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SLOVO STAROSTY

Milí Litoměřičané,

o
pronájem
naší
nemocnice
po dobu 20
let projevili
zájem čtyři
uchazeči.
Vcházíme
tedy při hledání ekonomicky silného provozovatele
do jednací fáze. V ní si každého
zájemce řádně prověříme a budeme chtít podrobně slyšet, co
nabízí a s jakými plány a záměry
chce vstoupit do naší nemocnice. V rámci transparentnosti budeme tyto rozhovory nahrávat,
poté je vyhodnotíme a informaci předložíme zastupitelům.
Naše nemocnice (postavena
jako okresní) se spádovostí 150
tisíc obyvatel má větší rozpočet
než město Litoměřice s necelými 25 tisíci obyvateli. Hospodaří bez dluhů. Ovšem vývoj v
českém zdravotnictví, kdy naše
nemocnice nemá (na rozdíl od
fakultních) plně hrazené výkony, musí dorovnávat narůstající
mzdové náklady a zajistit kvalitní personální obsazení, není
vůbec příznivý. Je zde riziko, že
město by do budoucna muselo
dorovnávat rozpočet nemocnice ze svých prostředků. Což by
znamenalo omezení služeb občanům, a to v žádném případě
nechceme. Naopak naším cílem
je udržet a do budoucna nadále
zkvalitňovat rozsah a nabídku
zdravotních služeb. Proto je tento proces nezbytný. Pokud tomuto záměru nebudou nabídky
uchazečů odpovídat, celý proces
pozastavíme.
Stejně tak jako přistupujeme
zodpovědně k nemocnici, s
obdobným úsilím spravujeme
i naše město. Velmi mne proto
potěšil fakt, že jsme před několika dny převzali od Ministerstva vnitra ocenění „Přívětivý
úřad“, když jsme se umístili v
rámci Ústeckého kraje na 1.
místě. Konkurence byla veliká a
předčili jsme v kraji i magistrátní města. Vždy je co zlepšovat,
ale řada ocenění pro naše Litoměřice svědčí o tom, že kráčíme
tím správným směrem.
Přeji všem krásné letní dny
Ladislav Chlupáč
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ULICE JE OPĚT ZELENÁ

Celkem devět nových stromů zdobí ulici 5. května. Město zde dokončilo plánovanou revitalizaci zeleně.
Jak vysvětlila Lenka Brožová z odboru životního prostředí městského
úřadu, jde o štíhlou formu jasanů, jejichž koruny se v budoucnu nebudou
dotýkat sousedních budov. „Vysadili
jsme osm jasanů podél obchodů a jeden kaštan na rohu s ulicí Na Valech.
Současně s nimi přibyl jeden strom
ještě na Březinově cestě,“ uvedla
Lenka Brožová. Bílý nátěr, který pokryl celé kmeny, má chránit stromy
před sluncem a výparem a nahrazuje
obalování jutou.
K revitalizaci zeleně v ulici 5.
května město přistoupilo poté, co z
původních osmi hrušní tři uschly a
jedna nevydržela poryvy loňské podzimní vichřice. Více informací k obnově zeleně naleznete na str. 4 (bub)

Výsadba v ulici 5. května. Nové stromy jsou v Litoměřicích potřeba.
Foto Michaela Bubeníčková

ZDARMA

PŘIJĎTE NA DEN
ZÁCHRANÁŘŮ
Výjimečnou akci zažije v sobotu 16. června Střelecký ostrov.
Od 10 do 17 hodin se zde koná
jubilejní 10. Den záchranářů Ústeckého kraje. V Litoměřicích se
takto prvně budou prezentovat
složky krajského integrovaného
záchranného systému.
Návštěvníci uvidí dynamické
ukázky zásahu na souši i na řece,
prohlédnou si těžkou techniku,
vrtulníky, lodě apod. Komunikovat s nimi budou profesionální
záchranáři. Připraveny mají být i
atrakce pro děti i dospělé, vzdělávání zábavnou formou a občerstvení po celý den.
Vstup na akci pořádanou Ústeckým krajem a městem Litoměřice, kde se obdobná akce uskuteční poprvé, je zdarma. (eva)

PSA VENČETE NA KRÁTKO

K novelizaci vyhlášky upravující pohyb psů ve městě přistoupila radnice. Přesně specifikuje místa určená k jejich volnému pohybu. Jednou z důležitých změn je i délka vodítka.
Podle nové úpravy smí být dlouhé maximálně 1,5 metru.
K úpravě délky vodítka přimělo zastupitele ohrožení
cyklistů a chodců psy vedenými na teleskopických vodítkách. Zaznamenáno bylo několik nebezpečných kolizních situací. Nová vyhláška proto dává městské policii
pravomoc upozornit na nebezpečné situace, které mohou
kolemjedoucím i chodcům přivodit. Na základě pokynu
starosty budou strážníci pejskařům v prvních několika
týdnech hlavně domlouvat a vysvětlovat. Poté však výše
pokuty může na místě dosáhnout až tisícikoruny.
Drobných změn doznala i místa určená k volnému
pohybu psů. Vyznačena jsou v grafických přílohách
zastupiteli schválené vyhlášky. Volně smějí pobíhat na

šesti místech. Zůstaly zachovány lokality Mostná hora,
Střelecký ostrov, lokalita ulice Labská a Lodní náměstí,
vyjma dětského pískoviště s herními prvky, a také lokalita směrem na Miřejovice a k dolu Richard. Nadále
platí zákaz vstupu se psy na dětská hřiště a depozitní
místa posypového materiálu. V parku V. Havla psi nesmí vstupovat pouze na veřejnou zeleň.
Pro Střelecký ostrov, který i stávající vyhláška stanovuje jako lokalitu pro volný pohyb psů, specifikuje vyhláška
omezení jejich pohybu při setkání s cyklisty a bruslaři.
„Psi zde nikdy nesměli zcela volně pobíhat. Je třeba brát v
úvahu i předpisy upravující provoz na pozemních komunikacích, které mají před vyhláškou přednost. Přes ostrov
vede cyklostezka, pro kterou platí například i přednost
cyklisty před chodcem,“ upozornila vedoucí kanceláře
starosty a tajemníka Martina Skoková.
(eva)

KANALIZACE
JE NEZBYTNÁ
Město finalizuje přípravy vedoucí k zahájení stavby dešťové
kanalizace. Práce se týkají úseku
od hřbitovní zdi v Žernosecké
ulici až ke kruhové křižovatce u
mostu Generála Chábery.
Realizace projektu vyčísleného na zhruba 4,5 milionu korun
je nezbytná, protože stávající
dešťová kanalizace je v havarijním stavu.
Akce bude realizovýna ve
spolupráci se Správu a údržbou
silnic Ústeckého kraje.
Pokračování na straně 2
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KANALIZACE
JE NEZBYTNÁ

Dokončení ze strany 1
„Po řadě jednáních se podařilo dohodnout, že město zaplatí
a zrealizuje stavbu kanalizace a
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje vyfrézuje a po dokončení stavby kanalizace položí na
této páteřní komunikaci města
nový povrch,“ informovala vedoucí Odboru územního rozvoje
Městského úřadu v Litoměřicích
Venuše Brunclíková. SÚS tak
plní slib daný po rekonstrukci
Tyršova mostu, že opraví povrch
Mrázovy ulice, přes kterou vedla v době oprav mostu objízdná
trasa, což vedlo k její enormní
zátěži.
Stavba bude zahájena v červnu. V době uzávěrky Radničního zpravodaje ještě nebyl znám
přesný harmonogram prací, ani
termín dokončení.
„Nicméně řidiči musejí počítat
s tím, že úsek dotčený pracemi
zůstane sice průjezdný, ale bude
regulován semafory,“ upozornila
Venuše Brunclíková.
(eva)

ÚZEMNÍ ROZVOJ

TRŽNICE PROCHÁZÍ PROMĚNOU

Velkou proměnou prochází v těchto dnech areál bývalé tržnice v centru Litoměřic. Z původního prostoru
zaplněného převážně vietnamskými stánky s oblečením
vznikne relaxační zóna se třemi stálými prodejními stánky a místem pro příležitostný prodej – například domácích výpěstků, uzeniny, regionálních produktů apod.
Na ploše jsou již usazeny tři stálé prodejní buňky, dvě z
nich poslouží k prodeji ovoce a zeleniny, třetí pak pro rychlé občerstvení. U všech nyní probíhá budování přístřešků.
Pracuje se také na sociálním zázemí pro prodejce a poté

přijdou na řadu dlažební práce a instalace osvětlení. Areál
je koncipován jako klidová zóna, proto jsou samozřejmostí
lavičky, pítko, stojany na kola a odpadkové koše.. „Plánujeme zde také výsadbu záhonů a tři zatravněné plochy ve
střední, horní a dolní části podél hradební stěny, přičemž
dvě ozdobí socha,“ nastínil podobu nově vznikajícího prostoru investiční technik města Ladislav Pošík. Součástí areálu bude i nová brána, která areál na noc uzamkne.
„Revitalizace tržnice bude dokončena v průběhu léta,“
upřesnil místostarosta Václav Červín.
(bub)

V TUNELU PARKOVIŠTĚ ZATÍM NEBUDE

Parkoviště v bývalém železničním tunelu u
dolního nádraží v dohledné době nevznikne.
A to i přesto, že radnice právě tímto způsobem
chtěla odlehčit parkování v centru města. V
průběhu příprav se totiž ukázalo, že cena, kterou by město zaplatilo z vlastní kapsy, více než
dvojnásobně převýšila původní odhady.
„K rozpočtu města přistupujeme zodpovědně. Ačkoliv stále hospodaříme se zhruba stomilionovou rezervou, nerealizujeme projekty,
které se momentálně jeví nad rámec finančních možností. Nicméně s myšlenkou vzniku

parkovacího domu v centru pracujeme dále a
budeme hledat vhodnější dotační tituly,“ vysvětlil místostarosta Karel Krejza.
Město zahájilo přípravy na přestavbu tunelu
v polovině roku 2017. Předpokládalo, že z vlastního rozpočtu zaplatí zhruba 30 milionů korun, přičemž většinu pokryje dotace. Nicméně
podmínky dotačního titulu doznaly zásadních
změn. „Ukázalo se, že bychom museli vynaložit
zhruba 80 milionů korun, tudíž včetně DPH by
částka převýšila dokonce 100 milionů korun.
Po zvážení všech okolností a našich priorit jsme

se tedy rozhodli projekt odložit, a investovat raději jinam,“ uvedl místostarosta Krejza.
Odložení výstavby parkoviště v tunelu ovšem neznamená, že radnice přestává hledat řešení problému s parkováním. Už od loňského
roku ve spolupráci s partnery a obyvateli města pracuje na tvorbě Plánu udržitelné městské
mobility, který dokončí během roku 2019.
Stane se pomyslným odrazovým můstkem pro
přijetí zcela zásadních kroků, jako je například
optimalizace dopravy v centru. Vyplynou z něj
také další návrhy řešící parkování.
(bub)

U LETNÍHO KINA JSOU
NOVÉ ÚLOŽNÉ SKŘÍŇKY

Pokračuje zkvalitňování služeb
určených návštěvníkům Střeleckého ostrova. Po loňské instalaci
mobilních toalet byly v květnu u
vchodu do letního kina umístěny
i skříňky umožňující bezpečné
uschování osobních věcí.
„Požadavek na instalaci skříněk
zazněl na Mladém fóru, v jehož
průběhu diskutujeme s žáky a studenty o dalším rozvoji města,“ uvedl místostarosta Karel Krejza.
Úložné boxy jsou volně k dispozici všem zájemcům. Doba úschovy
nesmí překročit 24 hodin. K uzamčení skříňky je nutné použít vlastní
zámek, spíše střední velikosti (niko-

liv malý). Přesný provozní řád, který může být za dobu užívání boxů
upraven, byl na skříňkách vyvěšen.
Správu 24 úložných schránek zajišťují Technické služby města (TSM)
Litoměřice.
Tím zkvalitňování služeb určených návštěvníkům ostrova
nekončí. „Na řadu přijde rekonstrukce altánu. Opravy by měly
být dokončovány v těchto dnech.
Dojde k obroušení trámů a doplnění poškozených prvků. Součástí
plánované rekonstrukce je i nový
nátěr. Věžička altánu zůstane v
původním stavu,“ sdělil ředitel
TSM Ivo Elman.
(nec)

Místostarosta Pavel Grund po instalaci nových skříněk vyzkoušel jejich
funkčnost.
Foto Andrea Neckařová

DOPRAVA
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OPRAVY SILNIC POKRAČUJÍ

S příchodem jara byly pracovníky Technických služeb města (TSM)
zahájeny rekonstrukce komunikací
nacházejících se v majetku města.
Jako první přišla na řadu nejkomplikovanější oprava, která se týkala
horní části Liškovy ulice. Frézování
a další přípravné práce právě probíhají v ulicích Vančurova a Kořenského. Následovat bude ulice Baarova a
Jiřího z Poděbrad. Celý proces opravy vozovky trvá průměrně 15-20
dní. Pracovníci TSM zároveň opravují i lokální výtluky.
„TSM mají v rozpočtu na opravy
silnic pro letošní rok osm milionů
korun. Pokud se bude ekonomika
dobře vyvíjet, mohl by se rozpočet
zvýšit na 12 milionů, a tím by letos
došlo k opravě 18 až 20 silnic,“ informoval ředitel TSM Ivo Elman.
Pracovníci TSM frézují staré
asfaltové nebo betonové povrchy,
odvážejí vyfrézovaný materiál, následně vozovku vyčistí, případně
vymění obrubníky. Dále zvedají
kanály a technická zařízení vodařů
a plynařů na požadovanou výšku.

Opravy silnic nacházejících se v majetku města pokračují podle harmonogramu zveřejněného na stránkách města.
Foto Andrea Neckařová
Pokládáním nových povrchů je pověřena specializovaná firma Eurovia, která vyhrála výběrové řízení.
Na nový asfalt nemohou být minimálně den a půl vpuštěna vozidla.
Životnost položeného povrchu je
přinejmenším 10 let.
Občané jsou o opravách informováni na webových stránkách města

(https://www.litomerice.cz/uzavirky). Obyvatelé rekonstruovaných
ulic obdrží v předstihu do domovních schránek informační letáčky.
V roce 2017 byly zrekonstruovány ulice Horova, Halasova, Zelenkova, Krátká, Jungmannova,
Vrchlického, Hrubínova a část ulice
Elišky Krásnohorské.
(nec)

DOPRAVNÍ
UZAVÍRKY
▶ Druhá etapa stavebně náročné rekonstrukce ulice Palachova uzavřela komunikaci od
křižovatky s ulicí Palackého
ke křižovatce s ulicí Resslova.
Stavební práce na této etapě
jsou v časovém skluzu. Předpokládaný termín dokončení
2. etapy byl v době uzávěrky Radničního zpravodaje 1.
června. Následně bude zcela
uzavřen poslední rekonstruovaný úsek od křižovatky s ulicí
Resslova (včetně) ke křižovatce s ulicí Masarykova. Předpokládaný termín dokončení je
konec září letošního roku.
▶ Ulice Osvobození (až ke
křižovatce s ulicí Žižkova) má
z důvodu pokračující rekonstrukce vodovodu a kanalizace
povolenou uzavírku do 30. 6.
To samé platí v případě ulic
Sládkova, Žižkova a Fügnerova.

