelákových“ základních škol 
v centru města. Jediním rozdílem je 
fakt, že školní tělocvična se nenachází 
přímo v objektu školy.

Nicméně i přesto hledáme komplexní 
řešení, jelikož si uvědomujeme požadav-
ky na kapacitu sportovní infrastruktury 
napříč sportovními oddíly a kluby ve 
městě.  Máme zpracovanou studii na 
stavbu víceúčelové sportovní haly se 
zázemím, kterou by během školního 
vyučování využívala Masarykova ZŠ a 
sousední gymnázium, jehož zřizova-
telem je Ústecký kraj. Odpoledne a o 
víkendech by byla k dispozici sportov-
ním klubům a veřejnosti. Studie zároveň 
respektuje kompletní zachování stávají-
cího sportoviště Masarykovy školy a její 
zahrady, včetně venkovní učebny.

Bohužel stanovisko Ústeckého kraje 
ke společné investici je aktuálně nega-
tivní. Nicméně doufáme, že v budouc-
nu dojde k pozitivnímu posunu, a 
proto zároveň monitorujeme vhodné 
dotační tituly.

Na závěr bych chtěla konstatovat, 
že ministryně školství v březnu při ná-
vštěvě Masarykovy ZŠ  neučinila měs-
tu nabídku na výstavbu tělocvičny z 
finančních prostředků MŠMT, která by 
naše město nestála ani korunu. Setkání 
s ní jsem byla osobně přítomna. Pouze 
obecně informovala o plánovaném zá-
měru vypsat v příštím roce dotační titul, 
z něhož by mohli úspěšní žadatelé o do-
tace spolufinancovat výstavbu malých 
školních tělocvičen.

Nyní tedy vyčkáváme na vypsání do-
tačního programu a v termínu podáme 
žádost o poskytnutí dotačních prostřed-
ků, které částečně pokryjí výstavbu tělo-
cvičny. Dále bude vedení města jednat 
s vedením Ústeckého kraje ve věci vy-
budování tělocvičny formou společné 
investice. 

Andrea Křížová, vedoucí odboru 
školství, kultury, sportu a pam. péče

DEN DĚTÍ PROBĚHL
I NA KOUPALIŠTI

První červnovou  sobotu 
proběhl v  areálu koupaliště 
Dětský den. Malí i velcí 
návštěvníci měli od 10 do 14 ho-
din vstup zdarma do areálu, na 
tobogán a na sportoviště. Kromě 
oddílu basketbalu a hoke-
jbalu byly zastoupeny všechny 
sporty TJ Slavoj. Dále zábavu 
pro děti připravili HC Stadi-
on Litoměřice, Klub potápěčů 
Kraken, ženský basketbalový 
klub Slovan Litoměřice, VZP 
Litoměřice, Zdravé město 
Litoměřice, dobrovolní hasiči 
z Terezína a nově i dělostřelci z 
Feld artilerie corps Terezín.

Do areálu našlo cestu 970 
návštěvníků. Ti co přišli, si užili 
množství připravených her, 
sportů i netradiční zábavy. 

Text a foto: Ladislav Beneš
vedoucí bazénu

TRANSFER PODPORUJE
MLADÉ NA TRHU PRÁCE

Druhý měsíc probíhá v  okrese 
Litoměřice projekt „TRANSFER“. 
Určen je pro mladé lidi ve věku 18 
– 29 let, kteří ukončili školu, ztratili 
zaměstnání a hledají nové uplatnění. 
Potrvá do října roku 2018.

Víme, že situace při hledání práce je 
mnohdy složitá. Proto je snahou osob-
ních poradců a streetworkerů pomoci 
při hledání zaměstnání i s  využitím 
mzdových příspěvků na pracovní 
místa. V případě zájmu o změnu nebo 
doplnění kvalifikace budou zájemci 
moci absolvovat vybrané rekvalifi-
kace. Pro snazší dostupnost jsou hra-
zeny jízdenky ČSAD a ČD z  místa 
bydliště do Lovosic. V  Lovosicích je 
kontaktní místo v  areálu SOŠ tech-
nické a zahradnické, Osvoboditelů 2, 
Lovosice – budova za kostelem.

Pro bližší informace můžete kon-
taktovat Lucii Tesaříkovou (tel.: 
720 980 574, email: tesarikova.trans-
fer@gmail.com) nebo Martinu Kai-
serovou (tel.: 602 185 224, 
email: kaiserova. transfer@gmail.com

Alena Kaiserová, ředitelka
Okresní hospodářské komory Ltm.

CÍLEM JE PŘIVÉST 
DĚTI K TECHNICE
Kvalitní prezentaci středních škol 

technického zaměření a firem z 
Litoměřicka s přesahem do Ústí nad 
Labem a Děčína nabídne Technodays 
Litoměřice 2016. Třídenní akce se od 
22. do 24. září uskuteční na Zahradě 
Čech. Pořadatelem jsou město 
Litoměřice a Okresní hospodářská 
komora  Litoměřice a Hospodářská a 
sociální rada Litoměřicka. Partnerem 
projektu pak litoměřická pobočka 
úřadu práce, která zde představí 
činnost Institutu pro volbu povolání. 

První a druhý den se na výstavišti 
od 8 do 14 hodin uskuteční organi-
zované a bezplatné prohlídky prezen-
tovaných škol a firem s průvodcem. 
Třetí den bude veletrh otevřen pro 
veřejnost v době od 10 do 17 hodin. 
S  prezentací zde počítá i Technický 
klub mládeže Litoměřice, který ve 
spolupráci s městem připravuje pro-
jekt vzniku Institutu technického 
vzdělávání.  

„Cílem veletrhu je seznámit žáky 
základních i středních škol s  nabíd-
kou technických oborů a řemesel a 
motivovat je k tomu, aby se jejich 
pozornost ubírala k  těmto oborům, 
které mají budoucnost. Dále chceme 
přiblížit provázanost jednotlivých 
technických oborů s  nabídkou pra-
covních míst,“ poukázala na smysl 
akce vedoucí odboru školství, kultury, 
sportu a památkové péče městského 
úřadu Andrea Křížová.

Střední školy a firmy pak zde 
dostanou příležitost k navázání spo-
lupráce, ať již jde o praktické výcviky 
žáků, praxe, pomoc při vybavení 
učeben, stipendijní programy apod. 
„Součástí doprovodného programu 
proto bude i kulatý stůl „Forum 2016 
– praxe do firem“, dodala ředitelka 
OHK Litoměřice Alena Kaiserová 
s tím, že Litoměřice inspiroval Cho-
mutov, kde tato akce úspěšně již 
několik let probíhá. (eva)
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DEN DĚTÍ. Zdarma pro žáky litoměřických základních škol plula po řece Labi loď Porta Bohemica. Stalo se tak na 
základě dohody starosty Ladislava Chlupáče a provozovatele lodi. „Je to zážitkový dárek pro školáky u příležitosti 
Mezinárodního dne dětí,“ konstatoval v této souvislosti starosta. Foto Eva Břeňová 

PORTA BOHEMICA PLUJE DÁL
I letos  pluje po Labi loď a vozí tu-

risty mezi Litoměřicemi a Ústím nad 
Labem, a to za velmi příznivé ceny. 
Děje se tak díky turistické lodní 
lince 901 a L41. „Jezdí od 25. března 
do 30. října během víkendů a o 
svátcích. V období 20. června až 31. 
srpna vyplouvá navíc každý pátek,“ 
informoval ředitel Destinační agen-
tury České středohoří Luděk Jirman.

Linka 41 zahájila plavbu 22. 
června. Od tohoto data vyráží 
loď každou středu v  9.20 hodin z 
Ústí nad Labem do Litoměřic a ve 
čtvrtek vyplouvá v 9.20 z Litoměřic 
do Ústí nad Labem. Dospělí zaplatí 
za plavbu z Litoměřic do Ústí nad 
Labem 38 korun, děti pouhých de-
vatenáct. Senioři nad 70 let mají 
cestu zdarma. 

Pro zájemce o kratší plavbu 
jsou k dispozici středeční plavby 
ve 14.15 z Litoměřic do Velkých 
Žernosek s okružní plavbou po 
Píšťanském jezeře.

Na palubu loď pojme až 25 jízd-
ních kol. Kompletní jízdní řád na-
leznete na www.ceskestredohori.
info. (eva)

ŽIVOTY FILIPÍNCŮ UKAZUJÍ V HRADU FOTOGRAFIE ZDEŇKA THOMY
Soubor šedesáti černobílých fotografií přibližu-

jících život lidí z Filipín nabízí výstava pražského 
fotografa Zdeňka Thomy s názvem „Lidé z Fili-
pín“. Vernisáž se uskutečnila 26. července od 17 
hodin v hradu za přítomnosti autora snímků, fili-
pínského velvyslance v ČR Victoriana M. Lecaros, 
českého velvyslance na Filipínách Jaroslava Olši, 
starosty Ladislava Chlupáče a řady hostů. 

„Filipíny jsou zemí velkých kontrastů, oslnivé-
ho bohatství, ale i chudoby. Zemí kvetoucí tro-
pické přírody občas pustošenou ničivými tajfuny 
a výbuchy sopek. Zemí přívětivých lidí exotické 
krásy s  povahou, v  níž se snoubí vznětlivost a 
snivost Malajců se španělskou hrdostí a ame-
rickou podnikavostí.  A v neposlední řadě jsou 
zemí úsměvů,“ tak vidí pro nás exotickou zemi 
fotograf, publicista, cestovatel a tak trochu i dob-
rodruh Zdeněk Thoma, který v  ní v  roce 1977 
strávil několik měsíců. I když se sem později ně-
kolikrát vrátil, právě z této jeho první filipínské 

cesty vznikla úspěšná výstava, kterou můžeme 
od 26. července do konce srpna vidět v  litomě-
řickém hradu. Volně přístupná  je každý den 
v týdnu od 9 do 17 hodin.

Soubor šedesáti černobílých fotografií vzni-

kl ve třech oblastech. První část nazvaná „Lidé 
z velkoměsta“ představí několikamilionovou me-
tropoli Manilu, rytmus jejích ulic i její kontrasty. 
Druhá část „Lidé z hor“ dokumentuje autorovu 
výpravu do horské oblasti severního Luzonu, 
kde na svazích Cordillery žije kmen Ifugaů, ně-
kdejších lovců lebek. „Lidé z  rybářské vesnice“ 
je název třetí části, jež čerpá z autorova pobytu 
v oblasti Tangke na ostrově Cebu. 
   Filipíny a Litoměřice, které jsou častým místem 

návštěv filipínských delegací i běžných turistů, 
jsou si blízké. Je tomu tak díky dávnému přátelství 
středoškolského profesora Ferdinanda Blument-
ritta a filipínského národního hrdiny José Rizala. 
Filipínská Calamba a Dapitan jsou pak spřátele-
nými městy Litoměřic. Není proto náhodou, že 
výstavu 30. srpna od 17 hodin zakončí přednáška 
s názvem „Nejen po stopách José Rizala a kmene 
Ifugao“, kterou provede slovem i obrazem cestova-
telka Jana Štefaniková. (eva)

PRÁZDNINOVÁ SOUTĚŽ 
S ČESKOU TELEVIZÍ ZAČALA
Hledáte pro své děti v  době let-

ních prázdnin zábavu a zajímavé 
vyžití? Zapojte se společně s  nimi 
do celorepublikové hry a staňte se 
tajnými agenty.  Soutěž České tele-
vize, probíhající od 1. července do 
28. srpna, která navazuje na úspěš-
nou soutěž pro děti   „Zachraňte 
duhu“, organizuje  v  Litoměřicích 
Centrum cestovního ruchu pro-
střednictvím jím provozovaného 
infocentra. 

   Smyslem hry je vybídnout malé 
i velké diváky ČT k prázdninovým 
výletům. Děti mají za úkol zasta-
vit spolu s  rodiči rebelující roboty, 
kteří chtějí ovládnout svět. K tomu 
je potřeba vyrazit na tři výlety a na 
nich získat tajná hesla.     „Po repub-
lice je síť zhruba 160 míst, kde mo-
hou rodiny s dětmi získat unikátní 
heslo do hry. Jedním z  takových 
míst je i naše turistické informační 
centrum,“  uvedla Hana Mildová, 

vedoucí litoměřického infocentra, 
kde zájemci obdrží  soutěžní  list 
s heslem a tajenkou, která je prove-
de městem Litoměřice. 
   K úspěchu v prázdninové hře je 
třeba získat alespoň tři herní kódy. 
Každý soutěžící obdrží  jedno mod-
ré heslo z  letáku, který dostane na 
hradě, jedno žluté heslo – např. z   
městského informačního centra a 
jedno zelené heslo z  kešky ukryté 
v  přírodě. Mapa všech zapojených 
institucí a kešek je od 1. 7. k dispo-
zici na www.decko.cz/div. Zde jsou 
ke stažení i kompletní pravidla celé 
soutěže o zajímavé ceny. (eva)

PŘIJĎTE NA DEGUSTACI.
VÍN Z KARLŠTEJNA

Vína z  Karlštejna budou moci 
ochutnat ti, kteří se 5. srpna od 18 
hodin zúčastní degustace probí-
hající na nádvoří  Hradu Litomě-
řice. Seriál „Povídání o víně“ tak 
pokračuje prezentací produktů 
Výzkumné stanice vinařské Karl-
štejn, která v  rámci soutěže Lito-
měřický hrozen 2016 získala dvě 
prestižní ocenění, a to zlatou me-
daili pro Rulandské bílé (pozdní 
sběr, ročník 2015) a stříbrnou me-
daili pro Cabernet cortis (pozdní 
sběr, ročník 2015). 

Výzkumná stanice vinařská 
Karlštejn dlouhodobě uchovává 
a využívá genofondové kolekce 
révy vinné. Před třemi lety do 
sortimentu vrátila známkové víno 
Eliška, které se stalo její pomysl-
nou vlajkovou lodí. Přibyl i sekt 
Karlštejn a Vínovice. V roce 2014 
oslavila stanice 95 let existence, 
což „oslavila“ rozsáhlou rekon-
strukcí používané technologie, 
čímž nastartovala další rozvoj.  

