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PŘEDÁNY BUDOU
CENY KLARA

SLOVO STAROSTY

Milí Litoměřičané,
jednou z věcí,
které mě v
posledních
dnech nejvíce
potěšily, je novotou svítící
horní vlakové
nádraží. Dle
mého patří
mezi nejkrásnější v kraji. Je tomu
tak díky Správě železniční a dopravní cesty. Nicméně celková
podoba nádraží, včetně nástupišť a bezpečného přechodu pro
chodce, je výsledkem zhruba
deset let trvajícího jednání, kdy
jsme společně hledali pro město
a cestující nejlepší varianty jeho
podoby. Nyní jsme zahájili jednání o výpůjčce přilehlého parčíku, který bychom rádi proměnili
v relaxační zónu, jež zpříjemní
cestujícím chvíle čekání. Zároveň
již se zástupci SŽDC diskutujeme možnou podobu vlakového
nádraží Litoměřice – město. Je
totiž naděje, že oprava budovy
bude zahájena ještě letos a my v
hlavě nosíme i myšlenku vzniku
výstavní síně, která by cestujícím
přijíždějícím do Litoměřic představila nejvýznamnější atraktivity
města a události v něm.
Radost mám i z právě otevřené
cyklověže. Stavba nacházející se v
těsné blízkosti vlakového, autobusového nádraží a cyklostezky zde
utvořila zajímavý kolorit. Dokončena již byla i městská tržnice, kterou představíme za několik dní.
Na závěr mi dovolte poděkovat
sborům Puellae cantantes a Páni
kluci, jež v obrovské konkurenci
pěveckých sborů z celého světa
skvěle reprezentovaly Litoměřice.
Na jejich výsledky jsme pyšní.
Přeji všem krásné letní dny a dětem pohodové prázdniny
Ladislav Chlupáč

ZDARMA

Město po dvou letech opět udělí Ceny Aloise Klara osobnostem,
které se významným způsobem
zasloužily o rozvoj zdravotnictví a
sociálních služeb. Stane se tak 26.
září v domě kultury na závěr charitativního koncertu pro hospic. O
tom, kdo cenu letos získá, rozhodnou radní na základě doporučení
odborné komise.
(eva)

KRYTÝ PLAVECKÝ
BAZÉN SE OTEVÍRÁ

Výpravní budova horního vlakového nádraží pocházející z roku 1898 prošla
generální opravou.
Foto Eva Břeňová

Z OŠKLIVÉHO KÁČETE
JE KRÁSNÁ LABUŤ

Z ošklivého káčátka elegantní labutí. Tak lze s trochou nadsázky
označit proměnu horního vlakového nádraží, k níž došlo během
posledních dvou let. Završila ji rekonstrukce výpravní budovy, která
byla minulý měsíc slavnostním přestřižením pásky uvedena do
provozu.
Objekt prošel zásadní opravou, která navázala na již dokončenou
kompletní rekonstrukci kolejiště. Tím byla završena celková
modernizace železniční stanice i jejího bezprostředního okolí. Cílem
Správy železniční a dopravní cesty (SŽDC) bylo ve spolupráci s
městem vytvořit co nejpříjemnější prostředí pro cestující, kterých
stanicí Litoměřice horní nádraží projde denně přibližně 1900.
Komplexní oprava budovy z roku 1898, úspěšně realizovaná firmou
Chládek a Tintěra, zahrnovala obnovu historické fasády, výměnu
výplní otvorů a opravu nástupištního přístřešku monumentálního
vstupního schodiště. Zásadně se změnil interiér odbavovacích prostor,
včetně nových veřejných toalet. Práce dále zahrnovaly výměnu dlažeb
a povrchů, osvětlení a informačního a orientačního systému. Objekt je
bezbariérový. V nadzemí se nachází bytová část s nájemníky.
Město umístilo v odbavovací hale informační obrazovku nabízející
ve smyčce fotografie atraktivních míst Litoměřic a aktuální přehled
místního kulturního dění. Prozatím neobsazen zůstává komerční
prostor u odbavovací haly, který je vhodný například pro prodej tisku
nebo drobného občerstvení.
Dokončení na straně 2

Krytý plavecký bazén byl dočasně
uzavřen. Od počátku července zde
probíhala každoroční odstávka zaměřená na údržbu bazénu a jeho zázemí. Končí 3. srpna. Během ní došlo
kromě pravidelné údržby a čištění
prostor a technologie úpravy vody i k
výměně přívodního potrubí malého
bazénu, k rekonstrukci výdejny klíčů
a k výměně vstupních dveří, stejně
jako dveří v šatnách.
(eva)

KINO MÁJ ČEKÁ
REDIGITALIZACE

Kino Máj projde ve druhém a
třetím zářijovém týdnu redigitalizací. V tu dobu bude mimo provoz.
Výsledkem projektu za 2,6 milionu
korun bude nový projektor s obrazovým rozlišením ve 4K, kvalitnější
zvuk a kvalitnější 3D systém, který
si vyžádá pořízení vlastních polarizačních brýlí diváky. „Cena brýlí
by neměla přesáhnout třicet korun.
Vydrží lidem podle toho, jak s nimi
budou zacházet,“ dodala ředitelka
MKZ Věra Kmoníčková.
(eva)

ČTĚTE UVNITŘ

Za černou stavbu padla vysoká pokuta (str. 2)
Cyklověž je v provozu (str. 3)
Litoměřické kulturní léto pokračuje řadou akcí (str. 18 - 20)

MĚSTSKÁ POLICIE OMEZILA POUŽÍVÁNÍ „BOTIČEK“

Městská policie omezila používání „botiček“.
Přestupky nově řeší formou výzvy, na základě
které se řidič dostaví na služebnu v čase jemu
vyhovujícím.
Tento způsob je pro řidiče komfortnější, což
bylo důvodem, proč k ní město přistoupilo. „Jde o
nestresující formu řešení. Lidé díky ní nemusí mít
obavu, že ztratí čas čekáním na přivolanou hlídku,“
vysvětlil starosta Ladislav Chlupáč. Jsou ale i situ-

ace, kdy nezbývá než botičku použít. „Děje se tak v
případech, kdy strážníci nemohou přestupek řádně
zdokumentovat, například v noci,“ dodal velitel
městské policie Ivan Králik. Oproti dosavadním
zhruba 1200 rozdaným botičkám ročně se však
číslo nyní dramaticky sníží.
Po obdržení oznámení o spáchání dopravního přestupku je řidič povinen dostavit
se na služebnu městské policie do 14 dnů, není

tedy nutné řešit záležitost okamžitě přímo na
ulici. To by mohlo vést ke zdánlivému zvýšení
administrativní zátěže, té se však strážníci
neobávají. „Botičku“ totiž také mnohdy na místě
pouze odstranili a přestupkem se dále zabývali
až na stanici v následujících dnech.
Změna se nedotkne výše pokuty, ta zůstává
stejná, a to v průměrné výši 300 - 500 korun
(maximálně dva tisíce korun).
(bub)
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ÚZEMNÍ ROZVOJ

Z OŠKLIVÉHO KÁČETE KRÁSNOU LABUTÍ

Foto 1: Novotou svítí také nástupiště, odkud se vchází i do nádražní restaurace, která nabízí venkovní posezení na pěkné letní zahrádce. Foto 2: Na obrazovce
umístěné v čekárně město promítá fotografie krásných zákoutí Litoměřic a pozvánky na události, které jsou pravidelně aktualizovány. Foto 3: Pomyslný klíč
od nádražní budovy převzal od náměstka SŽDC Tomáše Drmoly místostarosta Václav Červín.
Fota Eva Břeňová
Dokončení ze strany 1
„Tato akce byla jednou z nejvýznamnějších
oprav realizovaných SŽDC v Ústeckém kraji.
Náklady na opravu dosáhly 11,5 milionu korun,“
uvedl Tomáš Drmola, náměstek generálního
ředitele SŽDC pro správu majetku. Stavební
práce trvaly rok. Předcházela jim však rozsáhlá

DOPRAVNÍ
UZAVÍRKY
▶ Úplná uzavírka ul. Dalimilova potrvá do 31.8. Projede jen
dopravní obsluha a vozidla IZS.
▶ Třetí etapa stavebně náročné
rekonstrukce ulice Palachova
uzavřela poslední rekonstruovaný
úsek od křižovatky s ulicí Resslova
(včetně) ke křižovatce s ulicí
Masarykova.
Předpokládaný
termín dokončení je konec
letošního roku.
▶ Z důvodu opravy vozovek
došlo k úplné uzavírce v ul. Jiřího
z Poděbrad - končí 3. srpna,
následovat bude ulice Pod Vinicí
od 3. září do 12. října.

rekonstrukce nástupišť, včetně vybudování
bezpečného přechodu pro chodce se světelnou
signalizací, který zde mnoho let chyběl.
Za spolupráci SŽDC poděkoval místostarosta
Václav Červín, který od náměstka Drmoly převzal
symbolický klíč od budovy. SŽDC totiž respektovala požadavky města, které tak mohlo ovlivnit

podobu modernizace vlakového nádraží.
Potěšitelnou zprávou pak je, že SŽDC již
chystá i projekt rekonstrukce vlakového nádraží
Litoměřice - město. Je pravděpodobné, že ještě
letos zahájí opravu fasády budovy. Poté by měla
přijít na řadu oprava interiéru a následně i
rekonstrukce nástupišť.
(eva)

DO KONCE SRPNA BUDE
ZPRŮJEZDNĚNA DALIMILOVA ULICE

Dalimilova ulice bude na
základě přání místních obyvatel jednosměrná. A to v úseku
mezi ulicemi Samo Tomáška a
Žitenickou. Dojde k tomu však až
poté, co bude vybudován ochranný chodník v jižní části, který zde
dosud chyběl, a stavebně upraveno slabé místo tzv. krčku ulice.
Změny v dopravě již odsouhlasili
radní města, nyní běží lhůta pro
vyjádření
dotčených
orgánů.
Pokud budou stavební kapacity,
úpravy by měly být zahájeny ještě
v letošním roce.

K obnovení provozu v Dalimilově
ulici dojde do konce srpna,
což je později, než se původně
předpokládalo. Realizováno zde
však postupně bylo pět staveb
různých investorů, které se místy
překrývaly. Koordinace prací byla
složitá. V tuto chvíli je již dokončena
rekonstrukce plynu, vodovodu i
kanalizace. V současné době se zde
pokládají optické kabely a umísťují
velkoobjemové kontejnery na separovaný odpad. Probíhá i výsadba
nového stromořadí s devíti stromy.
Budován je zcela nový chodník ze

zámkové dlažby vedoucí po jižní
straně ulice. Stávající chodník na
severní straně bude rekonstruován.
Finální práce jsou již plně
v
režii
odboru
územního
rozvoje
městského
úřadu,
ale nebylo je možné zahájit
dříve, než skončily výkopové
práce. „Vzhledem k vytíženosti
stavebních firem nemáme ještě
přesný termín pokládky vrchní
vrstvy asfaltobetonů, ale termín
zprůjezdnění do konce srpna
bude dodržen,“ ujistila vedoucí
odboru Venuše Brunclíková. (eva)

ZA ČERNOU STAVBU PADLA
VYSOKÁ POKUTA

V Litoměřicích padla zatím nejvyšší pokuta,
jakou kdy Stavební úřad v Litoměřicích (dále
jen SÚ) udělil za nepovolenou stavbu. Objektem, kterého se pokuta týká, je nově vystavěná
budova za kruhovým objezdem u mostu Generála Chábery.
Částka se pohybuje v řádu statisíců, přesnou
sumu však není možné uveřejnit. Do výše pokuty se promítl rozsah celé kauzy. „Stavbu jsme
zjistili minulý rok v květnu a opakovaně vyzvali
majitele k zastavení prací. Ten však neuposlechl
a budovu přesto dokončil,“ nastínil průběh
událostí vedoucí SÚ Jan Nejtek.
Po zjištění probíhání nepovolených prací
bylo zahájeno řízení o odstranění stavby. Majitel však v tomto případě zažádal o dodatečné

povolení stavby, které mu úřad dle platné legislativy byl povinen schválit. Dodatečné povolení
je možné v případě, že budova není v rozporu s
územním plánem a žadatel získá kladná stanoviska všech dotčených orgánů, což se také stalo.
Stavebník v současné době čeká na rozhodnutí
Krajského úřadu Ústeckého kraje, kam podal
odvolání proti výši pokuty. Na Facebookovém
profilu města lidé hojně vyjadřovali nespokojenost s úředním postupem, volali po demolici
černé stavby. Tajemník městského úřadu Milan
Čigaš rozhořčení chápe, nicméně úřad jinou
zákonnou možnost nemá. “Požádá-li stavebník nebo vlastník stavby o dodatečné povolení,
stavební úřad musí přerušit řízení o odstranění
stavby a zahájí řízení o vydání dodatečného po-

volení. V řízení o vydání dodatečného povolení
musí stavebník prokázat splnění stejných podmínek, jaké by musel splnit v případě územního
nebo stavebního řízení, řekněme řádného,” hájí
postup stavebního úřadu tajemník.
Jedinou cestou, jak v budoucnu zamezit
černým stavbám hyzdícím okolí, je proto
změna legislativy.
(bub, eva)

ZAPOJENÍ VEŘEJNOSTI
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NOVÁ CYKLOVĚZ UŽ JE V PROVOZU

V červenci oficiálně zahájila
celoroční provoz cyklověž. Jde
o samostatný, bezobslužný parkovací systém pro více než stovku
kol, který bude v provozu 24 hodin denně. Uschovat si zde jízdní
kolo může až 118 cyklistů na prostoru o rozloze jen několika metrů
čtverečních.

Úschova i vyzvednutí potrvá
jen několik vteřin. Cyklista, který
se rozhodne uložit si zde kolo,
přijede ke vstupnímu modulu
a najede s ním do vyhraněného
prostoru. Stiskne tlačítko a vyzvedne si lístek s čárovým kódem.
O umístění kola do věže se postará
samoobslužný parkovací systém.
Při jeho vyzvednutí majitel pouze
načte čárový kód, zaplatí poplatek
za uschování ve výši 5 korun na
den (mince 1,2,5,10,20 Kč) a automat mu kolo vydá zpět. Majitelé
IN karty Českých drah mají parkování ve věži zdarma. Bezpečnost
zajistí kamerový systém napojený
na městskou policii. Ve věži mohou
parkovat i dětská kola. Není nutné
sundávat příslušenství – tachometr,
přilbu či cyklo-tašky. Kolo je
pojištěno proti poškození a krádeži.
Stavba zahrnuje i veřejnou mechanickou pumpu „PRO CYKLISTOVU DUŠI“, umístěnou poblíž
vstupního modulu automatické
kolárny. Pomocí ní lze dofouknout
nejen jízdní kolo, ale také kočárek,
invalidní vozík nebo koloběžku.
„Cyklověž se nachází na strategickém místě – u autobusového i
vlakového nádraží, nedaleko cyk-

Zároveň s výstavbou cyklověže došlo k úpravě okolí, přičemž nechybějí ani
nové lavičky pro chvíle odpočinku.		
Foto Michaela Bubeníčková
lostezky a v těsné blízkosti centra
města,“ poukázal na výhodnost
lokality místostarosta Karel Krejza. Podle něj jde o jeden z kroků
vedoucích k propagaci cyklistiky a bezpečnému uložení kol,
včetně elektrokol. Určena je jak
obyvatelům města, tak turistům.
V provozu zůstane po celý rok. Až
zhodnocení letní sezóny ukáže,
jakým způsobem bude zařízení
využívané v zimě.
Město Litoměřice k realizaci
stavby využilo 24. výzvy Výstavba
a modernizace terminálů Ministerstva pro místní rozvoj. Pro vybudování cyklověže získalo podporu ve výši 12,4 milionu korun.
Celkové náklady projektu činily

14,1 milionu korun (zahrnující
náklady na stavbu, inženýrskou
činnost, studie atd.) Město se tedy
podílelo částkou 1,7 milionu korun. Stavební práce, které byly zahájeny na konci března letošního
roku,
skončily
na
začátku
července. „Zároveň s výstavbou
věže došlo v její blízkosti k úpravě
okolí, instalaci nového mobiliáře a
vybudování nových přístupových
cest,“ informovala vedoucí odboru územního rozvoje městského
úřadu Venuše Brunclíková.
Litoměřice výstavbou věže následovaly další města v České republice, která již zařízení používají,
například Hradec Králové se dvěma
cyklověžemi, Pardubice, Třinec
nebo Lysá nad Labem. Přerov
pro velký zájem kolařů uvažuje o
výstavbě druhé.
(bub)

Na otevření cyklověže přijel starosta Chlupáč a místostarosta Krejza na kole
stejně jako radní Martin Hrdina. Foto Michaela Bubeníčková

BEZ OHLEDUPLNOSTI VŠECH TO NEPŮJDE

Střelecký ostrov se postupem let proměnil
v nádhernou relaxační a návštěvníky hojně
využívanou lokalitu. Potkává se však zde celá řada
skupin – rodiny s dětmi, lidé na in-line bruslích,
cyklisté, běžci, pejskaři, návštěvníci letního kina
nebo hospůdky - a každá z nich má jiné zájmy a
priority. Což přináší řadu problémů.
Na cyklostezce, přetínající ostrov, neplatí přednost cyklisty před chodcem, jak
jsme nesprávně publikovali v posledním vydání Radničního zpravodaje. Za upozornění
všímavému čtenáři děkujeme. Bylo by tomu tak
pouze v případě, že by zde byl namalován pruh
pro cyklisty. Což není náš případ. Zde mají stejná
práva a nesmějí se vzájemně ohrozit.
„Chodím sem s rodinou i malými dětmi.
Cyklisté, když okolo nás jedou, tak ani nezpomalí a jen malá hrstka z nich dá o sobě vědět,
že se k nám zezadu blíží. Nejednou se stala i
kolizní situace. Chování cyklistů je alarmující
všeobecně. Zvláštní je, že cizince na kole poznáte
na první pohled. Jsou ohleduplní, mají kola vybavená zvonky, které dokážou i použít,“ napsal
redakci Stanislav Rosenkranc. „Mně zase vadí,
že vezu malou dcerku a najednou je u ní volně
pobíhající pitbul. Co je platné, že se majitel om-

luví a vysvětlí, že je hodný. Já se lekla tak, až mi
bylo špatně,“ poukazuje zase maminka dvouleté
holčičky na neohleduplnost některých pejskařů,
na níž upozorňují i cyklisté a bruslaři. Když jim
na cyklostezku nečekaně vběhne volně puštěný
pes, bojí se, že nezastaví a dojde k vážnému úrazu.
Pejskaři si zase stěžují, že je ve městě málo míst
vymezených pro volný pohyb jejich čtyřnohých
miláčků. Za město se jim nechce a Střelecký ostrov si vzít nedají. Zde oplocená loučka, na které
nemusejí uklízet exkrementy, protože tak činí
technické služby, se jim zdá být nevyhovující.
A co na takový „pelmel“ názorů městská policie? „Snažíme se na lidi působit. V rámci preventivní kampaně odměňujeme vzorné cyklisty, tedy
ty, kteří mají přilbu, zvonek a celkově správné
vybavení. Pejskaře upozorňujeme i s ohledem na
novelizaci vyhlášky, že musí mít psa na krátko,
aby neohrožoval ostatní. K pokutám saháme jen
v nejvážnějších situacích. Rodiče si své malé děti
musejí ohlídat. Městská policie není všemocná,
kolizním situacím nezabrání,“ domnívá se velitel
Ivan Králik.
Jaké je tedy řešení? Spočívá v jediném – maximální ohleduplnosti každého z nás vůči ostatním.
Eva Břeňová