DALIMILOVA ULICE BUDE
DO KONCE ČERVNA PRŮJEZDNÁ

Stavební práce v Dalimilově ulici se blíží do finále.
Oprava vodovodu a kanalizace, jejímž investorem je SČVaK, sice nabrala zpoždění, ale je u konce. Následné práce
realizované a financované městem skončí do konce června.
„Vybudujeme zcela nový chodník ze zámkové dlažby
vedoucí po jižní straně. Stávající chodník na severní straně opravíme. Silnice bude mít nový asfaltový povrch s vyznačeným parkovacím stáním. Odbor životního prostředí

nechá vysadit nové stromořadí s devíti stromy a chystá i
stavbu nového podzemního kontejnerového stání, pokud
nedojde ke kolizi s plynovodem,“ popsala průběh prací
realizovaných městem vedoucí odboru územního rozvoje
městského úřadu Venuše Brunclíková.
Je jisté, že do-jde ke změně dopravních souvislostí v
Dalimilově uli-ci, a to s ohledem na provoz, technické
parametry některých částí vozovky a potřeby zdejších
obyvatel. Jednání na toto téma nyní finišují.
(eva)

CYKLOVĚŽ ROSTE
PŘED OČIMA

Již od července bude v Litoměřicích sloužit potřebám cyklistů
parkovací věž pro kola. Cyklověž
vyrostla v těsné blízkosti vlakového a autobusového nádraží. Dokončení prací je plánováno na konec června. „Vnější konstrukce je
již hotova, během června budeme
pracovat na vnitřní části věže, položení nových chodníků a úpravě
okolí,“ objasnil průběh prací Ladislav Pošík, technik města Litoměřice.
Jedenáct metrů vysoká prosklená parkovací věž se samoobslužným systémem bude stát vedle
zelené budovy Českých drah na
pozemku, který je majetkem města. „Nachází se v blízkosti centra,
navíc na místě, kde se potkává
autobusová i železniční doprava,“

poukázal již v průběhu plánování
na výhody umístění místostarosta
Karel Krejza.
Den uschování jednoho kola
vyjde na 5 korun a ke kolu se
vejde i drobná batožina. Celkem
prosklená věž pojme až 118 kol.
Provoz zajistí Technické služby města Litoměřice. Zapojí se
i městská policie, neboť prostor
budou monitorovat dvě kamery
napojené na kamerový systém a
strážníci navíc věži zajistí 24 hodinový provoz.
Město na výstavbu věže získalo dotaci převyšující 12 milionů
korun z Integrovaného regionálního operačního programu. Celkové náklady činí 13,5 milionu
korun. Z vlastních prostředků
tak radnice hradí přibližně 1,4

milionu korun. Litoměřice se
výstavbou věže zařadí mezi řadu
dalších měst, která stejné zázemí
cyklistům již nabízejí. Mezi ně

patří například Pardubice, Třinec, Lysá nad Labem nebo Hradec Králové.
Text a foto Michaela Bubeníčková
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MĚSTO JSME
SPOLU UKLIDILI
Litoměřice se v sobotu 7. dubna připojily k celorepublikové akci Ukliďme
Česko. Pytle a rukavice organizátorům
nestačily. Zapojilo se více než 200 lidí.
„Oproti loňsku narostl počet účastníků i uklizených míst. Vážíme si všech,
kteří se zúčastnili a pomohli,“ uvedla
Irena Vodičková, koordinátorka Zdravého města Litoměřice. Úklid proběhl
v devíti lokalitách. Do akce se zapojila
řada jednotlivců, neziskové organizace,
zájmová sdružení, ale i radní, zastupitelé nebo zaměstnanci městského úřadu.
Nechyběl ani ministr životního prostředí Richard Brabec.
(nec)

U příležitosti kampaně prvně rozdávali
organizátoři látkové tašky Zdravého
města Litoměřice. Upozorňovali tím na
fakt, že látkové na rozdíl od igelitových
tašek vydrží a hlavně neškodí životnímu prostředí. Na snímku tašky předvádějí pracovnice MěÚ Miroslava Jirků a
Tereza Kalinová. Foto Eva Břeňová

ÚZEMNÍ ROZVOJ

LIDÉ HLASOVALI PRO MODERNIZACI
BAZÉNU A SNÍŽENÍ PRAŠNOSTI

Modernizace a rozšíření plaveckého
bazénu, renovace atletického oválu na
Základní škole Havlíčkova a instalace
vodních prvků vedoucích ke snížení prašnosti. To jsou návrhy obyvatel
Litoměřic na zlepšení života ve městě,
které v dubnu na veřejné diskuzi s názvem „Desatero problémů Litoměřic“
získaly nejvíce hlasů. Pro úpravy bazénu bylo 50 zúčastněných, další dva
projekty získaly po 26 hlasech. Celkem do Kulturního a konferenčního
centra dorazilo 195 diskutujících.
Do první desítky problémů se dále
zařadil například návrh na přemístění
základní umělecké školy do budovy
velitelství, vybudování zázemí pro návštěvníky Střeleckého ostrova, zvýšení
kapacit psychiatrické a psychologické
péče či oprava letního kina. Diskutující se shodli i na přání zklidnit provoz
v centru města, vybudovat startovací
byty, zajistit kyvadlový svoz dětí do základních škol, pokračovat v budování
bezbariérového úřadu (bezbariérový
přístup ke všem službám města) nebo
postavit víceúčelové sportoviště v kasárnách pod Radobýlem. Přítomní
přišli mimo jiné s návrhem na zrušení diskoték v centru a na sídlištích, se
zvýšením počtu kontejnerů na kovový
odpad nebo vznik centra duševního
zdraví. Padl také návrh umístění vel-

Nápady, které zazněly z řad přítomné veřejnosti, byly ihned zapisovány u
jednotlivých diskusních stolů.
Foto Michaela Bubeníčková
koplošné mapy Českého středohoří
na horním nádraží. Vzešel od obyvatele Litoměřic Ivana Jiráska. „Navrhuji
také instalaci takových stojanů na
kola, která umožní uzamknutí celého
kola,“ uvedl Ivan Jirásek a dodal, že ve
veřejných diskuzích vidí velký přínos.
„Obyvatelé díky tomu mají možnost
promluvit,“ pochvaloval si.
Samotnému diskutování předcházelo připomenutí loňských návrhů. Místostarosta Pavel Grund

Z ASFALTOVÉ PLOCHY ŠKOLY MÁ
VZNIKNOUT ZELENÁ OÁZA

„Zelená oáza ve středu města“. To je název vítězného projektu, pro který 11. dubna na veřejné diskuzi „Desatero problémů Litoměřic“ hlasovala většina přítomných obyvatel města. O zhruba dvacítku
hlasů porazil návrh Filipa Horáka nesoucí název
„Hry na chodník pro malé i velké“.
Na realizaci vítězného projektu vyčlenilo město v
rámci participativního rozpočtování 200 tisíc korun.
Zelená oáza vyroste na dvoře Soukromé základní
školy Lingua Universal. Stávající asfaltový povrch

nahradí travnatá plocha a zeleň. Vznikne tak oddychová část, která bude sloužit jako venkovní učebna i místo pro setkávání a besedy nejen žáků, ale i
veřejnosti. Prostor doplněný o odpočinkové prvky
se tak ideálně propojí s novou venkovní zahrádkou
kina Máj. „Vznikne zde bezpečné a příjemné místo
ve středu města, které poslouží například i rodičům
s dětmi při čekání na film či na strávení chvil po
promítání,“ seznámila přítomné Dana Kvapilová
Fryčová ze školy Lingua Universal. Jak dodala před-

seznámil přítomné s tím, v jaké fázi
se nyní projekty nacházejí. Jedním
z nich bylo vybudování víceúčelové sportovní haly, v tomto případě
město pracuje na vyhledání vhodného dotačního titulu.
Definované TOP problémy následně ověří anketa, která probíhala na
webových stránkách města. Uskuteční
se i sociologický průzkum. Poté se jimi
začnou zabývat radní a zastupitelé.
Michaela Bubeníčková

kladatelka návrhu Blanka Ježková, na jeho tvorbě se
podílely děti jak ze základní, tak i mateřské školy.
Částka, kterou škola od města získá, nepokryje veškeré náklady, ale jen první část. Škola proto zažádala
o dotaci, ze které zbylou částku dofinancuje. Pokud
ji nezíská, projekt dokončí z vlastních prostředků a z
peněz získaných sbírkou mezi rodiči.
V rámci participativního rozpočtování město
uvolní každoročně 200 tisíc korun a kdokoli z obyvatel může přijít s návrhem, jak částku smysluplně
využít. Loni byla v rámci této akce vybudována
Bosá stezka v areálu ZŠ U Stadionu, předloni lanová dráha na úpatí Mostné hory. Oba projekty slouží
všem obyvatelům Litoměřic.
(bub)

OKOLÍ BAŠTY ROZKVETE

Radnice pokračuje v revitalizaci městské zeleně. Velké záhony, nové stromy
a chodníky. Takové změny čekají travnatou plochu v blízkosti ulice Mezibraní,
přesněji v okolí bašty u dolního vlakového nádraží, směrem ke kruhovému objezdu a Dlouhé ulici. Dojde ke zatraktivnění celého prostoru a při příjezdu do
města se obyvatelům i návštěvníkům naskytne zcela nový pohled.
Dominantou se stanou tři velké záhony. Jeden z nich povede od bašty, pomyslně přetne silnici a pokračovat bude směrem k ulici Marie Majerové. Druhý povede od bašty přes Dlouhou ulici ke kruhovému objezdu. Barevně na
sebe oba naváží, čímž dojde k optickému propojení celého prostoru. Záhony
ozdobí směs trvalek. Třetí velký záhon vyroste ve středu travnaté plochy a bude
osázen levandulemi.
Sadové úpravy proběhnou v létě a na podzim, už nyní ale město začalo s
přípravami. „V rámci plánovaných úprav byl vykácen topol u bašty,“ upřesnila
průběh prací Lenka Brožová, pracovnice odboru životního prostředí městského úřadu. Změny čekají i chodníky. Hlavní cesta od nádraží k ulici Dlouhá
bude asfaltová, spojovací chodníčky pak vyplní žulová dlažba. „Plánujeme akceptovat stávající cesty, pouze dojde k posunu chodníčku poblíž ulice Dlouhá
a vznikne jedna nová cesta podél hradeb,“ doplnila Lenka Brožová.
(bub)

Lenka Brožová z odboru životního prostředí má na starosti městskou zeleň.
Na snímku představuje projekt revitalizace zeleně v prostoru Mezibraní.
Foto Eva Břeňová

ZDRAVOTNICTVÍ
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ČTYŘI ZÁJEMCI CHTĚJÍ
PROVOZOVAT NEMOCNICI

Celkem čtyři subjekty projevily
zájem o provozování litoměřické nemocnice a přihlásily se do koncesního řízení „Poskytování zdravotních
služeb ve zdravotnickém zařízení
Nemocnice Litoměřice a zajištění s
tím spojených činností“. To bylo vypsáno začátkem března s termínem
pro podání žádostí do 9. dubna.
„Otevření obálek s přihláškami
proběhlo 19. dubna. Tento postup
nám byl doporučen administrátorem koncesního řízení proto, že s
přihláškami přišly i dvě námitky,
které bylo nutno ještě před samotným otevřením obálek vypořádat,“ seznámil s průběhem Radek
Lončák, předseda představenstva

Nemocnice Litoměřice, a.s. Přihlášky k účasti do koncesního
řízení podaly Krajská zdravotní
a.s., Litoměřická zdravotní, s.r.o.,
PRIVAMED a.s. a Česká zdravotnická, a.s. Subjekt Česká zdravotnická nesplnil požadované kvalifikační podmínky koncesního
řízení, a byl na tomto základě z
dalšího průběhu řízení vyřazen.
V tomto okamžiku vstupuje litoměřická nemocnice do druhé fáze
koncesního řízení, tedy fáze jednací. „Pro tuto část procesu hledání
provozovatele nemocnice byla
ustavena pracovní skupina složená
z manažerů nemocnice zastupující
jednotlivé oblasti služeb a provo-

zu,“ vysvětlil Lončák s tím, že tato
fáze zahrnuje především dialog s
účastníky o smluvních a technických podmínkách plnění, jehož
výstupem bude konkretizace zadávacích podmínek a návrh samotné
pachtovní smlouvy.
Poslední fází řízení bude fáze
nabídková, ve které budou hodnotící komisí jmenovanou Radou města speciálně pro tuto fázi
posuzovány a vyhodnocovány
nabídky účastníků. Základními
objektivně měřitelnými kritérii
předložených nabídek mají být
výše pachtovného a výše investic,
subjektivním kritériem pak plán
rozvoje nemocnice. (nk)

SBÍRKA VYNESLA PŘES 61 TISÍC KORUN
Úspěchem skončil další rok spolupráce litoměřické nemocnice s Nadačním fondem Kapka naděje.
Ten v rámci celorepublikového projektu Dárky naděje umístil na jaře 2015 do nemocniční lékárny a
prodejny zdravotnických potřeb průhledné kasičky,
do kterých mohou lidé házet libovolné částky, příp.
si za 30 Kč zakoupit reflexní pásky s logem nadace.
Obsah kasiček byl za tuto dobu již třikrát vybrán
a sečten, naposledy tomu tak bylo 11. dubna. „V této
třetí vlně se podařilo vybrat 18 tisíc korun, což je
opět úspěšný výsledek,“ zhodnotila Lenka Kalábová, manažerka pro nelékařské zdravotnické obory
litoměřické nemocnice. Po prvním a druhém sečtení obsahu kasiček v září 2015 a v únoru 2017 dosáhl
celkový výtěžek sbírky hodnoty 43 tisíc korun.
Vybraná částka bude nyní odeslána do Kapky
naděje, kde bude přidána k již zmíněným částkám
vybraným v minulosti. „Kapka naděje za celkovou
sumu 61 tisíc korun zakoupí po dohodě s nemocnicí konkrétní přístroj nebo zařízení pro naše dětské
oddělení a následně ho naší nemocnici daruje,“ přiblížila další osud peněz ze sbírky Lenka Kalábová.