Vstupné na degustaci do lito-
měřického hradu je 220 korun. 
Zahrnuje vzorky vín a občerstve-
ní. Kapacita je omezená, proto je 
nutná rezervace míst. (eva)

VINAŘSKÉ INFOCENTRUM
NABÍZÍ ŘADU VÍN 

Ochutnat kvalitní česká vína 
mohou nejen turisté na nádvo-
ří hradu. Na počátku turistické 
sezóny zde otevřené nové vinař-
ské infocentrum nabízí ke kou-
pi od května do září každý den 
v týdnu od 11 do 16 hodin upo-
mínkové předměty, propagační 
materiály, ale i česká vína. Ne-
chybí ani Královská kolekce vín 
speciálně adjustovaná Cechem 
českých vinařů u příležitosti le-
tošních oslav 700. výročí naro-
zení Karla IV. (eva)
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Prvňáček Matyáš Hamous s Veroni-
kou Řehůřkovou a třídní učitelkou 
Janou Diviakovou našel v  divadle 
balíček s  knížkami pro spolužáky u 
písmene Ž. Foto Eva Břeňová 

BAREVNÝ SVĚT 
KNIHOVNY 

KNIHOŽROUTI TĚŠÍ PRVŇÁČKY
Knihožrouti je název knížky, 

kterou v červnu převzaly v  divadle 
téměř tři stovky prvňáčků. Zakončen 
tak byl již 8. ročník projektu určený 
žákům 1. tříd „Už jsem čtenář  –  
knížka pro prvňáčka”, vyhlášený 
Svazem knihovníků a informačních 
pracovníků ČR. 

Do projektu se knihovna zapo-
juje od počátku. „Letos se přihlásilo 
rekordních 274 dětí z  11 tříd pěti 
základních škol, takže program, 
který předání knížek provázel, 
probíhal nadvakrát,“ neskrývala ra-
dost z  vysokého počtu účastníků 
koordinátorka projektu Alena 
Koudelková.

Knížku dětem představil ředitel 
knihovny Karel Tománek. Potlesk si 
od prvňáčků vysloužilo i vystoupení 
žáků dramatického oboru ZUŠ, 
kteří pod vedením Lenky Pařízkové 
nacvičili divadelní představení. (eva)

KNIHOVNĚ JE SEDMDESÁT
Letos to bude už sedmdesát let od doby, kdy Knihovna 

Karla Hynka Máchy poprvé otevřela dveře čtenářům. 
V krásné secesní budově, kde se dnes nachází, ale ne-

sídlí od počátku. Přestěhovala se sem ze staré radnice, kde 
byla v roce 1946, tehdy ještě jako česká městská knihovna, 
založena. Od padesátých let se knihovna stala metodic-
kým centrem a začala spolupracovat s dalšími obecními 
knihovnami v okrese. Tuto službu doplnil v roce 1982 ješ-
tě tzv. bibliobus - autobus Škoda 706 RTO, který sloužil 
jako pojízdná knihovna a rozvážel knížky i do těch nej-
menších obcí v okrese. 

Za  sedmdesát let se v budově událo mnoho: re-
konstrukce, změna kartotékové evidence na au-
tomatizovaný knihovní systém, vznik tzv. Regio-
nálního informačního střediska, atd. Významnou 
změnou bylo také rozšíření prostoru pro dětské od-

dělení a rekonstrukce oddělení naučné literatury.  
Knihovna je nyní nejen místem, kde si můžete vypůjčit 
knihy, ale i přirozeným komunitním centrem. Zapojuje se 
do celorepublikových akcí, jako je Týden knihoven a Noc 
s Andersenem, vyhlašuje literární soutěž Máchovou sto-
pou. Probíhají zde autorské večery se spisovateli, cestova-
telské přednášky, besedy o historii, jazykové a jiné kurzy, 
pořady pro školky i žáky základních a středních škol. Ob-
líbené jsou také přednášky na téma zdravého životního 
stylu a bylinkové poradny. Významnou součástí se staly 
výstavy, vernisáže a workshopy s výtvarníky. Za svou práci 
knihovna obdržela titul Společnost přátelská rodině.

Svým čtenářům knihovna celou pestrou mi-
nulost připomene na podzimních oslavách a vý-
stavě dobových fotografií a dokumentů. Ob-
jevíte-li skryté poklady, ve kterých knihovna 
figuruje, podělte se o ně, a staňte se tak součástí její historie.  
Více na www.knihovnalitomerice.cz. Kateřina Minková

MĚSTA A OBCE ČTOU 2016
so 20. 8. v 15 hod. / ZAHÁJENÍ
Jan Burian / autorské čtení
ne 21. 8. v 15.30 h. /Áda Škarda 
band (hudební odpoledne)
po 22. 8. v 16 h / Ester Stará - 
autorské čtení pro děti. Speciál-
ní pedagožka, logopedka a au-
torka nádherných a užitečných 
dětských knížek.
út 23. 8. od 10 do 18 hod.
Výtvarný plenér  v  parku / 
workshop. Přijďte si vyzkoušet 
malbu akvarelem s jejími zvlášt-
nostmi, nebo malbu otisky 
přírodnin. Pro všechny věkové 
kategorie.
st 24. 8. v 16 h / Autorské čtení s 
Ivo Vodičkou / Zaměřuje se na ne-
tradiční pojetí knihy, experimenty 
s texty a materiály na pomezí lite-
ratury a výtvarného umění.
čt 25. 8. 14 – 18 h / Zahradní 
slavnost. Knihy, hudba, občer-
stvení, stolní hry, létající talíře, 
badminton, balóny... Užijte si 
odpoledne s kávou, posezením 
v trávě, sedacím vaku a houpací 
síti s knihou či časopisem, vše v 
čítárně pod širým nebem. 
pá 26. 8. v 9 h. / Tvořivý 
workshop pro seniory a vnou-
čata s lektorkou I. Štyrandovou
pá 26. 8. v 17 h. / Poetický večí-
rek. Autorský večer s muzikou. 
Přijďte si poslechnout díla (ne-
jen) litoměřických autorů. Po-
hodovou atmosféru podtrhne 
kapela Fridrich a Fridrich, sku-
pina Psí sádlo a Spolek LiPen, 
Karel a jeho tvrdá játra
so 27. 8. v 15 h.
Sestry Kotkovy / autorské čtení
Představení literární a hudební 
tvorby.
ne 28. 8. v 15 h. / Adrenalino-
vé sportovní odpoledne / Yoyo 
workshop a exhibice – Monsi-
neur Lardon. Sportovní klub 
jednokolkařů UNERS.

Září
pá 2. 9. - so 3. 9. | 2. p. - gale-
rie knihovny Filmový festival v 
Litoměřicích - Tanec a sport ve 
filmu, pořádá Kinoklub Ostrov, 
o. s., 16. ročník. Součástí festiva-
lu budou taneční workshopy a 
představení. Sál knihovny (zce-
la nově zrekonstruovaný) bude 
jedním z tradičních míst konání 
festivalu. Kontakt: Hala Galiová 
a Věra Preclíková / vstupné
so 10. 9. / Zdenek a Radek Kvě-
toňovi | workshop
st 21. 9. v  18 h. / Galerie 
knihovny Ludmila Pražáková: 
Sluneční svět
www.knihovnalitomerice.cz

ZAHRADA ČECH
SLAVÍ JUBILEUM

Podzimní zahradnický veletrh 
Zahrada Čech se ponese v duchu 40. 
výročí založení oblíbené výstavní akce. 

Devítidenní výstava zaměřená 
na všechny zahrádkáře, chalupáře, 
kutily, zahradníky a milovníky 
přírody bude slavnostně zahájena 9. 
září. Návštěvníci se mohou těšit na 
pestrost v sortimentu jednotlivých 
vystavovatelů, řadu novinek i bohatý 
kulturní program s Věrou Martino-
vou, Jožkou Šmukařem, Kateřinou 
Brožovou, Petrem Rezkem, Terezou 
Kerndlovou, Babouky, Heidi Janků, 
Pavlem Novákem ml., Marcelou 
Březinovou, Leonou Machálkovou a 
dalšími hosty. Připomeneme si také 
průběh vzniku výstav v Litoměřicích. 
Připravujeme i  ukázky tradičních 
řemesel a prezentaci významných 
subjektů Ústeckého kraje. 

Výstava  Zahrada Čech  nabídne 
tradiční prodejní sortiment: sazenice, 

ovocné stromky i okrasné stromky, 
květiny, trvalky, bylinky, ovoce, zele-
ninu, cibuloviny, bonsaje, skleníky, 
novinky v zahradní technice od 
sekaček, křovinořezů, po pily, rekul-
tivátory, traktůrky nebo kompostéry, 
zahradní nábytek, domácí potřeby a 
řadu dalšího.

Celý areál bude rozdělen do 
několika sekcí – nosnou částí se stane  
sektor A/B, kde připravujeme hlavní 
expoziční část výstavy. Speciální ex-
pozice, jež budu průřezem historií 

Zahrady Čech, naleznou návštěvníci 
v  pavilonu A. V největším pavilonu 
H naleznou interaktivní expozici 
Ústeckého kraje. Za estrádou vznikne 
nová expozice s přírodními prvky o 
velikosti více než  1.600 m2 od part-
nera Zahrady Čech - společnosti CS 
BETON.

Významní partneři Zahrady Čech 
opět vyhlásili několik soutěží.  Hned 
první den se ujme Regionální agrární 
komora Most slavnostního vyhlášení 
soutěže Regionální potravina Ústec-
kého kraje a Potravinářského výrob-
ku Ústeckého kraje - Kraje Přemysla 
Oráče.  Sobotní den bude patřit 
časopisu Receptář, který vyhodnotí 
nejlepší recept Zahrady Čech. V 
úterý proběhne semifinále a finále 
soutěže ZELÍ ROKU 2016. V rámci 
ostatních dnů  se uskuteční soutěže 
pod hlavičkou daného partnera – 
proběhne Den s CS BETONEM, Den 
se STROMEM Praha, Den s rádiem 
Blaník, Den s  Českým rozhlasem 
nebo Den s  Narexem. Návštěvníci 
tak dostanou možnost odnést si řadu 
zajímavých cen.

Michaela Mokrá,
vedoucí obchodu ZČ

NEJKRÁSNĚJŠÍ
ZAHRADA 

Jubilejní Zahradnický veletrh na 
Zahradě Čech bude kromě jiné-
ho i letos přehlídkou ukázkových 
zahrad. Již čtvrtý ročník soutěže 
se uskuteční na deseti soutěžních  
parcelách. Těšit se můžete na rea-
lizátory z předchozích ročníků a 
jejich inovativní pojetí zahrad, ale 
nabídneme vám i zcela nové tváře, 
moderní návrhy a další inspirace.

Letošním tematem je  Zahrada 
všech (ne)smyslů.  O případném 
vítězi spolurozhodnou i návštěv-
níci podzimního veletrhu Zahrada 
Čech – v  kategorii  Cena návštěv-
níků ZČ, kdy prostřednictvím 
vyplněného soutěžního kupónu 
mohou přispět svým názorem na 
kreativitu našich realizátorů, a po-
případě sami vyhrát jednu z hod-
notných cen. Michaela Mokrá
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Odměnu od strážníka Hanko a policistky Kofrové získal i šestiletý Jindra 
Karas. Foto Karel Pech 

NA VZORNÉ CYKLISTY ČEKÁ ODMĚNA
Děti, dospělé, ale i celé rodiny 

jedoucí na kole staví v Litoměřicích 
hlídka složená ze strážníka městské 
policie Dominika Hanko a poli-
cistky Preventivně informační 
skupiny Policie ČR Pavly Ko-
frové. V  Litoměřicích totiž byla 
minulý měsíc zahájena dopravně 
bezpečnostní akce „Na kolo jen 
s přilbou“. 

Jejím cílem je v průběhu letních 
prázdnin upozorňovat cyklisty do 
18 let na zásady bezpečné jízdy, 
hlavně povinné nošení přilby, a 
prověřovat znalosti zákona o pro-
vozu na pozemních komunikacích. 

Vzorní cyklisté jsou 
odměňováni cyklopotřebami 
jako  lahve, zvonky, blikačky 
nebo reflexní prvky. S dárkem 
odjížděl například šestiletý Jindra 
Karas nebo osmiletý Jonathan, 
který se s  celou rodinou vydal na 
pětidenní jízdu z Dráždan do Pra-
hy. Litoměřicemi, vzorně vybaven, 
projížděl. 

„Počet dětí jezdících bez přileb 

klesá,“ uvedl strážník Dominik 
Hanko. „Což nás těší, protože 
následky nehod jsou mnohdy 
děsivé,“ dodala Pavla Kofrová. 
Připomněla loňský případ, kdy 
se srazili na cyklostezce nedale-
ko Roudnice nad Labem dva 

neosvětlení cyklisté. Jejich pád 
v  obou případech skončil těžkými 
poraněními hlavy.

Preventivní akci spolupořádá 
Zdravé město Litoměřice v  rámci 
kampaně Národní dny bez úrazů. 
   (eva)

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY V ZÁŘÍ ZAČÍNÁ 

Litoměřice se i letos připojí ke kampani Ev-
ropský týden mobility. Chtějí tak upozornit 
na vzrůstající podíl automobilové dopravy 
a na to, že ulice nepatří jen automobilům, 
ale i chodcům a cyklistům. Zároveň v  rámci 
chystaných akcí chtějí jejich organizátoři 
apelovat na obyvatele, aby více využívali 
šetrných způsobů dopravy a městské hromad-
né dopravy. Mottem letošního roku proto je 
„Chytrá a čistá mobilita. Silná ekonomika“. 

Kampaň, připravená Zdravým městem 
Litoměřice společně s partnery, cílí na všechny 
věkové kategorie. Odstartuje ji v pátek 9. září 
tradiční cyklopeloton pro školy a zakončí  
v  neděli 25. září akce MTB Tour České 
středohoří a U-ŽÍT Litoměřice zdravě. 
Program kampaně:  
 16. 9. / BEZPEČNÁ CESTA DO ŠKOLY. 