ALTÁN, který je ozdobou Střeleckého ostrova, byl
v uplynulých dnech rekonstruován. Je nově natřen,
doplněny byly chybějící části, opraveny schůdky, u
nichž bylo místy nutné dostavět zdivo. Původní
zůstala pouze zachovalá střecha s věžičkou. Nyní
je altánek opět k dispozici všem návštěvníkům ostrova.
Foto Michaela Bubeníčková
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DRÁŽĎANY JSOU
O KROK VPŘED
Workshop zaměřený na elektromobilitu se uskutečnil v červnu v
hradu. Kromě zástupců litoměřické
radnice se ho zúčastnili také odborníci z Drážďan.
V rámci projektu eFekta připravují
obě města vybudování akumulačních
jednotek na fotovoltaickou energii.
„Jednotky budou uloženy na dvou
budovách městské správy. Přes den
jejich energii využije samotný úřad,
večer a v noci ji pak použijeme pro
nabíjení elektromobilů,“ vysvětlila záměr Ina Helzig, vedoucí úřadu
pro boj s klimatickou změnou města
Drážďany.
Drážďanská studie ukázala, že
bez podpory elektromobility nelze
dosáhnout emisní cíle stanoveného
Bílou knihou pro dopravu (kterým
je bezemisní doprava v centrech měst
do 2050). Elektromobilita musí být
jedním z pilířů další podpory čisté
mobility. Drážďanská radnice bude
nyní nakupovat už pouze elektromobily a zaměří se na budování sítě nabíjecích stanic a dopravních uzlů.
Účastníci workshopu se shodli, že
rozvoj e-mobility je potřeba podpořit
vhodnými opatřeními, jako jsou například zvýhodněné přednostní parkování nebo daňové úlevy.
(bub)

DOPRAVA / ELEKTROMOBILITA

DOPRAVNÍ PRŮZKUM:
MÁME PRVNÍ VÝSLEDKY

Téměř 80 % obyvatel Litoměřic a spádových obcí má
v rodině minimálně jeden automobil. Většinou jezdí
na naftu a je starší osmi let. Pěšky lidé chodí většinou
jen v případě, že mají před sebou cestu maximálně dva
kilometry dlouhou. Na kole do práce jezdí minimálně,
hodně respondentů však zvažuje nákup elektrokola.
Veřejnou MHD hodnotí vesměs pozitivně. Tyto údaje
vyplynuly ze Studie dopravního chování, jež je prvním
dokončeným dokumentem vedoucím ke zpracování
Plánu udržitelné městské mobility Litoměřic (dále jen
PUMM) s výhledem do roku 2050.
Studie dopravního chování je strategickým dokumentem, který určí priority a cíle města v oblasti dopravy do roku 2030. Práce na jeho zpracování byly zahájeny v loňském roce. „Od té doby probíhá řada analýz
a studií, které pomohou nejprve popsat stávající stav v
mobilitě. S jejich využitím budeme schopni modelovat
budoucí vývoj dopravy pro různé scénáře,“ upozornil
starosta Ladislav Chlupáč.
V rámci studie bylo od září do prosince loňského
roku dotázáno 901 domácností z Litoměřic a okolních
obcí, které se vyjadřovaly k tomu, jak cestují a jak jsou
spokojeni s dopravou v Litoměřicích. Průzkumu se
zúčastnily všechny věkové i vzdělanostní skupiny obyvatel, podíl mužů a žen byl vyvážený. Tento vzorek je
vzhledem ke zvolené metodě sběru dat reprezentativní
pro zkoumanou oblast.
„Domácností jsme se ptali také na to, jaký mají
přístup k dopravním prostředkům. Více než dvě třetiny
sledovaných domácností disponuje alespoň jedním
automobilem (77 %), ať už jde o vozy soukromé či
služební, osobní či užitkové. Na 50 % domácností pak
vlastní alespoň jedno kolo. Celkem 66 % respondentů
uvedlo, že má pro své potřeby k dispozici automobil.
Pouze 26 % domácností v Litoměřicích nedisponuje
ani jedním vozem, v sousedních obcích je to pak ještě
méně – 10 %,“ informovala Hana Brůhová Foltýnová,
manažerka PUMM. Tato skutečnost implikuje
výraznou orientaci na individuální automobilovou
dopravu při uspokojování dopravní poptávky obyvatel.
Ukázalo se, že nejvíce cest konají obyvatelé Litoměřic
pěšky (42 %) a automobilem (40 %), přičemž chůze
představuje hlavní mód do vzdálenosti 1 km (85 %) a 2

km (50 %). Naopak u cest delších než 2 km už převažuje
individuální automobilová doprava.
Obyvatelé okolních obcí pak na automobilovou
dopravu spoléhají v ještě větší míře - obecně autem
vykonali 68 % cest, přičemž u cest nad 5 km, které u
obyvatel okolních obcí tvoří 66 % všech cest, vykonali občané okolních obcí 81 % všech cest. „Vezmeme-li
v potaz to, že většina jejich automobilů spaluje naftu a
50 % všech vozů bylo vyrobeno před rokem 2008, do
budoucna to vytváří výzvu z hlediska emisních norem
pro pohyb těchto vozů po Litoměřicích,“ zamýšlí se
vedoucí odboru životního prostředí městského úřadu
Pavel Gryndler.
Souhrnně lze říci, že převažovalo pozitivní hodnocení veřejné hromadné dopravy.
Co se týče kol, více než 50 % respondentů uvedlo, že
na něm vůbec nejezdí. Další zhruba třetina dle svých
slov kolo využívá výhradně k rekreačním účelům.
Do práce na kole jezdí zhruba desetina dotázaných,
přestože přibližně polovina respondentů deklarovala
možnost bezpečně zaparkovat kolo na pracovišti,
převléct se a osprchovat tamtéž. O koupi elektrokola i z
důvodu náročnosti terénu ale přemýšlí již přibližně 50
% dotázaných.
Analýza demografického vývoje obyvatel Litoměřic
ukazuje, že do roku 2030 vzroste počet obyvatel
starších 75 let. Ubývat budou především obyvatelé
v produktivním věku, hlavně mezi 25 až 35 lety, což
souvisí s přechodem populačně slabých ročníků z 90.
let 20. století do produktivního období života. „Tomuto vývoji se musí přizpůsobit dopravní systém,
především u služeb hromadné dopravy proto musíme
počítat s narůstajícím počtem přepravovaných lidí,
čemuž chceme uzpůsobit veškeré služby. Proto již nyní
připravujeme zcela novu koncepci provozu MHD,“
upozornil místostarosta Pavel Grund.
Město zároveň s probíhajícími analýzami a studiemi podniká již nyní řadu kroků, například v rámci
projektů e-FEKTA a MOVECIT, významnou měrou
podpořených Evropskou unií.
Výsledky studií PUMM Ltm budou zveřejňovány na
www.litomericedostupnevsem.cz.
(red)

ÚŘEDNÍCI A STRÁŽNÍCI
VYUŽÍVAJÍ ELEKTROKOLA

S cílem jít příkladem vznikl pro
městský úřad institucionální plán
mobility.
Navrhuje
konkrétní
kroky, jejichž smyslem je motivovat zaměstnance úřadu k častějšímu
využívání udržitelných druhů dopravy při dojíždění do práce i na
služební cesty.
Jedním z nich je například podpora
sdílení vozidel na elektrický pohon
při služebních cestách, plánované
První veřejná dobíjecí stanice na vylepšení zázemí pro zaměstnance,
aby se mohli např. osprchovat po
čtyři elektrokola je u nemocnice.
cestě na kole atd.
Městský úřad, jeho příspěvkové organizace a městská policie provozují
deset elektromobilů od roku 2016 a čtyři plug-in hybridní automobily od
roku 2017, dále dva elektrické skútry a úklidový elektromobil. K dispozici
mají i 10 elektrokol, pro které jsou k dispozici dvě nabíjecí stanice.
Text a fota Michaela Bubeníčková

Elektrokola již několik týdnů využívají ke své práci i strážníci městské policie.

VEŘEJNÁ SPRÁVA

RADNIČNÍ ZPRAVODAJ - str. 5

LIDÉ CHTĚJÍ
MODERNĚJŠÍ BAZÉN

Litoměřičané si nejvíce přejí modernizaci a rozšíření plaveckého
bazénu, opravu letního kina, přemístění základní umělecké školy
na velitelství a zklidnění provozu
v centru města. Náměty, které v
dubnu získaly nejvyšší počet hlasů
při veřejné diskusi „Desatero problémů Litoměřic“, potvrdila anketa
probíhající na webových stránkách
Zdravého města Litoměřice a uskutečněný sociologický průzkum.
V rámci Desatera mohl kdokoliv
z obyvatel navrhnout změny, které
považuje za prospěšné. Šestnáct
nejpalčivějších problémů vyřčených na veřejné diskuzi postoupilo

do internetového hlasování, které
bylo nedávno ukončeno. Zde mohl
opět kdokoliv z obyvatel bodovat
vybrané problémy. Touto formou
svůj názor vyjádřilo 377 občanů.
Během doby hlasování navíc proběhl sociologický průzkum. Zúčastnilo se ho 504 respondentů.
„Z veřejné diskuze, z ankety i
průzkumu vzešel celkový souhrn
výsledků. Prvních sedm návrhů
postupuje k dalšímu jednání o
realizaci. Všemi se město bude
zabývat, některá řešení však jsou
dlouhodobého charakteru,“ vysvětlila
Irena Vodičková, koordinátorka
Zdravého města Litoměřice.

Kromě uvedených čtyř námětů
do výběru k řešení postoupilo ještě vybudování startovacích bytů,
zvýšení kapacity psychiatrické a
psychologické péče ve městě a vytvoření zázemí (uzamykatelných
skříněk) pro návštěvníky Střeleckého ostrova. Skříňky již město
nechalo instalovat. Částečně je splněný i požadavek na zvýšení kapacity psychologické péče. Na oddělení sociálně právní ochrany dětí
městského úřadu (OSPOD) již začala pracovat psycholožka, která je
k dispozici dětem spadajícím pod
OSPOD a žákům litoměřických
škol. Zklidnění provozu v centru
bude předcházet série průzkumů.
Loni se mezi návrhy obyvatel
objevila například revitalizace
městské tržnice. Její rekonstrukce
v těchto dnech finišuje.
(bub)

BOJUJEME V EKOLOGICKÉ
SOUTĚŽI, DEJTE MĚSTU HLAS

Město Litoměřice se zapojilo do prestižní
energetické a ekologické soutěže Eon Energy
Globe a postoupilo do druhého kola v kategorii
obec s přihlášeným projektem „Litoměřice, město
s energií“. O vítězi rozhodne veřejnost v on-line
hlasování, přičemž každý z hlasujících může vyhrát
čtyřměsíční zapůjčení vozu Škoda Kodiaq, vysavač
Miele, dárkovou kartu do Hornbachu nebo sadu dlát
a šroubováků. Hlasovat je možné až do 30. září na
www.energyglobe.cz.
Cílem soutěže je ocenit projekty a nápady, které
pomáhají šetřit přírodu a energie. „Litoměřice dlouhodobě snižují energetickou náročnost městských
budov, zavádí ekologická a energetická zlepšení a snaží se inspirovat své obyvatele k trvale udržitelnému
rozvoji města. Například finančním příspěvkem na
pořízení solárního systému pro přípravu teplé vody,“
popsal směr, kterým se město ubírá, starosta Ladislav
Chlupáč.
Rozsah inovačních aktivit, kterými se Litoměřice
mění v energeticky nezávislé a nízkoemisní město, je
široký. „Po sérii úspěšných renovací na 7 školských
budovách na úrovni současných norem si Litoměřice

zvedly laťku a renovovaly tři mateřské školy v energetickém standardu blízkém pasivním domům. O rok
později šly Litoměřice opět „do neznáma“ a využily
metodu EPC (Energy Performance Contracting /
Energetická služba se zárukou) k renovaci dalších 13
městských objektů,“ informoval Michal Černý, energetický manažer města. Náklady na úsporná opatření
budou hrazeny až z budoucích energetických úspor a
jen v případě, že jich bude dosaženo.
Renovacemi městských budov však místní aktivity
nekončí. Například technické služby opravují místní
komunikace mimo jiné pomocí stroje, který umí vyfrézovaný starý asfalt na místě přeměnit na základní
materiál pro novou asfaltovou směs.
Město podporuje na svém území vznik nových obnovitelných zdrojů energie, důkazem toho je hydroelektrárna, přes 3 tisíce metrů čtverečních podpořených solárních kolektorů nebo solární elektrárny umístěné i na
střechách městských budov. Ty chce postupně dovybavit
systémem pro akumulaci vyrobené energie a dobíjení
elektromobilů či elektrokol. Městský úřad a městská policie používají dohromady 8 elektromobilů a 11 elektrokol. MHD pak jako palivo využívá CNG.
(bub)

VYDÁNÍ DOKLADŮ
PROVÁZEJÍ ZMĚNY

Od 1. července došlo ke změnám
ve vydávání cestovních pasů (CP) a
občanských průkazů (OP).
Novinkou u OP je vydávání dokladu pouze se strojově čitelnými
údaji a kontaktním elektronickým čipem, do kterého se zapisuje
identifikační certifikát. Doposud si
mohl žadatel zvolit i variantu bez
čipu či strojově čitelných údajů.
Jedinou výjimkou pro vyhotovení dokladu bez strojově čitelných
údajů s dobou platnosti jeden
měsíc jsou volby. Občan může při
podávání žádosti uvést telefonní
číslo či e-mail, kam mu bude zaslána informace o možnosti převzetí
vyhotoveného OP. Dosavadní OP
bez čipu zůstávají v platnosti, nebude prováděna hromadná výměna dokladů.
Další změnou je možnost vydávání osobních dokladů (OP i CP)
ve zkrácené lhůtě, a to do 24 hodin
v pracovních dnech nebo do pěti
pracovních dní. Standardní doba
pro vyhotovení dokladů zůstává
30 dnů. U dokladů s lhůtou do pěti
dnů může občan podat žádost na
kterémkoli úřadu obcí s rozšířenou
působností (ORP) či na Ministerstvu vnitra (Na Pankráci 72, Praha
4). Převzít doklad si bude moci na
úřadu ORP, kde byla žádost podána, nebo na Ministerstvu vnitra
(MV), přestože žádost podal na
úřadě.
„Jiné je to u dokladů, které jsou
vyhotoveny v pracovních dnech do
24 hodin. Žádost lze podat rovněž
na úřadě ORP a MV. Vyzvednout
si doklad lze jen na MV,“ vysvětlila
Milena Nováková, vedoucí oddělení správních činností MěÚ.
S vydáváním dokladů ve zkrácené lhůtě jsou spojené i správní poplatky. Více informací naleznete na
webových stránkách města v sekci
Potřebuji si vyřídit: https://www.litomerice.cz/potrebujivyridit.(pek)

NOVÝ ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ? POČÍTEJTE SE ZMĚNAMI

Potřebujete-li zažádat o nový řidičský průkaz, připravte se na příjemné změny, které nastaly s účinností od 1. července.
První změnou je pořizování fotografií přímo na
úřadě (Topolčianská 447/1 – Odbor dopravy a silničního hospodářství MěÚ Litoměřice). Žadatel tak
nebude již muset nosit vlastní fotografii v papírové
podobě jako doposud. Systém registru řidičů se
propojí s evidencí obyvatel, resp. databází fotografií
k občanským průkazům (OP) a cestovním pasům.
„Na řidičský průkaz (ŘP) přednostně využijeme fotografií pořízených právě již při vydávání těchto dokladů. Pouze v případě nepoužitelnosti již existující
fotografie nacházející se v jiných databázích nebo z
důvodu její neexistence, dojde na fotografování
přímo na přepážkách registru řidičů,“ upozornil
vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství

městského úřadu Jan Jakub. Stejně jako na Oddělení správních činností MěÚ Litoměřice bude i na
jím vedeném odboru sloužit k podpisu žadatele tzv.
podpisový tablet.
Motoristé už kvůli žádosti o nový ŘP nemusí od
1. července chodit na úřad pouze dle místa trvalého
bydliště, ale díky změnám zákona mohou podat žádost na kterémkoliv úřadu obce s rozšířenou působností (ORP). Podobně v praxi již funguje například
přihlašování aut do registru silničních vozidel, vydávání občanských průkazů a cestovních pasů.
K výměně ŘP tak postačí pouze platný doklad totožnosti (OP nebo pas v případě odcizení či ztráty
občanského průkazu společně s potvrzením o pobytu, cizinec předkládá povolení k pobytu) a končící
ŘP. Při rozšíření skupin oprávnění či vydání prvního
ŘP si navíc žadatel s sebou musí vzít doklad o odbor-

né způsobilosti a posudek o zdravotní způsobilosti.
Výměna ŘP s končící platností je zdarma a trvá
do dvaceti dnů. Od 1. července za poplatek ve výši
200 korun bude obdobně vydán ŘP těm žadatelům,
kteří požádají zcela poprvé. Stejnou částku uhradí i
ti, kteří požádají o změnu z důvodu rozšíření skupin
řidičských oprávnění. „Při výměně končícího ŘP či
rozšíření skupin lze průkaz vydat i do pěti pracovních dnů, ovšem za 700 korun,“ upřesnil vedoucí
odboru Jakub.
U mezinárodních ŘP však i nadále musíte s sebou
donést dokladovou fotografii s aktuální podobou.
Správní poplatek ve výši 50 korun se v tomto případě nemění. Více informací o vydání ŘP naleznete na
webových stránkách města Litoměřice v sekci Potřebuji si vyřídit nebo také na stránkách MD ČR (www.
mdcr.cz).
(pek)
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Mgr. Petr PANAŠ / Strana zelených
„Prosadit nápady z řad opozice
byla věc nadlidská“
Vzhledem k tomu, že se jedná o můj poslední příspěvek v tomto volebním období, tak ho věnuji
rekapitulaci 4 let v zastupitelstvu. Zhodnocení to
bude čistě osobní, jak jsem to vnímal já.
V roli zastupitele jsem měl premiéru a musím říci, že
jsem se na práci těšil. Rozčarování přišlo velice brzy.
Zjistil jsem, že i kdybych měl sebelepší nápad, tak
prosadit ho z role opoziční, je věc téměř nadlidská.
Na druhou stranu musím přiznat, že jsem nikdy nepřistoupil na klasický politický postup, když mně podpoříte toto, tak já vám podpořím tamto. Možná
to byla má chyba. Ale takto prosazovat věci prostě nechci a nebudu.
Každý deklaruje, jak nám má jít především o město. Jestli tato svá slova
myslí skutečně vážně, tak přeci musí podpořit i dobrou věc opoziční a nemůže za to chtít něco protislužbou. Netvrdím, že každý musí nutně mluvit
a vyjadřovat se úplně ke všemu. To je špatně a pouze to zdržuje. Na druhou stranu jsem byl docela zaskočen, že někteří zastupitelé se nevyjadřují
téměř vůbec. Byť kdyby jenom stručně měli obhájit své hlasování v nějaké
důležité věci.
Zarazila mě i neochota vyjít vstříc v maličkostech, které jsou však pro práci
zastupitele nesmírně důležité. Tím je posílání podkladů k projednávání a následnému hlasování. Koaliční zastupitelé, zejména pak radní, tyto materiály
projednávají průběžně a v předstihu v rámci rady města, kdy se jim dostane
i dovysvětlujících komentářů od úředníků, kteří to zpracovávají. Ostatní zastupitelé však obdrží vše 7 dnů před jednáním zastupitelstva. Jedná se zhruba
o 200 někdy i 300 stran textu. Mnohdy se hlasují věci hodně specifické, kde
je třeba si sehnat nějaký názor odborníka. To se v daném termínu prostě
stihnout nedá. Můj návrh k dřívějšímu zasílání nebyl vyslyšen.
Myslím si, že jsem snad odvedl v zastupitelstvu dost práce, byť ne vždy se jí podařilo zúročit do přijatých návrhů. Nejvíce mě mrzí, že se mě nepodařilo prosadit
větší omezení hazardu, byť jsem se opakovaně snažil. Ale zastupitelstvu jako celku se podařilo přijmout i dobrá rozhodnutí, abych nebyl pouze negativní. Novým zastupitelům přeji, ať se jim pracuje dobře a ať je opozice konstruktivní a
koalice vůči ní velkorysá a nebojí se přijímat ty dobré opoziční návrhy.