Pro zájemce, kteří chtějí přispět dětskému oddělení
litoměřické nemocnice, jsou kasičky v lékárně i prodejně zdravotnických potřeb k dispozici i nadále.
(nk)

VÝSTAVA MIMINEK PŘIPOMÍNÁ
TÝDEN RESPEKTU K PORODU
V pondělí 14. května začala
celosvětová kampaň Světový týden respektu k porodu. Stejně
jako v předchozích letech, tak i
letos se k akci připojila i litoměřická porodnice.
„Na mnoha místech naší republiky probíhají u této příležitosti přednášky, semináře a
workshopy na téma těhotenství,
porod a rodičovství. My se opět
připojujeme malou výstavou fotografií dětí narozených v naší
porodnici, abychom připomněli,
jak krásný a jedinečný je okamžik narození,“ uvedla Zuzana
Procházková, staniční porodní

asistentka gynekologicko porodnického oddělení Nemocnice
Litoměřice, a.s. Připomněla, že v
rámci kampaně opět mají během
celého týdne zájemci možnost
prohlédnout si po předchozí telefonické domluvě na čísle 416
723 816 zdarma porodnici.
Výstava fotografií miminek,
které pro účely prezentace v
rámci Světového týdne respektu
k porodu dodali jejich rodiče, je
k vidění ve spojovací chodbě ze
vstupní haly nemocnice do gynekologického pavilonu, tj. pavilonu E.
(nk)

DO IT TECHNOLOGIÍ
PŮJDE 15 MILIÓNŮ
Do oblasti informačních technologií, konkrétně na obnovu SW
a HW vybavení, bude směřováno
takřka 15 miliónů korun, které
získala nemocnice díky úspěšné
žádosti o dotaci ve výzvě č. 28 Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) s názvem
„Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura II.“
„Nyní připravujeme zadávací
dokumentaci pro vypsání veřejné
zakázky,“ přiblížil aktuální stav Miroslav Janošík, vedoucí oddělení rozvoje. Projekt musí být realizován do
konce letošního roku.
(nk)

SVĚTOVÝ DEN
BEZ TABÁKU
V rámci projektu Zdravé město
přijela do Litoměřic přednášet a besedovat se studenty o škodlivosti tabákových výrobků prof. MUDr. Eva
Králíková z 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Tentokrát se beseda se studenty gymnázia, Střední
pedagogické školy hotelnictví a
služeb a Lingua Universalis konala
v divadle. Prof. Králíková vysvětlila studentům, jak pracují tabákové
firmy s reklamou, kterou záměrně
cílí na mladé lidi. Dále je seznámila
s negativními účinky tabákových
výrobků na lidský organizmus.
Druhým přednášejícím byl primář
MUDr. Karel Kubát z litoměřické nemocnice, který vysvětloval, jaké jsou
dlouhodobé důsledky závislosti na
tabáku, a to především v oblasti cévních chorob. Právě cévní onemocnění je nejrozšířenějším onemocněním,
na které lidé umírají. Teprve na druhém místě příčin úmrtí jsou onkologická onemocnění.
Alena Kuldová (lektorka Společnosti pro reprodukční zdraví ) se ve
svém vstupu věnovala negativnímu
působení tabákových výrobků na sexuální a reprodukční zdraví.
(kul)

MODERNIZACE SÁLŮ PATŘÍ
MEZI ÚSPĚŠNÉ PROJEKTY
Mezi úspěšné projekty financované z fondů EU v České republice patří projekt „Modernizace centrálních operačních sálů
Městské nemocnice v Litoměřicích“ realizovaný v letech 2014 a
2015. Důkazem úspěšnosti bylo
jeho zařazení do publikace vydané v loňském roce Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. Ta
představuje 44 nejvíce úspěšných
projektů spolufinancovaných z
evropských fondů v naší zemi od
roku 2007.
„Celý projekt modernizace
operačních sálů nemocnice probíhal ve dvou etapách. V rámci

první části byla do nemocnice
dodána část přístrojové techniky, ve druhé etapě projektu byl
nakoupen zbytek požadovaných
přístrojů a zároveň byla realizována stavební rekonstrukce prostor operačních sálů, a to tak, že
operativa nemusela být přerušena, ani omezena,“ připomněl
průběh realizace předseda představenstva litoměřické nemocnice Radek Lončák. Konečná celková hodnota projektu dosáhla
výše téměř 50 miliónů korun.
Naděžda Křečková, oddělení
marketingu, vnitřního auditu a
kvality nemocnice
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KOMENTÁŘE

MUDr. Ondřej ŠTĚRBA,
Tomáš SARNOVSKÝ / ANO 2011
„Při hledání optimální
podoby nemocnice nesmí
rozhodovat politika,“ jsou
přesvědčeni zastupitelé
K hledání nájemce Litoměřické nemocnice
musí být pouze zdravotnické a ekonomické
důvody. Takové důvody však v současnosti
neexistují, a proto je skutečným důvodem
celého procesu pouze a jenom politika.
Zdravotnické důvody nevidíme. Nemocnice netrpí akutním nedostatkem
personálu, je relativně dobře hodnocená, má odpovídající přístrojové vybavení. Problémy ve zdravotnické rovině mívá každá nemocnice, ale v tomto
případě nejde o nic, co by vybočovalo z obvyklých rámců.
Ani ekonomická situace není nijak špatná. Nemocnice má dlouhodobě
dostatek finančních prostředků. Byla schopná proinvestovat náročné projekty spojené s modernizací zdravotnického provozu. Na druhou stranu
otevřeně uznáváme argumenty hovořící o zanedbaném stavu budov, které
doslova volají po zásadnější rekonstrukci. Přesto je třeba připomenout, že
v předchozích letech byla nemocnice schopna investovat desítky milionů
a bylo jen a pouze odpovědností managementu, kam investice směřovaly
a zda byly prostředky skutečně použity hospodárně. V otázce ekonomiky
se dá s trochou zjednodušení říci, že s jasným zadáním a lepším řízením,
podmíněným odtržením vedení nemocnice od politických tlaků, může
nemocnice potřebné investice zajistit z vlastních zdrojů. Proto jsme přesvědčení, že ekonomické důvody k předání litoměřické nemocnice do
pronájmu objektivně neexistují! Prosazujeme řešení vlastními silami.
Kdo jiný by měl rozumět potřebám naší nemocnice víc, než samotní obyvatelé Litoměřic?
Je zde očividná snaha stihnout vše ještě do blížících se komunálních voleb. Mzdy managementu budou vypláceny až do posledního dne volebního období. Pro Litoměřice je typické, že skutečně zásadní záležitosti
vždy rozhoduje jen několik málo osob za nečinného přihlížení jejich koaličních partnerů. Rozvoj nemocnice zajistí odpolitizovaný management
se širokými pravomocemi a jasnou odpovědností. Jde o natolik závažný
problém, že je nutné postupovat opatrně a uvážlivě. Trváme na tom, že
není důvod ke spěchu při hledání optimální podoby provozování naší
nemocnice.

Mgr. Martin HRDINA / TOP 09
V Litoměřicích se dobře žije, ale
některá sportoviště si větší péči
zaslouží,“ říká radní města
Dostalo se mi opět milé povinnosti napsat příspěvek do Radničního zpravodaje.
V Litoměřicích se mi dobře žije a chválu na krásu
našeho města slyším čím dál častěji. Zaměřil bych tento příspěvek na to, co se mi v Litoměřicích z pohledu
otce dvou malých synů líbí, ale i na to, v čem máme
ještě rezervy, a to především s ohledem na dětská hřiště.
Velice rád se syny chodím do Jiráskových sadů, je radost vidět, jak to tam zejména během pěkného počasí opravdu žije. Velice pěkné je nejen dopravní, ale i
obě dětská hřiště. Ta jsou dětmi permanentně obsypána.
Rekonstrukce parku se velice vydařila a nepotvrdily se prognózy „škarohlídů“,
že park ztratí své kouzlo.
Dalším naším oblíbeným místem se stal i park Václava Havla a asi nejčastěji
chodíme na „Střelák“, kde se opravdu skvěle relaxuje a podařilo se zde vybudovat
velice pěkné dětské hřiště. Z novějších stojí za zmínku hřiště na Miřejovické stráni, Rákosníčkovo hřiště a pod Mostnou horou.
Tímto ale můj výčet končí a dovolím si tvrdit, že máme v budování a rekonstrukci stávajících hřišť ještě na čem pracovat. Myslím si, že je to velice důležité,
pokud chceme z našich dětí vychovávat lidi s kladným vztahem ke sportu a aktivnímu způsobu života, vždyť na dětských hřištích to vše začíná.
Nedávno jsem měl možnost seznámit se i se stavem některých hřišť na zahradách mateřských školek a bohužel je nutné přiznat, že i na tomto musíme
opravdu intenzivně zapracovat.

Mgr. Karel KREJZA /ODS
Nedokonalý zákon musíme změnit,
což vidíme nejen v Litoměřicích,“
říká místostarosta
Trápí vás průtahy s dokončením staveb v Litoměřicích? Ulice Dalimilova, Palachova, Tyršův
most a jiné? Mě ano.
Celý tým města se snaží, aby veškeré opravy a
revitalizace probíhaly kvalitně, bez komplikací
a v termínu. Vždy se však musíme pohybovat v
mezích platných zákonů. V tomto případě nám situaci jeden z nich velice ztěžuje. Je to zákon o zadávání veřejných zakázek.
Jeho novelizace má za následek soutěžení zakázek za nejnižší cenu na
úkor kvality. Z výběrového řízení nám tedy sice vzejde cenově nejvýhodnější zhotovitel, nikdo už však nezjistí, zda kvalita odvedené práce
bude odpovídat našim požadavkům. Sliby zájemců o zakázku nic nestojí. A dopady jejich nedodržování nejen vidíme, ale pociťují je i naše
kapsy. Následky nekvalitního zpracování veřejné zakázky totiž nemohou zůstat bez povšimnutí, a tak se v konečném důsledku proinvestuje
více peněz, než je reálná cena zakázky. To je fakt.
Pravdou je, že za průtahy může stát také stávající ekonomická situace
České republiky. Ta je totiž velice příznivá. Lidské síly jsou vzácné, řemeslné práce ještě víc. Firmy se o ně doslova přetahují. A pokud pak
chce firma za řemeslníka zaplatit co nejméně, aby se vešla do cenové relace veřejné zakázky, tak o něj jednoduše přijde, protože takový člověk
najde stejné místo za lepších platových podmínek jinde. Lidé nejsou,
práce stojí, doba zhotovení se protahuje. A tím jsme zpátky u zákona o
zadávání veřejných zakázek.
Vychází mi z toho jediné. Zákon se musí změnit. Jako poslanec mám
tu šanci jeho změnu ovlivnit. Mým cílem je upravit zákon tak, aby rozhodujícím kritériem pro soutěžení projektu nebyla cena, ale především
kvalita. Jedině tak se vyhneme podobným situacím, které teď při velkém množství oprav zažíváme nejen v Litoměřicích. Rád uvítám i vaše
názory.

ZPRAVODAJ NABÍDNE PROSTOR
KANDIDUJÍCÍM SUBJEKTŮM
Politické strany, hnutí a jejich
koalice, které budou kandidovat
v podzimních komunálních volbách do litoměřického městského zastupitelstva, dostanou příležitost publikovat v Radničním
zpravodaji města Litoměřice. A
to ve vydání, které bude nejbližší
termínu komunálních voleb. Ten
však dosud prezident republiky
nestanovil.
Cílem tohoto kroku je nabídnout v zájmu demokratického přístupu všem kandidujícím subjektům rovný přístup do radničního
média, pravděpodobně půjde o ¼
stránky daného čísla zpravodaje.
Prostor bude upřesněn poté, co
proběhne registrace kandidujících subjektů, jejichž počet nelze
předem odhadnout. Zveřejnění

příspěvku bude stát objednatele
1500 Kč. V souladu se zákonem
totiž nemůže politická strana
inzerovat v obecním periodiku
zdarma, nýbrž za cenu běžnou.
Zveřejněny budou pouze příspěvky, které svým obsahem zodpoví následující otázky: Jak si v
případě zvolení do zastupitelstva
představujete další rozvoj města
Litoměřice? Co konkrétního byste
rádi prosadili?
Zveřejněny nebudou příspěvky obsahující tvrzení v rozporu s
dobrými mravy, dotýkající se cti,
důstojnosti nebo soukromí určité
fyzické osoby nebo jména či pověsti určité právnické osoby apod.
Právo rozhodnout o případném
otištění, či neotištění si vyhrazuje
redakční rada.
(red)

Máchovy schody a parkány. Foto Ludmila Hájková

VEŘEJNÁ SPRÁVA
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MÁME NEJPŘÍVĚTIVĚJŠÍ ÚŘAD V KRAJI

Městský úřad Litoměřice označilo Ministerstvo vnitra za nejpřívětivější úřad Ústeckého kraje. Po
loňském prvenství tak obhájilo
vítěznou pozici. Cenu od zástupců
Ministerstva vnitra (MV) převzal
9. května v Praze tajemník úřadu
Milan Čigáš. Druhé místo obsadil
Most, třetí Děčín. Celkem se do
soutěže přihlásilo 151 obcí s rozšířenou působností.
Přívětivý úřad je soutěží mapující
přívětivost a otevřenost obecních a
městských úřadů vůči občanům.
Prvenství si tajemník Čigáš cení,
zároveň však cítí, že je závazkem a
zároveň výzvou. „Ocenění nám potvrzuje, že jdeme správnou cestou.
Je velkým úspěchem porazit magistrátní města a ocitnout se v jejich
společnosti na prvních příčkách,“
uvedl Milan Čigáš.
V soutěži MV hodnotí poskytování nadstandardních služeb nebo
běžných služeb v nadstandardní
kvalitě. Města jsou posuzována
podle 51 kritérií hodnotících dostupnost, transparentnost a komunikaci úřadu, možnost participace
občanů a další aktivity. V rámci

Místostarosta P. Grund, starosta L. Chlupáč, místostarosta V. Červín i tajemník
městského úřadu M.Čigáš měli z ocenění radost. Foto M. Bubeníčková
soutěže ministerstvo každoročně
vydává brožuru s příklady dobré
praxe. Litoměřice se letos jako jediné pyšnily hned dvěma zveřejněnými příklady. Těmi jsou dobrovolnické aktivity úřadu a nedávno
vydaná interaktivní výroční zpráva
za rok 2017 dostupná na webových
stránkách města. V uplynulých
ročnících zaujal úřad například
pořádáním prorodinných aktivit,
nově vybudovaným Czech POIN-

HLEDÁME „SRDCAŘE“

Znáte podnikatele, kteří přispívají k rozvoji města? Kteří podporují obyvatele a neziskové organizace? Neváhejte a nominujte je k
ocenění „Srdcař Litoměřic“.
„Rádi bychom vyzdvihli nezištné úsilí těch, kteří v místě, kde
žijí, přijímají společenskou zodpovědnost za své okolí a mají zájem
na jeho dalším rozvoji. Není to
samozřejmé a velmi si takového
přístupu vážíme,“ uvedl starosta

Ladislav Chlupáč.
Nominovat „srdcaře“ a podělit
se s veřejností o jejich příběhy,
může kdokoliv od 16. května do
30. června prostřednictvím formuláře. Naleznete ho na webových stránkách města v sekci
Podnikatel. Zaslané návrhy budou po zpracování představeny
veřejnosti. Občané následně mohou od půlky srpna do konce září
hlasovat a vybrat nejzajímavější či

ZASTUPITELÉ SCHVÁLILI
VÝJIMKY Z NOČNÍHO KLIDU

Zastupitelé schválili pro letošní
rok několik výjimek z nočního klidu. Dvěma žádostem nevyhověli.
Stejně jako loni výjimku zastupitelé udělili pro Vinobraní, Pivní slavnosti, Hudební léto 2018, Festival
Incendio, Litoměřické svátky hudby,
filmové projekce v letním kině, DCP
hudební festival a Pokořen – komorní festival na břehu Labe (dříve Litoměřický kořen). Novinkou je konference GIS outdoor – fórum kraje na
výstavišti Zahrada Čech.
Naopak výjimku nedostal organizátor Hudebních večerů konaných
v zahradní restauraci Biskupského
pivovaru. K této akci se totiž již loni
vyjádřilo kriticky Ministerstvo vnitra. Podle něj nejde o významnou
kulturní akci určenou široké veřejnosti, ale pouze o hudební kulisu

pro hosty restaurace. „Jelikož žadatel nedoložil žádné změny v charakteru akce, není důvod jeho žádost
akceptovat,“ vysvětlila vedoucí kanceláře starosty a tajemník Martina
Skoková, s čímž souhlasili jak radní,
tak i zastupitelé. Zamítavě se shodně
postavili s ohledem na postoj MV i
k žádosti fyzické osoby na udělení
výjimky z nočního klidu kvůli organizaci rodinné oslavy končící dvě
hodiny po půlnoci.
Město má veřejný pořádek regulovaný vyhláškou, která kromě zákazu žebrání na veřejném prostranství
upravuje i dobu nočního klidu v
době konání významných událostí,
a to vždy pro příslušnou část města,
kde se akce koná. Pouze Silvestr a
pálení čarodějnic se vztahují na celé
území města.
(eva)

TEM v litoměřické nemocnici či
bezplatnou právní poradnou. Má
však mnohem více vstřícných aktivit, například rozklikávací rozpočet, tlumočníka pro neslyšící nebo
nové mobilní aplikace. Pokračuje
také v budování bezbariérového
úřadu, od konce minulého roku je
pro seniory a tělesně postižné otevřena kancelář s přístupem přímo
z Mírového náměstí.
Michaela Bubeníčková
nejpřínosnější počiny, které získají ocenění. I malé příběhy mohou
být velmi důležité a inspirující,
proto neváhejte a podělte se o ně.
Tato iniciativa vznikla na základě podnětu Diany Cepníkové z jazykové školy Reston při tradičním
setkání podnikatelů s tajemníkem
úřadu.
Logo „Srdcař Litoměřic“ pochází z dílny občanů, kteří se
zapojili do výzvy města k jeho
zpracování. Veřejnost vybírala z
12 návrhů. Do hlasování na Face-