Zábavně naučné dopoledne pro všechny 
prvňáčky na dětském dopravním hřišti 
 17. 9. / CYKLOBUS ZDARMA a vyjížďka 

s průvodcem po Českém středohoří. Odjezd 
z autobusového nádraží (zastávka cyklobu-

su), a to v 10 hod na Mukařov a v 12 hod na 
Kletečnou. Rezervace míst na tel. č. 777 599 
333.
 18. 9. / VÝLET S  KLUBEM ČESKÝCH 

TURISTŮ do Třebenic. Prohlídka Muzea 
českého granátu, výlet do kolí, sraz v 10 hodin 
u soudu, rezervace 728 043 958
 19. 9. / POHÁDKOVÉ KOUZLENÍ PRO 

AUTA OPRAVDU NENÍ. Dopolední program 
pro MŠ v knihovně. Rezervace na t.č. 416 732 
453 či mailem: detske@knihovnalitomerice.cz
AKCE PRO CYKLISTY: Vyzkoušejme si 
společně, jak se jezdí cyklistům po městě. Sraz 
v  15 hod. na náměstí. Pojedeme na kole se 
zástupci města do  Pokratic, na Labskou cyk-
lostezku a zpět na náměstí.
 20. 9. / BEZPEČNĚ, ZDRAVĚ A HRAVĚ 

V  DOMOVĚ U TRATI. Akce po seniory 
nejen ze sociálních zařízení od 9 do 12 ho-
din (turnaj v  Jukskei, zkoušení elektrokola, 
nordic walking atd. Účast nutno hlásit na t. č.  
416 736 388. 
  21. 9. / IZS TVŮJ OCHRÁNCE.  

Bezpečnostně - preventivní akce na Zahradě 
Čech pro žáky 5. tříd ZŠ.
 22. 9.  / URBAN TRAINING. Aktivní 120 

minutový trénink se sportovní značkou Kari 
Traa v různých částech města. Více informací 
a registrace na www.urbantraining.cz.
MĚSTSKÁ DOPRAVA ZDARMA  -  Den bez 
aut. Nechte 22. září své auto doma, využijte 
zdarma MHD, jeďte na kole nebo pěšky, 
případně poznejte ekologicky úsporné do-
pravní prostředky.  Vyzkoušet výhody ele-
ktrokola, případně se svézt elektromobilem 
můžete mezi 10. a 17. hodinou před radnicí 
na Mírovém náměstí. Více na zdravemesto.li-
tomerice.cz

V  rámci plánovaných změn parkovacího 
systému na Mírovém náměstí bude v době od 
24. do 30. září omezeno parkování na Mírovém 
náměstí v prostoru před radnicí. V tomto místě 
bude instalována zeleň, lavičky, dětský prvek 
a mobilní výstava charakterizující možnou 
podobu náměstí s  výrazně menším počtem 
parkujících aut a novou pěší zónou. (rv)

ÚŘEDNÍCI JEZDÍ
DO PRÁCE NA KOLE

Zaměstnanci městského úřadu 
se mohou připojit k akci s názvem 
„Úředník na kole“, která podporu-
je cyklistiku. Zúčastnit se jí mo-
hou všichni zaměstnanci úřadu, 
kteří použijí kolo od 1. 7. do 31. 
8. jak k  cestě do práce nebo i v 
rámci odpoledních, víkendových 
či dovolenkových aktivit. Ti, kdo 
na kolo během 62 dnů prázdnin 
usednou minimálně dvacetkrát, 
budou zařazeni do losování o za-
jímavé ceny.  Smyslem je udělat 
něco pro zdraví, podpořit cyklis-
tiku jako zdravou a šetrnou formu 
pohybu a pomoci najít slabá místa 
jak ve městě, tak podmínkách pro 
cyklisty na úřadě. (rv)

JAKÉ MAJÍ CYKLISTÉ
U NÁS PODMÍNKY? 

Komise Zdravého města a 
MA21 Litoměřice připravila anke-
tu, jejímž cílem je zmapování pod-
mínek pro cyklisty v Litoměřicích 
očima občanů. Co je pro Vás dů-
ležité pro používání kola ve městě, 
do zaměstnání nebo pro sport či 
rekreaci? Která místa považuje-
te za problémová nebo za jakých 
okolností byste kolo začali více vy-
užívat? To jsou některé z otázek, na 
které můžete odpovědět v  anketě 
na webu zdravemesto.litomerice.
cz do konce září. (rv)

PŘÍZNIVCI SPORTU A ZDRAVÍ, 
UŽIJTE SI LITOMĚŘICE

V neděli 25. září mají cyklisté růz-
ného věku i pohlaví možnost změřit 
své síly v  cyklomaratonu MTB tour 
České středohoří. Vybírat mohou ze 
tří tratí. Osmikilometrová je určena 
pro rodiny s  dětmi a fitness jezdce. 
Trať dlouhá 45 km a 75 km, tedy krá-
lovská trať, prověří cyklistické umění 
a fyzickou kondici nejednoho bikera. 
Závod je otevřen široké veřejnosti. 
Registrovat se může naprosto každý  
již nyní pomocí on-line formuláře 

na webových stránkách závodu nebo 
následně na místě v kanceláři závodu. 
Bližší informace naleznete na webu 
pořadatele závodu  mtbtour.cz, kte-
rým je Spolek litoměřických cyklistů.  

Mírové náměstí bude tento den ale 
patřit i dalším příznivcům sportu a 
zdraví. Zdravé město Litoměřice spo-
lečně s partnery připravuje v době od 
10 do 16 hod. aktivity, při kterých si 
přijdou na své nejenom děti. Budou 
zde připraveny hry a soutěže, tvořivé 

dílny, skákací hrad, handbike cyklo-
trenažér, Camphilský biojarmark a 
další. V rámci programu se představí 
Destinační agentura České středoho-
ří, vystoupí Středohoř, zatančí Funky 
Dangers a zahraje Nestel postel.

Přijďte si tento den UŽÍT Litomě-
řice zdravě a přispět k rozvoji cyklis-
tiky a cykloturistiky v regionu.

Rita Vlčková, koordinátorka
projektu Zdravé město Litoměřice 
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Jako členky zastupitelstva mládeže obcházely provozovny i Marie Hervertová 
z gymnázia a Lucie Janatová z Masarykovy základní školy. Na snímku s pro-
vozovatelkou jedné z prodejen na Mírovém náměstí. Foto Eva Břeňová 

DEN BEZ TABÁKU: ZDRAVÉ JE NEKOUŘIT
Celkem sedmnáct cedulek 

upozorňujících na zákaz prodeje 
alkoholu a tabákových výrobků 
osobám mladším 18 let rozdali 
provozovatelům obchodů, vinoték 
a restaurací členové zastupitelstva 
mládeže. Učinili tak ve spolupráci 
se Zdravým městem Litoměřice 31. 
května u příležitosti Dne bez tabáku.  

Loni probíhaly kontroly provo-
zoven mladými zastupiteli za asis-
tence městské policie, přičemž za 
prodej cigaret mladistvým padlo i 
několik pokut. „Letos jsme přistoupili 
k  pozitivní motivaci podnikatelů.  
Připravili jsme destičky, na kterých 
je kromě zdůraznění zákazu též 
prostor pro vyplnění měsíce a roku 
narození, do kterého je zákaz prodeje 
mladistvým zakázán,“ informovala 
koordinátorka projektu Rita Vlčková. 
Cedulka tak zjednodušuje kontrolu 
občanských průkazů. Umístěna má 
být v provozovně na viditelném místě, 
aby mladistvé již při příchodu od nák-
upu odradila. „Další zájemci si ji mo-
hou vyzvednout v kanceláři Zdravého 
města Litoměřice v  Pekařské ulici,“ 
upozornila Rita Vlčková. 

To, že moderní je nekouřit, co 

cigareta dává a bere, vysvětluje 
Zdravé město Litoměřice 
prostřednictvím školních besed 
dlouhodobě. Díky iniciativě 
členky komise Zdravého města 
Litoměřice Aleny Kuldové mají 
studenti možnost se při besedách 
setkávat s  odborníky, jako jsou 
například Doc. MUDr. Eva 

Králíková z  Univerzity Karlovy 
nebo primář MUDr. Karel Kubát 
z litoměřické nemocnice.
   Začátkem roku byla též vy-
hodnocena soutěž o nejlepší 
protikuřácký videoklip. Všechny 
videoklipy jsou ke zhlédnutí a 
stažení ve videogalerii na webu: 
zdravemesto.litomerice.cz. (eva)

BĚH NADĚJE 
SE VYDAŘIL

Dne 16. 7. se v okolí Mostné hory 
uskutečnil orientační běh, který pro 
širokou veřejnost uspořádala nezis-
ková organizace NADĚJE. Akce se 
zúčastnili děti i dospělí.

Závodilo 18 soutěžících, kteří 
měli na výběr ze tří tras. Na tratích 
byla připravena stanoviště s  různý-
mi úkoly. V cíli na závodníky čekalo 
občerstvení společně s  výtvarnou 
dílničkou, kde si děti mohly vyrobit 
loutky nebo vyplnit kvíz. V  závěru 
akce proběhlo vyhodnocení závodu, 
kdy byl každý soutěžící odměněn a 

těm nejrychlejším byl předán pohár.
„Chtěli bychom poděkovat všem 

soutěžícím za účast a za sportovně 
strávené dopoledne. Akce se velmi 
vydařila nejen díky dobré náladě, 
ale i díky krásnému počasí. Příští 

rok se společně můžeme těšit na 
další ročník,“ sdělila Lucie Putno-
vá, organizátorka akce a vedoucí 
sociálně aktivizačních služeb pro 
rodiny s dětmi. 

Text a foto: Markéta Vlčková,
pracovnice Naděje

FESTIVAL NEZKAZILO ANI  POČASÍ 
Férový festival Dun Dun, plný radosti a in-

spirovaný Afrikou, pořádaly v pátek 17. června 
obecně prospěšná společnost ShineBean a 
Fairtradové město Litoměřice. Ačkoliv počasí 
na rozdíl od loňska příliš nepřálo, program 
v  atriu domu kultury proběhl podle plánů. 
Zahájila ho četba africké pohádky, pokračoval 
tanečními a bubenickými workshopy, módní 
přehlídkou a vystoupením Hynkova hravého 
divadla, které uvedlo hru Zikmund a Hanzelka 
jedou do Afriky. Program zakončil dokument 
Z popelnice do lednice. 

V  průběhu odpoledne lidé donesli 17 kol, 
které budou odeslány africkým dětem. V rámci 
benefičního workshopu se vybraly dva tisíce ko-
run na podporu školy v Keni. Atmosféru dokre-
slilo africké tržiště a prodejní stánky nabízející          

i zboží připomínající Afriku. (eva) 
 Do bubenického workshopu se s chutí v atriu domu kultury zapojili 
děti i dospělí. Foto Eva Břeňová 

KAMPAŇ SENIORY 
OPĚT ZAUJALA 

Kampaň „Místa v  Litoměřicích 
přátelská seniorům“ organizovaná 
Zdravým městem a skupinou Komu-
nitního plánování sociálních služeb ve 
spolupráci s partnery opět zaujala. 

Jednotlivé akce, určené seniorům 
starším 60 let, v  rámci 4. ročníku 
kampaně probíhaly od 26. dubna do 
2. června. Celkem se jich zúčastnilo 
105 lidí. 57 seniorů, kteří absolvovali 
minimálně 8 akcí ze 17 nabízených, 
obdrželo 15. června ocenění z rukou sta-
rosty v domě kultury v rámci zábavného 
odpoledne, které pro seniory připravili 
pracovníci odboru sociálních věcí a 
zdravotnictví městského úřadu. Patřila 
mezi ně i 86letá Libuše Mrvíková, která 
se též zúčastnila 8 akcí a patřila mezi 
nejstarší účastníky kampaně.

Senioři ve svých hodnoceních nešetří 
chválou. Jsou vděčni, že o ně někdo stojí, 
ale hlavně že se dostanou do míst, kam 
by se jinak nedostali.  Navštívili kancelář 
starosty, obřadní síň, ale i kanceláře 
s dřevěnými renesančními stropy.  Mezi 
novinky letošního ročníku patřil např. 
aqua aerobik, prohlídka Kalich arény, 
muzea, přednáška o životě seniorů 
v Keni či aktivity na dopravním hřišti.  
Nechyběly ovšem tradiční akce jako 
trojboj U Trati, petangue Na Dómském 
pahorku, návštěva hospice, Domova sv. 
Zdislavy a kostela sv. Jakuba či třídící 
linky v  Prosmykách. Zdravě se vařilo 
u seniorů v Alšově ulici, ochutnat me-
zinárodní pochoutky bylo možné na 
Diecézní charitě. Nechyběl ani výt-
varný workshop v Rozmarýnu. Zlepšit 
kondici si účastníci mohli nejenom při 
výletu na Skalici, ale také ve fitness Bese-
da, kde pro ně Bezva parta připravila 
plno netradičních aktivit, jako je  jóga, 
alpinning, squash, šifry a soutěže.  
Uspořádání kampaně bylo možné jen 
díky řadě partnerů.

„Poznávání míst a lidí, kteří tam 
pracují, posiluje vztah seniorů k městu. 
S pocitem, že někam patřím a někdo o 
mně ví, se mi žije mnohem lépe,“ zhod-
notila kampaň Jarka Černá.