ZASTUPITELÉ /NÁZORY, KOMENTÁŘE

Mgr. Karel KREJZA /ODS
„Nemocnice? Jdeme s kůží na trh –
kvůli nám všem“
Rozsah zdravotní péče, kvalifikovaný personál a
výše investic do dalšího rozvoje litoměřické nemocnice. To jsou hlavní údaje, které chceme od
zájemců o provozování nemocnice slyšet. Rozhodně ji považujeme za jednu z nejvýznamnějších institucí v regionu a velmi nám na jejím rozvoji záleží.
Proto nás mrzí, že právě osud nemocnice se stal hlavním tématem
předvolebního boje před komunálními volbami. Rád bych upozornil,
že litoměřická ODS v čele se starostou Ladislavem Chlupáče jde tzv. s
kůží na trh. Je před komunálními volbami, a přesto řešíme tak citlivé
téma, kterým je budoucnost nemocnice. Považujeme to však za nezbytné, i když víme, že závažné téma naši konkurenti zneužijí k politickému boji.
Už 16 let ODS zodpovědně přistupuje k problémům města. Stejně
tomu tak je v případě, kdy hledáme ekonomicky silného provozovatele
nemocnice, která je v této chvíli stále ještě žádanou a nezadluženou nevěstou. S ohledem na nepředvídatelný vývoj českého zdravotnictví to
ale nemusí být nadlouho. Proto není čas otálet. Jsme totiž přesvědčeni
o tom, že ať už se do vedení města dostane kdokoliv, zákonitě dospěje ke stejnému rozhodnutí. Bohužel ale v několikaletém skluzu, kdy
město bude nemocnici čím dál víc dotovat na úkor rozvoje Litoměřic.
V názoru, že hledání ekonomicky silného provozovatele je tím správným krokem, nás utvrzuje i zvláštní postup Krajské zdravotní, a.s.
Konsorcium, sdružující pět nemocnic v rámci kraje, se nejprve přihlásilo do koncesního řízení. Nicméně nyní to vypadá, že pouze s cílem
narušit jeho průběh. Fakt, že by litoměřická nemocnice získala ekonomicky silného provozovatele a díky stále se zkvalitňující zdravotní péči
upevnila své postavení v kraji, by se totiž Krajské zdravotní pravděpodobně nelíbil.
Přes všechny výše uvedené argumenty bych vás rád ujistil, že pokud
nezazní od účastníků koncesního řízení nabídka, která bude jednoznačně ve prospěch pacientů a zaměstnanců nemocnice, proces zastavíme! A to i přesto, že byl legislativně náročný a téměř tři roky trvající.

Tomáš SARNOVSKÝ / ANO 2011
„Litoměřice - překvapivě
na konci pelotonu“
Žít v iluzi a lhát si do vlastní kapsy, je nebezpečná
věc. Mám Litoměřice rád, asi jako každý, kdo se tu
narodil nebo tu žije delší dobu. A proto je chci posouvat dál. To ale nejde, pokud budeme bez vlastního kritického myšlení přijímat jen to, co nám
léta opakují páni starostové a radní.
Několik volebních období slýcháme, že nám všichni
mohou jen tiše závidět a že v Litoměřicích by chtěl
žít každý. Že jsme vzorem. Sami pak, spíše automaticky, tuto argumentaci přebíráme. A skutečnost? Ta je bohužel trochu jiná. Naše město má problémy, a
ne, že ne! V dopravě, kvalitě ovzduší, demografickém vývoji, nízké kupní síle,
dostupnosti bydlení, koncepci rozvoje nebo podpoře podnikání. Nevěříte?
Litoměřice skončily 159 z 206 obcí v ČR. Index porovnává veřejně dostupná data v oblasti zdraví, materiálních podmínek a vztahů mezi lidmi ve
všech 206 českých obcích s rozšířenou působností. Zahrnuje celkem 29
ukazatelů vyjadřujících úroveň zdraví, životního prostředí, dostupnosti
zdravotní péče, práce, bydlení, vzdělání či dostatečnost služeb. Zdroj: www.
obcevdatech.cz. Pyšníme se titulem Zdravé město. Paradoxně jsme 176. z
206 v kategorii “Zdraví a životní prostředí”. Nemůžeme se donekonečna
honosit tituly a oceněními v soutěžích, kterých se zřejmě zúčastňujeme jen
my sami. V hodnocení s názvem “Materiální zabezpečení a vzdělání” jsme
136. z 206. Určitě se ptáte, jak je to možné? Jak to, že jsme v přímém srovnání neuspěli? Možná i proto, že naše kritické názory byly posledních pět
let vydávány za škarohlídství a nepřejícnost.
Ale hlavu vzhůru. Nejprve si všechno bez emocí analyzujme a pak, krůček
po krůčku, začněme dávat věci do pořádku. Musíme opravovat, co nefunguje. Litoměřice potřebují skutečnou změnu v myšlení i vedení. Stanovme
si realistický cíl: za čtyři roky chceme patřit mezi českými městy v kvalitě
života do první stovky.

VYUŽIJTE MOŽNOST
PŘEDVOLEBNÍ PREZENTACE
V RADNIČNÍM ZPRAVODAJI

Politické strany, hnutí a jejich koalice, které budou kandidovat
v nadcházejících podzimních komunálních volbách do litoměřického městského zastupitelstva, dostanou příležitost publikovat v
Radničním zpravodaji ve vydání, které vyjde týden před volbami.
Cílem tohoto kroku je nabídnout v zájmu demokratického přístupu všem kandidujícím subjektům rovný přístup do média. Využít
lze tímto způsobem ¼ stránky daného čísla Radničního zpravodaje.
Zveřejnění příspěvku bude stát objednatele 1500 Kč (vč. DPH).
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.
Objednávku inzerce je třeba doručit do 20. srpna do infocentra
městského úřadu. Následně bude vystavena faktura. Článek (o
rozsahu 2000 znaků, včetně mezer) s fotografií lídra (průkazového
typu a v tiskové kvalitě) zasílejte do 12. září na mail: zpravodaj@
litomerice.cz. Do přílohy je třeba připojit i potvrzení o úhradě
platby na číslo účtu: 19-1524471/0100, VS 2201. V opačném případě
nebude příspěvek zveřejněn.
(red)
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KRAJSKÝ SOUD UKONČIL
SPOR O PŘÍSPĚVEK

Čtyři roky probíhající soudní spor mezi
městem Litoměřice jako vydavatelem Radničního zpravodaje a zastupiteli za Hnutí
ANO 2011 byl ukončen. Týkal se povolebního příspěvku „Litoměřice se změny nedočkaly“, který na základě rozhodnutí rady
města nebyl zveřejněn. Autory bylo sedm
zastupitelů za Hnutí ANO 2011.
Vydavatel nikterak nezpochybňoval právo zastupitelů na zveřejnění povolebního
komentáře. Nicméně po autorech požadoval vypuštění sporných vět obsahujících
osobní útoky, neetická tvrzení, která nebyla dokázána, ani fakty podložena. Některá
tvrzení dokonce bez důkazů naznačovala
možné trestní jednání nejmenovaného
místostarosty.
Šéfredaktorka zpravodaje Eva Břeňová
upozornila na to, že jen při splnění těchto podmínek může být příspěvek s názvem
„Litoměřice se zatím změny nedočkaly“

otištěn. Čímž by zároveň došlo i k jeho žádoucímu zkrácení, neboť svým rozsahem
byl výrazně delší, než bylo obvyklé. Média
typu Radničního zpravodaje by totiž dle jejích dlouholetých novinářských zkušeností
neměla sloužit k vyřizování účtů mezi politickými stranami a komentáře, byť kritické,
mají zachovávat jistou úroveň.
Rozsudkem ze dne 23. 4. 2018 Krajský
soud v Ústí nad Labem rozhodl, že město
Litoměřice je povinno uveřejnit v Radničních listech doplňující informaci zastupitelů za ANO, přičemž skutečně vypustil
sporná a vydavatelem kritizovaná tvrzení.
Čímž soud vyhověl námitkám vydavatele
na závadný obsah původně požadovaného
sdělení. Díky tomuto kroku došlo i k požadovanému zkrácení délky příspěvku, který
Vám nyní pod titulkem „Litoměřice se zatím změny nedočkaly“ předkládáme.
(red)

VYHLÁŠKA JE PŘÍSNĚJŠÍ

Provozování hazardu v Litoměřicích má nyní přísnější pravidla.
Nesmí se už hrát v blízkosti škol.
Litoměřičtí zastupitelé na svém
červnovém jednání schválili novou
obecně závaznou vyhlášku o omezení provozování některých hazardních her.
Podle ní nyní nebude možné
provozovat herny do 100 metrů
od škol. Vzdálenost se měří od
hlavního vchodu vzdušnou čarou.
Původní vyhláška z roku 2017 mluvila pouze o zákazu hraní na všech
adresách nacházejících se na území
Městské památkové rezervace Litoměřice. Město nový návrh vytvořilo na základě předchozího pokynu
zastupitelů. Ti na svém dřívějším

zasedání reagovali na petici občanů žádající vznik vyhlášky, která by
zcela zakazovala vznik nových heren. To však s ohledem na stanovisko Úřadu pro ochranu hospodářské
soutěže možné nebylo.
Ani nová vyhláška není pro město zcela bez rizika, přesto ji město v
zájmu obyvatel přijalo. „Ministerstvo
vnitra toto znění shledává v souladu s
právními předpisy. Úřad pro ochranu
hospodářské soutěže však potřebuje
znát odůvodnění takového kroku,“
upozornila zastupitele během projednávání právnička úřadu Martina
Skoková s tím, že Úřad pro ochranu
hospodářské soutěže však zároveň
neumožňuje konzultovat znění vyhlášky před jejím přijetím. (bub)

LITOMĚŘICE SE ZATÍM
ZMĚNY NEDOČKALY
„Doplňující informace zastupitelů Petra Urbánka, Ondřeje Štěrby, Renaty Kynzlové, Tomáše
Sarnovského, Vladimíra Matyse, Radka Lòwy, Ladislava Kudrny za hnutí ANO 2011 uveřejněná na
základě pravomocného rozhodnutí soudu:
Hlasy voličů, kteří se v komunálních volbách v Litoměřicích vyslovili pro změnu ve vedení města, zůstaly nevyslyšeny. Naše hnutí se v předvolební kampani
jednoznačně vymezovalo proti praktikám vládnoucích
ODS a Sport a zdraví, jednalo proto o vytvoření koalice
pouze s ČSSD, Stranou zelených, Severočechy, TOP09
a KDU-ČSL. Programový průnik těchto subjektů dával vysokou naději na úspěch, to však nakonec nehrálo
rozhodující roli. Karty voliči rozdali tak, že jsme měli 3
možnosti. Buď jít do pohodlné velké koalice s těmi, proti kterým jsme bojovali. Nebo jít do velmi křehké koalice s některými nevyzpytatelnými partnery. A nebo být
kvalifikovanou a nesmlouvavou opozicí, kterou tohle
město ještě nezažilo. Jelikož nám nejde o moc a křesla,
vybrali jsme si poslední variantu. Po dlouhé době bude
mít konečně naše město skutečnou opozici, která bude
konstruktivním, ale zároveň nesmlouvavým oponentem vedení města. Oceníme, když nám budete zasílat
Vaše podněty pro práci v zastupitelstvu.“

UTILITYREPORT
ULEHČÍ STAVEBNÍKŮM

Město vychází vstříc stavebníkům. V rámci zkvalitňování služeb
zprovoznilo veřejnosti novou, bezplatnou službu UtilityReport.
Umožňuje elektronicky hromadně odeslat žádost o vyjádření k
existenci inženýrských sítí jednotlivým správcům, čímž výrazně
zjednodušuje agendu s tím spojenou.
Všem dotčeným správcům inženýrských sítí systém vygeneruje
žádost a vybraným správcům rovnou elektronicky odešle. Žádosti
jsou v souladu s platnou legislativou a obsahují veškeré informace
potřebné pro vyjádření stanoviska správce. „Služba je dostupná pro
stavební úřady z Litoměřic, Štětí a Úštěku. Jsme první úřad v Ústeckém kraji, kdo ji nabízí nejenom pro své občany, ale i pro občany
celého našeho regionu ORP (správní obvod obce s rozšířenou působností),“ uvedl tajemník městského úřadu Milan Čigáš.
Službu naleznete na webových stránkách města (www.litomerice.
cz) - v pravém sloupci - nabídka Utility Report.
(bub)

KUŘÁKY NA NEOZNAČENÝCH PŘEDZAHRÁDKÁCH
MĚSTSKÁ POLICIE POKUTOVAT NEBUDE

Městská policie nebude pokutovat kuřáky za
kouření na předzahrádkách, které nejsou označeny grafickou značkou „Kouření zakázáno“.
Pokyn vydalo vedení litoměřické radnice veliteli městské policie v uplynulých dnech. Zároveň
zaslalo otevřený dopis provozovatelům stravovacích služeb ve městě s tím, že je plně v jejich
kompetenci, jak k problému kuřáckých či nekuřáckých předzahrádek a pergol přistoupí.
Město přitom využilo nejasnou pasáž protikuřáckého zákona, která se podle něj dá vykládat
různými způsoby. „Z principu jsme proti zbytečným zákazům a regulacím, které stejně nic neřeší. Proto ať rozhodnou provozovatelé předzahrádek, zda svým hostům kouření v předzahrádkách
umožní, či nikoliv,“ vysvětlil místostarosta Karel
Krejza, který je pod otevřeným dopisem podepsán. K tomuto kroku vedení města přistoupilo

po stížnostech, které obdrželo poté, co byli kuřáci pokutováni. „A například na předzahrádce
prodejního stánku u vlakového nádraží Litoměřice město se mi zdá být represivní postup opravdu zbytečný,“ konkretizuje místostarosta, ačkoliv
je sám nekuřák.
Klíčové pro určení toho, zda je kouření zákonem zakázáno, je definování hranice mezi vnitřním a vnějším prostorem provozovny. Vnitřní
prostor stavby zákon výslovně nedefinuje. Oficiální výkladové stanovisko Ministerstva zdravotnictví, coby nadřízeného orgánu krajských
hygienických stanic, dosud publikováno nebylo.
Náměstkyně ministra zdravotnictví však v několika mediálních vystoupeních naznačila, že
zákaz kouření se nemá vztahovat na pergoly a
stany, a popřela tak kritérium zastřešení, které
stanovoval dřívější tabákový zákon.
(eva)

Kiosek u vlakového nádraží Litoměřice - město
je dle místostarosty zařízením, jehož provozovatel by si měl sám rozhodnout, zda zahrádka bude
kuřácká, či nekuřácká.Foto Michaela Bubeníčková
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HOLEK BYLO
VÍCE NEŽ KLUKŮ
163 ku 139 je skóre holčiček a
chlapečků narozených v prvním pololetí letošního roku v litoměřické
porodnici.
Měsíci, kdy novorozená děvčátka
nad kluky jasně převažovala, jsou leden a červen. V lednu převýšil počet
dívek počet chlapců o 9 a v červnu
dokonce o 19 dětí.
Od února do května byly naopak
počty narozených kluků a holčiček
takřka vyrovnané a lišily se maximálně o dvě děti.
Celkem se v litoměřické porodnici od začátku letošního roku do
konce června narodilo 302 dětí. (nk)

HLASOVÁNÍ
STÁLE PROBÍHÁ
Již jen dva měsíce zbývají do
ukončení 13. ročníku projektu Nemocnice ČR, jehož výstupem bude
žebříček spokojenosti pacientů a
zaměstnanců s českými a moravskými nemocnicemi v roce 2018.
Nemocnice Litoměřice, a.s. se
do šetření zapojila ve všech částech, což je spokojenost ambulantních a hospitalizovaných pacientů
a spokojenost zaměstnanců. Doposud bylo odevzdáno 199 dotazníků od ambulantních pacientů,
380 od hospitalizovaných pacientů
a 365 dotazníků vyplnili zaměstnanci.
Hodnotit lze jak v papírových
dotaznících, které jsou k dispozici
v čekárnách a na odděleních, tak i
elektronicky na webu nositele projektu, kterým je HealthCare Institute: www.hc-institute.org/cz/. (nk)

NEMOCNICE / SPORT

KOJÍCÍ KOUTEK POTĚŠIL

V hale litoměřické nemocnice je
nově k dispozici rodičům malých
dětí tzv. kojící koutek. Ten se
nachází při vstupu do haly na pravé
straně v místech, kde je sezení pro
pacienty a návštěvy a nápojové automaty.
Vybudování kojícího koutku
předcházel jak požadavek samotných matek, které dosud byly
nuceny kojit v čekárnách i jiných
nevyhovujících prostorách, tak i
podnět od některých mateřských
hnutí. „V neposlední řadě jsme
se i my sami chtěli zařadit po
bok velkých nemocnic, kde jsou
taková místa v dnešní době
samozřejmostí,“ přiblížila pozadí vzniku koutku pro rodiče
Lenka Kalábová, manažerka pro
nelékařské zdravotnické obory.
Nový kojící koutek je vybaven
nejen židlí pro maminku, ale
také přebalovacím pultem a jednorázovými papírovými ručníky.
Koutek je zároveň dostatečně velký

Kojící koutek je příjemně barevně vyladěn. Foto Michaela Bubeníčková
i pro kočárek. K prostoru přiléhá
samostatně vyčleněné sociální
zařízení. Intimita kojící maminky je
zajištěna upozorněním na obsazenost koutku na vstupních dveřích.
„Možnost nakojit v klidu
samozřejmě vítám,“ zhodnotila novou službu paní Gabriela, maminka
tříměsíční Adélky, která zároveň
ocenila i samostatné sociální