MLADÍ MYSLÍ
NA BEZPEČÍ

Litoměřice mají šikovné a všímavé mladé zastupitele (ZaMLit).
O čemž svědčí i následující příklad. Z vlastní iniciativy se chopili projektu Mládež pro udržitelný život od organizace Škola pro
udržitelný život.
„Cílem bylo vytipovat si určité
místo ve městě a okolí, které se
nám nelíbí, bojíme se tam či ho
jednoduše chceme zlepšit,“ informovala starostka ZaMLit Marie
Hervertová. Pro mladé zastupitele se stalo v projektu prioritou
bezpečí. Společně vybrali místo,
které v oblasti bezpečí má určité
nedostatky, a to uličku mezi panelovými domy v ulici Kosmonautů. V místě díky nápadu ZaMLit přibylo osvětlení a skákací
panák pro děti.
Ulička byla slavnostně otevřena
v polovině května za účasti zástupců radnice. Na projektu spolupracovalo město Litoměřice,
které ho zafinancovalo společně
s organizací Škola pro udržitelný
život.
(nec)

bookovém profilu „Město Litoměřice“ se zapojilo 166 obyvatel.
Nejvíce hlasů získal návrh loga
od Jana Jaroše.
(nec)

OKRESNÍ SOUD SHÁNÍ PŘÍSEDÍCÍ
Okresní soud v Litoměřicích má nedostatek přísedících. Kromě těch,
kteří již tuto funkci vykonávají a chtějí pokračovat i v dalším čtyřletém
funkčním období, projevil soud zájem o navýšení počtu soudních přísedících o další osoby.
Přísedícím může být občan ČR přihlášený k trvalému pobytu v obvodu
zastupitelstva, jímž je do funkce volen, a v obvodu soudu, pro který je do
funkce volen, nebo který v těchto obvodech pracuje. Dále je způsobilý
k právním úkonům, bezúhonný, dosáhl věku 30 let a pro období od 25.
2. 1948 do 17. 11. 1989 splňuje podmínky dle zákona č. 451/1991 Sb.,
kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon funkcí ve státních
orgánech. Splnění podmínek doloží aktuálním výpisem z rejstříku trestů
a osoby narozené před r. 1971 také čestným prohlášením a lustračním
osvědčením.
„Za výkon funkce přísedícího je pobírána spíše symbolická odměna
a je třeba počítat s tím, že soudní jednání se konají i v dopoledních hodinách a někdy jsou časově nepředvídatelná,“ uvedla vedoucí kanceláře
starosty a tajemníka městského úřadu Martina Skoková. Zřejmě proto
není o práci soudců přísedících velký zájem.
(Více informací podá M. Skoková na tel. č. 416 916 206, e-mail: martina.skokova@litomerice.cz nebo A. Pernicová, ředitelka správy Okresního soudu v Litoměřicích, tel.: 416 721 126, e-mail: apernicova@osoud.
ltm.justice.cz).
(red)

ZAHRADA ČECH
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VÝSTAVA PSŮ: 300 PLEMEN

Již 28. ročník
Mezinárodní výstavy psů se uskutečnil 19. a 20.
května na výstavišti. Přehlídky se
zúčastnilo více než
2700 psů a fen téměř tří set plemen.
Akci
každoročně pořádá spolek
NORD BOHEMIA
CANIS.
Své psy přihlásili
nejenom chovatelé
z Česka, ale také z Výstava se povedla. Zastoupení psích plemen bylo
Německa, Polska, neskutečně rozmanité.
Foto Anna Hrochová
Švédska, Francie,
Španělsko a dalších zemí. Také mimo jiné podtrhlo mezinárodní
složení hodnotících komisí bylo význam výstavy. Akce se vydamezinárodní. „Výstavy se zú- řila, vše bylo perfektně připravečastnili rozhodčí z Řecka, Itálie, no,“ pochvaloval si průběh výstaRakouska, Německa, Makedo- vy předseda pořádajícího spolku
(bub)
nie, Kypru, Polska či Srbska, což František Švec.

REVITALIZACE
VÝSTAVIŠTĚ POKRAČUJE

Rekonstrukce v areálu výstaviště Zahrady Čech pokračují. Druhou etapu revitalizace pavilonu T v letošním roce nahradí nezbytná rekonstrukce
kanalizace. Tento krok je prioritou. „Kanalizace je z roku 1918, a tak ihned
poté, co jsme zjistili její stav, jsme se rozhodli rekonstrukci upřednostnit.
Druhá etapa revitalizace pavilonu T se tak posouvá na příští rok,“ vysvětlila obchodní, marketingová a provozní ředitelka společnosti Zahrada Čech
Michaela Mokrá.
I přes komplikace s kanalizací dojde ve druhé polovině roku k plánovanému
rozšíření toalet pro návštěvníky, výstaviště chystá i další novinky pro zkvalitnění nabízených služeb. Tou nejvýznamnější se stal společný reprezentativní
infostánek města Litoměřice a Zahrady Čech. „Investice města do areálu plánujeme pro letošní rok ve výši 5 milionů korun. V tuto chvíli je už vyčerpáno
přibližně 2,7 milionu korun. Společnost Zahrada Čech plně hradí náklady na
provoz a běžné úpravy,“ sdělil radní Lukas Wünsch, který ve společnosti hájí
zájmy města jako jednatel.
Mezi nejviditelnější dosavadní změny v areálu patří například rekonstrukce
fontány a zkulturnění jejího okolí, modernizace pláště pavilonu H, zpevnění
ploch v zadní části areálu či rozšíření výstavní plochy v prostoru před správní
budovou. V uplynulém roce došlo k opravám střech, rozvodů apod. Modernizace pavilonu T je stále v procesu. Instalován byl také nový kamerový systém s
cílem zvýšit bezpečnost v areálu a chránit majetek.
(eva)

TÝDEN PŘÍRODY A MYSLIVOSTI
NABÍDL PŘEHLÍDKU TROFEJÍ
Přehlídka trofejí, ukázka vábení
zvěře či výstava nožů, to jsou jen
střípky z programu „Týdne přírody
a myslivosti“, jenž proběhl od 19.
května do 24. května na výstavišti
v pavilonu K.
„Návštěvníci si prohlédli například dančí, mufloní a jelení trofeje,
sbírky shozů srnčích parůžků či
lovecké nože. Součástí přehlídky
byla i výstava obrázků s tematikou
myslivosti od žáků litoměřických
základních škol,“ popsala akci
Lucie Minková, referentka státní

správy myslivosti, lesů a rybářství
odboru životního prostředí městského úřadu. Chovatelskou přehlídku trofejí zahajoval starosta
Ladislav Chlupáč, pod jehož záštitou se akce konala.
Přehlídku pořádal Odbor životního prostředí Městského úřadu Litoměřice ve spolupráci s Městským
úřadem Lovosice, Městským úřadem
Roudnice nad Labem a Okresním
mysliveckým spolkem Českomoravské myslivecké jednoty Litoměřice.
Text a foto Andrea Neckařová

AUTOSALON HLÁSÍ NÁRŮST NÁVŠTĚVNOSTI

Rekordní počet návštěvníků zavítal ve dnech 11. – 13. května na
výstaviště na tradiční Autosalon.
K vidění byly oblíbené značky automobilů, motocyklů i nákladních
vozů. Mimo to si mohli návštěvníci
prohlédnout, vyzkoušet i zakoupit
skútry, tříkolky, elektrokola, traktory, zdravotní pomůcky i nakládací
techniku. Akci zpestřila řada exhibicí, roadshow, soutěží i bohatý
kulturní program.
Třídenní výstavu zaměřenou na
motorismus si nenechalo ujít 16 500
návštěvníků. „Oproti předešlému
roku jsme zaznamenali opět nárůst
v návštěvnosti. Spokojenost byla jak
na straně vystavovatelů, tak návštěvníků, kteří si mohli na jednom místě
prohlédnout na 24 motoznaček. V
rámci unikátní roadshow se představil Volkswagen T-Roc. Návštěvníci
se mohli například svézt vlajkovou
lodí značky Ford modelem Mustang,“ uvedla obchodní, marketin-

gová a provozní ředitelka výstaviště
Michaela Mokrá.
Výstavní expozice Zahrady Čech
byly i o Autosalon uzpůsobeny vý-

znamnému výročí 100 let od založení Československé republiky.
Příchozí mohli obdivovat historické
automobily, motocykly, nákladní

vozy, zemědělskou i hasičskou technika. Hlavní část expozice pak tvořil
automobil prezidenta T. G. Masaryka Praga Grand 850. Nechyběl ani
historický doprovodný program.
V sobotu se v rámci Autosalonu
konal již 35. Mezinárodní sraz veteránů, který tradičně pořádá VCC
Velemín. „V letošním roce vyšplhala účast na více než 130 historických automobilů, motocyklů a užitkových vozů“ uvedl Vratislav Král,
předseda VCC Velemín.
Nedělní program doladil sraz
upravených vozů Tempo chill vol.
3, kterého se zúčastnilo na 50 vozidel. U hlavního podia navíc proběhlo představení pěti upravených
vozů. Tuningové publikum si nakonec podmanila zpěvačka, herečka
a jezdkyně v rallysprintech Olga
Lounová.
Radka Jakovcová,
propagační referent výstaviště
Foto Michaela Bubeníčková

CESTOVNÍ RUCH
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TURISTICKÁ SEZÓNA ZAHÁJENA

Turistická sezóna v Litoměřicích
byla s příchodem května zahájena. Pro více než dvě stovky školáků
připravilo město zdarma prohlídky
podzemní expozice Důl Richard v
proměnách času. Stalo se tak v den
73. výročí rozpuštění litoměřického
koncentračního tábora (5. května
1945). Sezonu při této příležitosti odstartovalo i v České republice
unikátní Muzeum křišťálový dotek
s otisky dlaní českých i zahraničních
osobností s novými exponáty.
Na téměř 200 školáků vycházejících
z expozice, ale i na obyvatele města a
návštěvníky čekaly ve stánku v podloubí radnice před informačním centrem
kvízy a soutěže spojené s odměnami a
ukázkou propagačních materiálů města. „Zájemcům byl představen i nový
turistický okruh s názvem „Stezka za
pivem a vínem“, na němž lidé poznají
místa úzce spjata s pěstováním révy
vinné a vařením piva. Má několik zastávek zahrnujících i tři místní minipivovary, Klášterní vinné sklepy nebo
expozici vín v hradu,“ uvedla vedoucí
odboru komunikace, marketingu a
cestovního ruchu MěÚ Eva Břeňová.

Pracovníci odboru komunikace, marketingu a cestovního ruchu se u
příležitosti zahájení turistické sezony oblékli do historických kostýmů.
Soutěžního kvízu se zúčastnila i Dáša Jechová, která si za své znalosti
vysloužila knihu o Litoměřicích.
Foto Michaela Bubeníčková
Novinkou letošní turistické sezóny je moderní infostánek města
a společnosti Zahrada Čech na výstavišti a na konci června se jí stane
nová obrazovka ve zrekonstruované
čekárně horního vlakového nádraží
přinášející cestujícím informace o
atraktivitách a událostech města.

V infocentru, které je až do 30. září
otevřeno sedm dní v týdnu, čekají na
turisty nové suvenýry a propagační
materiály Litoměřic i okolí. Loni jeho
služeb využilo 42 tisíc lidí, z čehož
bylo 8 600 cizinců, mezi nimiž převládali německy hovořící turisté. Řadí se
mezi nejvytíženější v kraji.
(bub)

MÁME TŘETÍ NEJLEPŠÍ WEB
PRO TURISTY V REPUBLICE

Cenu ministryně pro místní rozvoj za nejlepší turistickou prezentaci na webových stránkách při soutěži Zlatý
erb získalo město Litoměřice za svůj turistický a informační portál www.litomerice-info.cz. V kategorii „města
a obce“ dosáhlo na třetí příčku.
Obstálo ve velké konkurenci řady měst z celé ČR. Celkově se totiž do soutěže zapojilo 430 webových stránek.
Třetí Litoměřice uspěly společně s Prahou, která obsadila
první příčku, a Mariánskými Lázněmi, které se o místo
druhé podělily s Uherským Brodem. „Na stupních vítězů
jsme se ocitli ve skutečně exkluzivní společnosti měst,“
neskrýval nadšení z ocenění tajemník městského úřadu
Milan Čigáš, který cenu v Hradci Králové osobně převzal.
Turistický portál prošel loni redesignem zásluhou
Centra cestovního ruchu. Na počátku roku byl aktualizo-

ván a dopracován novým odborem komunikace, marketingu a cestovního ruchu městského úřadu. Cena proto
patří velkému týmu lidí, obzvláště pak správci webu Josefovi Šmídovi z firmy Šmíd a Kasal IT Professionals.
Turistický portál, který kromě češtiny nabízí
informace i v anglickém a německém jazyce, přívětivým
způsobem přináší informace turistům a návštěvníkům
města. Ti zde najdou kromě jiných užitečných rad i tipy
na výlety, informace o otevíracích dobách, rady, kde se
ve městě najíst a ubytovat, v sekci Služby pak dostanou
informace o bankomatech, lékárnách apod. Web nabízí
také přehled TOP akcí na následující týden i víkend a
každý si může v předstihu podle svých preferencí vybrat,
kdy město navštívit. Plánovat lze i podle toho, zda hledá
zábavu senior nebo rodina s dětmi, případně jednotlivec
preferující venkovní aktivity.
(bub)

„ÍČKO“ PROPAGUJE
MÍSTNÍ VINAŘSTVÍ

V nové turistické sezóně přichází infocentrum města se zajímavou
nabídkou – omezeným prodejem
vín pocházejících z Klášterních
vinných sklepů Litoměřice.
V rámci propagace lokálního
vinařství jsou v informačním
centru na Mírovém náměstí vystaveny 4 vzorky vín, a to Rulandské šedé a bílé, Tramín a Modrý
portugal. „Cílem je upozornit
turisty na produkty místního
vinařství a pomoci s jeho propagací. Obdobně chceme v budoucnu propagovat i další regionální
produkty místních podnikatelů,“
uvedla vedoucí odboru komunikace, marketingu a cestovního
ruchu Eva Břeňová.
(nec)

CYKLOBUS VYJEDE
ZAČÁTKEM ČERVNA
Od 2. června zpestří spektrum
turistické výletní dopravy cyklobus.
Nejen v Litoměřicích, ale i okolí
tak obohacuje turistickou nabídku
společně s výletní lodní dopravou
a motoráčkem na Švestkové a Podřipské dráze.
„Na to, aby se člověk svezl víkendovým cyklobusem, nemusí mít
kolo. Určen je totiž nejen cyklistům, ale také pěším turistům,“ informoval Luděk Jirman, ředitel Destinační agentury České středohoří,
jež má cyklobus v gesci. Vyjíždí z
Roudnice nad Labem a Litoměřic,
se zastávkami Bílý Újezd, Kletečná,
Lovečkovice a Mukařov.
Cyklobus vyjede na svou osmou
sezonu 2. června. Turisté ho mohou
využívat každou sobotu a neděli vždy třikrát denně až do 2. září.
Kvůli velké oblíbenosti dopravy je
doporučeno rezervovat si jízdenku
předem.
Podrobné informace k dopravě
najdete na stránkách Destinační
agentury České středohoří www.
ceskestredohori.info
(nec)