Rita Vlčková, koordinátorka
Zdravého města Litoměřice

NAKUPUJTE „FÉROVĚ“
A SOUTĚŽTE S NÁMI

Soutěž s názvem Kde hledat fair 
trade vyhlásilo Zdravé a Fairtra-
dové město Litoměřice společně 
s  partnery. Úkolem je sesbírat co 
nejvyšší počet razítek za koupi 
fairtradového  zboží od místních 
provozoven (prodejny, kavárny a 
restaurace). Soutěžící, co získají 
nejvíce razítek, vyhrají produkty 
místních pěstitelů. Soutěžní karta 
je k  vyzvednutí v  infocentru na 
Mírovém náměstí nebo v  provo-
zovnách nabízejících fairtradové 
produkty. Odevzdat ji v infocentru 
musíte nejpozději 10. září, kdy je 
uzávěrka soutěže.  (rv)
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Na počátku prázdnin zde ještě probíhaly poslední terénní úpravy, včetně 
výsadby trávníku lemujícího sportoviště. Foto Eva Břeňová 

Michala Birnera přijal  na radnici starosta Ladislav Chlu-
páč. Foto Eva Břeňová 

HOKEJISTA BIRNER PŘIVEZL 
DO LITOMĚŘIC POHÁR MISTRŮ

Pohár mistrů, který získal v  letošní sezóně extraligy 
v Liberci, přivezl do Litoměřic hokejista Michal Birner. 
Člena reprezentačního týmu, který v  národních 
barvách zazářil na letošním mistrovství světa, nejprve 
na radnici přijal starosta Ladislav Chlupáč. Poté zavítal 
za malými pacienty hospitalizovanými na dětském 
oddělení nemocnice, kde byl zdravotnickému zařízení 
předán padesátitisícový dar. O den později zavítal do Ka-
lich areny, kde si o svých hokejových zkušenostech pop-
ovídal s malými i dospělými příznivci hokeje. 

„Těší mě, že z našeho města pochází hokejista, který 
září v extralize a byl oporou českého týmu na letošním 
mistrovství světa,“ přijal na radnici starosta Ladislav 
Chlupáč Michala Birnera. Vzápětí potěžkal pohár 
mistrů, který Michal do Litoměřic přivezl. 

Potěšil jím i malé pacienty nemocnice, za nimiž 
po přijetí starostou zavítal proto, aby jim zpestřil čas 
strávený na lůžku. „V nemocnici jsem už ležel, takže 
vím, jak pomalu zde čas ubíhá. Pro vás je to o to těžší, 
když je venku hezky a blíží se prázdniny. Přeji vám, 
abyste se co nejdříve uzdravili a šli domů,“ popřál 
dětem Michal Birner a rozdal podpisy. Neopomněl ani 
ocenit práci zdravotníků.

Třicetiletý hokejista v  mládežnických kategoriích 
zářil v dresu Slavie. Poté zkoušel štěstí v zámoří, ale 
pozvánky do NHL se nedočkal. Zato uspěl ve finské 
lize i v KHL. V reprezentačních výběrech se objevuje 
od svých 16 let.

Do Litoměřic se pravidelně vrací, neboť zde má jak 
rodinu, tak i přátele. Rád vzpomíná na zdejší hokejové 
začátky. Do tehdy ještě neopláštěného zimního sta-
dionu totiž přišel jako čtyřletý klučina. Dnes oceňuje 
výsledek rekonstrukce sportoviště, které podle něj patří 

v první lize mezi nejlepší.  V těchto dnech zde absol-
vuje letní přípravu na příští sezónu, v níž opět nastoupí 
v dresu Liberce. „Mým cílem je poprat se s týmem opět 
o titul mistra,“ nastínil nejbližší hokejové plány Michal 
Birner. Text a foto Eva Břeňová

NOVÝ AREÁL NA PLÁŽOVÝ 
VOLEJBAL SI LZE PRONAJMOUT
Krásný areál na beachvolejbal vy-

rostl v  Jiříkových kasárnách. Poté, 
co město získalo od armády kasárna 
do svého majetku, pronajalo za zcela 
symbolickou částku chátrající hřiště 
partě místních nadšenců. Výsled-
kem je založení prvního beach-
volejbalového klubu v Litoměřicích 
a tři zbrusu nová, oplocená hřiště na 
plážový volejbal, u nichž nechybí ani 
posezení, sprcha, bazének a přibude 
i trampolína.

„Vše jsme vybudovali na vlastní 
náklady a s  pomocí členů klubu 
v čele s  jeho předsedkyní Danou 
Hrůzovou, kteří zde odvedli skvělou 

práci,“ uvedl jeden z členů Martin 
Luksch.

Podle něj areál splňuje paramet-
ry pro pořádání nejen domácích, 
ale také mezinárodních utkání. Tři 
hřiště na plážový volejbal, kam bylo 
navezeno více než 600 tun písku, 
si může pronajmout i veřejnost, 
a to zcela jednoduše.  „Na našem 
webu beach-litomerice.cz je k  dis-
pozici jednoduchý rezervační sys-
tém, včetně ceníku a kontaktů,“ 
upozorňuje Martin Luksch, člen 
beachvolejbalového klubu, který prý 
přivítá každého dalšího milovníka 
plážového volejbalu. (eva)

MISTROVSTVÍ SE VESLAŘŮM VYDAŘILO
Letošní MČR žactva a dorostu se konalo 1. – 3. 

července v račické Labe aréně a pro litoměřické ves-
laře skončilo se skvělou bilancí tří mistrovských titu-
lů, dvou stříbrných medailí a jedné bronzové. Navíc 
byly posádky litoměřického klubu ještě sedmkrát ve 
finálové šestce a dalších deset lodí bojovalo o šesté až 
dvanácté místo ve finále B.

Zlaté medaile získaly svěřenkyně trenérky Radky 
Kindlové, Zuzana Zelinková a Petra Hojdarová na 
dvojskifu mladších žákyň, dále starší žáci na párové 
čtyřce Jan Marjanko, Vojtěch Špringl, Matouš Bělo-
hlávek a kormidelník Jakub Štěch doplnění Michalem 

Zahrádkou z KVS Štětí. Historického úspěchu dosáhl 
tímto vítězstvím trenér Radomil Peterka, který doká-
zal obhájit titul Mistrů ČR na párové čtyřce starších 
žáků s úplně jinou posádkou, než která zvítězila v 
předchozím roce. Třetí titul Mistrů ČR přidala posád-
ka dvojskifu dorostenců Tadeáš Konschill a Vojtěch 
Votruba, kteří se ve finálové jízdě ujali vedení krátce 
po startu. V. Votruba tak navázal na své úspěchy z 
předchozích let, když zatím ani jednou za svou veslař-
skou kariéru neodjížděl z Mistrovství ČR bez medaile. 
Trenér Daniel Slavík, který posádku připravoval spo-
lečně se Stanislavem Novákem, přidal do své sbírky 

trenérských úspěchů i titul z kategorie dorostu.
Stříbrné medaile získaly starší žákyně na kormidlo-

vané párové čtyřce - litoměřické závodnice Viktorie 
Štechová, Tereza Šantinová, Tereza Krejzová a Moni-
ka Mertlová z KVS Štětí a kormidelník J. Štěch. 

Další stříbrné medaile vybojovaly mladší žákyně, 
také na párové čtyřce s kormidelníkem v sestavě Stela 
Hanzíková, Vanda Hříbalová, Petra Hojdarová, Zu-
zana Zelinková a kormidelnice Eliška Heřmánková, 
které nestačily jen na loď VK Blesk Praha. Trenérkou 
obou posádek je R. Kindlová. 

Bronz získal dvojskif mladších žáků Matěj Lacko 
a Miroslav Vokálek, které trenérsky vede R. Peterka 
společně s P. Janákem. Josef Weber 

KALICH ARENA
 JE JIŽ NA LEDĚ
Hokejisté Stadionu se začali připra-

vovat na další sezónu ve WSM Lize. 
V pondělí 25. 7. si poprvé vyzkoušeli led 
v Kalich Areně, postupně se k nim přidá 
také zbývajících jedenáct mládežnických 
a žákovských týmů litoměřického klubu.

Nejstarší tým čeká v přípravném ob-
dobí 10 utkání proti soupeřům nejen 
z blízkého okolí. První domácí příprav-
ný zápas sehrají 4. 8. od 18 hod. s Ústím 
n. L., zpestřením domácích zápasů bude 
souboj s jihokorejským týmem Anyang 
Halla (11. 8.) či s extraligovým Mount-
fieldem Hradec Králové (18. 8.).

WSM Ligu zahájí Stadion 7. 9. v Haví-
řově, v prvním domácím utkání přivítá 
netradičně v pátek 9. 9. nováčka z Frýd-
ku-Místku. 

Junioři, starší i mladší dorostenci se 
v letošní sezóně představí opět ve dru-
hých nejvyšších soutěžích, které budou 
začínat v průběhu září. Ve stejném ob-
dobí zahájí své mistrovské soutěže také 
žákovské týmy 5. – 8. tříd, nejmenší ho-
kejisté začnou bojovat od října.

I v  letošní sezóně bude pokračovat 
spolupráce s Dětským domovem Lito-
měřice a Hospicem sv. Štěpána. Stadion 
připravuje pro obě organizace zajímavé 
akce, do kterých se zapojí i fanoušci 
klubu.  Novinkou bude i přestávkový 
program během zápasů a nadále budou 
probíhat i schůzky veřejnosti s vedením 
klubu. Jan Fišera, generální

manažer HC Stadion Litoměřice

RADNIČNÍ ZPRAVODAJ  - str. 14 SPORT 



BASKETBAL SLAVIL 70 LET
Hráči, trenéři, funkcionáři, pamětníci a všichni příznivci Bas-

ketbalového klubu Slavoj Litoměřice si letos připomínají jeho 70. 
narozeniny. Výročí oslavili především hráči všech věkových kate-
gorií na palubovkách při mistrovských soutěžích a umístěním 
v posledním ročníku. Zejména na historii se vzpomínalo začátkem 
června na slavnostním setkání v Hotelu Koliba.

Basketbal se začal v Litoměřicích rozvíjet od roku 1946 pod hlavičkou 
Sokola, tehdy ještě společně fungovaly mužské i ženské složky. Později 
se každá osamostatnila – muži v TJ Slavoj, ženy v TJ Slovan.

Současní hráči mají na co navazovat. „Nikdo snad nepochybuje 
o tom, že basketbal se stal ve městě nejúspěšnějším kolektivním 
sportem. Když si zavzpomínám, tak muži hráli naposledy v nejvyšší 
soutěži v  sezóně 1989 a 1990, poté trvalo několik let, než se celý 
klub konsolidoval do nových ekonomických podmínek. Výsledky se 
začaly projevovat postupně od mládeže, kdy Slavoj získal v roce 2002 
titul mistra ČR v kategorii U15, a o dva roky později obsadil v kate-
gorii U17 druhé místo. To jsme už hráli extraligu kadetů a začali 
pomýšlet na návrat do 1. ligy mužů. Péče o mládež se nám vyplatila 
tehdy a vyplácí se i nadále, kdy máme Sportovní centrum mládeže 
pro Ústecký kraj. V předminulé sezóně jsme dokonce v mužské kate-
gorii 1. ligu vyhráli. Pro další léta nechceme tuto strategii měnit a 
stále se budeme věnovat hlavně mládeži,“ říká Josef Mayer, předseda 
BK Slavoj Litoměřice.

Klub chce talentované hráče, kteří by se mohli uplatnit v nejvyšší 
soutěži, rozumně nabízet těm klubům, které s ním budou dlouhodobě 
spolupracovat. Podle předsedy se na nejvyšší soutěž dá myslet jen 
v případě dlouhodobé smlouvy se zajímavým sponzorem, spojené s 
nákupem základního kádru hráčů a splněním dalších podmínek pro 
profesionální soutěž. Václav Sedlák

POKRATICKÝ SOKOL OSLAVÍ V ZÁŘÍ SEDMDESÁTINY
V sobotu 10. září 2016 si pokratičtí spor-

tovci připomenou vznik místní tělovýchovné 
jednoty. „Již 70 roků zde fungujeme a po celý 
den se budeme bavit pohybem i dalšími spor-
tovními aktivitami pro všechny generace,“ říká 
předseda TJ Ing. Jan Hrkal. Akce vyvrcholí 
slavnostním večerem na Kolibě, setkáním 
pamětníků, současných i bývalých členů, 
sponzorů a příznivců pohybu, samozřejmě  při 
tanci a dobré zábavě.

3.8.1946 – to je datum ustavení spor-
tovního spolku v  Pokraticích. Hospoda U 
Karlovských (dnes na místě bytového kom-
plexu) byla svědkem příprav, vzniku i těžkých 
začátků sportovních nadšenců zejména z  řad 
fotbalistů. Krátce po válce, bez hřiště a spor-
tovního sálu či tělocvičny. Utkání hráli fot-
balisté na hřištích svých soupeřů, na zápasy 
jezdili na vlastních kolech. Značným úsilím 
členů byla získána klubovní místnost, darem 
plocha pro vybudování fotbalového hřiště a 
za přispění armády a brigádní činnosti členů 
a příznivců bylo hřiště vybudováno. První fot-
balový zápas zde byl  sehrán dne 2.11.1947. 

V  roce 1949 byl získán objekt dnešní 
tělocvičny – bývalé restaurace s  tanečním 
sálem, v  té době spíše sklad. Jejím 
přebudováním získaly své prostory pro cvičení 
zejména děti.  V dalších letech pracoval při TJ 
Pokratice  kuželkářský oddíl,  krátký čase zde 
působil oddíl boxu. 

Po opravě tělocvičny v  roce  1957 vz-
rostl zájem o pohyb zejména u mládeže a 
tak pro více než 150 členů TJ byly její pros-
tory nedostačující. Rozsáhlou přestavbou a 
dostavbou zejména brigádní formou (více 
než 11.000 hodin) byla „nová“ tělocvična 
zprovozněna dne 5. dubna 1964, půdorysně 
v  dnešní velikosti. S  novou tělocvičnou je 

spojen příchod sportovní gymnastiky, s   
rozšířením  o skoky na trampolíně v roce 1969, 
historicky nejúspěšnějším sportem v  Pokrat-
icích. Tělocvična v  té době byla nejen spor-
tovním, ale i společenským stánkem Pokratic, 
pořádalo se zde velké množství plesů a dalších 
kulturních akcí.

Další velkou změnou v 70. letech byla likvi-
dace staré zástavby a výstavba sídlišť, která  
přinesla mnoho nových členů a rozšíření o 
nové oddíly – volejbal a turistiku.