NEMOCNIČNÍ CHODBY
BAREVNĚ ROZKVETOU

První etapou, která skončila
na začátku prázdnin, byl zahájen
rozsáhlý projekt zahrnující v sobě
výměnu povrchů ve spojovacích
chodbách v 1. nadzemním
podlaží nemocnice, konkrétně v
části nemocnice známé jako „na
kříži“. Počítá se jak s výměnami
samotných podlahových krytin

a malováním, ale výhledově také
s výměnou podhledů, včetně
instalace úsporných LED svítidel.
„Z finančních důvodů bude projekt realizován v několika fázích,“
vysvětlil Milan Bruncvík, vedoucí
technicko provozního oddělení.
Před položením nových podlahových krytin bude nutné nově

zařízení. „Dříve jsem při použití
toalety musela nechávat dceru v
kočárku na chodbě bez dozoru, teď
už nemusím,“ dodala s úsměvem.
Vybudování kojícího koutku ocenil také starosta Ladislav Chlupáč:
„Jsem rád, že dochází k rozšiřování
služeb nemocnice i tímto směrem,
neboť maminky si své soukromí
zaslouží.“
Naděžda Křečková
vytvořit dosud chybějící dilatace, a
to jak podél obvodových stěn, tak i
příčně.
Projekt spojovacích chodeb vedoucích směrem od „kříže“ bude
realizován podle návrhu architektky
Nadi Richterové. Každá chodba bude
mít svoji specifickou barvu, která se
promítne i ve výmalbě stěn. Všechny
barevné trasy se sejdou právě v prostoru „na kříži“, kde se změny dotknou jak samotných stěn a podlah,
tak i sezení pro pacienty a zákazníky
zdejšího občerstvení.
(nk)

SPORT • ÚSPĚCHY KARATISTŮ • MEDAILE VESLAŘŮ • SPORTOVCI Z POKRATIC

BLAHOPŘEJEME
V Srbsku se ve městě Kragujevac konalo Mistrovství Evropy
mládeže do 17 let a Masters v karate. Českou republiku, své město a v neposlední řadě Karatedó
Steklý výborně reprezentovalo
hned několik borců.
Dvě medaile, a to stříbrnou a
bronzovou, získala Adéla Jirásková, zlato vybojovala Kateřina
Brucknerová, bronz Jan Šneler a
v neposlední řadě v Masters Jan
Steklý získal bronzovou medaili.
Velmi dobře bojoval také Václav Hetzer, který svými výkony
dosáhl na dvě pátá místa, a Jiří
Douda, který skončil v semifinále.
Všichni se na Mistrovství Evropy cíleně připravovali několik
měsíců a vyplatilo se. Děkujeme
především rodičům, bez kterých
by tyto velké úspěchy nebyly.
Jan Steklý

PRIMÁTORKY PŘINESLY
VESLAŘŮM DVĚ VÍTĚZSTVÍ

Na již 105. ročníku Primátorek
(8.-10.6.) byl náš Veslařský klub
Slavoj Litoměřice zastoupen dvěma
čistými posádkami a další závodníci jeli ve společenstvích. Největší
radost nám na letošních Primátorkách udělaly v Praze žákovské posádky.
Již v pátek odpoledne se jel závod párových osem mixů mladšího
žactva. Závod byl dělený, v poslední
třetí jízdě zvítězila naše posádka, a
to v celkově nejrychlejším čase. Na
lodi kormidlované zkušenou juniorkou K. Vejmolovou a strokované
E. Kindlovou byli dále: B. Marešová, Š. Hojdarová, J. Lacko, O. Záruba, V. Horn, A. Illichmannová a L.
Zadák. Borci si mohli užít vše, co k
velkým vítězstvím patří: chůze po
koberci, kamery, fotoaparáty, skandování hloučku rodičů „děkujem“ a

rozhovor do mikrofonu s komentátorem Honzou Smetanou.
Středobodem finálové neděle z
pohledu našeho klubu bylo finále
osem žákyň starších, do kterého
postoupila posádka s kormidelnicí E. Heřmánkovou, strokující P.
Hojdarovou, Z. Zelinkovou a V.
Hříbalovou. Zbytek posádky tvořily
závodnice Pardubic a Štětí. Posádka dirigovaná závodnicemi našeho
klubu předvedla, že jim „nepár“
bude velmi dobře sedět, a již od
Železničního mostu si jela pro vítězství.
Primátorky jsou prostě Primátorky. Jsme rádi, že na podiu na
Náplavce byly – a dokonce dvakrát
- vidět litoměřické dresy. Velký dík
patří trenérům v čele s nestárnoucím Radomilem Peterkou.
Vojtěch Zadák

VŠESOKOLSKÝ SLET

Krásný začátek prázdnin si užilo 10
pokratických cvičenců na 16. Všesokolském sletu v Praze. Tradiční akce,
letos v rámci oslav 100. výročí vzniku
českoslov. státu, byla vyvrcholením
šestiletého sletového cyklu a sešlostí
více než 20.000 sokolů z celého světa.
Sletový týden zahájil nedělní slavnostní průvod historickým centrem
Prahy, pokračoval řadou kulturních,
vzdělávacích a hlavně sportovních akcí.
Prakticky každý den probíhaly nácviky hromadných vystoupení jako
příprava na čtvrteční a páteční finále
na stadionu v Edenu. Naši cvičenci vystoupili ve čtvrtek skladbou Gymnastický sen, muži se skládacími hůlkami
pro nordic walking, ženy s červenými
a žlutými sítěmi. Skladbu s hudbou
z nahrávek Big Bandu Felixe Slováčka s hlavní myšlenkou „Pohyb je pro
nás pramenem potěšení, zdravého
života a společně sdílené radosti“,
jsme si všichni opravdu užili.
Jan Hrkal

TÉMA: ODPADY

ZNÁTE PROCES
SEPARACE?

Přemýšleli jste někdy o tom, jaký
je další osud tříděného odpadu poté,
co jej vyhodíte do kontejnerů? Bojíte
se, že stejně skončí na společném
smetišti, a třídění je proto zbytečné?
Není tomu tak.
Kontejnery na tříděný odpad jsou
vyváženy 1 – 2x týdně, podle jejich
vytíženosti. Každý z nich je vyvážen
zvlášť, v jinou dobu, jiným autem.
Sklo, plasty i papír putují do Prosmyk, kde se nachází třídící linka. Z
plastových odpadů se zde vytřídí PET
láhve dle jednotlivých barev, tvrdé
plasty, folie či nápojové kartony, které
se v Litoměřicích sbírají společně
s plasty. U papíru pracovníci linky
oddělí pouze to, co do tříděného
papírového odpadu nepatří. Sklo
se po příjezdu do Prosmyk sype
na tzv. „střepiště“. Připravené sklo,
balíky papírů a roztříděné balíky
různých druhů plastů si následně
přebírají další zpracovatelé. Zcela
jiná cesta čeká kovový odpad. Ten je
z kontejnerů svážen do Želetic, kde
se nachází výkupna barevných kovů.
Následně si vytříděné druhy odpadů
převezmou další zpracovatelé. (bub)

VOLEJTE NÁM

Pokud máte pocit, že ve vašem okolí dochází k přeplňování
barevných kontejnerů či naopak
kontejnery na tříděný odpad zcela
chybí, obraťte se na odbor životního prostředí (tel.č. 416 916 175,
sl. Slabochová), který se každým
námětem bude zabývat.
(web)
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KONTEJNERŮ V PODZEMÍ PŘIBÝVÁ

Počet podzemních kontejnerů
na tříděný odpad v Litoměřicích se
zvyšuje. Další město buduje v Dalimilově ulici.
V průběhu posledních pěti let
postupně vyrostly podzemní zásobníky v ulicích České armády,
Dlouhá, U Stadionu, Družstevní, u Kulturního a konferenčního
centra a v ulici Marie Majerové. V
současné době jsou vytipovány lokality, kde lze umístit další. „Tento
typ kontejnerů se osvědčil. Nehyzdí okolí, obzvláště v letních měsících se z něj neline zápach a prostranství je upravené,“ vyjmenoval
výhody vedoucí odboru životního
prostředí městského úřadu Pavel
Gryndler.
Investice do výstavby jednoho
stanoviště s podzemními kontejne-

Prozatím poslední podzemní kontejner je budován v Dalimilově ulici. Na
snímku vedoucí odboru životního prostředí P. Gryndler. Foto M. Bubeníčková
ry se pohybuje okolo 700 tisíc korun. Do nádob na plast a papír se

POPLATEK NEROSTE,
NEBOŤ VÍCE TŘÍDÍME

Zájem obyvatel o třídění odpadu
se rok od roku zvyšuje. Loni se prostřednictvím barevných kontejnerů
nasbíralo 325 tun papíru, 280 tun
plastu, 218 tun skla a 9 tun kovu, což
v porovnání s rokem 2016 představuje navýšení o 53 tun papíru, o 22
tun plastu a o 9 tun skla.
Litoměřice se tak letos opět umístily
mezi deseti nejlepšími městy Ústeckého kraje v soutěži Skleněná popelnice,

kterou každoročně vyhlašuje společnost EKO-KOM za podpory kraje.
„Nárůst množství vytříděného
odpadu přisuzujeme zejména úpravě svozu papíru a plastů na stanovištích, kde opakovaně docházelo k
přeplňování kontejnerů. Již druhým
rokem se tak na nejvytíženějších
místech sváží papír a plasty dvakrát
týdně. Zároveň se loni navýšil počet
stanovišť s kontejnery na separovaný

MAPOVÁ APLIKACE JE UŽITEČNÁ

V současné době je ve městě rozmístěno již
580 barevných nádob na tříděné odpady, které
občané naleznou na 190 stanovištích. Kde se
jednotlivá stanoviště nacházejí, jaké kontejnery
tam stojí, lze zjistit prostřednictvím interaktivní
mapové aplikace. Poskytuje základní informace
o nakládání s odpady ve městě. Jednotlivé barev-

ně odlišné ikony prozradí, jaký kontejner se na
daném stanovišti nachází, co do něj lze vhazovat
a co nikoliv. Zajímavou funkcí aplikace je možnost vyhledání nejbližších kontejnerů na tříděné
odpady, např. v místě trvalého bydliště. Stačí zadat adresu či nastavit umístění na mapě, navolit
vzdálenost a obratem se na mapě dle zadaných

vejde 5 kubíků odpadu, zásobník na
sklo pak pojme 3 kubíky.
(bub)
odpad a také počet barevných kontejnerů, které mají občané k dispozici,“ vysvětluje Lucie Weberová z
odboru životního prostředí.
Cílem je postupně snižovat i množství kontejnerů na směsný komunální
odpad. „Poplatek za svoz komunálního
odpadu nezvyšujeme, ačkoliv náklady
města rostou. Chceme tím motivovat
obyvatele k zodpovědnému chování,“
uvedl starosta Ladislav Chlupáč, který
vyzývá k důslednému třídění odpadu
do barevných kontejnerů. V černých
kontejnerech na směsný odpad by
mělo končit jen minimální množství
odpadu, které již nelze opětovně využít
či recyklovat.
(eva)

parametrů zobrazí nejbližší kontejnerová stání.
Mapová aplikace je při jakékoliv změně aktualizována. Kromě kontejnerů na separovaný odpad lze v mapové aplikaci nalézt i 14 stanovišť
s kontejnery na textil, 6 červených kontejnerů a
3 E-Boxy na drobné elektrozařízení a umístění
sběrného dvora. Mapovou aplikaci naleznete na
Geoportálu města.
Lucie Weberová,
referent odboru životního prostředí MěÚ

LIDÉ BEZ DOMOVA UKLÍZELI ČERNOU SKLÁDKU

Obrovský kus práce odvedli
lidé bez domova, klienti domu
NADĚJE. Dobrovolně odklidili
černou skládku na Dělové cestě,
přičemž naplnili celý kontejner.
Úklid vytipovaných černých skládek pořádá NADĚJE každoročně
ve spolupráci s odborem životního
prostředí MěÚ. „Naši klienti mají
tyto akce rádi. Přihlásilo se mnoho
zájemců, dokonce se ani nedostalo
na všechny dobrovolníky,“ popsala
zájem Renáta Langer, pracovnice
NADĚJE, která se také zapojila do
práce. Úklidu se zúčastnili pouze
lidé bez domova, žijící na ulici.
Jednou z nich je například Pavlína
Tamášová. Odklízení skládek se

účastní pravidelně už několik let.
„Lidé si na nás na ulici ukazují a

pohrdají námi. Nikoho ale nenapadne, že můžeme být i užiteční,“

vysvětlila, čím je pro ni akce
důležitá.
Vedoucí odboru životního
prostředí městského úřadu Pavel
Gryndler poukázal na problém
zakládání černých skládek. „Stále
se objevují nové. Přitom není
nutné, aby lidé vozili odpadky
do přírody. V Litoměřicích již
několik let funguje sběrný dvůr,
kam mohou obyvatelé vozit
prakticky jakýkoliv druh odpadu a uložit ho zdarma.” Druhy
odpadů přijímaných ve sběrném
dvoru jsou uvedeny na webových
stránkách města.
Text a foto Michaela Bubeníčková
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ŠKOLSTVÍ

Na závěr slavnostního večera v hradu došlo na společné focení úspěšných žáků a studentů společně se starostou města.

OCENĚNÍ

• ZŠ Na Valech: Agáta Thea
Cepníková, Světla Šandová
• ZŠ B. Němcové: Matěj Hruška, Kateřina Sikorová
• ZŠ U Stadionu: Martin Háva,
Anežka Čapková, Matěj Živec
• ZŠ Lingua Universal: Anička
Lišková
• Masarykova ZŠ: Jessica Kabelková, Viktorie Klepetková,
basketbalový tým žákyň 8. – 9.
tříd: K. Petržilková, A. Smolková, B. Míčková, K. Karterová, K.
Kynzlová, J. Kabelková, B. Beránková a B. Dlouhá
• ZUŠ: T. Hart, S. Korábová,
L. Kacar a M. Černá, dívčí vokální skupina Daisies ve složení
D. Středová, Z. Kroupová, M.
Kirschnerová, K. Legnerová, J.
Petrovičová
• ZŠ Havlíčkova: Nikol Kekrtová, Viktorie Štěchová
• ZŠ Ladova: Daniel Bayer, Petra Vališová

Foto Michaela Bubeníčková

HRAD PATŘIL ÚSPĚŠNÝM
ŽÁKŮM A STUDENTŮM

„Večer litoměřických nadějí“. V tomto duchu
se 12. června nesla slavnostní akce v konferenčním sále hradu, jejímiž hosty se stali mimořádně
nadaní žáci a studenti litoměřických základních
škol a základní umělecké školy.
Byli oceněni starostou města Ladislavem Chlupáčem a předsedou správní rady Nadačního fondu Kalich Alexandrem Vondrou za mimořádné
úspěchy, kterých dosahují dlouhodobě nebo jich
dosáhli v právě končícím školním roce, a to jak ve
vědomostních, hudebních, tak i sportovních soutěžích. Ceněna byla i pomoc spolužákům nebo
dobrovolné aktivity odváděné ve prospěch školy
a města. Třetí ročník akce i tentokráte pořádalo
město ve spolupráci s Kalichem.
Slavnostní večer určený třem desítkám žákům
a studentům zahájila studentská hymna. Poté byl
každý žák samostatně na podiu představen a absolvoval s moderátorkou večera Evou Břeňovou

MLADÍ CHTĚJÍ AQUAPARK
A LEZECKOU STĚNU

Litoměřické děti chtějí aquapark, lezeckou stěnu s jump parkem (skákací
park) a čistější město. Náměty, které v průběhu března a dubna získaly největší počet hlasů, potvrdila v těchto dnech vyhodnocená anketa navazující
na každoroční Mladé fórum. Mezi další projekty, jejichž realizaci děti navrhují, patří například zajištění lepšího vytápění a kontrol teploty školních
tříd, zřízení více zdravých stravovacích podniků či snížení nájemného v
Kulturním a konferenčním centru pro maturitní plesy.
Mladé fórum je projektem, kde děti ze základních a středních škol dostávají každoročně příležitost navrhnout změny, které by ve městě rády viděly.
„První kola probíhají přímo na základních školách, z každé z nich vzejde
jedno hlavní téma. V druhém kole se zástupci škol setkávají u kulatých stolů se zástupci města, aby společně navrhli další náměty k řešení. Z diskuze
vyplyne deset nových témat. Vítězné podněty ze škol a deset témat z diskuze Mladého fóra je následně spojeno do ankety. Žáci všech škol poté při
hlasování vyberou dva pro ně nejdůležitější problémy k řešení. Ankety se
letos zúčastnilo 1 342 dětí,“ vysvětlila celý proces Irena Vodičková, koordinátorka Zdravého města Litoměřice.
Výsledky Mladého fóra již obdrželi radní města. Vyberou z uvedených
námětů ten, který bude realizován.
(bub)

krátký rozhovor. Nakonec obdržel knihu Dějiny
města Litoměřice, prázdninovou permanentku na
koupaliště, vstupenku na libovolné představení
kina Máj a flash disk. Zhruba 1,5 hodinu trvající program zpestřilo vystoupení úspěšné dívčí
vokální skupiny Daisies, která se letos umístila v
celorepublikovém finále na prvním místě. Obdiv
si vysloužilo i recitátorské vystoupení Tomáše
Harta, jenž je úspěšným žákem literárně dramatického oboru ZUŠ a jedním z předních herců
souboru Mladivadlo. Na závěr večera následovalo
společné focení a chvíle povídání u občerstvení v
předsálí hradu.
„Byl to příjemný večer. Je hezké vidět tolik
mladých lidí, kteří jsou hrdi na své výsledky. Ze
srdce děkuji všem, kteří tuto akci pořádají. Bylo
mi ctí se tohoto večera účastnit a jsem hrdá na
svou dceru,“ uvedla jedna z maminek Ivana Vališová.
(eva)

EKONOM: 100% ÚSPĚŠNOST

Všichni žáci čtvrtých ročníků
mají za sebou významný den - ústní část maturitních zkoušek. A na
škole EKONOM se zadařilo i letos,
úspěšnost byla opět stoprocentní.
Zahajovací ceremoniál zde začal
16. května nástupem žáků oboru
obchodní akademie. Následně přišla řada i na druhou třídu studující
obor mediální komunikace.
Ústní části státních maturitních
zkoušek nejprve předcházela část
písemná, připravována a hodnocena
společností Cermat. „Musím říct,
že se na nás, maturantech, Cermat
opravdu vyřádil. Některé úlohy byly
těžkým oříškem, ale všichni jsme je
nakonec úspěšně zvládli,“ usmívá
se Markéta Bartová, absolventka 4.
ročníku oboru obchodní akademie.
Maturitní zkouška dopadla pro
všechny úspěšně, někteří dokonce

prospěli s vyznamenáním. Velký podíl
na úspěchu jistě nese i učitelský sbor.
„Všichni žáci podali maximální výkony a za celou komisi mohu
prohlásit, že máme velkou radost z
úspěchů a přejeme všem absolventům hodně štěstí do další části života,“ řekla s úsměvem učitelka českého jazyka Miluše Kahounová.
„Myslím si, že s našimi výkony
můžeme být všichni spokojení. Jsem
hrdá na sebe i na spolužáky, že jsme to
všechno statečně ustáli a podporovali
se, což bylo zvláště v posledních dnech
před onou zkouškou opravdu potřeba.
Nicméně naši šerpu z maturitního
plesu „Maturant 2018“ jsme si obhájili
a celou maturitní zkoušku beru jako
cennou zkušenost,“ dodala Šárka Dragounová, absolventka 4. ročníku oboru mediální komunikace.
Veronika Veselá
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CONTEXTA
HLÁSÍ REKORD

Litoměřická jazyková škola Contexta vytvořila národní rekord v
kreslení obřího jazykového pexesa,
a zapsala se tak do České knihy rekordů! Do akce, kterou Contexta
pořádala s nakladatelstvím Klett, se
zapojily stovky škol a tisíce dětí a
dospělých napříč celou ČR. Úkol byl
jednoduchý. Nakreslit dva „stejné“
obrázky a připsat, co obrázky znamenají v českém jazyce a libovolném
cizím. Nový národní rekord činí 12
496 dvojic. Děkujeme sponzorům a
všem, kteří kreslili! Nyní už chystáme webovou aplikaci, kde si pexeso
budete moci zahrát v různých jazycích, které se na kartičkách objevily
např. AJ, NJ, FJ, ŠJ, IJ, RJ, slovenština, hebrejština, vietnamština, maďarština atd.
Lucie Čechová