OKRUH CÍRKEVNÍ PAMÁTKY LETOS BUDE ROZŠÍŘEN

V Litoměřicích od 26. června do 16. září otevstupného do každého objektu. Do zavřou své brány pro turisty i některé kostely v rámkoupených voucherů budou návštěvníci
ci produktu Okruh církevní památky. Letos byl
sbírat razítka. Po získání již tří razítek morozšířen o další dva objekty - Severočeskou galerii
hou čerpat zdarma odměnu v podobě třevýtvarného umění a věž u katedrály sv. Štěpána.
tinky piva nebo limonády v Biskupském
Po jednotlivých památkách turisty provedou škopivovaru U sv. Štěpána nebo si vychutnat
lení průvodci převážně z řad studentů Filozofické
kávu v hodnotě 50 Kč dle vlastního výběfakulty Univerzity Karlovy. Destinační agentura
ru ve Fér Kafe v parku Václava Havla. Na
České středohoří upravila okruh i pro školy.
každý voucher je možné čerpat 2 odměny.
Okruh pro letošní rok zahrnuje osm zastávek:
Dospělí za voucher zaplatí 150 Kč, děti
katedrálu, věž u katedrály, děkanský kostel Všech
od 6 do 15 let 75 Kč, studenti, senioři, masvatých, kostel sv. Jakuba, kostel Zvěstování Panjitelé ZTP a ZTP/P 115 Kč. Pro děti bude
ny Marie, Diecézní muzeum, barokní a středok dispozici tištěný Hravý průvodce, který
věkou expozici galerie a vyhlídkovou věž Kalich.
památky přiblíží zábavnou formou.
Voucher na všech osm památek lze zakoupit Věž katedrály nabízí kouzelný pohled na Dómské náměstí
Projekt připravila Destinační agentura
Foto Eva Břeňová České středohoří ve spolupráci s partneza cenu vstupu do tří památek v hodnotě 150 Kč lemované Středohořím.
v infocentru, v kostele Všech svatých nebo v katedrále. Objekty budou přístup- ry. Více informací na www.ceskestredohori.info
Radka Kubíčková
né buď po předložení zakoupeného voucheru nebo po zaplacení jednorázového
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ARMY TEST
ZAUJAL

Celkem 191 dětí ze základních a
středních škol i zájemců z řad veřejnosti
se sešlo 10. května na prvním litoměřickém ARMY TESTU, aby si otestovali
svou fyzičku. Akce se konala pod záštitou člena výboru pro obranu Poslanecké sněmovny a litoměřického místostarosty Karla Krejzy (na snímku dole).
Cvičení probíhalo po skupinách,
samotný test trval vždy dvě hodiny.
Účastníci si vyzkoušeli například
výdrž ve shybu, leh-sedy, měření
předklonu, běh na 6 nebo 12 minut
či dřepy čelem ke zdi. Muži navíc
předvedli kliky a shyby. Každý se v
závěru dozvěděl, jak uspěl, jaké byly
jeho výkony ve srovnání s kritérii
pro příslušníky armády a získal vysvědčení. Cvičilo se v krásném prostředí školy U Stadionu.
Jednou z účastnic byla například
Bára Holcová ze Střední školy pedagogické, hotelnictví a služeb Litoměřice.
„Celou akci jsme si všechny užily. Nejtěžší pro mě byl dvanáctiminutový běh,
do armády bych se nedostala,“ zhodnotila svůj výkon se smíchem Bára.
ARMY TEST je projekt, jehož
cílem je motivovat děti i k dospělé
k pohybu a zdravému životnímu
stylu a koná se postupně v mnoha
městech republiky. Test vychází z
disciplín pro přezkoušení tělesné
zdatnosti vojáků a vojákyň Armády
ČR.
(bub)

ŠKOLSTVÍ

DĚTI ŠLY K ZÁPISU

Celkem 328 dětí nastoupí od
září do prvních tříd litoměřických
základních škol. Je to o 60 méně,
než jich dorazilo v dubnu k zápisům
(388). Rozdíl tvoří děti s odkladem.
Jak vysvětlila vedoucí odboru
školství, kultury, sportu a památkové péče městského úřadu Andrea
Křížová, konečné číslo se může do
září ještě mírně změnit. „Celkem to
vypadá, že se pro následující školní
rok otevře 14 prvních tříd. Máme
také přípravnou třídu na Základní
škole Havlíčkova. Pokud bude naplněna kapacita i na škole Na Valech,
vznikne přípravná třída také tam,“
uvedla vedoucí Křížová.
Nejvíce dětí (56) nastupuje na
školy Boženy Němcové, U Stadionu
a Ladova. Nejnižší počet (22) přijímá škola Lingua Universal. Všechny
školy mají v plánu otevřít dvě třídy.
Výjimku tvoří pouze škola Ladova se
třemi a Lingua Universal s jednou.
I letos bylo z kapacitních důvodů nutné přesunout některé děti
do spádových škol a nemohly být
přijaty tam, kam původně přišly k

Patrik Štorch se při zápisu pořádaném ZŠ Na Valech skutečně soustředil. Foto Michaela Bubeníčková
zápisu. Toto rozdělení vždy ihned
po skončení zápisů společně řeší ředitelé všech škol.
(bub)

NÁRODNÍ DNY
BEZ ÚRAZŮ

Žáci druhých tříd se v dubnu seznamovali s činností složek integrovaného
záchranného systému. V Litoměřicích
tak odstartovala celostátní kampaň
„Národní dny bez úrazů“. Zúčastnilo
se více než 250 žáků ze 7 škol.
„Kampaň zaměřená na prevenci
úrazů probíhá až do října. Pro děti různých věkových kategorií je připraven
bohatý program,“ informovala Irena
Vodičková, koordinátorka Zdravého
města Litoměřice.
Na venkovních stanovištích, které
zabezpečovali strážíci, policisté, hasiči
a Český červený kříž, se děti dozvěděly
spoustu zajímavých informací. Prohlédly si pomůcky na odchyt zvířat,
zjistily, jak funguje přístroj na měření
teploty požáru, seznámily se s ochrannými oděvy hasičů a podobně.
Studenti Střední školy pedagogické,
hotelnictví a služeb upozorňovali žáky
na stanovištích uvnitř budovy na nebezpečné předměty a jejich rizika, jak
pracovat s elektrickými přístroji, jak se
vyhnout úrazu doma, ale i na hřišti. Nechyběla ukázka základů první pomoci a
postup při ošetřování úrazů.
(nec)

ŠKOLY BUDOU BEZPEČNĚJŠÍ

Jak snížit výskyt hrozby útoku
ozbrojeného člověka ve školním
prostředí? Jak zajistit školní budovy proti vstupu cizích osob? Najít
vhodné řešení je cílem letošního
Programu prevence kriminality, který bude pod taktovkou Ministerstva
vnitra jako vyhlašovatele programu
realizovat město Litoměřice. Mimo
jiné má projekt vést i ke zvýšení
schopnosti zaměstnanců škol vhodně reagovat na mimořádné situace.
Podle informací Miroslavy Najmanové, která má v Litoměřicích
na starosti prevenci kriminality,
proběhne v první fázi informační
kampaň. „V druhé fázi budou školy
hledat způsoby, jak zajistit prosto-

ry budovy proti vstupu nechtěných
osob. V další se pak učitelé dozví, jak
postupovat například v případě napadení,“ nastínila Najmanová.
Projekt bezpečných škol však
není jediným letošním preventivním programem. Novinkou by měl
být například výchovný letní tábor
pro děti procházejících evidencí orgánu sociálně-právní ochrany dětí.
V této souvislosti nyní město čeká
na schválení dotace. Oproti loňskému roku se na školách opět objeví
primární prevence. Jejím cílem je
upozornit mládež na možné důsledky drogové závislosti, alkoholismu
a gamblerství. Prevence kriminality
ve městě však není zaměřena jen na

mladé lidi. Velice oblíbené je například setkávání seniorů na policii,
kde se učí sestavovat portrét pachatele.
Mezi dalšími činnostmi, které
mají pomáhat v boji proti kriminalitě, bude mimo mnoha jiných také
inovace vybavení Nízkoprahového
zařízení pro děti a mládež v Litoměřicích, nebo pokračování v projektu
„Žáci v bezpečí“, který úspěšně běží
již několik let a je zaměřen jak na
děti ze základních, tak i mateřských
škol. U větších je cílen například na
nošení helmy na kole či bezpečné
přecházení, u předškoláků pak na
dopravní výchovu, šikanu a vandalství.
(bub)

ÁMOS SYMPAŤÁK UČÍ V LITOMĚŘICÍCH

Helena Lísková chtěla být učitelkou jíž od první
třídy. Krásný vztah se žáky a jejich rodiči jí přinesl
titul Ámos sympaťák v celostátní anketě. Kantorka učí na prvním stupni Základní školy Ladova.
„Lískule“, jak zní její přezdívka, musela v soutěži plnit mnoho úkolů. S důvtipem a nadhledem
se probojovala až do finále. Úspěšný postup ji
šokoval. Hektické přípravy na získání titulu byly
kolektivní prací učitelky, třeťáků a rodičů. „Velké
poděkování patří mamince žáka, který s nápadem
přišel,“ sdělila Helena Lísková. „Velice si vážím
Adriany Landové, že vše zorganizovala a kreativně
se podílela na všem, co provázelo jednotlivá kola,“
dodala kantorka. Ocenění přišlo symbolicky po
dvaceti letech pedagogické činnosti na „Ladovce“.

Dobrý učitel je podle Heleny Lískové tehdy,
pokud je dostatečně erudovaný a zároveň ho

žáci vnímají jako přátelského a spravedlivého.
Ve vzdělávacím procesu je důležitý vzájemný
vztah mezi učitelem, žáky a rodiči. Ve 3. A. ZŠ
Ladova to funguje skvěle. Soutěž všechny stmelila. Práce s dětmi ji nabíjí a, jak sama říká, vítězství Ámos sympaťák se pro ni stalo životním
zážitkem a na vše související se soutěží bude
vždy ráda vzpomínat.
„U nás na škole učí spoustu šikovných učitelů.
Helena Lísková se nebojí udělat si ze sebe srandu
a v tom možná tkví její klíč k úspěchu a obliba u
žáku,“ sdělil Václav Červín, ředitel školy.
Soutěž Zlatý Ámos je založena na přízni žáků,
kteří nominují svého oblíbeného učitele.
Text a foto Andrea Neckařová

SOCIÁLNÍ OBLAST
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LIDÉ V PARKU FÉROVĚ SNÍDALI

V Jiráskových sadech v sobotu 12.
května snídaly desítky lidí. Bábovky,
pomazánky se surovinami od místních pěstitelů, buchty a sušenky z biopotravin, doma pečené pečivo, fairtradová káva, čaj nebo kakao. To byly
nejčastější dobroty, které si účastníci
s sebou přinesli na Férovou snídani.
Piknikový happening se konal na
více než 170 místech v republice. V Litoměřicích se lidé sešli již poosmé, aby
dali najevo, že jim není lhostejné, kdo
a za jakých podmínek plodiny pěstuje.
„Během pikniku si účastníci
mohli vyrobit fair trade tašky z biobavlny, zakoupit řemeslné výrobky
z Keni a také si zasoutěžit o nejlepší
fairtradovou dobrotu,“ informovala
Jana Eflerová koordinátorka Fairtradového města Litoměřice. (nec)

NOMINUJTE
NA CENU KLARA
Město Litoměřice letos opět
udělí Cenu Aloise Klara. Na
ocenění je možno nominovat
ty, kteří se významným způsobem zasloužili o rozvoj sociálních služeb, a samostatně také
ty, kteří pomohli rozvinout
oblast zdravotnictví. Nominace lze zasílat do 22. června na
podatelnu MěÚ (Mírové náměstí 15/7). Pravidla a nominační formulář naleznete na
www.komplanlitomerice.cz.
Sošky předá starosta 26. září
na závěr benefičního koncertu, který za podpory města
pořádá Nadační fond Kalich
ve prospěch hospice. Hostem
státotvorně laděného koncertu tentokráte bude operní
zpěvačka Eva Urbanová. Vstupenky v předprodeji.
Cenu Aloise Klara uděluje
město Litoměice jednou za
dva roky.
(eva)

Snídaly celé rodiny i jednotlivci. O doprovodný program se postarali členové mladého zastupitelstva se střediskem ekologické výchovy SEVER a žáci Masarykovy
základní školy.		 Foto Andrea Neckařová

K-CENTRUM POMÁHÁ
JIŽ DVĚ DESÍTKY LET

Jak postupovat, když najdeme
injekční stříkačku? Na koho se obrátit v případě drogové závislosti?
Pracovníci Kontaktního centra Litoměřice (KCL) poskytují v Lidické
ulici (č.p. 57/11) bezplatně a anonymně podporu a pomoc při řešení
drogové problematiky již 22 let.
Minulý měsíc byly u Družby nalezeny injekční stříkačky. Průzkum
ukázal, že nebyly nebezpečné. Zřejmě šlo o konkurenční boj mezi zde
působícími podnikateli.
Litoměřice nepatří mezi riziková města. Terénní pracovníci KCL,
zaměstnanci technických služeb či
strážníci nachází vyhozené injekční
stříkačky přibližně jednou za měsíc.
„Během akce „Ukliďme Litoměřice“
nebyl nahlášen jediný nález,“ sdělila vedoucí KCL Kateřina Stibalová.
KCL ročně registruje přibližně
200 klientů. Terénní pracovníci
pravidelně navštěvují území celého

bývalého okresu. V rámci injekčního programu vyměňují barevné
stříkačky, a to v bílé, růžové a zelené
barvě, které jsou určeny pro region.
Ročně jich vymění celkem 45 tisíc.
Mají přehled, jestli klienti stříkačky
nevyhazují na veřejná prostranství.
„Zatím se takový případ neobjevil,“
informovala Kateřina Stibalová.
Když někdo nalezne injekční
stříkačku, měl by kontaktovat pracovníky KCL nebo městskou policii. Strážníci zasáhnou okamžitě,
kdežto terénní pracovníci K-centra mohou být zrovna na výjezdu.
Následnou likvidaci nebezpečného
materiálu zajišťuje K-centrum.
KCL a město spolupracují. V
rámci Komunitního plánování sociálních služeb Litoměřice spadá
KCL do skupiny služeb pro osoby v
přechodné krizi, ohrožené drogou a
pro etnické menšiny.
Andrea Neckařová

SOCIÁLNÍ SLUŽBY NOVĚ I V MOBILU

Jak vyřešit složitou životní situaci? Které sociální služby město nabízí? Kde hledat pomoc a na koho se obrátit?
Rychle a přehledně poradí nová mobilní aplikace „Komplan“. Město tak pokračuje ve zkvalitňování služeb, kdy
chce občanům zpřístupnit potřebné informace.
„Většina používá chytrý telefon. Aplikace usnadňuje orientaci v sociálních službách,“ sdělil místostarosta
Pavel Grund. Úřad je obyvatelům zprostředkoval ve
všech možných podobách. Jsou k dispozici jak v tištěné podobě (Katalog sociálních služeb, Mapa sociálních
služeb, 5. Komunitní plán sociálních služeb města),
dále na webových stránkách http://komplanlitomerice.
cz a nově také v mobilní aplikaci.
„V mobilní aplikaci naleznete sekci „Chci poradit“,
v níž vyplníte formulář a následně se objeví kontakty
na pracovníky odboru sociálních věcí a zdravotnictví
MěÚ, kteří pomohou problém vyřešit,“ popisuje jednu
z funkcí tajemník úřadu Milan Čigáš. Dále zde můžete

například najít kalendář akcí, aktuality, mapu sociálních služeb, kompletní přehled jak řešit životní situace
dotýkající se sociální oblasti a další.
Údaje v aplikaci jsou stále aktuální díky propojení
s webovými stránkami Komunitního plánování, které
získaly v únoru první místo v kategorii „Smart City a
nejlepší elektronické služba“ na krajské soutěži Zlatý
Erb a zároveň postoupily do celostátního kola. Hned
za webovými stránkami se umístil „Geoportál – rozcestník mapových služeb“. Oceněný Rozcestník přináší
přehled mapových aplikací, například kde je ve městě vyhrazené parkovací stání pro osoby se ZTP. Nejen
tímto je propojen s druhou zlatě oceněnou službou
Komunitní plánování sociálních služeb. Každý občan
je přehledně nalezne na webových stránkách města
(www.litomerice.cz).
„Komplan“ je možné stáhnout na všechny typy operačních systémů chytrých telefonů.
(nec)