Zásadní změny přinesl rok 1989 – na jed-
né straně osamostatnění  a možnost samo-
statné, svobodné činnosti, na straně druhé 
i zodpovědnost, která dodnes není všem 
členům a příznivcům sportu v  Pokraticích 
vlastní. Postupně byly do majetku TJ získány 
pozemky fotbalového a volejbalového hřiště, 
v  roce 1990 vybudována vlastní restaurace a 
ubytovna  a následně provedena řada rekon-

strukcí sportovišť a jejich zázemí – fotbalové-
ho  a volejbalového hřiště, tělocvičny – nové 
sociálky, okna s  roletami, zvýšení střechy a 
kompletní výměna elektroinstalací. To vše za 
přispění členů TJ,  města Litoměřice a státu.

V  tomto období nové možnosti a zájmy 
přinesly i zánik některých oddílů (turistika, 
volejbal), osamostatnění trampolín a spor-
tovní gymnastiky, ale i významné sportovní 
úspěchy  fotbalistů a trampolinistů. 

Poslední dekáda života TJ byla pozna-
menána zásadními změnami ve financování 
sportu (krach Sazky, větší podpora městem) 
a dvěmi významnými investicemi – v roce 
2008 výstavbou zázemí na fotbalovém hřišti 
- kabiny a sociální zařízení za více než 5 mil. 
Kč a v roce 2012 výstavbou a zprovozněním 
hřiště s umělým povrchem (malá kopaná, te-
nis, volejbal a nohejbal) za skoro 4 miliony  
Kč. Paradoxně v lepších podmínkách ubývá 
sportovců a zájemců o pohyb, v tomto roce se 
dokonce fotbalový klub rozhodl začlenit do 
FK Litoměřicka.

Sedmdesátka  je pro pokratické sportovce 
připomenutím toho, co předcházelo, tedy ak-
tivní práce mnoha našich trenérů, cvičitelů 
a pracovníků, úspěchů našich sportovců i 
radosti malých dětí, které startují své spor-
tovní krůčky. Rovněž je  také velkou výz-
vou jak dál, jak přispět  k radosti z pohybu a 
zdraví,  spokojenému a aktivnímu  životu.  Při 
této příležitosti bych rád popřál všem našim 
členům radost z  pohybu a vlastní sportovní 
a rekreační činnosti a rovněž bych si dovolil 
pozvat všechny zájemce o provozování některé 
z  našich aktivit do našich řad, případně 
k využívání našich služeb.

Ing. Jan Hrkal
předseda TJ Sokol Pokratice

FOTBALOVÉ KLUBY 
SE SDRUŽILY 

   Na fotbalovou scénu vstupuje 
zcela nový subjekt FK Litoměřicko. 
Vznikl sloučením mančaftů z  Li-
toměřic, Pokratic a částečně i Lo-
vosic. Pokusí se uspět ve třetí lize, 
kterou vykopaly Lovosice. Převod 
práv na FK Litoměřicko již fotbalo-
vá asociace schválila.

Zatímco fotbalové kluby Litomě-
řice a Pokratice k 1. červnu zanik-
ly a zcela se transformovaly v  FK 
Litoměřicko, z  Lovosic přechází 
pouze A tým. FK Litoměřicko bude 
mít  21 mužstev, z  toho 5 družstev 
dospělých, 14 mládežnických týmů 
a dvě staré gardy. Jde o nový fotba-
lový projekt na severočeské scéně, 
za kterým stojí především prezi-
dent lovosického klubu Vladislav 
Větrovec, který v  Litoměřicku za-
stane pozici výkonného ředitele. 
Předsedou je Radek Bania.

Ligová utkání se budou hrát vždy 
v  sobotu od 10.15 hodin na sta-
dionu v Litoměřicích, jenž v divizi 
zaznamenal poměrně vysokou ná-

vštěvnost. Podmínky pro tým mají 
být poloprofesionální. Nejvýznam-
nějším sponzorem s již schválenou 
dotací pro letošní rok ve výši 1,9 
milionu korun je město Litoměřice, 
tudíž hráči budou mít na dresech 
jeho znak. Zbývající část rozpočtu 
pro nadcházející sezónu, předběžně 
vyčísleného na zhruba 5,5 milionu 
korun, pokryjí sponzoři. 

„Všichni hráči a trenéři z  Lito-
měřic i Pokratic dostali nabídku 
na přestup do Litoměřicka. K  tré-
ninkům všech 21 mužstev chceme 
využívat i stadion v  Pokraticích a 
Mlékojedech. Věřím, že nový pro-
jekt prospěje celému regionu a jeho 
fotbalová prestiž poroste,“ domnívá 
se místostarosta Pavel Grund a zá-
roveň sekretář FK Litoměřicko. 

Eva Břeňová
Mužstva dospělých:
 A tým: 3. liga
  B tým: krajský přebor
  C tým: 1. B třída
  D tým: 2. třída okresního přeboru
  wE tým.: 4. třída 
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4.8. ZHASNI A ZEMŘEŠ. (USA, 
2016, horor). Když se zhasne, 
jak se pozná co je a co není 
skutečné? Od 19:30 hod.

4.8. SEBEVRAŽEDNÝ ODDÍL. 
(USA, 2016, akční, komedie). Dejte 
dohromady tým nejnebezpečnějších 
superzločinců, vyzbrojte je tím  
nejefektivnějším arzenálem 
a pošlete je porazit záhadnou 
nepřemožitelnou entitu. Od 17:30
SEZN@MKA. (ČR, 2016, kome-
die). Léta randění, blbnutí na 
seznamkách a je to pořád stejný. 
Kretén střídá kreténa… Od 20 h.

5.8. SEZN@MKA. Od 17:30 hod.
NEŽ JSEM TĚ POZNALA. 
(USA, 2016, romantický, dra-
ma). Film podle bestselleru 
Jojo Moyes. Od 19:30 hod.
SEBEVRAŽEDNÝ ODDÍL. 
Od 21:30 hod. 

6.8. HLEDÁ SE DORY – 3D. 
(USA, 2016, animovaný). Tohle 
bude třeskutý... Od 13:30 hod.
DOBA LEDOVÁ: Mamutí 
drcnutí - 3D. (USA, 2015, sci-
fi, český dabing). Kdysi dávno, 
v předaleké galaxii, se třicet let 
po událostech v Návratu Jediho 
se musí  legendární posádka 
Hana Sola, vypořádat s novým 
nebezpečím. Od 15:30 hod.  
WARCRAFT: První střet - 3D. 
(USA, 2016, dobrodružný). 
Dva světy, jeden osud...Od 
17:30 hod.
SEBEVRAŽEDNÝ ODDÍL. 
Od 19:30 hod. 
SEZN@MKA.  Od 22:00 hod.

7.8. DOBA LEDOVÁ: Mamutí 
drcnutí – 2D. Od 13:30 hod.
HLEDÁ SE DORY - 2D  Od 
15:30 hod.
SEBEVRAŽEDNÝ ODDÍL.  Od 
17:30 hod.
SEZN@MKA. Od 20:00 hod.

8.8. LEGENDA O TARZANOVI. 
(USA, 2016, dobrodružný). Tar-
zan již před mnoha lety se vrátil 
zpět do civilizace. Nyní je nucen 
vrátit se zpět do džungle. 19:30.

9.8. SEZN@MKA.  Od 17:30 hod
SEBEVRAŽEDNÝ ODDÍL. 
19:30 hod.

10.8. UČITELKA. (ČR, 2016, drama)
Zdánlivě empatická a laskavě 
vyhlížející učitelka manipuluje 
prostřednictvím svých žáků je-
jich rodiči za účelem osobního 
obohacení... Od 20:00 

11.8. TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ – 
3D. (USA, 2016, animovaný)
Co dělají vaši mazlíčci když 
nejste doma? Od 15:30 hod.
NEJKRÁSNĚJŠÍ DEN. 
(Německo, 2016, komedie). Jak 
byste strávili den, kdybyste věděli, 
že může být poslední.17:30
MĚLČINY. (USA, 2016, thriller)
Den na pláži přímo k sežrání.... 
Od 20:00 hod

12.8. TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ – 
2D. Od 15:30
MĚLČINY.  Od 17:30 hod.
SEBEVRAŽEDNÝ ODDÍL. Od 
19:30 hod. 
NEJKRÁSNĚJŠÍ DEN. Od 21:30 

13.8. TAJNÝ ŽIVOT 
MAZLÍČKŮ – 2D. Od 13:30
TAJNÝ ŽIVOT 
MAZLÍČKŮ – 3D. Od 15:30
SEBEVRAŽEDNÝ ODDÍL.  
Od 17:30 hod.
NEJKRÁSNĚJŠÍ DEN. Od 
19:30 hod
MĚLČINY. Od 21:30 hod.

14.8. TAJNÝ ŽIVOT 
MAZLÍČKŮ – 3D. Od 13:30
TAJNÝ ŽIVOT 
MAZLÍČKŮ – 2D. Od 15:30
NEJKRÁSNĚJŠÍ DEN. Od 
17:30 hod.
MĚLČINY. Od 19:30 hod.

15.8. MĚLČINY. Od 19:30 hod.
16. 8 MĚLČINY. Od 19:30 hod

17.8. NEJKRÁSNĚJŠÍ DEN. Od 
19:30 hod.

18.8. STAR TREK: Do neznáma – 
2D. (USA, 2016, sci-fi). Posádka 
hvězdné lodi U.S.S. Enterprise 
zkoumá nejvzdálenější kouty a 
nezmapovaná  místa ves-
míru. Od 17:00 hod.
MATKY NA TAHU. (USA, 
2016, komedie). Mámy tak, jak je 
neznáme... Od 19:30 hod.

19.8. STRAŠIDLA. (ČR, 2016, ro-
dinný). Nová pohádka Zdeňka 
Trošky. Od 15:30 hod.
MATKY NA TAHU. Od 17:30 
hod.
STAR TREK: Do neznáma – 
2D. Od 20:00 hod.
STAR TREK: Do neznáma – 
3D. Od 22:15 hod

20.8. TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ – 
3D. Od 13:30 hod.
STRAŠIDLA. Od 15:30 hod.
STAR TREK: Do neznáma – 
3D. Od 17:30 hod.
UČITELKA. Od 20:00 hod.
MATKY NA TAHU. Od 22:00 h.

21.8. STRAŠIDLA. Od 13:30 hod.
TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ – 
2D. Od 15:30 hod.
MATKY NA TAHU. Od 17:30 
hod.
STAR TREK: Do neznáma – 
2D. Od 20:00 hod

22.8.
GIUSEPE VERDI: Aida 
(Švédsko, 2011, drama)
Operní představení z Teatro 
alla Scala Milano. Od 19 h.

23.8. STAR TREK: Do neznáma – 
2D. Od 20:00 hod.

24.8. STRAŠIDLA. Od  19:00 h.

25.8. BEN-HUR. (USA, 2016, 
dobrodružný). První v cíli umírá 
poslední. Od 17:00 hod.
BOŽSKÁ FLORENCE. (USA, 
2016, životopisný). Meryl Streep 
v roli závratně bohaté ženy, 
jejímž jediným snem je zpívat. 
Bohužel  její  hudební 
nadání a hlas jsou jednoznačně 
příšerné Od 19:30 hod.

26.8. MŮJ KAMARÁD DRAK - 2D. 
(USA, 2016, rodinný). Myslíte si, 
že draci žijí jen v pohádkách? Od 
15:30 hod.
BOŽSKÁ FLORENCE. Od 
17:30 hod.
BEN-HUR. Od 19:30 hod.
STAR TREK: Do neznáma – 
3D. Od 22:00 hod

27.8. TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ 
– 2D. Od 13:30 hod.
MŮJ KAMARÁD DRAK – 
3D. Od 15:30 hod. 
BEN-HUR. Od 17:30 hod.
NEŽ JSEM TĚ POZNALA. 
Od 20:00 hod.
BOŽSKÁ FLORENCE. Od 
22:00 hod.

28.8. MŮJ KAMARÁD DRAK – 3D. 
Od 13:30 hod.
DOBA LEDOVÁ: Mamutí drc-
nutí – 2D. Od 15:30 hod.
MĚLČINY. Od 17:30 hod.
BOŽSKÁ FLORENCE. Od 19:30 

29.8. BOŽSKÁ FLORENCE. Od 17:30 
BEN-HUR. Od 19:30 h.

30.8 MŮJ KAMARÁD DRAK – 2D. 
Od 17:30 hod.
BOŽSKÁ FLORENCE. Od 20:00 

31.8 STRAŠIDLA. Od 17:00 hod.
BEN-HUR. Od 19:30 hod.

4.8. ROZPUSTILÉ LETNÍ 
ČTVRTKY
HRÁTKY S TOMEM – Hudeb-
ní divadlo HNEDLE VEDLE
Veselé odpoledne v Atriu DK 
pro děti - pohádky, písničky, 
kouzelníci, balonky, trampolí-
na,...  Vstupné: 50 Kč

6. 8. PIVNÍ SLAVNOSTI

11.8. ROZPUSTILÉ LETNÍ 
ČTVRTKY. SŮL NAD ZLATO 
– J. Hrušková. Veselé odpoledne 
v Atriu DK pro děti - pohádky, 
písničky, kouzelníci, balonky, 
trampolína.. Vstup: 50 Kč

14.8. TANEČNÍ ODPOLEDNE. 
Hraje  kapela Víťa Vávry.   

17.8. LITOMĚŘICKÉ VARHANNÍ 
LÉTO 4. koncert  v katedrále 
sv. Štěpána. Vystoupí JITKA 
ČUDLÁ a Libor Janeček (ky-
tara).

18.8. ROZPUSTILÉ LETNÍ 
ČTVRTKY. VODNICKÁ PO-
HÁDKA – Divadélko Romaneto
Veselé odpoledne v Atriu DK 
pro děti.Vstupné: 50 Kč

20.8. VELKÝ LETNÍ KONCERT CHLA-
PECKÝCH SBORŮ v letním kině.

25.8. ROZPUSTILÉ LETNÍ 
ČTVRTKY - DIVADELNÍ 
ANSÁBL BEZEVŠEHO
Veselé odpoledne v Atriu DK 
pro děti - pohádky, písničky, 
kouzelníci, balonky, tram-
polína,...  Vstupné: 50 Kč. Po 
představení LOSOVÁNÍ O 
CENY  v letní rozpustilé soutěži.