DĚTI Z PĚSTOUNSKÝCH
RODIN JELY NA VÝLET
Výlet do Prahy připravily na
první prázdninové pondělí pro děti
z pěstounských rodin doprovázející
sociální pracovnice městského úřadu.
Cesta začala na Václavském náměstí. „Děti vedené průvodcem se
seznámily s historickými stavbami,
významnými památkami, prohlédly
si meteorologickou stanici, vyslechly řadu legend, navštívily nádvoří
Pražského hradu a řadu dalších zajímavých míst,“ poukázala na pestrost programu Denisa Dobešová,
sociální pracovnice pro doprovázení
pěstounů.
(dob)

BAREVNÝ SVĚT
KNIHOVNY

KNÍŽKA PRO PRVŇÁČKA. Všichni litoměřičtí prvňáčci se letos zapojili do
projektu každoročně realizovaného pracovníky knihovny. Celorepublikový
projekt byl zakončen v červnu v divadle, kde malí účastníci kampaně podporující čtenost dětí slavnostně obdrželi knihu Bráchova bota od spisovatelky
Evelíny Koubové.
Foto Michaela Bubeníčková

MĚSTO POŘÁDALO TÁBOR
PRO DĚTI ZE SLABŠÍCH RODIN
Zcela ojedinělý projekt pro děti ze sociálně znevýhodněných rodin prvně zrealizovalo město Litoměřice. Připravilo ve Starém Týně prázdninový pobyt pro patnáct školáků od 6 do 11 let, jejichž rodiče si letní tábor nemohli finančně dovolit.
„Pořádání takového typu táboru městským úřadem je v kraji ojedinělé, většinou jej organizují spíše neziskové organizace. Uskutečnit jsme ho mohli díky
finančním prostředkům z Programu prevence kriminality,“ uvedla vedoucí
odboru sociálních věcí a zdravotnictví městského úřadu Renáta Jurková.
Celkem 15 dětí tak prožilo v červenci pět dnů ve Starém Týně, kde se o ně
staraly pracovnice oddělení sociálně právní ochrany dětí městského úřadu.
Tábor byl nazvaný „S dětmi bezpečně“. Děti se učily první pomoci, navštívili
je psovodi z vězeňské služby, městští strážníci i profesionální hasiči. Dopravní
policisté táborníkům vysvětlili, jak se na ulici chovat bezpečně v průběhu letních prázdnin. Na programu bylo také například letní kino či dětská diskotéka.
O tábor byl ze strany rodičů velký zájem, a litoměřická radnice se proto pokusí získat na podobný projekt finance i v příštím roce.
(bub)

PRÁZDNINY S DIVADLEM

Jak dětem smysluplně naplánovat volný čas na konci prázdnin?
Pokud chcete, aby se něco nového
naučily a užily si nevšední zážitky,
pak je příměstský divadelní tábor v
Litoměřicích tou správnou volbou.
Od pondělí 27. srpna do pátku
31. srpna, vždy od 8:30 do 16 ho-

din, jim tým odborných lektorů
připravuje v prostorách divadla
zábavný program. A je na co se
těšit. „Během posledního prázdninového týdne si děti osvojí základní
herecké dovednosti, dozvědí se o
zajímavostech městského divadla,
vyzkouší si práci na jevišti a nacvičí
závěrečné představení pro veřej-

PŘIJĎTE NA BLEŠÍ TRH

nost,“ seznámila s aktivitami vedoucí divadla Tereza Vitková.
Tábor je kapacitně omezen. Může
se ho zúčastnit 10 dětí ve věku od 7
do 10 let. Cena, která zahrnuje i pitný
režim a oběd v Centrální školní jídelně, činí 2600 Kč. Přihlášku, kterou
naleznete na webových stránkách
Městských kulturních zařízení v sekci divadla, posílejte vyplněnou na e-mail: divadlo@mkz-ltm.cz. (pek)

Není lepší příležitost, jak provětrat skříně a půdy a zároveň
výhodně pořídit oblečení, knížky i raritní kousky, než „Litoměřický blešák“, který vstoupil do své sedmé sezóny. Bleší
trhy probíhají na Kostelním náměstí jednou měsíčně od 8 do
12 hodin. Další se uskuteční 11. srpna, 8. září a 6. října.
Zároveň vytvářejí prostor pro setkání a sdílení informací.
Protože jde již o několikátou sezonu, má akce své tradiční příznivce a o místa na prodej je zájem. Stačí si přinést stoleček,
židli, deku a vybrat si místo. Letos bleší trhy nabízejí i něco
navíc - kreativní prostor, kde se maluje, sázejí semínka, tvoří
a muzicíruje. Do sortimentu přibyly také lokální produkty.
Bleší trhy přispívají k dalšímu víkendovému oživení centra
a rozšíření možností, nejen jak dát nový život věcem, ale také
jak propojit obyvatele města.
Za organizátory se těší Café Páv: Bleší trhy nepatří pouze dospělým. Na své si zde přijdou
Bára Beranová, Petr Tomečka a Renata Vášová i děti.
Foto Eva Břeňová

st 22. 8. | 19.30 h | Hospoda U
Letního kina
Hastrman – autorský večer s
Milošem Urbanem (zdarma).
Z románu stříká mrva, krev a
špatné svědomí, ale tomu se u
M. Urbana nikdo nediví. Kniha
obdržela cenu Litera za nejlepší knihu roku 2001 v kategorii
próza. Následuje promítání filmu Hastrman v letním kině.
MĚSTA A OBCE ČTOU 2018
- čítárna pod širým nebem.
29. 8. – 2. 9. | každý den 10–18
h. Usedněte v parku V. Havla
do houpací sítě, sedacího vaku
nebo do trávy a listujte v knihách. Vstup zdarma.
st 29. 8. Spolek LiPen | autorské
čtení od 15 hod.
Eva Francová – Kuchařka ze
Svatojánu | beseda. Zdraví
v kuchyni s výtvarnicí a autorkou pátého dílu Kuchařky ze
Svatojánu. Od 17 hod.
čt 30. 8. Den pro fairtrade:
14 h. Fairtrade kvíz (H. U. Lendacká), o rozvoji tréninkových
farem v keňských školách aneb
“Nauč mě pěstovat jídlo“ (ShineBean).
17 h. Večeře v trávě: Povečeřte
v oblíbeném parku. Přineste si
dobroty připravené z místních,
bio nebo fairtradových surovin. Nejlepší odměníme. Během
workshopu si vyrobíte originální
náramek.
Hudba: Hand pan mystické bubínky – Juraj Hellebrandt.
31.8.–2.9. Film. festival | Různá místa projekce, vč. knihovny
so 1. 9.
10–12 h Pohádky z parapetu
s ilustrátorkou Janou M. Foltýnovou | workshop pro děti |
Čtení, stříhání, lepení
14–16 h Živý obraz | workshop
Vytvořte si vlastní kulisy. Scénku zastavíme v čase a vyfotíme.
Lektorka Eva Vopelková.
16 h. Střelecký ostrov: Krokudy čtvrtmaraton a poté hudební program | 2. díl běžeckého
seriálu Šťastný života běh, ve
kterém na autorské večery v
knihovně navazuje workshop a
nakonec – sportovní klání.
ne 2. 9. 10 h. Jóga | workshop |
Zve Studio Na pahorku od 10 h.
15 h. Michal Viewegh | autorské
čtení | Nejznámější český spisovatel bude číst ze své novinky Muž a
žena. Dá se žít se ženou, která doopravdy ví, co si její muž myslí?
17 h. Ivan Vrána Blues Band
| koncert | Rozloučení s Film.
festivalem a s Města čtou.
www.knihovnalitomerice.cz
Ivana Červinková
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NAŠI SENIOŘI

SENIORŮM ZPÍVALO DUO EVA A VAŠEK

Foto 1: V úvodu zábavného odpoledne převzali knihy a dárkové balíčky senioři, kteří se aktivně zapojili do kampaně. Foto 2: V rámci kulturního programu
jim následně zazpíval nejen starosta Chlupáč, ale i oblíbené pěvecké duo Eva a Vašek.
Foto Andrea Pěkná
Senioři se skvěle bavili u písniček oblíbené
pěvecké dvojice Evy a Vaška. Jejich vystoupení bylo
součástí již 18. setkání „Přijďte mezi nás“, které se
konalo 13. června v Kulturním a konferenčním
centru. V rámci akce byla slavnostně zakončena
kampaň Místa přátelská seniorům v Litoměřicích.
Nejaktivnější účastníky ocenil starosta Ladislav
Chlupáč společně s místostarostou Pavlem Grundem a dalšími zástupci radnice.
„Letošní ročník kampaně se těšil nejvyšší
účasti od dob založení. Návštěvnost vzrostla o

UŽIJTE SI 31. 8.
DEN SENIORŮ
Poslední srpnový den bude
areál koupaliště na Písečném
ostrově patřit hlavně seniorům.
Formou soutěží a společné zábavy
zde totiž oslaví svůj den.
„Přijďte si vyzkoušet, jaké aktivity vás baví a ve kterých jste zdatní. Cílem není soutěživost, možná
jen ta se sebou samotným,“ uvedla Milka Kuderová, koordinátorka akce spolupořádané spolkem
Lipen, Klubem českých turistů
Litoměřice, oddíly TJ Slavoj Litoměřice, Domovem seniorů U
Trati, Klubem seniorů a dalšími
dobrovolníky. Na seniory bude
čekat zábava v podobě rozmanitých her a soutěží, cvičení jógy a
Tai Chi apod. Smyslem je se společně pobavit a nabídnout známé
i méně známé aktivity.
(eva)

25 % oproti minulému roku. Soutěžní kartičku
si na informačním centru vyzvedlo 160 seniorů.
Tak velký zájem nás velice potěšil,“ zhodnotil
kampaň místostarosta Pavel Grund.
Kampaň začala 28. března setkáním s biskupem v jeho rezidenci na Dómském náměstí,
kterého se účastnilo 95 zájemců, a skončila
31. května sportovním trojbojem v Domově U
Trati. Celkem si účastníci užili 16 různých akcí,
od odpočinkových, přes poznávací až po sportovní. Ocenění, v podobě knížek o Litoměřicích

s věnováním a balíčků kosmetických potřeb,
převzalo třiaosmdesát zástupců naší nejstarší
generace, kteří se zapojili do více než poloviny
připravených aktivit.
„Kampaně jsem se loni účastnila poprvé a zaujala mne. Letos se mi nejvíce líbila jóga, která mě
inspirovala k dalšímu cvičení,“ uvedla Jaromíra
Ludvíková, jedna z oceněných seniorek.
Setkání seniorů pořádá odbor sociálních
věcí a zdravotnictví městského úřadu. Další je
plánováno na prosinec.
(pek)

ZAHRADNÍ SLAVNOST OPĚT BAVILA

V duchu Shakespearovských
her se v červnu neslo zábavné
dopoledne v Domově U Trati.
Konala se zde tradiční Velká
zahradní slavnost. Tématem byl
„Shakespeare mezi námi“.
„Senioři
si
společně
s
pečovatelkami nacvičili celkem
pět her známého dramatika.
Během půl roku sbírali informace a vyráběli kostýmy a rekvizity,“ popsala přípravy aktivizační
pracovnice
domova
Melánie
Vyskočilová. Hosté tak mohli
zhlédnout originálně pojaté veselohry Jak se vám líbí, Zkrocení
zlé ženy a tragédie, mezi kterými
nechyběla ani nejznámější - Romeo a Julie.
Domov U Trati má kapacitu 90
míst a přijímá za splnění určitých
podmínek klienty nad 65 let. (pek)

Scénky v duchu Shakespearových her chystali obyvatelé domova společně se
zaměstnanci.
Foto Andrea Pěkná

DÍLNY PRO PRARODIČE
S VNOUČATY POKRAČUJÍ

V rámci Litoměřického kulturního léta probíhají také
výtvarné workshopy určené
seniorům s vnoučaty, které se
konají v příjemném prostředí
parku Václava Havla. Pořádá
je knihovna ve spolupráci se
spolkem LiPen.
Dvě naprosto odlišné generace si v jejich průběhu mo-

hou společně vyrobit řadu
rukodělných výrobků, a to pod
vedením zkušených lektorů.
Příští workshop se v parku od 9
hodin uskuteční 10. srpna pod
vedením Ireny Štyrandové a
následně 24. srpna pod taktovkou Heleny Učíkové Lendacké.
Tvoření je zdarma.
(eva)
Foto Michaela Bubeníčková

UDÁLOSTI
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HROZEN HLÁSÍ REKORDNÍ ZÁJEM

Zbrusu novou zástavu představil
Cech českých vinařů. Vybral si pro
tuto slavnostní příležitost město
Litoměřice a prezentační, soutěžní a
prodejní výstavu vín z Čech a Moravy
Litoměřický hrozen. Jeho 7. ročník,
který se konal v sobotu 2. června v
hradu, navštívila v průběhu celého
dne téměř tisícovka návštěvníků.
Nabídka byla rozmanitá. Na Hroznu se totiž představilo 27 českých
a moravských vinařství. K degustaci byly nejen klasické odrůdy, ale
i ty nově vzniklé. A nechyběly ani
takové zajímavosti jako například
víno s kávovou chutí dozrávající na
kávových zrnkách.
Za účast vinařům poděkoval hned
v úvodu starosta Ladislav Chlupáč.
„Vážím si všech, kteří k nám do
Litoměřic jezdí opakovaně. Radost však mám i ze zájmu nových
vystavovatelů a nedávno vzniklých
vinařství, jako je například Vinařství
pod Radobýlem,“ dodal starosta.
Nejvýše ohodnoceným vínem a
titul šampiona získal Solaris 2017, pozdní sběr, z Žernoseckého vinařství.
Velký úspěch však zaznamenal i Bohuslav Schoř. Malovinař z Libkovic
pod Řípem převzal hned dva poháry
– první pro Chardonnay 2017, České
zemské víno, které bylo nejvýše ohodnoceným bílým polosladkým vínem.
Obdobně tomu bylo i u kategorie

Téměř tisícovka lidí dorazila do hradu na 7. ročník Litoměřického hroznu.
Komornější degustace vín však každý měsíc pokračují dál. Foto Eva Břeňová
růžových vín, kde nejvyššího bodového hodnocení u odborníků získala
jeho Fratava rosé 2017, České zemské
víno. „Dřina na vinici se vyplácí. Těší
mě, že vína chutnají,“ neskrýval radost
Bohuslav Schoř.
Ale nejen kvalitní vína, sýry vynikající chuti a občerstvení domácí
výroby byly k mání. Návštěvníci
ochutnali také desítky druhů čokolád.
Součástí Hroznu totiž byl i minifestival Čokoládové pokušení. K poslechu
hrál během dne Regius band Jitky
Dolejšové a večer cimbálovka M. Kotlára. Pro rodiče s dětmi nechyběl na
nádvoří hradu ani hrací koutek.

Vstupenka zakoupená v hradu
na Litoměřický hrozen platila
i na gurmánský festival Gastro
food fest probíhající na výstavišti.
Obdobně tomu bylo i obráceně.
Návštěvníky mezi oběma místy
vozil výletní vláček. „Propojení
obou takto významných akcí
se ukázalo být velmi pěkné. Až
ho společně se Zahradou Čech
a MKZ vyhodnotíme, uvidíme,
zda stejný model zopakujeme i
v příštím roce,“ uvedla vedoucí
odboru komunikace, marketingu
a cestovního ruchu městského
úřadu Eva Břeňová.
(eva)

NOVĚ JDEME
ZA PIVEM A VÍNEM
Město vydalo nové propagační
materiály v jednotném grafickém
designu (viz foto dole). S barevnými
letáčky se můžou návštěvníci města
sami vydat trasou vedoucí například
po barokních skvostech, po stopách
básníka K. H. Máchy, stezkou za
pivem a vínem či za litoměřickými
sochami.
Novým produktem nabízeným
turistům se stala stezka za pivem
a vínem. Milovníky zlatého moku
či lahodných vín dovede na místa
úzce spjatá s tradicemi pěstování
révy vinné a vaření piva. „V letáčku
s názvem Za pivem a vínem prezentujeme partnery města, kterými
jsou Klášterní vinné sklepy, minipivovar Labuť, pivovárek Koliba a Biskupský pivovar U sv. Štěpána,“ přiblížila obsah Eva Břeňová, vedoucí
odboru komunikace, marketingu a
cestovního ruchu MěÚ.
(pek)

ZAHRADA ČECH KLEPE NA BRÁNY MĚSTA

Největší výstava svého druhu nejen na
severu Čech zaměřená na všechny zahrádkáře,
chalupáře, kutily, zahradníky a milovníky
přírody odstartuje v pátek 14. září.
Nabídne sortiment, jako jsou sadba, cibuloviny, květiny, zahradní potřeby, zahradní
technika, hnojiva, postřiky. Chybět nebude ani
vše potřebné okolo domu, chalupy i zahrady z
oblasti stavebních materiálů, tepelné či solární
techniky, bytových doplňků atd. Otevřeno bude
až do soboty 22. září, denně od 9 do 17 hodin.

Po celou dobu bude výstavu provázet bohatý
doprovodný program, nejen na hlavním
pódiu, jak jsou návštěvníci zvyklí, ale také
po celém areálu výstaviště. A jak je tomu od
počátku roku 2018, i tentokrát bude laděn do
prvorepublikového duchu. Chybět nebude
výjimečná putovní výstava Ústeckého kraje,
která zachycuje hlavní historické milníky naší
republiky kolem roku 1918. Ta svou cestu
započala právě na litoměřickém výstavišti
v průběhu jarních výstav Tržnice a Bydlení.