BAREVNÝ SVĚT
KNIHOVNY
st 4. 6. | 17 h
Opuštěná místa na severu Čech
– Aleš Musil | přednáška s projekcí. Originální pohled na domy,
vily a osudy lidí, kteří v nich dříve
žili (2. patro, 30 Kč *)
pá 8. 6. Muzejní noc v knihovně
| happening. Napište vzkazy, myšlenky a své sny. Muzejní noc bude
v duchu vzkazů, písmen, nápisů a
radosti z psaní.
so 9. 6. | 13–15 h, Střelecký ostrov
Běžecký workshop – Gabriela
Gaudlová (cyklus Šťastný životaběh II.) Chtěli byste začít běhat
nebo už nějakou dobu běháte?
Rádi byste vylepšili svůj běžecký
styl, naučili se běžeckou abecedu
nebo nové cviky na protahování?
Chcete zjistit, jak na tom momentálně jste s fyzickou kondicí, a dozvědět se řadu praktických tipů?
Přijďte na běžecký workshop,
který povede redaktorka časopisu
Běhej.com a autorka knihy Běhání pro ženy Gabriela Gaudlová.
Registrační poplatek 150 Kč, registrujte se včas.
po 11. 6. | 17 h
Setkání z cyklu Strachy – Jan
Velek | beseda. Galerie knihovny,
vstupné 30 Kč *
pá 15. 6. park Václava Havla
Dun dun | festival
Knihovnu potkáte také na festivalu v rytmu Afriky. Během
workshopu s knihovnou můžete
pomoci africké škole.
so 16. 6. | 9.30–19.30 h. v parku
Václava Havla
Litoměřické Óm – festival jógy
s živou hudbou pod širým nebem
pro všechny generace. A nebude
zde chybět ani knihovna. Pořádá
STUDIO NA PAHORKU. Více
na str. 12
so 16. 6. | 8–14 h
Jazykové pexeso – REKORD
| Do 16. 6. se můžete připojit a
nakreslit 1 pár do rekordního
pexesa. Vznikne největší jazykové
pexeso, které můžete hrát on-line.
Více info na www.contexta.cz. 16.
června se sejdeme v knihovně a
společně rekord zakončíme.
po 18. 6. | 17 h
Kam bych tak běžela? – Ivana
Pilařová | autorské čtení (cyklus
Šťastný životaběh II.). Třináct
náročných závodů extrémní vytrvalostní běžkyně Ivany Pilařové, třináct příběhů o silné vůli a
hledání sebe sama. 30 Kč
st 20. 6. | 18 h
Peru II – nejen po stopách Inků
| Klub cestovatelů
Současné Peru skrývá poklady přírody i civilizací. Galerie
knihovny, zdarma
Ivana Červinková
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KULTURA

KULTURA SI
PODPORU ZASLOUŽÍ

Litoměřický hrozen zahájí 3. června
v hradu Litoměřické kulturní léto (LIKUL). V jeho průběhu, tedy od června
do konce září, se uskuteční zhruba šest
desítek charakterem různorodých kulturních akcí – od koncertů populární
i vážné hudby, hudebních festivalů,
divadelních představení, až po výstavy,
workshopy apod. Pořadatelem akcí je
celá řada spolků a dalších subjektů.
„Ochutnávka pořadů je natolik rozmanitá, že zástupce každé generace by
si měl vybrat dle svého gusta,“ domnívá
se místostarosta Karel Krejza.
Město i letos podpoří částkou 1,5
milionu korun činnost místních kulturních spolků a kulturní akcí. Výši
jednotlivých dotací schválili zastupitelé.
Milionem korun město podpoří
realizaci kulturních akcí pořádaných
neziskovými subjekty. Největší udělená
částka ve výši 150 tisíc korun pomůže
pořadatelům částečně pokrýt náklady

šestého ročníku „Litoměřických svátků
hudby“. Druhou vysokou položkou je
stotisícová dotace pro ALLfestival . Dohromady město podpoří 32 kulturních
akcí, které se uskuteční během roku.
Ne všichni žadatelé uspěli. „Ve čtyřech případech jsme byli nuceni žádost
o příspěvek na akci zamítnout, protože
nesplňovala kritéria pro udělení dotace,“ uvedla vedoucí odboru školství,
kultury, sportu a památkové péče městského úřadu Andrea Křížová.
Půl milionu bylo vyčleněno na podporu celoroční činnosti sborů a souborů v oblasti kultury. Největší částka
putuje pěveckým sborům Puellae cantantes a Pánům klukům, každému po
90 tisících korun. Druhou nejvyšší položkou je 60 tisíc pro Kinoklub Ostrov.
Celkem radnice přispěje 21 subjektům.
Tabulku dokumentující výši podpory jednotlivým subjektům naleznete na
webových stránkách města. (bub, eva)

15. 6. - DUN DUN PATŘÍ AFRICE
Rytmické zvuky afrických bubnů
se opět rozezní v parku Václava Havla. Africký festival Dun Dun bude
15. června od 13 do 20 hodin plný
rytmů, chutí i módy. Každý bude
moci zhlédnout módní přehlídku fair
tradového oblečení nebo se zapojit
do bubenického workshopu.
Na návštěvníky čeká i nefalšovaná
africká hudební show v podání skupiny Papis Nyass. Hudební program
zakončí skupina Tidy Tade, která
hraje původní západoafrické rytmy
ve vlastních aranžích. Při naslou-

chání africkým rytmům si mohou
návštěvníci pochutnat na exotických
pokrmech z Pobřeží slonoviny.
Na památku si každý odnese dáreček zakoupený na africkém tržišti
či vlastnoručně vytvořený v některé
z dílniček. Přinést naopak můžete
jednoduché stolní hry, které budou
předány dětem v Keni.
Zváni jsou všichni bez ohledu na
věk. Vstupné zdarma. Festival pořádá
obecně prospěšná společnost ShineBean a fairtradové město Litoměřice.
Bohdana Dojčinovičová

20. 6. - VARHANNÍ LÉTO
ZAHÁJÍ SVĚCENÝ

Milovníci klasické hudby si přijdou na své. Litoměřické varhanní léto poctí
svou návštěvou vynikající houslový virtuóz Jaroslav Svěcený. Letošní ročník
zahájí společně s varhanicí Michaelou Káčerovou, divákům společně přinesou
hodnotný kulturní prožitek. Mezinárodní hudební festival odstartuje 20. června v katedrále sv. Štěpána. Čeští i zahraniční umělci se do Litoměřic sjedou již
po osmadvacáté.
„Impozantní varhanní hudba umocněná vnitřním prostorem katedrály
sv. Štěpána posluchače stále přitahuje. Každým rokem návštěvnost narůstá,“
zhodnotila Věra Kmoníčková, ředitelka Městských kulturních zařízení.
Posluchače čekají celkem čtyři koncerty vždy od 19 hodin. Druhý koncert
se uskuteční 11. července v podání Baroque music tria ve složení varhaníka
Tomáše Thona, hobojisty Dušana Foltýna a Pavla Hromádky hrajícího na trubku. Po třetí se katedrála rozezní půvabným zvukem „královského“ nástroje 22.
srpna. Diváci se mohou těšit na varhanní recitál Jamese Davida Christie z USA.
Festival zakončí 12. září čeští varhaníci Václav Vála a Martina Kolářová, jejichž
koncert bude spojený s povídáním o zajímavostech ze světa varhan. Předprodej vstupenek probíhá v síti MKZ.
(nec)

LEGIOVLAK. Významnou událostí ze série pořadů věnovaných stému výročí Československé republiky byl příjezd legiovlaku. Několik dní byl v Litoměřicích k vidění na nákladním vlakovém nádraží. Možnost zavítat jeho
prostřednictvím do historie využilo několik stovek dětí i dospělých.Foto: (nec)

16. 6. - JÓGA POD ŠIRÝM NEBEM
Nenechte si ujít festival jógy pod
širým nebem napříč generacemi a
jógovým světem. Uskuteční se 16.
června v parku Václava Havla pod
záštitou studia Na Pahorku.
Cílem je užít si den plný jógy,
inspirovat, objevovat různé směry,
propojovat a motivovat k aktivnímu, zdravému a naplňujícímu
životnímu stylu, jaký jóga nabízí.
Akce je vhodná i pro začátečníky.
V programu naleznete širokou
škálu různých druhů jógy a celým
dnem Vás provedou zkušené lektorky z Litoměřic, Prahy a Plzně.
Lekce se budou konat průběžně

po celý den na dvou scénách. Zároveň se můžete těšit na stanoviště
Knihovny K. H. Máchy, která je
partnerem festivalu, ve kterém nahlédneme do dalších zákoutí, která
nám jógový svět nabízí. Bude se zde
povídat, poznávat a tvořit. Čeká na
Vás i několik stánku s oblečením,
doplňky a občerstvením.
Celodenní vstupné v předprodeji je 290 Kč. Vstupenky můžete
zakoupit ve studiu Na Pahorku, Fér
Kafé, Knihovně K. H. Máchy a nebo
on-line na www.litomerickeom.cz.
Vstup na místě bude 390 Kč, jednotlivé lekce 100 Kč, děti dobrovolné.

LITOMĚŘICKÉ KULTURNÍ LÉTO
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2. 6. - DVA ZÁŽITKY ZA CENU JEDNOHO:
HROZEN V HRADU A GASTRO FOOD FEST

Litoměřice mají před sebou super červnový
víkend: Hrozen v hradu a Gastro food fest na
výstavišti. Vstupenka zakoupené na akci za pouhou stokorunu platí v sobotu 2. června jak pro
akci v hradu, tak na výstaviště. Obě akce budou
v době od 13 do 18 hodin kyvadlově propojeny
výletním vláčkem.
Litoměřický
hrozen zve v sobotu 2. června do
hradu na degustaci skvělých českých i moravských
vín. Jde o prezentační, prodejní a
soutěžní výstavu
vín z Čech a Moravy, pořádanou
městem Litoměřice společně s Cechem českých vinařů. Kromě vzorků vín pocházejících
z téměř třech desítek vinařství je připraven doprovodný program, v němž nebude chybět ani
cimbálovka. Ochutnat budete moci i šampiona
Litoměřického hroznu 2018. kterým bude vyhlášen Solaris z Žernoseckého vinařství. Oce-

nění nejlepším vinařům předá starosta města ve
14 hodin. Novinkou letošního ročníku je minifestival Čokoládové pokušení. Rodiče pak jistě
ocení i hrací koutek pro nejmenší. Program začíná v 10 a skončí úderem 22. hodiny.
„Věříme, že si Litoměřický hrozen, jenž cílí hlavně na české vinaře a komornější atmosféru, nenecháte ujít a stane se pro vás příležitostí strávit příjemné chvíle v hradu při sklence kvalitního vína a v
kruhu přátel,“ zve starosta Ladislav Chlupáč.
Vstupenka za stokorunu umožňuje v sobotu
2. června navštívit i druhou významnou akci,
která se uskuteční na
výstavišti Zahrada
Čech. Zde na Vás
čekají
gurmánské
zážitky,
delikátní
chutě
i
vůně
důmyslně sladěných
pokrmů.
Takový
totiž bude letošní
GASTRO
FOOD
FEST (2. a 3. 6.), doprovázený jahodovými
slavnostmi. Návštěvníci se mohou těšit na

speciální cooking show, kterou opět předvedou
ti nejlepší nejen z oboru gastronomie, např.
Marek Raditsch, Radek Šubrt, Lukáš Hejlík
či Petr Rychlý. Pokrmy důmyslně sladěných
ingrediencí a delikátních chutí nabídne přibližně
70 vystavovatelů. Novinkou pro návštěvníky
bude hadí maso, žabí stehýnka, hmyzí lízátka
nebo krokodýlí maso. Letošní ročník festivalu
navíc přinese mnohá překvapení. Hala G
se promění v prvorepublikovou kavárnu a
restauraci s pokrmy tamní doby. Spojení s
jahodovými slavnostmi přinese tradiční i
netradiční delikatesy z jahod.
„První červnová sobota v Litoměřicích
tedy bude hned na dvou místech jedinečná.
Věříme, že na své si přijdou jak milovníci
kvalitních vín a čokolády v hradu, tak i příznivci dobrého jídla a jahod na Zahradě Čech.
Těšíme se na společné chvíle s vámi,“ vzkazují
organizátoři, kterými jsou odbor komunikace, marketingu a cestovního ruchu městského
úřadu, Městská kulturní zařízení a společnost
Zahrada Čech.
Eva Břeňová
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ČERVEN

2. 6. Litoměřický hrozen. 7. ročník prezentační,
soutěžní a prodejní výstavy vín z Čech a Moravy
s kulturním programem v hradu + minifestival
Čokoládové pokušení. Od 10.00, vstupné 100 Kč.
6. 6. Festival umění Litoměřice (festivalový
koncertní cyklus v rámci Festivalu Úštěk 2018)
I. koncert LUTHER COLLEGE NORDIC
CHOIR (USA). V Jezuitském kostele od 19.30.
Vstupné 150 Kč.
8. 6. Baťa & Kalábůf něžný beat + Mr. Rock.
Folkrock koncert. Lodní náměstí od 20.00.
Vstupné 150 Kč.
8. - 9. 6. Muzejní noc v Litoměřicích. Proram
probíhá hned v sedmi institucích. Cílem je oslovit návštěvníky prezentací organizací, které pečují o kulturní dědictví, ukázat jim je v netradičním čase s neobvyklým a bohatým programem.
9. 6. Pouliční umění aneb tváří v tvář umění. Již
pošesté obsadí park V. Havla chůdaři, žongléři,
malíři, divadelníci, jednokolkaři, hrát se bude divadlo, pohádka a připraveny budou hry pro děti
i dospělé. Od 15.00. Vstup volný.
9. 6. Běžecký workshop - Gabriela Gaudlová.
Chcete zjistit, jak na tom momentálně jste s fyzickou kondicí, a dozvědět se řadu praktických
tipů? Střelecký ostrov od 13.00 do 16.00. Vstupné 150 Kč.
13. 6. Koncert absolventů ZUŠ. Od 18.00 v divadle. Vstup volný.
16. 6. Litoměřické Óm. Festival jógy a jógového světa s živou hudbou pod širým nebem pro
všechny generace v parku V. Havla. Od 9.30 do
19.30. Vstupné 290 Kč/ 390 Kč, jedna lekce 100
Kč, děti zdarma.
16. 6. Jazykové pexeso. Do 16. 6. se můžete připojit a nakreslit 1 pár do rekordního pexesa. Pro
kreslení je potřeba použít již připravený formu-

lář. Více informací na dětském oddělení knihovny, nebo na stránkách www.contexta.cz.
16. 6. Bleší trh na Kostelním náměstí od 8 do
12 hodin.
17. 6. Varhanní koncert žáků ZUŠ v katedrále
od 15 hodin.
18. 6. Kam bych tak běžela? Autorské čtení s
Ivanou Pilařovou. Galerie knihovny od 17.00.
Vstupné 30 Kč.
20. 6. Hudební koncert žáků ZUŠ v divadle od
18.00.
20. 6. Litoměřické varhanní léto. Zahajovací
koncert 28. ročníku mezinárodního hudebního
festivalu. Společný koncert houslového virtuosa
Jaroslava Svěceného a varhanice Michaely Káčerkové. Katedrála od 19.00. Vstupné 250 Kč
(slevy ZTP, důchodci, studenti). Více na str. 12
21. 6. Příběhy. Vernisáž výstavy fotografií Jarmily Kacarové v Dílně ručního papíru od 17 hodin. Potrvá do 19. 7.
22. 6. Mužík 2018. Vernisáž výstavy nových akrylů na plátně malíře Miroslava Mužíka, kavárna
Fér Kafe od 17.00.
23. 6. Grasselload 2018. Rockový festival na
Lodním náměstí od 15.00.
23. 6. Svatojánská noc. V atriu u parku V. Havla
od 18 hodin. Vstup volný.