27.8. MINIDISKOTÉKA v 17:00 
h.dětská minidiskotéka – se 
skákacími hrady i trampolínou 

27.8. ABBAcz. fantastická muzikální 
show plná nejúžasnějších a nejslav-
nějších hitů, skvělé choreografie a 
originálních kostýmů skupiny ABBA 
– úžasný a aktivní zážitek pro celou 
rodinu. 190  Kč  Děti do 15ti let 50 
Kč. Vstupné: 190  Kč  Děti do 15ti let 
50 Kč. Od 18 hodin. 

3. 9. FOLKOVÉ ATRIUM  

5.9. THE TAP TAP a litoměřický 
sbor Puellae cantantes.Charita-
tivní koncert Nadačního fondu 
Kalich za podpory města a ve 
spolupráci s MKZ. 

9.9. PRVNÍ LEKCE TANEČNÍCH 
PRO MLÁDEŽ I DOSPĚLÉ. 
Mládež od 18:00 hod. Dospělí 
od 20:45. Pod vedením mistra 
Pavla Kruckého 

11.9. TANEČNÍ ODPOLEDNE. 
Hraje Rosťa Pechoušek

13.9.  SAFETY ROAD – prevence pro 
mladé řidiče

14.9. LITOMĚŘICKÉ VARHANNÍ 
LÉTO. 5. koncert  v katedrále .Vys-
toupí M. ČERMÁK, J. KOCŮREK, 
P. JURÁŠEK ( barokní trubky).

16.-
17.9. VINOBRANÍ

22.9. KONCERT PRO FRANTIŠKA 
HONZÁKA za doprovodu 
orchestru Bonus Vlastimila 
Jurčíka. Hosté: Jan Smigmator, 
Eva Emingerová. Vstupné: 180 
/220 Kč

10.9. Den otevřených dveří. 
Prohlídka celého divadla včetně 
zákulisí, vyprávění o historii 
divadla a doprovodný program 
v podání dramatického oboru 
ZUŠ. Od 9.00 do 17.00 hod.

13.9. Slavnostní zahájení vernisáže. 
Fotografie ze života Centra pro 
náhradní rodinnou péči. 18.00 

19.9. Dvanáct rozhněvaných mužů/ 
Divadlo R. Brzobohatého. Hra 
ze soudního prostředí o hledání 
viny a odpovědnosti. Od 19.00

21.9.  Koncert Violon Mystique 
-  Eva Schäferová & Jan Zrostlík 
housle/violins, Jan Perný - trom-
bon a klavír. Od 19.00 hod.

23.9. Hodinový hoteliér/ Di-
vadlo KoS Kytlice. Komedie o 
pošetilostech lidského počínání, 
o snahách těžit ze všeho a ze 
všech, ale i o snahách zachovat si 
navzdory prostředí, kde se hod-
noty proměňují ve veteš, přece 
jen lidský rozměr. 19.00 hod.

25.9.  O Aničce ze mlýna/ Divadlo 
M. Hudební pohádka o hamižné 
mlynářce. Po pohádce výtvarná 
dílna. Od 15.00 hod.

27.9 O třech prasátkách/ Sváťovo 
dividlo. Od 10:00 hod

29.9. Pankrác 45´/ Švandovo divadlo 
Praha. „Casting na popravu“ 
– Fiktivní příběh založený na 
skutečných událostech. V jedné 
cele se v pankrácké věznici 
sejdou herečky Mandlová a 
Baarová, Hana Krupková, spolu-
pracovnice parašutistů výsadku 
SILVER A, židovka Julie a 
neznámá žena. Od 19.00 hod.

3.8. 3.8. Komuna /Dánsko, 2016, 
Vztahové severské drama

5.8. SEDM STATEČNÝCH /USA, 
10.8. RODINNÝ FILM /ČR ....

Jak se vypořádají s nečekanou svobo-
dou dva teenageři, jejichž rodiče se 
vydali na plavbu jachtou po oceánu?  
V hl. rolích K. Roden, V. Hybnerová 

12.8. IKARIE  XB 1 /Československo, 
1963. Digitální verze jednoho z 
nejslavnějších českých sci-fi. 

17.8. SICARIO: NÁJEMNÝ VRAH 
/USA, 2015. Akční drama. 
Agentka FBI (Emily Blunt) se 
přidává k tajné službě, aby bojo-
vala proti drogovým kartelům.

20.8. Velký koncert chlapeckých 
sborů. 

24.8. TOHLE JE NÁŠ SVĚT /USA, 
2016. Svérázný a charismatický 
otec (Viggo Mortesen) vycho-
vává mimo civilizaci šest dětí 
podle vlastních představ. 

26.8. ŠÍLENÝ MAX: ZBĚSILÁ 
CESTA /Austrálie, USA, 2015, 
Film volně navazuje na stejnoj-
mennou třídílnou sérii filmů. 

30.8. DĚDA /ČR, 2016. 
Zaneprázdnění rodiče posílají 
děti (Anička Čtvrtníčková a 
Jáchym Dimov) na prázdniny 
do valašské vesnice    v dobrém 
úmyslu dostat je z virtuálního 
světa internetu do přírody. 

2.-
3.9.

2.9. ROCKY
3.9. PINA. V rámci Filmového  
festivalu Tanec a sport ve filmu. 
www.kinoostrov.cz 

KINO MÁJ SRPEN

DŮM KULTURY / SRPEN, ZÁŘÍ DIVADLO K.H.MÁCHY LETNÍ KINO (od  21.15 h.)
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MUZEUM ZVE
2. 6. – 31. 8. 
Litoměřice, jak už je neznáme
20 panelů rozmístěných po Li-
toměřicích připomene město, 
na které už jsme zapomněli. 
Návštěvník pomocí starých 
fotografií může objevit ulice, 
které stály na místě dnešních 
železničních kolejí, zaniklou 
plovárnu na Labi či podobu 
náměstí před sto lety. V muzeu 
lze zdarma vyzvednou mapu 
centra Litoměřic, se kterou je 
možné výstavu projít. K dis-
pozici je i virtuální verze vý-
stavy, která kromě základních 
20 zastavení představí i dalších 
30 míst v Litoměřicích a jejich 
okolí.
16. 8. – 30. 10. 
Smrtí to nekončí aneb Tisíc 
let spali ve stínu Radobýlu
Výstava představí výsledky 
archeologického výzkumu 
pohřebiště z 10.–11. století v 
Mlékojedech. Zde bylo odkry-
to 54 raně středověkých hrobů. 
Pohřebiště je mimořádné bo-
hatou hrobovou výbavou, na-
jdeme zde i vysloveně luxusní 
předměty. Kým ale pohřbení 
skutečně byli, zůstává tajem-
stvím.
14. 9.  od 17 hodin
Tisíc let spali ve stínu Rado-
býlu…
Komentovaná prohlídka s au-
tory výstavy Smrtí to nekon-
čí aneb Tisíc let spali ve stínu 
Radobýlu. (Svědectví o době 
raného středověku, které vy-
dalo pohřebiště v nedalekých 
Mlékojedech.)

Pavlína Gutová,
muzejní referent

 „V duchu minimalismu jsem vytvořila jelena v říji, jehož 
zdobí dřevěný prvek,“ charakterizovala své dílo Alžběta 
Kumstátová (v červeném).  Litoměřičané mladou aka-
demickou sochařku dobře znají, neboť je kromě jiného 
i autorkou bronzové busty Václava Havla umístěné v 
parku nebo svaté Doroty zdobící obřadní síň městského 
úřadu. Foto Karel Pech

SOCHAŘSKÉ SYMPOZIUM 
ZAKONČILO PŘEDSTAVENÍ DĚL 

O čtyři díla se rozroste exteriérová galerie soch, která 
v posledních osmi letech vzniká v Litoměřicích. V pondělí 
20. června totiž byl na výstavišti slavnostně zakončen 
čtvrtý ročník mezinárodního sochařského sympozia. 
Během dvou týdnů zde vznikla čtyři díla, jež rozšíří stáva-
jící expozici 15 soch, umístěných v různých částech města 
a na Střeleckém ostrově.

Sochaři tvořili podle vlastních návrhů, na základě 
kterých byli k  účasti na sympozium pozváni. „Alžběta 
Kumstátová vytvořila jelena z pískovce a dřeva, Zbigniew 
Fraczkiewicz rovněž sochal do pískovce, a to vysokou 
postavu na čtyřech nohách, představující symbol slovanst-
ví. Zuzana Kačerová opracovávala dva menší kvádry tvrdé 
žuly, stejně jako Jean-Paul Chablais, který do vysokého 
monumentu, tvořeného z několika kusů, zkombinoval 
mužskou tvrdost a ženskou něhu,“ představil díla umělců 
litoměřický akademický sochař Libor Pisklák, organizá-
tor a duchovní otec projektu. Zatímco dosud účastníci 
sympozia tvořili hlavně z pískovce, letos využili i materiál 
zachráněný v průběhu rekonstrukce Tyršova mostu. Dva 
sochaři tak tvořili ze žuly pocházející ze secesního mostu.

Díla zůstanou na výstavišti do září, kde je v průběhu 
jubilejní podzimní Zahrady Čech zhlédnou tisíce 
návštěvníků. Poté rozšíří venkovní galerii města, které 
je organizátorem sochařského sympozia, podpořeného 
společností Zahrada Čech a sponzory. (eva)

CHOVATELÉ ZVOU 
DO ŽITENIC NA VÝSTAVU

Dvanáctou okresní výstavu 
mladých králíků, spojenou s výstavou 
králíků, drůbeže, holubů, okrasného 
ptactva a ušlechtilých morčat, pořádá 
27. srpna v Žitenicích od 8 do 17 ho-
din Český svaz chovatelů, Základní 
organizace Litoměřice – Žitenice.

Vystavovat budou i chovatelé ze 
Sebnitz. Návštěvníci dále uvidí  te-
rarijní zvířata, akvarijní rybičky, ovce, 
kozy a další zvířata. Pro děti bude 
připraven bohatý doprovodný pro-
gram. Návštěvníci dostanou příležitost 
zakoupit kvalitní zvířata, rovněž tak 
i chovatelské potřeby, krmiva a vita-
minové doplňky.

Další aktivity a výstavy, které 
ZO uspořádala v  letošním roce 
v  Litoměřicích: První velkou akcí 
byla v únoru na výstavišti propagačně 
naučná výstava „Děti a zvířata 

Litoměřice“.  Další akcí, na které se 
členové ZO podíleli, bylo v  dubnu 
zajištění propagační expozice ČSCH 
na Tržnici Zahrada Čech. Dne 15. 6. 
připravili v parku Jiráskovy sady ukáz-
ku drobného zvířectva s výkladem pro 
základní a mateřské školy.

Český svaz chovatelů, ZO 
Litoměřice-Žitenice, má 32 členů, 
z  toho 6 mladých chovatelů. Svojí 
činností a pořádanými akcemi určitě 
patří mezi nejaktivnější chovatelskou 
organizaci v  rámci bývalého okresu, 
ale i v širokém okolí mimo rámec 
Litoměřicka. Určitě díky nasazení a 
obětavosti několika členů ZO se dají 
dělat zmíněné aktivity a výstavy, které 
jsou přínosem jak pro celou ZO, tak 
pro samotné město Litoměřice.

Více na  www.cschzitenice.wbs.cz
Jiří Anderle, předseda ZO

PRODUKCE LETNÍHO  KINA ZAJÍMÁ
Od zahájení sezóny projekcí v letním kině na Střeleckém ostrově do poloviny 

července jej navštívilo již téměř 500 diváků všech věkových kategorií. Největší 
úspěch zaznamenal film Quentina Tarantina Osm hrozných a kultovní psycho-
thriller Mlčení jehňátek. 

V srpnu se diváci mohou těšit opět na celou řadu zajímavých titulů, mezi které 
patří dánský film Komuna, nejlepší western všech dob Sedm statečných, který je 
letos uváděn v rámci Projektu100, Rodinný film s Karlem Rodenem a Vandou 
Hybnerovou. Zvláštní pozornost diváků si zaslouží digitálně zrestaurovaná verze 
nejslavnějšího českého sci-fi z roku 1963 Ikarie XB1 od režiséra Jindřicha Poláka. 
Také zařazujeme film Sicario: Nájemný vrah, protože jsme zjistili, že diváci mají 
rádi v letním kině nejen komedie, ale také filmy plné napětí. 

20.8. se od 20:00 uskuteční Velký letní koncert 120 členného chlapeckého sbo-
ru. Po této krátké nefilmové přestávce budou následovat filmy Tohle je náš svět, 
Mad Max: Zběsilá cesta a Děda, rodinný příběh z valašské vesnice. 

První zářijový víkend se v Litoměřicích uskuteční již 16. ročník filmového 
festivalu.Věříme, že tato pestrá nabídka zaujme opět široké obecenstvo, které se 
bude do letního kina pro jeho příjemnou atmosféru, dobré filmy a zasazení do 
krásného prostředí rádo vracet.

Zastřešené letní kino provozuje Kinoklub Ostrov ve spolupráci s jeho nájem-
cem – Agenturou Modrý z nebe. Od roku 2014 promítáme na novém digitálním 
projektoru, a to za každého počasí. Provoz je podporován městem Litoměřice. 
Více na www.kinoostrov.cz Hana Galiová a Věra Preclíková 

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MAJÍ PODPORU
Litoměřice dlouhodobě patří 

v rámci kraje k městům, která finančně 
významnou částkou podporují oblast 
sociálních služeb. Město letos rozdělí 
v rámci dotačního programu „Podpora 
sociálních služeb pro rok 2016“ celkem 
16,5 milionu korun. Tato částka se 
výrazně neliší od předchozích let.

„Mezi podporované služby patří 
například domovy pro seniory, 
pečovatelská a odlehčovací služba, 
sociálně aktivizační služba, azylové 
domy, sociálně terapeutické dílny, 
chráněné bydlení a jiné,“ vyjmenovala 

vedoucí odboru sociálních věcí a zdra-
votnictví MěÚ  Renáta Jurková.

V rámci dotačního programu bude 
ve dvou fázích rozděleno téměř deset 
milionů korun mezi poskytovatele so-
ciálních služeb z řad neziskových orga-
nizací, dalších 6,6 milionu korun město 
vynaloží na provoz své příspěvkové or-
ganizace Srdíčko. 