POLICEJNÍ MISTROVSTVÍ
BUDE V LITOMĚŘICÍCH

Ve dnech 5. až 7. září se v
Litoměřicích
uskuteční
Policejní mistrovství speciálních
pořádkových jednotek s mezinárodní účastí 2018.
Vybrané
disciplíny
budou
plněny v některých částech města.
Upozorňujeme
proto
občany
Litoměřic na zvýšený pohyb policistů
ve dnech 5. až 9. září, kdy se uskuteční
hlavní část soutěže. Výjimkou
nebude ani setkání se zahraničními
účastníky soutěže. Spolu se čtyřmi
speciálními jednotkami Policie ČR
se utkají o vítězství policejní jednotky

z Německa, Polska a Slovenska.
Dovolujeme si Vás pozvat 6. září
na samotný start závodu, zahájený v
8:00 hodin na výstavišti, a dále pak na
stanoviště č.1 (workoutové hřiště na
Střeleckém ostrově) a stanoviště č. 2
(vojenský brod přes řeku Labe v ulici
Vodní cvičiště). V době od 9:00 do
13:00 hodin uvidíte účastníky závodu
při plnění vybraných disciplín. Ve
stejný den můžete navštívit stanoviště
v Terezíně - Ravelin 18 (místo konání
Josefínských slavností) v době od
10:00 do 14:00 hodin.
Jana Slámová

Krásnou vzpomínku si návštěvníci pořídí
ve fotokoutku, který nabídne množství
historických rekvizit.
Návštěvníci si opět mohou zakoupit vstupenky v předprodeji za zvýhodněnou cenu již
od poloviny srpna, a to tradičně v Informačním
centru na Mírovém náměstí a v sídle společnosti
Zahrada Čech, Na Vinici 948/13. Vstupenky lze
po předchozí domluvě zaslat poštou. Více informací naleznete na webových stránkách www.
zahrada-cech.cz.
Radka Jakovcová

CHOVATELÉ ZVOU DO ŽITENIC
Český svaz chovatelů, Základní organizace Litoměřice-Žitenice,
připravuje 14. okresní výstavu mladých králíků, spojenou s výstavou
králíků, drůbeže, holubů a okrasného ptactva, kterou bude pořádat v sobotu 25. srpna v Žitenicích od 8.00 do 17.00 hodin.
Na výstavě budou vystavovat i chovatelé z německé družební organizace
ze Sebnitz. Uvidíte terarijní zvířata, akvarijní rybičky, morčata, ovce, kozy,
ježky a další zvířata. Pro děti bude připraven bohatý doprovodný program.
Návštěvníci dostanou příležitost zakoupit do svých chovů kvalitní zvířata
(včetně kuřic), rovněž tak i chovatelské potřeby, krmiva a vitaminové
doplňky pro zvířata.
Český svaz chovatelů, ZO Litoměřice-Žitenice, má v současné době 25
členů, z toho 3 mladé chovatele. Svojí činností a pořádanými akcemi patří
mezi nejaktivnější chovatelskou organizaci v rámci okresu, ale i v širokém
okolí. Připojte se k nám. Chcete-li se stát tedy organizovaným chovatelem,
neváhejte se obrátit na zástupce ZO.
Další informace o činnosti naleznete na www.cschzitenice.wbs.cz
Jiří Anderle, předseda ZO
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FOTOGRAFOVÉ,
SOUTĚŽTE S NÁMI

Šikovní fotografové obdivující krásy
Českého středohoří, zpozorněte. Blíží
se uzávěrka 7. ročníku soutěže Život
a cestovní ruch v Českém středohoří,
vyhlášená skupinou FotoporoT. Fotografie lze zasílat již jen do 31. srpna.
Poté zasedne porota složená z profesionálních i amatérských fotografů,
která vybere ty nejlepší.
„Těšíme se nejen na snímky přibližující krásu obdivovaného Českého
středohoří a staveb v něm, ale i na život
v něm. Motivy lidí a zvířat ve spojení
s krajinou totiž v předchozích ročnících téměř chyběly, což nás mrzí,“ říká
předseda poroty Petr Hermann. Soubor nejlepších snímků bude v závěru
letošního roku vystaven v Kulturním a
konferenčním centru Litoměřice.
Připomínáme, že v 7. ročníku došlo
ke změně v pravidlech. „Vyhlásili jsme
pouze jednu kategorii, která je společná pro jednotlivé snímky i série,“ upozornil Petr Hermann. Přihlásit lze jeden až tři kusy jednotlivých fotografií
nebo jednu sérii s maximálně čtyřmi
snímky nebo obojí současně. Sběrným
místem je infocentrum v podloubí
radnice.
Více informací o pravidlech, stejně
jako vítězné snímky z předchozích
ročníků naleznete na webových stránkách www.e-fotosoutez.cz.
(eva)

LITOMĚŘICE

ZAPOJTE SE DO PŘÍPRAV
OSLAV 800 LET MĚSTA

Osm století své existence oslaví v příštím roce město
Litoměřice. V tuto chvíli se rodí koncept, který nastíní, v jakém
duchu by se oslavy mohly nést.
Podle prvotních představ se budou konat od jara do podzimu
v různých částech města – na Střeleckém ostrově, na Mostné
hoře, Lodním náměstí, Mírovém náměstí apod. Vyvrcholí v
září. V sobotu 7. září, tedy týden před vinobraním (14. 9.), se
uskuteční „městské slavnosti“ určené hlavně Litoměřičákům.
Zakončí je velký letní koncert festivalových sborů s filharmonií a následně světelná show (videomappingem), kdy dojde
k promítnutí historie města na fasádu jednoho z objektů na
Mírovém náměstí. Neděle může patřit partnerským městům,
jež odprezentují své regionální výrobky, umění, kulturu
apod. V následujícím týdnu by hlavní podium na Mírovém
náměstí patřilo každý den někomu jinému – pondělí například
divadelníkům, úterý pěveckým sborům, středa základní
umělecké škole apod. Osmidenní stěžejní oslavy pak završí
tradiční vinobraní.
Pamatováno bude i na vydání knihy, pamětní mince,
uspořádání literární soutěže na téma 800 let města, fotografické
výstavy o jeho historii apod. V duchu tohoto výročí by se mělo
nést i sochařské sympozium, jehož 5. ročník se uskuteční právě
v příštím roce.
Hrubý koncept oslav již nastínila pracovní skupina, složená
ze zástupců městského úřadu, zhruba třem desítkám lidí, kteří Kalendář města pro příští rok bude již na konci
se v Litoměřicích aktivně angažují v oblasti kultury. Získal srpna v prodeji v infocentru.
celkovou podporu, nicméně při společné diskusi padla řada
užitečných nápadů, které do něj budou zakomponovány. Přivítáme další nápady, protože mezi námi žije řada patriotů
Michala
Birnera
přijal
na radnici starosta Ladislav(eva)
Chluměsta, kteří by třeba projevili zájem se zapojit. Nápady je možno
zasílat
na mail
dagmar.zelena@litomerice.cz.
páč. Foto Eva Břeňová

PROČ SLAVIT PŘÍŠTÍ ROK?

Proč v roce 2019 budeme slavit
800 let trvání našeho města aneb kdo
vlastně výročí stvořil v tomto datu?
Předně: pachatele data výročí známe.
Jsou dva. Tím prvním je papež Honorius III. (na stolci 1216 až 1227). V
jeho listině z roku 1219 je poprvé
zmiňována zdejší osada.
Tím druhým pachatelem je badatel
a milovník Litoměřic, čestný občan
města, historik - archivář PhDr.
Jindřich Tomas (1927 - 2010). Byl to
on, kdo v 60. letech minulého století
listinu papeže Honoria III. dohledal.
Po prostudování konstatoval: Slavné
výročí oslav 750 let trvání města
Litoměřice konané v roce 1927 bylo

stanoveno chybně! A pustil se do
nápravy. Těch 750. let se tedy slavilo
velkolepě znovu, a to v roce 1969.
Pamětníci na něho jistě vzpomínají
s nadšením. Když k letopočtu 1969
přičteme 50 let, dostaneme se k číslu
800 a takové výročí bude v roce 2019.
Co se v té listině, kromě toho, že
je to nejstarší dochovaná zmínka
o osadě, jež se časem bude nazývat
Litoměřice, píše tak důležitého? Je zde
zachyceno nikdy předtím ani nikdy
poté použité pojmenování zárodku
města jako „Nová hora nad Labem“
(Novus Mons super Albiam).
V roce 1228 byla vyhotovena zajímavá královská listina. V ní klášter v

Teplé vlastnící v prostoru vznikajícího
města určité statky, za ně dostává
jako náhradu ves Kramolín. Vznik
právního města Litoměřice je tak
ohraničen lety 1219 až 1228.
Jestliže se v papežské listině hovoří
o Nové hoře nad Labem, pak tu
musela být ještě nějaká hora nad
Labem „stará“. Tou byl dnešní Dómský pahorek, kde již dříve vyrostla
feudální městská aglomerace kolem
kastelánského hradu a v roce 1057
Spytihněvem II. založená kapitula s
kostelem sv. Štěpána Prvomučedníka.
Budoucí Litoměřice začaly vyrůstat
na protějším, levém břehu dnešního
Pokratického potoka, což je onen
druhý pahorek, tedy Nová hora (Novus Mons super Albiam).

A jak Litoměřice ke svému názvu
přišly? Teorií je hodně. My ale na
závěr nepředložíme teorii vědeckou,
ale krásnou pověst. Už jako pověst
ji
zaznamenal
nejvýznamnější
pobělohorský exulant severních
Čech Pavel Stránský (1583 - 1657)
ve svém slavném díle O státě českém
(Respublica Bojema): Lidomír, chystaje se k zakládání města a snaživ se
postarati o výživu dělníků, odměřoval
zrní kterémusi mlynáři, aby je semlel
na mouku. Ale ta měřice mu přitom z
rukou vypadla a zmizela v Labi: „Jest
mi líto měřice.“ Lidomír navázal na
tento povzdech mlynářův a rozhodl
se podle něho dáti městu jméno
Litoměřice (bylo mu Líto té měřice).
Je to sice jen pověst. Ale uznejte, že
krásná. Oldřich Doskočil, historik

KÁVA S PÁROU VYHRÁLA SOUTĚŽ MÁ VLAST CESTAMI PROMĚN
Kavárna Káva s párou dosáhla významného
úspěchu v celorepublikové soutěži Má vlast cestami proměn. Projekt Zrušená železniční zastávka
získal prvenství v internetovém hlasování, a to z 97
přihlášených projektů zrekonstruovaných staveb
z celé ČR. Má vlast cestami proměn představuje
veřejnosti proměny opomíjených objektů a míst.
Úspěch je zasloužený. Kavárna totiž nabízí již 4.
rokem posezení se šálkem lahodné čerstvě pražené
kávy v malebném prostředí připomínající časy první
republiky. Sídlí totiž v budově bývalé litoměřické
železniční stanice, respektive v jedné ze tří částí
zrekonstruované zastávky. Nádraží, ve své době jedno z nejhonosnějších výpravních budov Rakouské
severozápadní dráhy v Čechách, bylo otevřeno 20.

května 1884 a sloužilo svému účelu až do roku 1958.
Od března 2013 je objekt v soukromém vlastnictví.
„Už při prvním pohledu na parkány jsem věděla, že
tady chci relaxovat nad šálkem kávy nebo se sklenkou
vína v ruce. A tak se začala rodit myšlenka založit v

nádraží kavárnu. Takovou, kam se lidi budou chtít
vracet,” svěřuje se spoluzakladatelka Kávy s párou
Jana Plíhalová.
Kavárna byla rekonstruována se snahou přiblížit
se dobovým fotografiím železnice z dob její největší
slávy. Ke Kávě s párou neodmyslitelně patří parní
lokomotiva. „Podařilo se nám jednu krásnou, malou a úžasně obnovenou z Úholiček přemístit před
kavárnu,“ popsala Jana Plíhalová. Vedle více než stodvacetileté lokomotivy je k vidění modelová železnice
s dominantami Litoměřic. V těsném sousedství kavárny se nachází kaple sv. Jana Křtitele. Ze zahrady
zrušené zastávky se naskýtá nádherný výhled na Radobýl, Dómský pahorek, biskupství a na parkány José
Rizala.
Andrea Pěkná
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TÉMA: PĚVECKÉ SBORY

LITOMĚŘICE JSOU PYŠNÉ NA SVÉ SBORY ZLATÉ PUELKY A STŘÍBRNÉ PÁNY KLUKY

Litoměřice zazářily v Jihoafrické
republice na světové sborové
olympiádě
pěveckých
sborů.
Čtyřicetičlenný dívčí pěvecký sbor
Puellae cantantes a 25členný chlapecký sbor Páni kluci se totiž 15.
července domů vrátily ověnčeny
dvěma zlatými a třemi stříbrnými
medailemi. V konkurenci 400
souborů a zhruba 15 tisíc soutěžících
z celého světa jde o mimořádný
úspěch litoměřických zpěváků.
„Litoměřice jsou na vás hrdé,“
prohlásil místostarosta Karel Krejza
před kinem Máj, kde jménem města
v dopoledních hodinách nejprve
přivítal „Puelky“ a po 15. hodině i
Pány kluky. Chvíle vítání byly opravdu dojemné, neboť rodiče připravili
řadu milých překvapení. Nechyběly
ani transparenty, dárky pro zpěváky
i sbormistry, kornouty popcornů,
dort nebo uvítací chléb se solí.
Rok trvající náročné přípravy
tak byly korunovány neskutečným
úspěchem. Dívčí sbor se her účastnil
v soutěži šampionů, kam se lze
kvalifikovat buď předchozím zlatým
úspěchem na jiném významném
festivalu, nebo předchozí účastí v
otevřené soutěži. Soutěžil v kategorii
duchovní hudba a folklor, kde
dívky získaly dvě zlaté medaile. V
kategorii mládežnických sborů si
přivezly stříbro. Nutno dodat, že
zlatých i stříbrných medailí bylo
uděleno několik. V kategorii určené
mládežnickým sborům do 21 let
představily dívky v komponovaném
pořadu skladbu Řecký slovník od
Petra Ebena, skladby finských autorů
a grafickou partituru od současného
kanadského skladatele. V kategorii
duchovní hudby zpívaly liturgické
skladby od renesance po současnost,
v kategorii určené folklóru představily
české a slovenské lidové písně.
Páni kluci vedení Václavem
Hančem soutěžili ve dvou kategoriích v otevřené soutěži, kam se
mohou přihlásit sbory bez omezení.
Získali dvě stříbra - mezi dětskými
sbory a ve folkloru.

Cesta do JAR měla pro oba sbory
tři rozměry - hudební, poznávací a
humanistický. “Na medailích máme
napsáno, že společné zpívání spojuje
národy,” poukázal Roman Pallas na
humanistický rozměr akce. Kromě
hudebních zážitků a setkání s rozmanitými kulturami velkého počtu
zemí si zpěváci přivezli domů i řadu
osobních zážitků a poznání. “Nebylo
to o exotice, o palmách, ale o tom, co
jsme si přivezli v srdcích,” řekla krátce po svém příjezdu sbormistryně
Alexandra Pallasová. Sboristky
podle ní doslova pochopily, co znamená rčení “co by za to daly děti v
Africe”. Obzvláště sociální rozdíly v
zemi byly šokující. „Procházely jsme
stovky metrů dlouhým slumem, kde
lidé žili v obrovské chudobě. Pak
jsme překročily neviditelnou hranici
a ocitly se rázem ve čtvrti bohatých,“
shodly se Štěpánka Syrovátková a
Katka Sikorovou v zážitku, který na
obě nejsilněji zapůsobil. Kromě toho
však dívky i chlapci poznali řadu
krásných míst. Pány kluky například
zaujala gepardí farma nebo Stolová
hora u Kapského města.
Oba sbory, jejichž poznávací cesta
byla po soutěžní části samostatná,
zakončily svoje putování společným
koncertem v Kapském městě.
„Nepřízeň počasí sice neumožnila vystoupit v místním amfiteátru, nicméně
i v nákupním středisku jsme místním
lidem poskytli zajímavou podívanou,“
uvedl sbormistr Václav Hanč.
Letošní jubilejní ročník se od 4.
do 14. července konal u příležitosti
stého výročí narození Nelsona Mandely. Velkolepou akci pořádá každé
dva roky německá nadace Interkultur a pokaždé na jiném kontinentu.
Příští hry se budou konat v roce
2020 v belgických Antverpách.
Fakt, že Litoměřice mají skutečně
být nač pyšné, pak dosvědčil i velký
letní koncert festivalového sboru,
který se 21. července uskutečnil
za velkého zájmu veřejnosti a za
doprovodu Teplické filharmonie na
Mírovém náměstí.
Eva Břeňová

Puellae cantantes při svém vystoupení v krojích. Foto: archiv sboru

Oblečeni do bílých košilí a červených kalhot se ve sportovní hale pro 15 tisíc
diváků představili Páni kluci.
Foto: archiv sboru

Foto 1: Místostarosta Krejza dostal od sbormistra Hanče knihu o olympiádě.
Foto 2: Úspěšní sbormistři Pallasovi.
Foto Eva Břeňová

“Puelky” se po příjezdu domů pyšnily zlatými medailemi. “Zlaté holky”, skandovali před kinem Máj na oplátku nadšení rodiče.

Fota Eva Břeňová
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KULTURNÍ SERVIS

KINO MÁJ SRPEN
3.8.

4.8.

5.8.

CHATA NA PRODEJ (ČR, 10.8.
komedie).
Chatu
prodáš,
příbuzných se nezbavíš. 17:30.
MISSION: IMPOSSIBLE –
FALLOUT (USA, akční). Tom
Cruise se vrací jako agent Ethan
Hunt, muž na tu nejšpinavější 11.8.
práci. Od 19:00 hod.
MAMMA MIA! HERE WE
GO AGAIN (USA, hudební). Pokračování oblíbeného
muzikálu plného písní skupiny
12.8.
Abba. Od 21:30 hod.
ÚŽASŇÁKOVI
2
(USA,
rodinný)
Oblíbená
rodina
superhrdinů se vrací. Od 13:30
hod a od 15:30 hod.
MAMMA MIA! HERE WE GO
AGAIN. Od 17:30 hod.
CHATA NA PRODEJ. Od 19:30
13.8.
MISSION: IMPOSSIBLE –
FALLOUT. Od 21:00 hod.
14.8.
ÚŽASŇÁKOVI 2. Od 13:30 hod
a od 15:30 hod.
15.8.
CHATA NA PRODEJ. Od 19:30
MISSION: IMPOSSIBLE – 16. 8
FALLOUT. Od 19:30 hod

6.8.

MAMMA MIA! HERE WE
GO AGAIN. Od 19:30 hod.

7.8.

CHATA NA PRODEJ. Od 19:30

8.8.

MISSION: IMPOSSIBLE
FALLOUT. Od 19:30 hod.

9.8.

TEMNÉ SÍLY (USA, thriller)
Virus zabije 98% dětí, 2%
objeví superschopnosti. 17:30
MEG: Monstrum z hlubin
(USA, horor) Může mít
někdo šanci před pravěkým
žralokem? Od 19:30 hod

– 17.8.

MEG: Monstrum z hlubin.
Od 19:30 hod.

MISSION: IMPOSSIBLE –
FALLOUT. Od 19:30 hod
MISS HANOI. Od 19:30

9.8.

ROZPUSTILÉ
LETNÍ
ČTVRTKY O BUDULÍNKOVI. Veselé
odpoledne v Atriu KKC pro
děti - pohádky, písničky, kouzelníci, balonky, trampolína.
Od 17 hod.

11.8. PIVNÍ SLAVNOSTI. Viz str 16.
16.8. ROZPUSTILÉ
LETNÍ

ČTVRTKY VESELÁ KOUZELNICKÁ
SHOW. Veselé odpoledne v
Atriu KKC pro děti - pohádky, písničky, kouzelníci, balonky, trampolína. 17 h.

19.8. TANEČNÍ ODPOLEDNE.

Přijďte si zatančit a prožít
krásné odpoledne s přáteli
u příjemné hudby s kapelou
VIVASONG VÍTI VÁVRY.
Od 15 hod v hradním sále.

22.8. LITOMĚŘICKÉ VARHAN-

NÍ LÉTO. V katedrále sv.
Štěpána vystoupí profesor
JAMES DAVID CHRISTIE
(USA), který je mezinárodně
uznávaný jako jeden z
nejlepších varhaníků své generace. Od 19 h.
23.8. ROZPUSTILÉ
LETNÍ
ČTVRTKY
-ŠÍPKOVÁ
RŮ Ž E N K A . Ve s e l é
odpoledne v Atriu KKC pro
děti. Od 17 hod.
30.8. ROZPUSTILÉ LETNÍ
ČTVRTKY -PRINCEZNA
ZE MLEJNA. Veselé
odpoledne v Atriu KKC pro
děti. Od 17 hod.

PŘÍBĚH KOČEK. Od 13:30
hodin

21.8.

JURSKÝ SVĚT: ZÁNIK ŘÍŠE.

28.8.