ČERVENEC

Červenec – srpen Knihovna na koupálku. Regál s nabídkou beletrie, naučné literatury, časopisů a knížek pro děti.
6. 7. Fatty Lumpkin. Rockový koncert na Lodním náměstí od 20.00.
9. 7. a 16. 7. Tajemství papíru. Dva tvůrčí pondělky v červenci. Vyrobte si ruční papír. V Dílně
ručního papíru, od 10.00 do 12.00. Vstupné 100

Kč/ 200 Kč.
11. 7. Litoměřické varhanní léto. Druhý koncert 28. ročníku mezinárodního hudebního festivalu. Zazní barokní hudba v podání Baroque
music trio. Tomáš Thon - varhany, Dušan Holtýn - hoboj, Pavel Hromádka - trubka. Katedrála
od 19.00. Vstupné 150 Kč (slevy ZTP, důchodci,
studenti).
13. 7. Paya Noia + Toska. Rock + ska koncert
na Lodním náměstí od 20 hod. Vstupné 150 Kč.
14. 7. Bleší trh na Kostelním náměstí od 8 do
12 hodin.
13. a 20. 7. Výtvarný workshop pro seniory s
vnoučaty v parku V. Havla od 9.00.
20. 7. Květy Simony Němcové. Zahájení výstavy
obrazů s květy. Workshop malby Sumi-e. Kavárna Fér Kafe. Od 16.00, workshop 100 Kč.
20. 7. Kvítí. Výstava obrazů Evy Vágnerové.
Dílna ručního papíru od 17.00. Potrvá do konce
srpna.
21. 7. Velký letní koncert k výročí 100 let vzniku republiky. Severočeská filharmonie Teplice
a litoměřický festivalový sbor přednesou skladby nejen českých skladatelů uplynulého století.
Zakončeno velkolepým ohňostrojem. Mírové
náměstí od 20.00. Vstupné 250 Kč.
25. 7. Festival umění Litoměřice (festivalový
koncertní cyklus v rámci Festivalu Úštěk 2018)
II. koncert STONELEIGH YOUTH ORCHESTRA (GB). V Kulturním a konferenčním centru
od 19.30. Vstupné 100 Kč.
26. 7. Víno a umění. Letní večer s kvalitním vínem z vinařství Sv. Tomáše z Malých Žernosek
za doprovodu krásných irských balad v podání
Věry Kláskové. Nádvoří hradu od 18.00. Vstupné 210 Kč.
27. a 28. 7. Pokořen. Komorní festival na břehu
Labe. Letní kino od 19 h.. Vstup 399 Kč.
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KINO MÁJ ČERVEN
1.6.

2.6.

3.6.

TEAMBUILDING (ČR, kome- 8.6
die). Crazy komedie o tom, co se
stane, když banda zaměstnanců
jedné banky vyrazí na teambuilding.. Od 17:30 hod.
DELIRIUM
(USA, thriller).
Poznáš co je realita? Od 19:30 h. 9.6.
DÁMSKÝ KLUB (USA, komedie).
Životní inspiraci občas najdete na
těch
nejnepravděpodobnějších
místech. Od 21:30 hod.
KRÁLÍČEK PETR (VB, pohádka). I králík může mít zaječí
úmysly. Od 13:30 hod.
10.6.
SOLO: Star Wars Story (USA,
sci-fi). Naloďte se na Millennium
Falcon a vydejte se do předaleké
galaxie. Od 15:00 hod.
DEADPOOL 2. (USA, komedie)
Všechno bude větší. Od 17:30 h.
TEAMBUILDING Od 19:30
11.6.
DELIRIUM. Od 21:30 hod
HLEDÁ SE PRINCEZNA.
(Ukrajina, rodinný). Láska je 12.6.
silnější než magie. Od 13:30 hod.
SOLO: Star Wars Story. 15:00
13.6.
DELIRIUM. Od 17:30 hod.
TEAMBUILDING. Od 19:30

4.6.

TEAMBUILDING. Od 17:30
DÁMSKÝ KLUB. Od 19:30 hod.

5.6.

DÁMSKÝ KLUB. Od 17:30 hod.
SOLO: Star Wars Story. Od 19:30

6.6

NA KRÁTKO. (ČR, drama).
Dětství není vždy skvělé. 19:30 h
DEBBIE A JEJÍ PARŤAČKY
(USA, komedie). Hvězdně obsazený film volně navazující na legendární sérii Dannyho parťáci.
Od
17:30 hod.
GHOST STORIES
(USA,
horor). To, že někdo nevěří na 15.6.
duchy, neznamená, že duchové
nevěří na něj. Od 19:30 hod.

7.6.

BACKSTAGE (ČR, hudební). 16.6.
Žiju svůj život. Od 17:30 hod.
DEBBIE A JEJÍ PARŤAČKY .
Od 19:30 hod
GHOST STORIES. Od 21:30 h.
KRÁLÍČEK PETR. Od 13:30
PAT A MAT ZNOVU V AKCI.
(ČR, rodinný). Největší kutilové
v akci. Od 15:30 hod.
GHOST STORIES. Od 17:30 h.
BACKSTAGE. Od 19:30 hod.
DEBBIE A JEJÍ PARŤAČKY . 17.6.
Od 21:00 hod
PAT A MAT ZNOVU V AKCI.
Od 13:30 hod.
PAT A MAT ZNOVU V AKCI.
Od 15:30 hod.
DEBBIE A JEJÍ PARŤAČKY .
Od 17:30 hod.
GHOST STORIES. Od 19:30 h.
DEADPOOL 2. Od 17:30 hod.
BACKSTAGE. Od 19:30 hod.
TEAMBUILDING Od 19:30 h
PŘÍSLIB ÚSVITU (Francie,
životopisný). Romain Gary muž, jehož knihy se zařadily
mezi mistrovská díla francouzské literatury. Od 19:30

LITOMĚŘICKÝ HROZEN od
10 do 22 hodin / HRADNÍ SÁL
Více na str.13

Vernisáž výstavy: Jan Grimm –
Retrospektiva / HRADNÍ GALERIE. Výstava souboru obrazů
z uzavřeného celoživotního díla
potrvá do 2. 7.
12.6. PŘEDÁNÍ OCENĚNÍ STAROSTOU MĚSTA NEJLEPŠÍM
ŽÁKŮM litoměřických základních škol v 17.30 hod. / hradní
sál, s kult. programem
5. 6.

13.6. PŘIJĎTE MEZI NÁS ve 14.00
hod. / VELKÝ SÁL
18. ročník setkání seniorů
15.6. „JEDNOU V ROCE ZLOM SE
V BOCE“ v 18.00 hod. / VELKÝ
SÁL. DMC REVOLUTION
pořádá taneční show, ve které se
představí žáci této taneční a pohybové školy. Přijďte se podívat,
jak se tančí hip hop, breakdance
a co všechno žáci zvládnou.
17.6. TANEČNÍ ODPOLEDNE v
15.00 hod. / HRADNÍ SÁL.
Přijďte si zatančit a prožít krásné
odpoledne s přáteli u příjemné
hudby s kapelou Krušnohorka.
14.6. LITOMĚŘICKÉ VARHANNÍ
LÉTO v 18.00 hod..1. koncert
XXVIII. rocníku mezinárodního
hudebního festivalu. V Katedrále
sv. Štěpána vystoupí MICHAELA KÁČERKOVÁ varhany a JAROSLAV SVĚCENÝ housle.

19.6.
20.6.
21.6.

14. 6. MACH A ŠEBESTOVÁ NA
22.6.
PRÁZDNINÁCH (ČR, animované pásmo) Od 9:00
TÁTOVA VOLHA (ČR, 2018,
komedie). Když po stopách
milenek manžela, tak jedině v
23.6.
jeho stařičké Volze. Od 15:30
JÁ, SIMON (USA, drama).
Každý má právo na lásku.17:30
MÁŠ JI (USA, komedie). Hra na
babu, která trvá celý život.19:30
MÁŠ JI. Od 17:30 hod.
DEADPOOL 2. Od 19:30 hod.
JÁ, SIMON. Od 21:30 hod.

KULTURNÍ A KONFERENČNÍ CENTRUM
2.6.

18.6.

21.6. Zasedání zastupitelstva města Litoměřice v 16.00 hod. /
HRADNÍ SÁL. Více o programu
na stránkách města:
www.litomerice.cz
27.6 1. ZŠ – PŘEDÁNÍ VYSVĚDČENÍ / MALÝ SÁL
28.6. Soukromá ZŠ Lingua Universal
PŘEDÁNÍ VYSVĚDČENÍ /
VELKÉ FOYER
29.6. Škola Ekonom PŘEDÁNÍ
VYSVĚDČENÍ / HRADNÍ SÁL

ČERVENEC
8. 7.

13.7

TANEČNÍ ODPOLEDNE v
15.00 hod. / HRADNÍ SÁL
Přijďte si zatančit a prožít krásné
odpoledne s přáteli u příjemné
hudby s kapelou Regius band.
POVÍDÁNÍ O VÍNĚ v 18: 00
hod. / HRADNÍ NÁDVOŘÍ
ZD Němčičky.

21.7. VELKÝ LETNÍ KONCERT /
MÍROVÉ NÁMĚSTÍ. Severočeská filharmonie Teplice + Litoměřický festivalový sbor přednesou
skladby českých skladatelů

ROZPUSTILÉ
LETNÍ
ČTVRTKY v 18.00 hod. /

ATRIUM. Tradiční prázdninové,
veselé a hravé letní čtvrtky pro
děti v Atriu Kulturního centra.
Připraven je bohatý program
plný divadelních představení,
kouzel, cirkus, dílničky, spousta
zábavy a dovádění.

PAT A MAT ZNOVU V AKCI.
Od 13:30 hod.
PŘÍŠERKY Z VESMÍRU.
(Německo, Dánsko, rodinná
komedie). Teleshopping sledují i
ve vesmíru. Od 15:00 hod.
AVENGERS: INFINITY WAR.
(USA, akční). Boj o záchranu
vesmíru začíná... Od 16:30 hod
JÁ, SIMON. Od 19:30 hod.
MÁŠ JI. Od 21:30 hod.

PŘÍŠERKY Z VESMÍRU. Od
13:30 hod.
PAT A MAT ZNOVU V AKCI.
26.6.
Od 15:00 hod.
JÁ, SIMON. Od 17:00 hod.
MÁŠ JI. Od 19:00 hod.
27.6.
CARMEN. (Opernhaus Zurich).
Od 19:00 hod
28.6.
BACKSTAGE. Od 17:30 hod.
MÁŠ JI. Od 19:30 hod.

HASTRMAN. (ČR, thriller).
Příběh jedné lásky, jedné vášně a
jedné krajiny. Od 19:30 hod
HASTRMAN. Od 17:30 hod.

HASTRMAN. Od 17:30 hod.
JÁ, SIMON. Od 19:30hod.
PSÍ OSTROV (USA, animovaný).
Vizuálně okouzlující snímek nejen
pro milovníky psů. Od 18:00 hod.

SICARIO 2: SOLDADO. (USA,
akční drama). V drogové válce neplatí žádná pravidla... Od 17:30 hod.
TEHERÁNSKÁ TABU. (Rakousko,
LÁSKA BEZ BARIÉR. (Francie,
Německo, drama). Od 19:30 hod
komedie). Předstírat postižení, aby
získal dívku se nemusí vyplatit.
JURSKÝ SVĚT: ZÁNIK ŘÍŠE.
Nebo může? Od 19:30 hod.
(USA, dobrodružný).
Život si najde cestu. Od 17:30 h 29.6. COCO. (USA, rodinný). Přijďte s
letošním vysvědčením a máte vstup
JSEM BOŽSKÁ. (USA, komeZDARMA. Od 15:00 hod.
die)
Úder do hlavy může
změnit hodně věcí… Od 19:30 h
FAKJŮ PANE UČITELI 3.
(Německo, 2017, komedie). Přijďte s
JURSKÝ SVĚT: ZÁNIK ŘÍŠE.
letošním vysvědčením a máte vstup
Od 17:30 hod
ZDARMA.Od 17:30 hod.
JURSKÝ SVĚT: ZÁNIK ŘÍŠE.
SICARIO 2: SOLDADO. Od 19:30
Od 19:30 hod
JSEM BOŽSKÁ. Od 21:30 hod.
LÁSKA BEZ BARIÉR. Od 21:30 h
PŘÍŠERKY Z VESMÍRU. Od
30. 6. JIM KNOFLÍK, LUKÁŠ A LOKO13:30 hod.
MOTIVA EMA. (Německo, rodiJURSKÝ SVĚT: ZÁNIK ŘÍŠE.
ný). Kolem světa. Od 15:30 hod.
Od 15:30 hod
LÁSKA BEZ BARIÉR. Od 17:30 h
JSEM BOŽSKÁ. Od 17:30 hod.
JURSKÝ SVĚT: ZÁNIK ŘÍŠE. Od
JURSKÝ SVĚT: ZÁNIK ŘÍŠE.
19:30 hod.
Od 19:30 hod.
JURSKÝ SVĚT: ZÁNIK ŘÍŠE.
SICARIO 2: SOLDADO. Od 21:30
Od 21:30 hod

LETNÍ KINO (od 21.15)
WIND RIVER /USA, 2017,
107 min/. Režie: Taylor Sheridan
Mysteriózní thriller o vyšetřování záhadné vraždy indiánské dívky v odlehlé osadě Wind River.
8.6. PLANETA ČESKO /ČR, 2017,
81 min/ projekce v rámci Muzejní noci. Režie: Marián Polák
Film o české přírodě natočený
nejmodernějšími technologiemi
ukazuje dobrodružství zvířat
a rostlin žijících kolem nás.
Vstup 80 Kč dospělí, 50 Kč děti.
15.6. NEJVĚTŠÍ SHOWMAN /USA,
2017, 105 min/ Režie: M.Gracey.
Muzikál o naplnění snu o fascinující show s úžasnými žongléry,
tanečníky, akrobaty, fousatými
zpěvačkami, nejsilnějšími, nejmenšími a nejvyššími muži.
22.6. KVARTETO /ČR, 2017, 93
min/. Režie: Miroslav Krobot
Kapela je jako druhá rodina, s
jejímž příslušníky prahnete po
štěstí a prožíváte dobrodružství.
29.6. MŮJ ŽIVOT CUKETKY /
Švýcarsko, Francie, 2016, 70
min/. Režie:
Claude Barras
Animovaný film o chlapci, který
v dětském domově potká nejlepší partu svého života. Vstupné 100 Kč dospělí, děti 50 Kč.
Není - li uvedeno jinak, je vstupné
100 Kč. Pro členy Filmového klubu
a v předprodeji pomocí sms ticketu 90 Kč. Letní kino je zastřešeno.
Promítáme za každého počasí.
Začátky projekcí jsou orientační.
Více na www.kinoostrov.cz.
1.6.