Mimo dotační program zastupitelé 
dále rozhodli, že podpoří i Dobrovol-
nické centrum (100 tisíci Kč), Charitní 
šatník (36 tisíci Kč) a Fond ohrožených 
dětí Klokánek (200 tisíci Kč). (eva)

VÝŠE POSKYTNUTÉ DOTACE
• Oblastní spolek Českého červené-
ho kříže 166 970 Kč
• Diakonie ČCE 1 019 500 Kč
• Diecézní charita 268 260 Kč
• Farní charita 3 245 140 Kč
• Naděje 1 355 420 Kč
• Spirála  (intervenční centrum – 
pomoc v krizi) 10 500 Kč
• Fokus Labe (služby pro zdravotně 
postižené) 104 350 Kč
• Hospic sv.štěpána  124 000 Kč
• KDP Sluníčko (komplexní domácí 
péče) 133 000 Kč
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26. - 27. 8.  - SVÁTKY HUDBY SLIBUJÍ 
DALŠÍ SKVĚLÝ HUDEBNÍ ZÁŽITEK

Blíží se 4. ročník „Litoměřic-
kých svátků hudby“. Předchozí 
tři ročníky byly vždy vyprodány. 
Předpokládáme, že letos bude zá-
jem diváků obdobný. První kon-
certní den (26. 8.), který bude 
instrumentální, je až na několik 
posledních vstupenek vyprodán. 
Na druhý koncertní večer (27. 
8.) zbývá ještě cca 60 vstupenek. 
Doporučoval bych divákům, kteří 
mají rádi operní žánr, aby si včas 
opatřili vstupenky. V  loňském 
roce byli diváci z  operních sólis-
tů světové úrovně a jejich vysoce 
profesionálního výkonu doslova 
nadšení. Česká i Slovenská repub-
lika mají špičkové operní pěvce, 
kteří v  mladém věku odešli a vy-
budovali si svou uměleckou karié-
ru v prestižních operních domech 
po celém světě a diváci zde doma 
je příliš neznají.

Například Simona Houda Ša-
turová patří do světové špičky ve 
svém sopránovém oboru. Je reži-
séry známých světových operních 
domů často vyhledávána a obsa-
zována do hlavních rolí světově 
známých oper. Je rovněž velmi žá-
danou koncertní pěvkyní, vystu-

pující na galakoncertech po celém 
světě. Různá hudební vydavatel-
ství s ní natočila řadu nahrávek na 
CD nosičích.

Petr Nekoranec patří ke špičce 
v  tenorovém oboru v  nastupující 
mladé pěvecké generaci operních 
pěvců. Proto si jej již v roce 2014 
vybrala Bavorská státní opera 
v Mnichově. Získal řadu cen v pě-
veckých soutěžích u nás i v zahra-
ničí. Podařilo se mu uspět v  ná-

ročném konkurzu a jako jediný 
a zatím první Čech se po prázd-
ninách stane členem operního 
studia Metropolitní opery v  New 
Yorku.

Chtěli bychom apelovat na di-
váky, aby si nenechali ujít tento 
vynikající operní večer, který se 
bude opakovat pouze jednou, a to  
v říjnu v Rudolfinu v Praze. 

Musica et Education o. s.
a manželé Kuldovi

Druhý ročník Litoměřického kulturního léta je v plném proudu.  Jde 
o festival, na jehož organizaci se spolu s městem podílí řada spolků, ne-
ziskových organizací i jednotlivců. Loňský první ročník byl mimořádně 
úspěšný a slibně se rozvíjí i ten letošní. 

Od června do září se v  rámci LIKUL uskuteční více než šest desí-
tek akcí zcela různorodého charakteru – od vystoupení žáků základní 
umělecké školy, divadelních spolků, tanečníků, amatérských i profesio-
nálních zpěváků a hudebníků, až po charitativní koncerty, workshopy 
a zábavné akce pro různé generace. Což svědčí o tom, jak mimořádně 
kulturním městem Litoměřice jsou. Kulturní festival podpořilo město 
jedním milionem korun. Jistě si  z bohaté nabídky vybere každý z nás.

Na následujících stránkách Radničního zpravodaje přinášíme pře-
hled pořadů, které nás v srpnu a září čekají. Karel Krejza, místostarosta 

6. 8. - PIVNÍ SLAVNOSTI POTĚŠÍ A TAKÉ ŽÍZEŇ UHASÍ
Již sedmý ročník 
Pivních slavností 
se uskuteční v 
sobotu 6. srpna 
opět na Míro-
vém náměstí. Na 
návštěvníky čeká 
vskutku nároč-

ný úkol – okoštovat desítky lahodných 
moků. Zatím je přihlášeno 27 pivovarů, 
z nichž řada oproti loňskému ročníku 
se představí vůbec poprvé – například 
pivovar Žichovec, který dorazí i s pivo-
busem, nebo Raven či Zloun.

Nabídka piv a pivních speciál jistě 

bude obrovská. „Žádný z pivovarů to-
tiž nepředstaví pouze jeden druh piva, 
takže snaha ochutnat všechna ovocná, 
ochucená, svrchně či spodně kvašená, 
pšeničná, ležáky a ostatní speciality se 
zdá být úsilím zcela nadlidským,“ uvedla 
ředitelka MKZ Věra Kmoníčková s tím, 
že počet pivovarů ještě není konečný. 

„Nízkou cenou za umístění stánku a 
osobním přístupem se snažíme vytvořit 
těmto účastníkům příjemné prostředí 
a poskytnout vhodné podmínky nejen 
pro prodej samotného piva, ale přede-
vším pro náležitou propagaci jednot-
livých značek,“ upozornila ředitelka 

na cíl slavností, kterým je nedat lidem 
zapomenout na tradici litoměřického 
pivovarnictví. 

Součástí programu proto bude i vý-
stava artefaktů litoměřického pivovar-
nictví a komentovaná ukázka pivních 
kuriozit. Bavič a moderátor programu 
Olda Burda má připravenou i řadu 
soutěží o nejlahodnější speciál. Loni 
zvítězil teplický Monopol. O tom, kdo 
získá příčku nejvyšší, i tentokráte roz-
hodnou návštěvníci, kterých loni do-
razily téměř čtyři tisíce. Letos dostanou 
příležitost zakoupit si skleněný půllitr 
s logem slavností, do kterého si budou 

moci nechat u stánků načepovat pivo. 
Vstupné je 80 Kč, děti do 15ti let a 

důchodci 60 Kč, děti do 110 cm mají 
vstup zdarma. (eva)

PROGRAM:
• 12:00 SEBASTIAN
• 13:30 O5 a RADEČEK
• 15:00 ARGEMA
• 16:30 LETY MIMO
• 18:00 OTHER WAY
• 19:30 PETR KALANDRA 
            MEMORY BAND
• 21:00 JOHN DOVANNI
• 22:30 BLUE ROCKET

3. 9. - FOLK
ROZEZNÍ ATRIUM
Skvělé zážitky pro milovníky folku 

poskytl loňský folkový festival, který 
se za krásného letního počasí konal v 
atriu domu kultury. Pestrou  směs od-
noží tohoto žánru slibuje i letošní již 5. 
ročník „Folkového atria“.  

Jako první vstoupí na podium zpí-
vající právník Ivo Jahelka, který se, 
jak sám říká, dívá na životní osudy a 
fatální právní příhody s nadhledem a 
s úměvem a o některých z nich zpívá. 
Svou hudební tvorbu v atriu představí 
i další účinkující, kterým bude Luboš 
Pospíšil, jehož kompletní diskogra-
fie právě vychází a který koncertuje s 
obnovenou kapelou 5P. Na podiu ho 
vzápětí vystřídá skupina Hromosvod 
a Jan Hrubý. Zcela jistě nezklame 
ani další oblíbený písničkář Vladi-
mír Merta. Folkový festival zakončí 
vystoupení kapely Rangers - Plavci s 
řadou nezapomenutelných hitů, které 
během let  již zlidověly. 

Připraven je doprovodný program, 
včetně možnosti opékání vlastních 
buřtíků na společném ohni. (eva)
PROGRAM:
• 15:00 IVO JAHELKA
• 16:30 LUBOŠ POSPÍŠIL A 5P
• 17:40 HROMOSVOD A JAN

HRUBÝ
• 18:40 VLADIMÍR MERTA
• 20:00 RANGERS - PLAVCI 

9. - 10. 9. - FESTIVAL OHNĚ A POHYBU
„Incendio 2016“ je název 2. ročníku dětského festivalu ohně a po-

hybu. Určený je nejen pro malé žongléry, ale i veřejnost. Galashow 
se uskuteční 10. září od 19.30 hodin  v letním kině. Festival pořádá 
T.E.T.R.I.S,Vox Luminas a kinoklub Ostrov. Více na www.incendio.cz.

V sobotu se publiku představí sopranistka světové úrovně Simona Houda 
Šaturová a vynikající operní zpěvák Štefan Kocán. Foto: archiv zpěváků
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2. - 3. 9. - LITOMĚŘICE BUDOU HOSTIT FILMOVÝ FESTIVAL 
Ve dnech 2. a  3. září se v Litoměřicích usku-

teční již 16. ročník filmového festivalu, který po-
řádá Kinoklub Ostrov, o.s.  Letošní festival nese 
název Tanec a sport ve filmu. Toto téma jsme 
zvolili pro jeho pestrost a různorodost. Domní-
váme se, že diváci zvolené téma, vybrané filmy 
i doprovodný program ocení, protože v rámci 
předešlých festivalů nebyl tanci ani sportu dopo-
sud věnován větší prostor. 

První den festivalu - v pátek 2. 9. - se můžou 
diváci těšit v kině Máj na slavnostní zahájení 
festivalu, kterému bude předcházet vernisáž fo-
tografií Vojtěcha Brtnického, který patří v České 
republice k předním fotografům zaměřujících se 
na focení různých stylů tance a nového cirkusu. 
Slavnostní zahájení festivalu proběhne 2. 9. od 
17:45, následovat bude zahajovací film, kterým 
bude baletní zpracování Shakespearovy komedie 
Zkrocení zlé ženy. Záznam baletu v provedení 
slavného Bolšoj Těátru v Moskvě, který vytvořil 
francouzský choreograf, současný ředitel Les Ba-
llets de Monte Carlo – Jean Chrisoph Maillot, ex-
kluzivně pro Bolšoj balet s hudbou Igora Šosta-

koviče. Představení bude pro diváky jedinečným 
zážitkem, protože tuto inscenaci není možné 
vidět nikde jinde na světě a také z toho důvodu, 
že záznam baletního představení bude promítán 
v Litoměřicích úplně poprvé. 

V dalším programu festivalu nebudou chybět 
velké tituly, dokumenty ani besedy se zajímavý-
mi hosty, např. Pina od režiséra Wima Wenderse, 
který tento film natočil jako poctu německé cho-
reografce Pině Bausch, Velký sen, příběh o učiteli 
angličtiny na německé chlapecké škole, který pro 
výuku jazyka zvolí neobvyklou metodu - fotbal, 
dokument Svěcení jara o japonském tanečníkovi 
a choreografovi Minu Tanakovi, legendární film 
z prostředí boxu Rocky, film o lyžařích Bohu-
milu Hančovi a Václavu Vrbatovi Synové hor. 
Na dramaturgii festivalu spolupracujeme s Mgr. 
Magdou Španihelovou, doktorandkou Katedry 
filmových studií Filozofické fakulty Univerzity 
Karlovy v Praze, jejíž odborným zaměřením je 
mimo jiné právě film a tanec. Důležitou součástí 
festivalu budou taneční workshopy nebo kon-
cert kapely Vobezdud, který se uskuteční 2.9. v 

Hospodě U letního kina. Jednáme také o taneč-
ním představení složeném z vystoupení studentů 
pražské konzervatoře Duncan centre.

Festival se uskuteční na tradičních promíta-
cích místech – v kině Máj, v knihovně K.H.Má-
chy (ve  zrekonstruovaném promítacím sále), v 
Hospodě U letního kina a v letním kině na Stře-
leckém ostrově. Novinkou je projekce i program 
na lodi Cargo Gallery, která od července kotví v 
Litoměřicích.

Protože máme velké plány a oproti předešlým 
letům omezený rozpočet, chceme spustit také 
crowfundingovou sbírku na podporu festivalu.

Letošní festival bude pouze dvoudenní, ale 
věříme, že o to hutnější zážitek si návštěvníci z 
festivalu odnesou. Pro aktuální informace o pro-
gramu, crowfundingové sbírce i doprovodných 
akcích sledujte naše webové stránky
http://kinoostrov.cz/filmovy-festival/ a 
facebook www.facebook.com/filmfestlitomerice

Za organizační tým
Hana Galiová a Věra Preclíková

PROGRAM LITOMĚŘICKÉHO KULTURNÍHO LÉTA
SRPEN
Výstava fotografií: Zdeněk Thoma - 
Filipíny. Hrad Litoměřice 
3.  8.  LITOMĚŘICKÉ VARHANNÍ 
LÉTO. 26. ročník meziárodního hu-
debního festivalu. 3. koncert v podání J. 
Benkö.  Katedrála od 19 hodin. 
4. 8. KOSTÝMOVANÉ PROHLÍD-
KY MĚSTA zaměřené na rozvoj města 
v době panování Karla IV. Rezervaci 
nutno provést v infocentru (Mír.nám.) 
6. 8. LITOMĚŘICKÉ PIVNÍ SLAV-
NOSTI (více na předchozí straně) 
11. 8. KOSTÝMOVANÉ PROHLÍD-
KY MĚSTA. 
17. 8. LITOMĚŘICKÉ VARHANNÍ 
LÉTO.  26. ročník mezinárodního hu-
debního festivalu. 4. koncert v podání 
J. Čudlé a L. Janečka. Od 19 hodin v 
katedrále.
18.  8. KOSTÝMOVANÉ PROHLÍD-
KY MĚSTA. 