ŠPIÓN, KTERÝ MI DAL
KOPAČKY. Od 19:30 hod

22.8.

19:30 hod

CHATA NA PRODEJ. Od

29.8.

MAMMA MIA! HERE WE
GO AGAIN. Od 19:30 hod.

23.8.
EQUALIZER 2 (USA, thriller)
Robert McCall bojuje za práva
a spravedlnost pro ty, kteří už
ztratili veškerou naději. 17:30
BLACKKKLANSMAN (USA,
komedie) Proniknout do nenávisti. Od 19:30 hod.
ŠPIÓN, KTERÝ MI DAL
KOPAČKY (USA, dobrodružný)
Nejlepší přítelkyně se nevědomky 24.8.
zapletou do mezinárodního
spiknutí poté, kdy jedna z žen
zjistí, že její bývalý přítel byl ve
skutečnosti špión. Od 17:30 hod.
EQUALIZER 2. Od 19:30 hod.
BLACKKKLANSMAN. 21:30

DŮM KULTURY / SRPEN, ZÁŘÍ
Výstava „ MLADÍ A NEKLIDNÍ“. V hradní galerii potrvá
do 1. 9.

PŘÍBĚH KOČEK (Čína, rodin- 25.8.
ný) Jsou především líné a všechno mají na háku, ale i kočky mají
velká srdce, mají své legendy
a dny, kdy zažívají neuvěřitelně
věci. Od 13:30 hod.
JURSKÝ SVĚT: ZÁNIK ŘÍŠE
(USA, dobrodružný) Život si najde cestu. Od 15:15 hod
BLACKKKLANSMAN. 17:30 h
MAMMA MIA! HERE WE GO
26.8.
AGAIN. Od 19:45 hod.
EQUALIZER 2. Od 21:30 hod.
PŘÍBĚH KOČEK. Od 13:30 h
ÚŽASŇÁKOVI 2. Od 15:30 h
EQUALIZER 2. Od 17:30 hod.
BLACKKKLANSMAN. 19:30 h 27.8.
ŠPIÓN, KTERÝ MI DAL KOPAČKY. Od 19:30 hod

MISS HANOI (ČR, krimi)
18.8.
Kriminální drama z vietnamského prostředí. Od 17:30 hod.
TEMNÉ SÍLY. Od 19:30 hod.
MEG: Monstrum z hlubin. 21:30
ÚŽASŇÁKOVI 2. Od 13:30 hod
a od 15:30 hod.
MEG: Monstrum z hlubin. 17:30
MISS HANOI. Od 19:30 hod.
TEMNÉ SÍLY. Od 21:30 hod.
ÚŽASŇÁKOVI 2. Od 13:30 hod.
HOTEL TRANSYLVÁNIE 3:
19.8.
Příšerózní dovolená (USA,
animovaný) S naší oblíbenou
rodinkou strašidel se vydáme na
výletní parník. Od 15:30 hod
MISS HANOI. Od 17:30 hod.
20.8.
TEMNÉ SÍLY. Od 19:30 hod.

31.8. POVÍDÁNÍ O VÍNĚ –
DEGUSTACE. Tentokrát s
malovinaři - Pavlem Bulínem z
Malých Žernosek a Bohuslavem
Schořem z Libkovic pod Řípem.
V degustační místnosti od 18 h.
1.9. Zakončení výstavy „MLADÍ
A
NEKLIDNÍ“
formou
Uměleckého tržiště s živou hudbou a občerstvením po celý den.
Od 10:00 h na hradním nádvoří.
Více na www.mkz-ltm.cz
5.9. KRÁL VÍN .15 nejlepších vín

soutěže Král vín ČR, 15 vinařství
- dárky pro vylosované výherce.
Od 18 hod v degustační místnosti.
12.9. LITOMĚŘICKÉ VARHANNÍ LÉTO. V katedrále sv.
Štěpána vystoupí MARTINA
KOLÁŘOVÁ a VÁCLAV
VÁLA. Varhany a slovo o varhanní hudbě. Od 19 h.
13.9. Zasedání zastupitelstva s
účastí veřejnosti v 16 hod..
14.- VINOBRANÍ 2018. Viz str. 20.
15.9.
20.9. JAZZ & SWING. Zahreje

BONUS ORCHESTR VLASTIMILA JURČÍKA. Od 19
hod v hradním sále
Od První hodiny Tanečních
21.9. kurzů pro začátečníky i
pokročilé.
23.9. TANEČNÍ ODPOLEDNE.
Hraje R. PECHOUŠEK BAND.
Od 15 h. v hradním sále.

26.9. GALAKONCERT
EVY
URBANOVÉ. 7.
benefiční
koncert
NF
Kalich
u
příležitosti 100. výročí vzniku
Československé republiky. Více
na str. 20

Od 19:30 hod

ŠPIÓN, KTERÝ MI DAL
30.8
KOPAČKY. Od 17:30 hod.
SLENDER MAN (USA, horor)
Čtyři středoškolačky chtějí
popřít existenci tajemného
Slender Mana. Když však jedna
z nich záhadně zmizí,
vše nasvědčuje tomu, že je jeho
obětí. Od 19:30 hod.
KRYŠTŮFEK ROBIN (USA,
rodinný) Každý jednou dospěje, 31.8
ale staří přátelé zůstávají. Od
17:30 hod.

ŠPIÓN, KTERÝ MI DAL
KOPAČKY. Od 19:30 hod.
SLENDER MAN. Od 21:30 h

ÚŽASŇÁKOVI 2. Od 15:30
KRYŠTŮFEK ROBIN. Od
17:30
SLENDER MAN. Od 19:30
hod.
MAMMA MIA! HERE WE
GO AGAIN. Od 21:30 hod.
ÚŽASŇÁKOVI 2. Od 13:30 hod.
HOTEL TRANSYLVÁNIE 3:
Příšerózní dovolená. Od 15:30 h
KRYŠTŮFEK ROBIN. Od 17:30
SLENDER MAN. Od 19:30 hod.
CHATA NA PRODEJ. Od
19:30 hod

ALFA (USA, dobrodružný)
Ochočení psa změnilo člověka.
Od 17:30 hod
UPGRADE (USA, akční) Drsné akční sci-fi o chlapovi, který
se nechal nepatrně vylepšit, aby
mohl znovu stát
na vlastních nohou. Od 19:30 hod.
18. Filmový festival od 18:00
hod. Slavnostní zahájení filmem
Jan Palach spojený s účastí
režiséra filmu. Více informací k
festivalu najdete na straně 19

DIVADLO K.H.MÁCHY

LETNÍ KINO

27.- Příměstský divadelní tábor
31.8 pro děti od 7 do 10 let.
8.9. Den
otevřených dveří.

3.8.

NIT Z PŘÍZRAKŮ /Velká
Británie, USA, 2017. 21.00

8.8.

BISTRO RAMEN /Singapur, Japonsko, Francie,
2018. Projekce doprovázená
podáváním tradiční japonské
polévky ramen. Ve spolupráci se Street sushi. 21.00

11.9.

10.8. TŘI BILLBOARDY KOUSEK

12.9.

19.9.

23.9.

25.9.

30.9.

Prohlídka celého divadla
včetně zákulisí, vyprávění o
historii divadla a doprovodný program ve formě workshopu pro děti i dospělé. Od
10.00 do 17.00 hod.
Slavnostní
zahájení
vernisáže Jeden den v
Míšni. Kolektiv německých
fotografů. Od 18.00.
Úča musí pryč/ Divadlo
Verze. Na podzim v 5. třídě
základní školy se sešlo pět
rodičů dětí a očekávají jejich
učitelku. Pět rodičů je pět rozdílných charakterů. Učitelka
však nedává svoji kůži zadarmo - nastaví rodičům zrcadlo a ukazuje se, že jejich
děti jsou různým způsobem
problémové. Od 19 h.
Koncert Milena Wilke (D)
housle a Kalabis Quintet
(CZ/SK) dechový kvintet.
19.00
Brekeke/Pohádkové divadlo
Praha. Vodnická pohádka pro
nejmenší. Po pohádce výtvarná
dílna. Od 15.00 hod.
Každému jeho psychoterapeuta/ Hálkovo divadlo
Nymburk. Komedie. Co
se může přihodit, když se
zlodějíček vetře do psychoterapeutické ordinace a je
“vpuštěn” na pacienty a začne
léčit “selským” rozumem?
19.00 h.
O Budulínkovi/Sváťovo
dividlo. Od 10 hod.

ZA EBBINGEM /Velká
Británie,USA, 2017. 21.00
15.8. ÚSMĚVY SMUTNÝCH
MUŽŮ /ČR, 2018. 21.00
17.8. ROCK´N ROLL /Fran-

cie.,2017 Již od 20:45.

22.8. HASTRMAN /Česko.,2018.

Od 19:30 autorský večer s
Milošem Urbanem. Ve spolupráci s Knihovnou K. H.
Máchy. V Hospodě U letního
kina nebo venku (dle počasí).
Od 20:45.
24.8. LÉTO /Rusko, Francie, 2018.
Od 20:45.
29.8. PLANETA ČESKO /ČR,
2017. Rozloučení s prázdninami, před filmem fire show
Vox Luminas. Vstupné: 50 Kč
děti do 15 let, 80 Kč dospělí.
Od 20:30.
Vstupné: 100 Kč (pro členy
Filmového klubu 90,- Kč, v
předprodeji - smsticket 90
Kč). Letní kino je zastřešeno. Promítáme za každého
počasí. Začátky projekcí jsou
orientační, v závislosti na
západu slunce. Letní kino je
podpořeno městem Litoměřice.
www.kinoostrov.cz
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KULTURNÍ DĚNÍ

VÝSTAVA PŘIPOMNĚLA GRIMMA

Retrospektivní výstavu u příležitosti letošních nedožitých 75. narozenin litoměřického výtvarníka
Jana Grimma připravila jeho manželka Ivana. K vidění byla v průběhu června v hradu.
Na umělce zavzpomínala při
vernisáži nejen jeho žena (na snímku), ale i moderátor akce František
Janovský nebo starosta Ladislav
Chlupáč. Do srdce města se Jan
Grimm totiž nezapsal pouze jako
výtvarník, ale i jako mecenáš a organizátor významných kulturních
akcí, za nímž se do Litoměřic sjížděli slavní umělci a herci. „Nutno
říci, že Litoměřice byly magnetem
pro Grimma. Ve stejné míře to
však platilo i obráceně,“ konstatoval František Janovský. Ze všeho
připomeňme alespoň sympozium
v bývalém železničním tunelu, sochařské a malířské salony, jazzové večery v hotelu Salva Guarda,
který byl za jeho života pulzujícím
kulturním centrem města, nebo instalaci bronzového odlitku Myslbe-

kovy sochy Karla Hynka Máchy na
úpatí Mostné hory, jíž byl pomyslným hnacím motorem.
Výstava v hradu však představovala již jen zlomek děl, které
byly na jaře vystaveny ve Strahovském klášteře a Winternitzově
vile v Praze. „Zde zaznamenala
obrovský úspěch, protože napří-

klad v ambitu Strahovského klášteře ji zhlédlo více než 8 tisíc návštěvníků,“ potěšilo vysoké číslo
Ivanu Grimmovou, která při této
příležitosti vydala i nádhernou
barevnou publikaci nazvanou Jan
Grimm: Retrospektiva. Ke koupi
je v informačním centru radnice.
Text a foto Eva Břeňová

MÁJ ZVE DO LETŇÁČKU
Litoměřické kino Máj pokračuje ve zkvalitňování služeb. Po loňském vybudování letní terasy kinokavárny přišlo letos s venkovní miniprojekcí pod širým nebem.
Letňáček, jak se minikinu přezdívá, zahájil provoz 9.
června svižnou komedií Trhák. „Chceme, aby se všechny projekce nesly v duchu oddychové letní zábavy, proto
volíme známé komedie,“ uvedl vedoucí Michal Špadrna.
Venkovní terasa je umístěná směrem do dvora, kde sídlí
Základní škola Lingua Universal. Filmy jsou promítány na
plátně o rozměrech 4,5 x 2,5 metru. Srpnové pátky a soboty
budou věnovány jednotlivým dílům americké situační komedie Teorie velkého třesku. Promítá se od 21. hodiny.
Více o programu naleznete na: https://www.mkz-ltm.
cz/kino/program/miniletnacek.
(pek) Venkovní terasa má kapacitu 35 míst. Foto Eva Břeňová

MUZEUM
19. 4. – 2. 9.
Jak šel čas … s muzeem
Výstava představuje jedinečnou stavbu staré radnice, v níž
nyní sídlí litoměřické muzeum.
Osudy této budovy i její architektonické kvality přibližují
dobové fotografie, sbírkové
předměty z fondu muzea i autentické archivní materiály.
Doprovodný program k výstavě Jak šel čas … s muzeem:
14. 8., 17 h
Prohlídka budovy staré radnice. S kurátory výstavy se vydáme objevovat architektonické
kvality jedné z nejcennějších
staveb městské památkové rezervace.
30. 9. Městské bydlení za Rakouska-Uherska a v počátcích
Československé republiky
Exkurze po vybraných lokalitách města Litoměřice proběhne v rámci celorepublikového
festivalu Den architektury. Čas
a místo setkání budou upřesněny na webu muzea.
P. Gutová, muzejní referent

GALERIE
STŘEDOHOŘÍ V KOSTELE
Monumentální prostor jezuitského kostela Zvěstování Panně
Marii a krajina Českého středohoří se staly inspirací pro výstavu Kraj krajiny, pořádanou
Severočeskou galerií výtvarného umění, protože právě Litoměřice jsou branou do Českého
středohoří. Na výstavě můžeme
do 12. srpna zhlédnout díla
Romana Hudziece, Kryštofa
Krejči, Michala Strejčka, Elišky
Pokorné a Tomáše Pilaře.

LITOMĚŘICE V OBRAZECH DUN DUN ROZVIBROVAL PARK

Pod tímto názvem vyšla nová
obrazová publikace o perle severu,
královském městě Litoměřice. Jejím
autorem je místní rodák a fotograf
Fanda F. Diviš. Slavnostní křest se
uskutečnil 27. června v jezuitském
kostele Zvěstování Panně Marii za
přítomnosti více než 50 diváků.
Autor ve své prvotině zaměřil
objektiv fotoaparátu na objekty
městské památkové rezervace. Zachycuje historické zajímavosti, ale i
rekonstruovanou či novou podobu.
V úvodní textové části autor čtenáře seznamuje s historickými mezníky v osudu města od jeho vzniku
jako přemyslovského hradiště přes
válečné události až po současnost.
V obrazové části čtenáře provází po
historických objektech.
Na více než 150 barevných
fotografiích má čtenář možnost

seznámit se nejen se stavebním
vývojem
města,
působivou
krajinou Českého středohoří, ale i
zajímavostmi regionu.
Textová část knihy je přeložena
do německého a anglického jazyka.
Ke koupi je v infocentru MěÚ a v litoměřických knihkupectvích. (div)

Autor knihy Fanda F. Diviš se starostou Ladislavem Chlupáčem při
křtu knihy.
Foto Míra Slávik

Rytmy afrických bubnů rozduněly v pátek 15. června park Václava Havla. K poznávání africké
kultury nemusel nikdo cestovat.
V Litoměřicích, ve fairtradovém
městě, se uskutečnil festival Dun
Dun plný hudby, chutí a módy.
„V průběhu dne festival navštívily stovky lidí všech věkových kategorií a všichni si užili
pohodovou africkou atmosféru,“
zhodnotily průběh akce koordinátorky festivalu a Fairtradového
města Litoměřice Jana Eflerová a
Bohdana Dojčinovičová.
Na programu byla taneční i hudební vystoupení, pestrá nabídka tvořivých
dílniček, ochutnávka afrických specialit a fairtradových dobrot, soutěže, módní přehlídka, bubenický workshop i tržiště s etno zbožím. Účastníci podpořili
akci tím, že přinesli desítky stolních her, které putovaly dětem v Keni.
Dun Dun každoročně pořádá společnost ShineBean o. p. s. a komunitní
plánování sociálních služeb při odboru sociálních věcí a zdravotnictví města
Litoměřice.
Text a foto Andrea Pěkná
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LiTOMĚŘICKÉ KULTURNÍ LÉTO

7. - 8. 9. FESTIVAL OHNĚ A POHYBU

w

Čtvrtý ročník Litoměřického kulturního léta je v plném proudu. Jde
o festival, na jehož organizaci se spolu s městem podílí řada spolků,
neziskových organizací i jednotlivců.
Od června do září se v rámci LIKUL koná více než pět desítek akcí
zcela různorodého charakteru – od vystoupení žáků základní umělecké školy, divadelních spolků, tanečníků, amatérských i profesionálních
zpěváků a hudebníků, až po charitativní koncerty, workshopy a zábavné
akce pro různé generace. Což svědčí o tom, jak mimořádně kulturním
městem Litoměřice jsou. Kulturní festival podpořilo město jedním milionem korun. Jistě si z bohaté nabídky vybere každý z nás.
Na následujících stránkách Radničního zpravodaje přinášíme přehled pořadů, které nás v srpnu a září čekají.
Karel Krejza, místostarosta

„Incendio 2018“ je název 4. ročníku dětského festivalu ohně a pohybu.
Opět k nám zavítají tanečníci z okolí
a ohnivé skupiny z celé ČR. Přivezou
spoustu nových efektů, zajímavou
podívanou i lektory, kteří se těší, že
naše litoměřické spoluobčany naučí
kouzlu žonglování. Festival začíná
již v pátek 7. září ve 20 hodin v letním kině, kde proběhne žonglérská
soutěž, veřejnosti přístupná. Soutěží
se ve dvou kategoriích - Improvizace
a Show. Soutěž hodnotí kvalifikovaní porotci.
Druhý den začínáme ve 14:30 velkým průvodem z Mírového náměstí, kde najdete mažoretky z DDM
Elko Lovosice, žongléry z celé ČR a

24. - 26. 8. SVÁTKY HUDBY:
V DUCHU 100. VÝROČÍ REPUBLIKY

Zveme všechny, kdo mají zájem,
na vynikající program 6. ročníku
„Litoměřických svátků hudby“,
který je k poctě 100letého výročí
založení republiky sestaven především z hudebních děl českých a
moravských hudebních velikánů,
jako jsou Bedřich Smetana, Antonín Dvořák a Leoš Janáček.
První koncertní večer v pátek 24.
srpna od 19 hodin zazní nejprve v
podání houslového virtuóze Václava Hudečka dvě skladby: Mazurek
pro housle a orchestr e moll, op. 49
a Romance pro housle a orchestr f
moll, op. 11 od Antonína Dvořáka
a jako zlatý hřeb programu zazní
v podání Ivana Vokáče, jednoho z
českých současných nejlepších violoncellistů, slavný koncert pro violoncello a orchestr h moll, op. 104.
Minimálně stejným zážitkem
bude i druhý koncertní večer –
operní. V sobotu 25. 8. od 19,00
hodin za doprovodu Plzeňské
filharmonie zazní k poctě 100letého výročí založení republiky operní árie a dueta ze šesti oper našich
hudebních velikánů: Bedřicha Smetany, Antonína Dvořáka a Leoše