24. 6. PLANETA ČESKO. (ČR, 2018,
dokumentární) Od 13:30 hod.
JURSKÝ SVĚT: ZÁNIK ŘÍŠE.
Od 15:30 hod
JURSKÝ SVĚT: ZÁNIK ŘÍŠE.
Od 17:30 hod.
JSEM BOŽSKÁ. Od 19:30 hod
25.6. TEAMBUILDING. Od 17:30 h

DIVADLO
Koncert sborů partnerských
měst. Vystoupí Městský koncertní sbor Winfridia Fulda, Cantica
Bohemica a sólisté z řad učitelů
ZUŠ. Od 19.00 hod.
6. 6. Knížka pro prvňáčka/ Knihovna K.H. Máchy Litoměřice.
Slavnostní zakončení celostátního projektu. Od 9.30 hod.
7. 6. Slušný člověk/ Švandovo divadlo. Co před sebou člověk skrývá
záměrně a nakolik je sám sobě
cizincem? Kolik anonymity je
v intimitě každého z nás! Volně
na motivy novely Karla Čapka
Obyčejný život. Od 19.00
13.6. Absolventský koncert/ ZUŠ
Litoměřice. Od 18.00 hod.
2.6.

19.6. Pardál/ Divadlo Ungelt. Jevištní
puzzle, v němž se skutečnost
skládá do stejně nečekaných a
dojemných obrazců nesmrtelné
lásky. V hlavních rolích Jana
Štěpánková a František Němec.
Od 19.00 hod.
20.6. Koncert hudebního oboru

ZUŠ Litoměřice. Od 18.00 h

29.6. Předávání vysvědčení / Masarykova ZŠ. Od 8.00 hod.
PRODEJ PŘEDPLATNÉHO NA
NOVOU SEZÓNU ZÁŘÍ 2018 – LEDEN 2019. Výběr ze dvou předplatitelských skupin. Předprodej pro
stávající předplatitele zahájen 4.6.,
pro nové předplatitele 11.6. ve 14:30
pouze na pokladně divadla. Rezervace není možná. Program na samostatných plakátech a letáčcích, či na
stránkách
www.mkz-ltm.cz/divadlo

RADNIČNÍ ZPRAVODAJ - str. 15

DÍVKY Z DAISIES JSOU NEJLEPŠÍ

Vítězné tažení Daisies pěveckými
soutěžemi ZUŠ završilo ve dnech 27.
- 28. dubna ústřední kolo v Turnově.
Dívky zaujaly odbornou porotu natolik, že jim v komorním zpěvu přiřkla
první místo! O den později pak své
umění Daisies s úspěchem předvedly
turnovskému publiku na koncertu vítězů. Dvě ze „Sedmikrásek“ si nevedly špatně ani v sólovém zpěvu - Marie
a Denisa získaly třetí místo. Daisies
prošly suverénně školním, okresním
i krajským kolem. Úspěch je výsledkem cílevědomé práce nejen jich samých, ale i pedagogů Jany Červinkové
a Romana a Saši Pallasových. (mz)

Pětice úspěšných dívek zpívá ve složení Marie Kirschnerová, Denisa Středová,
Zdislava Kroupová, Klára Legnerová a Johana Petrovičová. Foto M. Zimmer

SENIOŘI SE MOHOU ZDARMA
HUDEBNĚ VZDĚLÁVAT

Senioři, kteří si přejí naučit se hře
na hudební nástroj nebo zdokonalit ve zpěvu, mají příležitost splnit si
svůj sen. Základní umělecká škola
pro ně připravuje vzdělávací program
– Akademii umění III. věku. Pilotní
semestr by měl být zahájen v říjnu.
Projekt ZUŠ schválili radní města.
„Určen je jak těm, kteří se chtějí

pod odborným vedením našich pedagogů ve hře na hudební nástroj
zdokonalovat, tak i úplným začátečníkům,“ vysvětlila ředitelka ZUŠ
Dominika Valešková. Od června se
může hlásit prvních deset studentů.
Akademie nabízí studium hry na
klavír, varhany, housle, violu, violoncello, flétnu, klarinet, akordeon

či zpěv a dramatický obor. Výuka
bude probíhat v dopoledních hodinách. Přesný čas si student individuálně domluví s vyučujícím.
ZUŠ ve spolupráci s radnicí tak
reaguje na zájem aktivních seniorů
o umělecký obor. Cílem je zkvalitnit
a zpestřit podzim jejich života kreativním způsobem.
(nec)

VYSTAVUJÍ MLADÍ
VÝTVARNÍCI

Více než padesát nápaditých prací
vystavují žáci základní umělecké školy do 21. června jak v hlavním sále a
po chodbách knihovny, tak tentokrát i
přímo v prostorách, kde se půjčují knihy. Návštěvník to může vzít jako „bojovku“ - objeví výtvarné dílko skryté
třeba za rohem regálu s knihami.
„V hlavním sále knihovny jsme
umístili především malby. Grafiky,
papírové reliéfy, koláže apod. jsou v
ostatních prostorách,“ říká Jana Veselá, která spolu s Janem Chourou vede
výtvarné oddělení ZUŠ.
Na snímku vlevo je Vojta Kadleca a Ota Szaffnera, kteří vystavili
Dvouhlavce.
Text a foto Miroslav Zimmer

VYHLÁŠENA BYLA LITERÁRNÍ
SOUTĚŽ MÁCHOVOU STOPOU
Do konce srpna můžete posílat literární příspěvky do jubilejního 10.
ročníku soutěže Máchovou stopou.
Letošní soutěžící z řad dospělých i
středoškoláků to budou mít o něco
těžší než ti v předcházejících ročnících. Kromě vyhlášeného tématu „Nejistá budoucnost“ musejí respektovat
ještě omezenější stanovený rozsah.
Předepsaným formátem je totiž povídka v rozsahu padesáti slov.
O vítězích rozhodne odborná
porota, jíž bude předsedat letošní

laureát Magnesia Litery v kategorii
poezie Milan Děžinský z Roudnice
nad Labem. Vítězové opět obdrží
knižní ceny a jejich texty budou
otištěny ve speciálním čísle novin
Knihovny K. H. Máchy v Litoměřicích,
která soutěž pořádá. Slavnostní
vyhlášení výsledků proběhne za účasti
porotců jako už tradičně v listopadu
2018 v Litoměřicích a bude spojeno s
neformálním rozborovým seminářem
pro oceněné. Více informací na www.
knihovnalitomerice.cz
(čer)

MUZEUM
19. 4. – 2. 9.
Jak šel čas … s muzeem
Výstava představí jedinečnou
stavbu staré radnice, v níž nyní
sídlí muzeum. Osudy budovy i
její architektonické kvality zprostředkují dobové fotografie, sbírkové předměty z fondu muzea i
autentické archivní materiály.
Doprovodný program k výstavě Jak šel čas … s muzeem:
14. 6. , 17 h. Renesanční architektura Litoměřic.
Komentovaná prohlídka historického centra Litoměřic
pod vedením Dr. Petra Macka.
(Sraz před budovou muzea.)
12. 7., 17 h. Komentovaná
prohlídka výstavy Jak šel čas
… s muzeem. Výstavou provedou její kurátoři.
8. – 9. 6. Muzejní noc
nabídne komentovanou prohlídku, projekci historických fotografií, tvořivé dílny pro děti i
dospělé i poznávací hru pro děti.
www.muzeumlitomerice.cz
P. Gutová, muzejní referent

GALERIE
1. 6. - 19. 8.
Výstava 100 + 1 HOLLAR
Výstava představuje reprezentativní soubor více než jednoho
sta grafických listů současných
členů skupiny Hollar. K vidění
jsou díla zralých umělců, jako
jsou například práce Karla Malicha, Vladimíra Suchánka či Jiřího Anderleho, ale návštěvníci
se potkají i s tvorbou Pavla Piekara, Petra Nikla, Patrika Hábla
či Tomáše Bíma.
Sdružení českých umělců,
grafiků Hollar patří k našim
nejstarším a stejně tak i nejvýznamnějším uměleckým sdružením. Jeho členy jsou významní grafici, ale často též i malíři a
sochaři. Zastupuje několik generací umělců.
Šárka Pražáková

KOUPALIŠTĚ ZVE NA DĚTSKÝ DEN
Díky teplému počasí zahájilo letní koupaliště již 8. května sezónu. Během května bylo otevřeno od 10 do 18 hodin. Během první poloviny června bude otevírací doba prodloužena do 19 hodin, od půlky měsíce až do 20.
srpna do 20 hodin. Poté se zase zkrátí.
„Připravili jsme nově přístup se sprchou od dětského hřiště do přihřívaného bazénu,“ uvedl vedoucí koupaliště Ladislav Beneš. Návštěvníky čekají
i zajímavé akce, například Dětský den proběhne 2. června od 10 do 13.30
hodin. Každou středu se pak vždy od 10 hodin koná cvičení pro seniory.
V průběhu května a září jsou v provozu dva bazény s přihřívanou vodou,
dospělí návštěvníci v těchto měsících zaplatí za vstup snížené vstupné 40
korun na den, nebo 20 korun po 16. hodině. Od června do konce srpna
bude otevřen již celý areál a dospělí za celodenní vstup zaplatí 60 korun,
po 16. hodině již jen polovinu. Děti vždy platí poloviční částku. I letos je
možnost připlacení za lavičku, šatnu, kabinku a tobogán a další. K dispozici
jsou i cenově zvýhodněné permanentky.
(bub)
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KULTURA

RADNICI V MÍŠNI ZDOBÍ SOCHY
A RUČNÍ PAPÍR Z LITOMĚŘIC

Výsledkem dlouholetého partnerství mezi městy Litoměřice a
Míšeň je další kulturní počin. V
květnu byla v Míšni slavnostní
vernisáží zahájena přímo v objektu tamní historické radnice výstava dvou litoměřických umělců.
Svá díla zde vystavil akademický
sochař Libor Pisklák a výrobky z
ručního papíru Irena Štyrandová.
Vernisáže se kromě řady dalších
hostů zúčastnili i starostové obou
měst – Ladislav Chlupáč a jeho německý protějšek Olaf Raschke.
Díla sochaře Libora Piskláka
jsou výběrem z jeho tvorby. Představuje zde portréty, figury i reliéfy. Irena Štyrandová svou část
výstavy, jíž dominují papír a přírodniny, ladila do jarních, veselých
tónů vzbuzujících dobrou náladu.

Starosta Míšně Olaf Raschke si prohlíží sochy Libora Piskláka, který společně
s Irenou Štyrandovou vystavuje sdíla na míšeňské radici. Foto Eva Břeňová
Spolupráce obou měst se odvíjí
hlavně na bázi kulturní a sportovní. Součástí je i vzájemná inspirace a sdílení zkušeností. Litoměřice

ALLFEST PŘILÁKAL
3,5 TISÍCE LIDÍ

Velkému zájmu se i letos těšil
třídenní festival ALLfest v Litoměřicích. Do Kulturního a konferenčního centra přilákal na 3500 návštěvníků, kteří mohli od 18. do 20.
května zhlédnout více než 200 účinkujících a nakoupit u 100 stánkařů.
Každým rokem je festival
Alchymistické Litoměřice věnován
aktuálnímu tématu, které by mohlo

přítomné vnitřně obohatit a vedlo ke
společenské odpovědnosti, lidskosti
a vzájemnosti. „Letošní ročník byl
ve znamení nalezení rovnováhy
mezi osobním a pracovním
životem,“ uvedla Michaela Švejdová,
která akci pořádala společně s
Městskými kulturními zařízeními.
Podělit se o inspiraci přijeli přední
odborníci, kouči i úspěšné české
a zahraniční osobnosti. Pozvání

například loni na podzim zaujala
míšeňská výtvarnice Silvia Klöde,
která v Litoměřicích vystavila sochy
z porcelánu.
(eva)
přijali herec Jaroslav Dušek,
zpěvák Tomáš Klus či Veronika
Vieweghová, která je zakladatelkou
a předsedkyní Mateřského centra
PUTTI a účastnicí projektu Celé
Česko čte dětem. Představil se i
dokumentarista a spisovatel Viliam
Poltikovič, dále duchovní mentor a
kouč Mark Džirasa a mnoho dalších.
Nechyběl ani doprovodný program pro děti nebo módní přehlídka. Na své si přišli i mladiství a senioři. Pro děti ze škol a školek byla
připravena témata jako kyberšikana nebo hodnotové a alternativní
vzdělávání.
(bub)

POMÁHÁME
HOSPICI
POBĚŽÍ I SLAVNÁ
ATLETKA BAĎUROVÁ
4. ročník běhu pro hospic začíná 9. června tradičně u Hospice
sv. Štěpána. Je vhodný pro zdatné
sportovce, ale i pro rodiny s dětmi
či veterány. Bude připraveno několik různě dlouhých a náročných
tras. Opět povedou historickou
částí města, směrem na Střelecký
ostrov, parkem k letnímu kinu,
podle řeky Labe a zpět přes Dómský pahorek kolem katedrály. Kapacita běhu je 700 účastníků (650
on-line + max. 50 registarcí na
místě). Zaplacením startovného
přispějete na služby hospice. Letos
přijala sportovní záštitu nad celou
akcí Kateřina Baďurová Janků –
vícemistryně světa ve skoku o tyči
z roku 2007 a vítězka populární
taneční soutěže Star Dance. Více
na www.beh.prohospic.cz.
Zuzana Legnerová

VÝTĚŽEK KONCERTU
PŮJDE HOSPICU
Charitativní koncert, jehož výtěžek je určen hospici se uskuteční
3. června od 17. 30 hodin v modlitebně Církve adventistů sedmého
dne (Máchova 176/16).
Vystoupí známý flétnista a saxofonista Jiří Stivín spolu se zpěvačkou původem z Bosny Aidou
Mujačič (věnuje se interpretaci
folkloru své rodné země) a kytaristou T. Braunem, saxofonistou J.
Gruntem a houslistkou A. Neurwirthovou.
Pavel Straka

LOUTKÁŘE OBDIVUJÍ DĚTI I DOSPĚLÍ

Není v Litoměřicích člověka, který by neznal kouzelné Sváťovo dividlo. Svou popularitu si získává i za
hranicemi Litoměřic, jež si ho považují. S cílem oživit
historickou památku mu město pronajalo objekt bývalé
hvězdárny u parku Václava Havla, v níž je v turistické
sezóně v provozu Galerie marionet. Ta bývá oblíbeným
cílem hlavně malých návštěvníků města. Duší dividla
jsou již od roku 1997 a Galerie marionet od roku 2012
manželé Sváťa a Alena Horváthovi.
Společně tvoří dokonale sladěný tým. Repertoár dividla čítá okolo 30 nacvičených představení a každý rok
přicházejí Alenka se Sváťou s jedním novým. Letos se
mohou diváci těšit na pohádku O pyšné noční košilce.
Hlavními hrdiny her jsou ručně vyráběné loutky,
které si manželé nejprve zhotovovali sami, později však
začali spolupracovat s loutkařem Františkem Pešánem
z Mnichova Hradiště a řezbářem Jiřím Havelkou z Čes-

kého Dubu. Všechny loutky, a je jich více než 200, jsou
k vidění v Galerii marionet. Za prohlídku zaplatíte 30
Kč.
Dividlo má nabitý program. Je zváno do mateřských
škol, čajoven a kaváren, v létě na jarmarky a do městských parků, a to nejen v Litoměřicích. Alenka se Sváťou by však do budoucna rádi měli své vlastní působiště
se stálým zázemím, kam by naopak děti jezdily za nimi.
A jestli se ptáte, zdali je to po tolika letech stále baví,
tak věřte že ano. „Sváťa dividlo potřebuje,“ vysvětluje
Alena. „Když předstoupím před ty malé diváky, tak je
mi hned líp. Nabíjí mě to pozitivní energií,“ doplňuje
Sváťa.
Kde zrovna teď Sváťovo dividlo potkáte? Koukněte
na kalendář akcí na jejich webových stránkách (www.
svatovo-dividlo.cz), nudit se rozhodně nebudete.
Text a foto Andrea Neckařová
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