20. 8. KANTÁTA MÁJE. Velký letní 
koncert chlapeckých sborů v letním 
kině. Od 20 hodin. 
20. - 28. 8. MĚSTA A OBCE ČTOU. 
Četba a relaxace v parku Václava Havla 
s odpoledním kulturním programem. 
Více na str.  11) 
25. 8. KOSTÝMOVANÉ PROHLÍD-
KY MĚSTA. 
26. - 27. LITOMĚŘICKÉ SVÁTKY 
HUDBY. 4. ročník hudebního festiva-
lu. Více na str. 18

ZÁŘÍ
Výstava fotografií: JIŘÍ PERGL - 
ŘEKA MALUJE. Hrad Litoměřice
Výstava: JITKA A JAN NOVOTNÍ 
- kresba a malba. Galerie ve dvoře. 
www.galerievedvore.cz
Výstava: JOSEF MATĚJKA A MAR-
CELA KOŠAŘOVÁ - dřevobytnos-
ti kolem nás. Dílna ručního papíru. 
www.rucnipapir.com

3. 9. FOLKOVÉ ATRIUM V DOMĚ 
KULTURY. 5. ročník festivalu folkové 
muziky od 15 hodin. Více na straně 18
5. 9. KONCERT NF KALICH PRO 
HOSPIC - vystoupí skupina The 
Tap tap a pěvecký sbor Puellae can-
tantes. DK od 18 h. Více na str. 20
9. - 10. 9. INCENDIO. Dětský fes-
tival ohně a pohybu. Více na stra. 18
10. 9. DNY EVROPSKÉHO 
KULTURNÍHO DĚDICTVÍ. 
Den otevřených dveří do jindy 
nepřístupných prostor vybraných 
památkových objektů. 
14. 9. LITOMĚŘICKÉ VAR-
HANNÍ LÉTO. 26. ročník mezi-
národního hudebního festivalu. 5. 
koncert v podání Musica figuralis. 
V katedrále od 19 hodin. 
16. - 17. 9. VINOBRANÍ. Více na 
straně 20. www.mkz-ltm.cz

Páni kluci svým vystoupením v letním kině určitě nezklamou. 

20. 8. - PÁNI KLUCI CHYSTAJÍ 
SVĚTOVOU PREMIÉRU 

Světovou premiéru skladby Jana Jiráska nazvanou „Bez konce láska je“ chys-
tá v Litoměřicích oblíbený pěvecký sbor Páni kluci.  Stane se tak 20. srpna při 
velkém koncertu v letním kině, kde tento sbor vystoupí spolu s chlapeckými 
sbory Bonifantes Pardubice a Pueri gaudentes Praha a s Filharmonií Hradec 
Králové. Spojené sbory s více než 120 zpěváky předvedou kromě Dvořákových 
Moravských dvojzpěvů i nádhernou skladbu Gloria od Johna Ruttera a část 
Carminy burany  od Carla Orffa. Stěžejní skladbou však bude zmíněná světová 
premiéra kantáty pro chlapecký sbor a orchestr  českého skladatele Jana Jiráska 
na motivy lyrickoepické básně Máj Karla Hynka Máchy - Bez konce láska je.

Podle sbormistra Pánů kluků Václava Hanče jde o dílo moderní vážné hud-
by: „Velmi náročná skladba má chvílemi až strašidelnou atmosféru, která do-
kresluje původní námět. Klidně by mohla mít přídomek „sborový thriller“.

Páni kluci i jejich hosté se na koncert pečlivě připravují a doufají, že to bude 
velký zážitek i pro posluchače. Lístky na koncert jsou již v prodeji v domě kul-
tury. Miroslav Zimmer

VÝSTAVY V DÍLNĚ
RUČNÍHO PAPÍRU
V Dílně ručního papíru 

ve Velké Dominikánské ulici  
pokračuje do konce prázdnin in-
teraktivní výstava Živly a vůně 
aromaterapeutky Jany Tymi-
jany Chrástecké. Ve výtvarných 
kolážích je ztvárněno pět živlů: 
Dřevo, Oheň, Země, Kov a Voda. 
K  nim je přiřazen soubor vůní. 
Návštěvníci si mohou „vybírat 
svůj živel“ podle obrazů i podle 
vůní. Mandaly ročních období 
také můžeme sledovat zrakem i 
čichem. 

Září a říjen bude patřit dřevu. 
Josef Matějka Dřevmuž představí 
své netradiční sochy ve dřevě a 
Martina Košařová doplní foto-
grafiemi stromů.

Otevřeno je v pondělí a ve 
čtvrtek od 10 do 17 hodin, ostatní 
dny dohodou.

Irena Štyrandová,
Dílna ručního papíru
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TIPY PRO VÁS

KAREL IV.  SE TĚŠÍ NA VINOBRANÍ 
PÁTEK 16. 9.
Hlavní scéna:
16:00 Varmužova cimbálová muzika
17:30 MICHAL PELANT
19:00 LOKOMOTIVA a P. Vondráček
20:30 NEBE
22:30 DOBRÝ POCITY
Historická scéna:
16:00 Zahájení, úvodní ballabile
16:30 Historické a lidové písničky part I.
17:00 O tej velkej vojně
18:00  Šermířské  představení
18:30 Kapela se středověkými dudami
19:00 Městská garda...aneb Za branami  
19:15 Historické a lidové písničky part III.
19:45 Večerní průvod rytířů s loučemi
20:00 Rytíři v Litoměřicích
21:00 Ohňové kejklování
Atrium za domem kultury
16:00 Climate (Excrew, downtempo)
17:30 Patrik_S (Exbreakbeat)
18:00 Skiny (Breakbeat mix, Rce)
19:30 Massta (Basscoffee, chillout)
21:00 Lost (Hip-Hop dj show)
22:30 Dave_J (Excrew, drumandbass)
Dominikánské náměstí 
Vystoupení žáků ZUŠ Litoměřice 
Nádvoří divadla: 
Litoměřické sbory a divadelní spolky
Kostelní náměstí
převážně místní kapely k poslechu i tanci, 

zaměřené hlavně na pop, ale i jazz nebo 
cimbál. Program bude upřesněn. 
U Hvězdárny - dětský lunapark
SOBOTA 17. 9.
Hlavní scéna:
10:00 VÁVROVANKA
11:30 JEFFERSON
13:00 STARÁ SEŠLOST
14:00 historický průvod
15:00 Vítězové Little star
16:00 HODINY
17:30 BOKOMARA a Naďa Urbánková
19:00 ARRHYTHMIA
20:30 BURMA JONES
22:30 THE BOOM
Historická scéna:
10:00  Slavnostní zahájení jarmarku
10:15 - 12:00  Ranní pohádka, Bujaré  
tance, Rytířské klání
12:00 - 12:30  CK infaterie, Rytíř a kůň
13:00  Povídání kata, Dobová kapela
15:00 Dobová kapela, Jezdecké umění
17:15 - 19:15 - Ukázka palných zbraní, 
Půtky šermířské, Švejkoviny
19:15 Dobová kapela, Průvod s loučemi
20:00 Rytířská turnaj, Ohňové kejklování
Dominikánská scéna:
15:00 Justin Lavash
16:3 Adriano Trindade
18:00 Elena Sonenshine
19:30 JJIM Band a Iva Kubelková

21:00 Carpet Cabinet
22:00 Universal Swing Brothers
Atrium za domem kultury
16:00 Excrew (B2B set)
17:00 Huing (Exmix)
18:00 Kazuyoshi (Excrew, funky mix)
19:00 Motive ( Excrew, house)
20:00  Grunny (Shaker, EDM)
21:00  Paskvill ( Excrew, oldschool house)
22:00  Igor Pataky ( Overthere mix)
23:00 Patyzon (Excrew, techhouse)
Nádvoří divadla:
11:00 zahájení DRAK
11:30 Divadlo v batohu - O nebojsovi
12:45 Pohadlo
15:00 Čiperové - dětská kapela
16:15 Li-Di - Voda dobrá, voda zlá
17:30 Sváťovo dividlo - Míša Kuli
Nádvoří hradu:
10:00 – 18:00 Stánky na nádvoří,vína, 
občerstvení, regionální produkty
10:00 - 10:45 Sváťovo Dividlo (pohádka)
13:00 - 13:10 přivítání krále s družinou
13:10 – 13:30 představení královské 
kolekce vín a mapy vinné révy
13:30 – 13:45 řazení průvodu
15.30 - 17.00 Pupma (jižanský rock)
Taneční scéna:
Program a místo bude upřesněno
U Hvězdárny - dětský lunapark

Změna programu vyhrazena

NF KALICH: KONCERT PRO HOSPIC 
BUDE LETOS VÝJIMEČNÝ

Již pátý ročník charitativního koncertu pořádá Nadační 
fond Kalich za podpory města a ve spolupráci s MKZ. Po 
Hradišťanu, Bratrech Ebenech, Ondřeji Havelkovi s Melo-
dy makers a Spiritual kvintetu se i letos máme nač těšit. Ten-
tokrát na koncertu, jehož výtěžek ze vstupného bude opět 
předán Hospici sv. Štěpána, vystoupí pražská skupina The 
Tap Tap společně s litoměřickým pěveckým sborem Puellae 
cantantes. Uskuteční se 5. září od 18 hodin v domě kultury. 

The Tap Tap je parta lidí, která i přes svůj tělesný handi-
cap doslova žije muzikou. Společně s ní již zpívala řada zpě-
váků, mezi nimi Kamil Střihavka, Dan Bárta nebo Vojtěch 
Dyk. Úspěchy sklízí nejen doma, mimo jiné ve Státní opeře 
v Praze, ale i v zahraničí (Moskva, Londýn atd.). Mezi jejich 
nejznámější písně patří Řidič autobusu, Moje volba nebo 

Konec světa – zrušeno (http://www.thetaptap.cz/#!kapela). 
Atmosféra na koncertech bývá úžasná.

Pátý ročník koncertu NF Kalich tak bude výjimečný 
svým poselstvím. „Do Litoměřic totiž přijedou talentovaní 
lidé, s nimiž se osud nemazlil, aby prostřednictvím nápadi-
té hudby a moudrých textů nabili ostatní energií, chutí do 
života a ukázali, že stojí zato poprat se s osudem,“ upozor-
ňuje Eva Břeňová, manažerka NF Kalich.  Několik písní si 
společně s The Tap Tap zazpívá i litoměřický pěvecký sbor 
Puellae cantantes pod vedením sbormistra Romana Pallase. 

„Věřím, že půjde o nesmírně silný nejen kulturní, ale i 
lidský zážitek. Již nyní se na něj velmi těším,“ konstatoval 
předseda správní rady NF Kalich Alexandr Vondra.  (eva)

SOCHY DOMINUJÍ KOSTELU
  V bývalém jezuitském kostele 
Zvěstování Panně Marii vystavuje 
až do 25. září jeden z nejvýznam-
nějších sochařů současnosti Jan 
Koblasa (1932) se svou ženou ma-
lířkou Soniou Jakuschewou (1961). 
Oba autoři vstupují s chrámem do 
rovnocenného dialogu a nutno říct, 
že jen málokomu se podařilo tak 
velkolepě souznít s náročnou ar-
chitekturou barokní stavby. Výsta-
vu s názvem  „Jan Koblasa a Sonia 
Jakuschewa – Skrytá poselství“ je 
možno navštívit denně mimo pon-
dělí od 11do 17 hodin. (ber)

V OHNI ZROZENÉ
V ohni zrozené je název výsta-

vy, která bude zahájena 12. září od 
17.30 hodin  v  1. patře restaurace 
U Draka. Na této výstavě představí 
fotograf Fanda F. Diviš svou kolekci 
barevných fotografií, které repor-
tážní formou zachycují účastníky 
Mezinárodního sklářského sym-
posia v Novém Boru.

Tato tradiční akce spojuje při 
tvorbě ve sklářských hutích mis-
try různých uměleckých oborů i 
generací. Při práci a tvorbě v  ohni 
tavenou sklovinou se zde sešlo na 
73 umělců z  celého světa. Byl zde 
kupř. k  vidění výtvarný projev re-
žiséra J. Jakubiska a jeho andělské 
svícny, herečky Ch. Poullain s hla-
vami klaunů, J. Suchého při malbě 
žhnoucím sklem apod.

Výstava je přístupná v galerii Drak 
denně od 10 do 22 hod. (div)

VÝSTAVA PŘIBLIŽUJE
PRÁCI CENTRA

Centrum pro náhradní rodinnou 
péči o.p.s. slaví v letošním roce de-
sáté výročí založení. K této příleži-
tostí pořádá vernisáž k  výstavě fo-
tografií. Tématem výstavy je průřez 
tím nejlepším z deseti let působení 
organizace.

Vernisáž proběhne 13. září od 
18 hodin v  divadle. Součástí akce 
bude hudební doprovod pěveckého 
sboru Páni kluci a drobné občerst-
vení. „V průběhu večera lze získat 
informace z  oblasti náhradní ro-
dinné péče. Zároveň bychom chtěli 
fotografiemi vystihnout jedinečnou 
atmosféru naší práce s rodinami, a 
tím ji přiblížit účastníkům akce,“ 
dodává ředitelka organizace Margi-
ta Šantavá.

Na vernisáž v říjnu naváže diva-
delní benefice ochotnických soubo-
rů. (mun)

RADNIČNÍ ZPRAVODAJ  - str. 20 LITOMĚŘICKÉ KULTURNÍ LÉTO

Zpravodaj Města Litoměřice, list územně samosprávního celku, pro obyvatele města vychází každé dva měsíce zdarma v nákladu 11 700 ks. Vydavatel 
Město Litoměřice, Mírové náměstí, 412 01.
IČO: 263 958. Zapsán Ministerstvem kultury do evidence periodického tisku pod evidenčním číslem MK ČR E 17395.
Redakční rada: šéfredaktor zpravodaje Ing. Eva Břeňová (eva), Ing. Pavel Grund, Tomáš Sarnovský, Ing. Venuše Brunclíková a Václav Sedlák.
Tiskne Samab Brno, distribuce Česká pošta.
Příspěvky je možno zasílat na e-mail: zpravodaj@litomerice.cz. Uzávěrka 15. dne měsíce předcházejícího vydání.
Redakční rada si vyhrazuje právo příspěvky krátit a po stylistické stránce upravovat. Autoři nesou odpovědnost za obsah svého příspěvku