Janáčka. Podařilo se nám zajistit
na tento operní gala večer vynikající pěvce: sopranistku Janu Siberu-sólistku ND v Praze, tenoristu
Richarda Samka-stálého hosta ND
a mladého velmi nadaného basbarytonistu Borise Prýgla.
Třetí koncertní večer se uskuteční v neděli 26. 8. od 19,00 hodin v
Lovosicích. Vystoupí zde vynikající

a jedna z nejlepších českých, mezinárodně uznávaných harfenistek Kateřina Englichová. Dále na
koncertu za doprovodu hudebního
tělesa Barocco sempre giovane vystoupí dvě vynikající mladé sopranistky - Nikola Uramová a Kristýna
Kůstková.
Musica et Education o. s.
a manželé Kuldovi

také kapelu Podřipský kvintet. Průvod vás zavede na Střelecký ostrov,
kde bude od 15:00 hodin probíhat
program pro veřejnost, atrakce,
workshopy a umělecká vystoupení
zakončená Sváťovým dividlem. Festival vyvrcholí tradiční galashow od
19:00 v letním kině, kde se představí
tanečníci a ohnivé skupiny. Na závěr
galashow se ukáže pořadatelská domácí skupina Vox Luminas a jejich
nová show TIME se zpěvačkou Barborou Kacerovskou.
Festival se letos stává charitativní
akcí a vstupenkou na galashow přispějete na podporu pro popálené
děti. Více na www.incendio.cz.
Za pořadatele Veronika Jelínková

VARHANNÍ LÉTO
POKRAČUJE
Velikému zájmu se 20. června
těšilo zahájení již 28. ročníku mezinárodního hudebního festivalu
Litoměřické varhanní léto. Katedrálu návštěvou poctil houslový
virtuóz Jaroslav Svěcený společně
s varhanicí Michaelou Káčerkovou.
Hudebnímu zážitku předcházelo
slovo starosty Ladislava Chlupáče
a probošta Katedrální kapituly u sv.
Štěpána Jiřího Hladíka. Zahajovací
koncert si nenechalo ujít 375 diváků. „Jde o nejvyšší zájem, jaký jsme
kdy na Litoměřickém varhanním
létě zaznamenali,“ potvrdila Věra
Kmoníčková, ředitelka MKZ.
Kvalitní zážitky nabídli posluchačům i hudebníci druhého
koncertu, jehož návštěvnost však
již byla o poznání menší. Dne 11.
července vystoupilo Baroque music
trio (varhaník T. Thon, hobojista D.
Foltýn a trumpetista P. Hromádka).
Do třetice se katedrála rozezní
zvukem „královského“ nástroje 22.
srpna. Diváci se mohou těšit na varhanní recitál Jamese Davida Christie z USA. Festival zakončí 12. září
varhaníci Václav Vála a Martina
Kolářová, jejichž koncert bude spojený s povídáním o zajímavostech
ze světa varhan.
(bub)

11. 8. PIVNÍ SLAVNOSTI POBAVÍ A ŽÍZEŇ UHASÍ
Pivo, hudba a
dobrá nálada.
To vše neodmyslitelně patří k Pivním
slavnostem,
které se uskuteční 11. srpna na Mírovém náměstí. Návštěvníci 9. ročníku oslavy
pivního moku se mohou těšit na 25
malých, mini i středních pivovarů.
Nabídka piv a pivních speciálů jistě
bude obrovská. „Žádný z pivovarů
totiž nepředstaví pouze jeden druh
piva, takže snaha ochutnat všech-

na ovocná, ochucená, svrchně či
spodně kvašená, pšeničná, ležáky a
ostatní speciality se zdá být úsilím
zcela nadlidským,“ uvedla ředitelka
MKZ Věra Kmoníčková s tím, že
počet pivovarů ještě není konečný.
K pivu patří i dobré jídlo. Na návštěvníky čeká mnoho stánků s
občerstvením. Pivo bude prvně
čepováno do vratných kelímků. Výrazně se tak sníži objem plastového
odpadu.
O zajímavý hudební doprovod se
od 13 hodin do půlnoci postupně postarají Hašlerka, Apollobeat

revival, UDG, Hodiny a Lucie revival. Bavič a moderátor programu Olda Burda má připravenou i
řadu soutěží.
Vstupné je 80 Kč. Děti do 110 cm
mají vstupné na slavnosti zdarma,
děti do 15 let a důchodci pak zaplatí
60 Kč.
(pek)
PROGRAM:
• 13.00 Hašlerka
• 16.00 Apollobeat revival
• 18.00 UDG
• 20.00 Hodiny
• 22.00 Lucie revival

Jaroslav Svěcený při vystoupení
v katedrále.
Foto: MKZ
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31. 8. - 2. 9. LITOMĚŘICE BUDOU HOSTIT FILMOVÝ FESTIVAL

Ve dnech 31. 8. – 2. 9. se uskuteční již 18. ročník
Filmového festivalu Litoměřice s názvem Nezávislost, nespoutanost, svoboda. Téma, které v sobě
ukrývá řadu otázek i pocitů. Téma, jímž se připojujeme mimo jiné i k oslavám 100 let od založení
samostatného Československa. Možnost volby a
výběru. Omezování zevnitř i zvenku. Divokost a
spontaneita. Nezávislost, nespoutanost a svoboda
pro každého znamenají něco jiného a jedinečného.
Diváci budou moci spatřit některé z jejich podob a
variací ve třech dnech na sklonku prázdnin.
Slavnostní zahájení festivalu a následná projekce
filmu Jan Palach za osobní účasti režiséra Roberta
Sedláčka začne v pátek 31. 8. v 18:00 v kině Máj. Snímek režisér natočil podle scénáře spisovatelky Evy
Kantůrkové. Pozoruje posledních několik měsíců
života Jana Palacha na základě dostupných faktických pramenů a přemýšlí, co mladému muži táhlo
hlavou. Po projekci se uskuteční beseda s režisérem.
Před slavnostním zahájením proběhne v kině
Máj již tradičně vernisáž výstavy. Letos se bude jednat o výstavu dle komiksu Svatá Barbora od Marka
Šindelky, Vojtěcha Maška a Marka Pokorného, jehož příběh vychází z kuřimské kauzy. Také vernisáže se osobně zúčastní její tvůrci. Výstava bude letos

pojata v analogii se samotným komiksem jako pátrání po souvislostech, proto na její části budou diváci narážet na různých místech Litoměřic, na kterých
bude také probíhat festivalový program. Kromě
kina to bude knihovna, letní kino a nově také prostor v litografické dílně v Gotickém dvojčeti.
Na programu festivalu, který začíná projekcemi
již v pátek 31.8. dopoledne, budou promítány opět
filmy z 35mm filmového pásu, např. Vtáčkovia, siroty a blázni od Juraje Jakubiska, Romance pro křídlovku od Otakara Vávry, dále filmy z exotických
prostředí – Nebeští nomádi o rodině přebývající vysoko v kyrgyzských horách nebo mexický film Post
Tenebras Lux. Tento film byl oceněn Cenou za režii
na festivalu v Cannes v roce 2012. Uvedeme také
barvami explodující muzikál z období francouzské
nové vlny Slečinky z Rochefortu, vítězný snímek
ceny Na východ od západu loňského karlovarského festivalu Jak Víťa Česnek vezl Ljochu Vrtáka do
důchoďáku plný ruského rapu, satiry a gangsterů.
Diváky dále čeká nově zrestaurovaná kopie sovětského kinematografického klenotu Jeřábi táhnou
nebo festivalově úspěšný poetický dokument Chuť
cementu. Festival myslí i na dětského diváka. Pro
něj bude na programu kromě dvou pásem z Ozvěn

Anifilmu převyprávění lužickosrbské legendy o
Krabatovi Čarodějův učeň od Karla Zemana.
Dalším filmem uvedeným na festivalu bude autorský dokument Terezy Reichové Epidemie svobody, který se zabývá kontroverzní a složitou otázkou
očkování malých dětí a jeho možných vedlejších
účinků. Film přijede osobně představit jeho režisérka a po projekci bude následovat beseda. Nebudou
chybět oblíbené Ozvěny Anifilmu. V doprovodném
programu si budou moci diváci prohlédnout například Pramítačku Jana Kulky.
Na festivalu bude zastoupena i hudba v podobě
koncertu Manon Meurt - kvarteta z Rakovníka,
které oživuje odkaz kytarového stylu shoegaze a
v současnosti připravuje desku s producentem
Janem P. Muchowem. V letním kině čeká na diváky v páteční večer projekce uznávaného němého
filmu Takový je život s živým hudebním doprovodem Jana Buriana mladšího a v sobotu filmová
klasika – Bezstarostná jízda.
Filmový festival pořádá Kinoklub Ostrov díky
finanční podpoře Ministerstva kultury, města Litoměřice a ve spolupráci s řadou dalších partnerů.
Více na www.kinoostrov.cz .
Hana Galiová a Věra Preclíková

LIBOR PISKLÁK VYSTAVUJE
SOCHY NA PARKÁNECH GALERIE
V nádherném prostředí parkánů
galerie zahájil v červnu akademický
sochař Libor Pisklák letní výstavu
svých děl.
Šestapadesátiletý Libor Pisklák
je umělcem, s jehož tvorbou mnoha tváří se můžeme setkat v Litoměřicích na řadě míst – ať již jde o
kašnu na Kostelním náměstí, pítka
na Dlouhé ulici a v parku Václava Havla, kamennou kompozici
Pastýř uvnitř kruhového objezdu
před Kulturním a konferenčním
centrem, ale například i bustu ko-

mika Felixe Holzmanna nebo řadu
pamětních desek. A tak bychom
ve výčtu mohli dlouze pokračovat.
Kromě toho je duchovním otcem
několika ročníků Litoměřického
sochařského sympozia, na které zve
české i zahraniční sochaře.
Na parkánech kromě motivů jím
milovaného Českého středohoří
najdeme i portréty přátel, reliéfy a
spoustu dalších děl. Tvorba Libora
Piskláka je k vidění až do 23. září a
můžete ji zhlédnout během provozní doby galerie.
(eva)

Libor Pisklák na parkánech Severočeské galerie výtvarného umění u jednoho ze svých děl.
Foto Eva Břeňová

PROGRAM LITOMĚŘICKÉHO KULTURNÍHO LÉTA
SRPEN
3. 8. LAKE STOPPER + LA BANDA SOUND
SYSTÉM. Od 20 hodin na Lodním náměstí.
10. a 24. 8. WORKSHOP PRO SENIORY S
VNOUČATY v parku V. Havla od 9.00 hod.
11. 8. BLEŠÍ TRH. 8 - 12 hodin na Kostel. nám.
11. 8. PIVNÍ SLAVNOSTI. Více na straně 18
13. a 20. 8. TAJEMSTVÍ PAPÍRU. Dva tvůrčí pondělky v srpnu. Vyrobte si ruční papír. V Dílně ručního papíru od 10.00 do 12.00. Vstup 100/ 200 Kč
22. 8. LITOMĚŘICKÉ VARHANNÍ LÉTO.
Třetí koncert 28. ročníku mezinárodního hudebního festivalu. Varhanní recitál se uskuteční od
19 hodin v katedrále. Vstupné 180 Kč (slevy ZTP,
důchodci, studenti).
24. 8. NAUZEA ORCHESTRA. Noise-trash
koncert od 20 hodin na Lodním náměstí.
24. – 26. 8. LITOMĚŘICKÉ SVÁTKY HUDBY.
Již 6. ročník hudebního festivalu. Více na str. 18
29. 8. – 2. 9. MĚSTA ČTOU: ČÍTÁRNA POD

ŠIRÝM NEBEM. Četba a relaxace od 10 do 18
hodin v parku Václava Havla s odpoledním kulturním programem.
30. 8. RECYKL DEN. Den plný workshopů, besed a výstav zaměřených na zviditelnění témat
jako fair trade, globální odpovědnost, recyklace
apod. Od 10 hodin v parku V. Havla.
31. 8. NETRADIČNÍ PUTOVÁNÍ PO BALI.
Vernisáž výstavy fotografií Adély Lustykové Meltické z putování po indonéském ostrově. Od 17
hodin v kavárně Fér Kafe.
31. 8. – 2. 9. 18. FILMOVÝ FESTIVAL LITOMĚŘICE. Více na této straně.
ZÁŘÍ
1. 9. MASSACRE IN HARBOR VOL.IV, METAL/HC FESTIVAL. Od 16 h. na Lodním nám.
1. 9. 3. ROČNÍK KROKUDY ČTVRTMARATON. Na Střeleckém ostrově od 14 hodin. www.
krokudy.cz
7. a 8. 9. DĚTSKÝ FESTIVAL OHNĚ A PO-

HYBU INCENDIO. Více na straně 18
8. 9. BLEŠÍ TRH. Od 8 do 12 hodin na Kostelním nám. Více na str. 18
8. – 30. 9. KVARTETO. Výstava fotografií Lenky a Aleny Krejčových, Táni a Jiřího Kindlových
v Dílně ručního papíru.
8. 9. EVA TURNOVÁ + ETURNITY + PEPEK
& NÁMOŘNÍK. Autorské čtení a alternativ rock
na Lodním náměstí od 20 hodin.
12. 9. LITOMĚŘICKÉ VARHANNÍ LÉTO.
Vystoupí a slovem provede varhaník a varhanář
Václav Vála a Martina Kolářová. Od 19 hodin v
katedrále. Vstupné 180 Kč
14. – 15. 9. VINOBRANÍ. Více na straně 20
15. 9. JARMARK BABÍHO LÉTA. Tradiční jarmark od 10 hodin v parku V. Havla.
22. 9. KINOKLUB SLAVÍ 20 LET! Den s filmovými projekcemi, hudbou i tancem na lodi Cargo Gallery Litoměřice. Vstupné 100 – 200 Kč.
www.kinoostrov.cz.
26. 9. KONCERT PRO HOSPIC. Více na str. 20
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NF KALICH POZVAL NA KONCERT
PRO HOSPIC EVU URBANOVOU

Se státotvorně laděným koncertem pořádaném u příležitosti 100. výročí vzniku Československé republiky
vystoupí v Litoměřicích slavná operní pěvkyně Eva Urbanová. Benefiční koncert, jehož výtěžek ze vstupného
bude věnován Hospici sv. Štěpána, pořádá již posedmé
Nadační fond Kalich za podpory města Litoměřice v
rámci Litoměřického kulturního léta. Vstupenky (390
Kč) jsou v předprodeji v síti MKZ.
Koncert se uskuteční 26. září od 19 hodin v Kulturním
a konferenčním centru. Eva Urbanová vystoupí za doprovodu Moravského klavírního tria. První dáma české
opery a renomovaný brněnský ansámbl Moravské klavírní trio oslaví stoleté výročí založení republiky zařazením
nejslavnějších českých autorů. Eva Urbanová se představí
v mnoha rozdílných rolích jako Libuše, Mařenka či Vendulka v áriích ze slavných oper Bedřicha Smetany, dále
jako Fibichova Šárka, Dvořákova Rusalka či Jůlie. Program okoření výběr z Dvořákových Cigánských melodií,
oblíbené národní písně Jana Masaryka a virtuózní skladby
klavírního tria. Vrcholem slavnostního večera bude árie
Kostelničky z Janáčkovy Její pastorkyně.
Nadační fond Kalich tak pokračuje v sérii benefičních
koncertů, na nichž se postupně představily skupiny Hradišťan, Spiritual Kvintet, Bratři Ebenové, Ondřej Havelka a
Melody Makers, The Tap Tap a loni trio operních pěvkyň
Andrea Kalivodová, Tereza Mátlová a Pavlína Senic. Výtěžek pro hospic se za tu dobu již blíží milionu korun. (eva)

DNY EVROPSKÉHO
DĚDICTVÍ
Litoměřice se opět připojují ke
Dni otevřených památek. V sobotu
8. září od 9 do 17 hodin tak můžete
zdarma navštívit:
• Divadlo Karla Hynka Máchy
• Dům Pod Kalichem
• Historické podzemí s lapidáriem
• Kostel sv. Václava
• Oblastní muzeum, Mírové nám.
• Kostel Všech svatých
• Kostel sv. Vojtěcha
• Kostel sv. Jakuba, Dominik. nám.
• Katedrála sv. Štěpána
• Hrad, vč. expozice vinařství
• Galerie a muzeum litoměřické
diecéze, Mírové náměstí
• Kostel Zvěstování Panny Marie
• Dům Na Vikárce
• Blumentrittova a Rizalova bašta,
• Kino Máj, Sovova ul.
• Kostel sv. Ludmily, Kapuc. nám.
DOPROVODNÝ PROGRAM
GOTICKÉ DVOJČE,
Jezuitská ulice, litografická dílna
14 –17 h. Stručný úvod do grafické
techniky litografie, názorná ukázka
úpravy kamene, kresba, příprava k
tisku a samotný tisk litografie.

KAREL IV. SE UŽ TĚŠÍ NA VINOBRANÍ

Nádvoří hradu:
16:00 Bran
18:00 Od plotny skok
20:00 Bordo
Nádvoří divadla:
Program dosud nebyl uzavřen
U Hvězdárny - dětský lunapark

Třetí zářijový víkend bude v
Litoměřicích již tradičně patřit
vinobraní. Víno a hudba lákají každoročně desítky tisíc
návštěvníků. Letos tomu nemá
být jinak. Oblíbená akce nabídne
14. a 15. září kromě dobrého jídla
a pití i hodiny zábavy odehrávající
se na čtyřech scénách v podání
několika stovek účinkujících.
Vstupné je opět zdarma.
„Vinobraní přinese bohatý a
pestrý program na všech podiích pro celé rodiny. Každý si
najde svůj žánr a široká škála
stánků naskýtá spoustu zajímavostí a pochutin k vynikajícímu burčáku a vínu nejen od
místních vinařů,“ informovala
Věra Kmoníčková, ředitelka
Městských kulturních zařízení,
jenž akci organizují.
Jak v pátek, tak v sobotu bude
na Mírovém náměstí připraven
historický jarmark s desítkami
stánků, souboje rytířů, středověké
kejkle, bujaré tance a dobová
hudba. Samozřejmostí je také
tradiční královský průvod, který
v sobotu v 15 hodin vyjde z hrad-

Král Karel IV. se svou družinou tentokráte dorazí nikoliv na 13., ale až na
15. hodinu. Organizátoři tak vyslyšeli přání rodičů malých dětí, které po
obědě ještě chodí spát.
Foto Eva Břeňová
ního nádvoří. Na své si přijdou i
nejmladší návštěvníci. Jsou pro
ně přichystány pohádky a zpívání
na Divadelním nádvoří i na Historické scéně, šermování, zoo se
spousty zvířátek, malování na
obličej, atrakce v ulici Máchovy
Schody a kolotoče na parkovišti
u Hvězdárny. Velkolepý sobotní
program vyvrcholí nezapomenutelným ohňostrojem.
Návštěvníci i obyvatelé města
však musejí počítat s tím, že cen-

trum města bude v 14. i 15. září
dopravě uzavřeno.
(pek)
PÁTEK 14. 9.
Hlavní scéna:
15:00 Varmužova cimbál. muzika
18:00 Team revival
20:00 Barbora Poláková
21:30 Relax
Historická scéna:
Program dosud nebyl uzavřen

SOBOTA 15. 9.
Hlavní scéna:
10:00 OH Band
14:00 Vítězové Little star
15:00 historický průvod
16:00 Petr Kalandra Memory Band
18.00 Richard Krajčo (trio)
19.30 Pískomil se vrací
Ohňostroj
21:00 Electroswing
Historická scéna:
Program dosud nebyl uzavřen
Nádvoří hradu:
16:00 Petra Vlková trio
18:00 Duende
20:00 George Michael Freedom
Project
Nádvoří divadla:
Program dosud nebyl uzavřen
U Hvězdárny - dětský lunapark
(Změna programu vyhrazena)
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