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Tisíce lidí i letos
Dagmar Havlová
odhalí bustu
zavítaly na vinobraní

DVOUMĚSÍČNÍK

SLOVO STAROSTY
Konec prázdnin a
měsíc září jsou na
události tradičně bohaté. Nejinak tomu
bylo i tentokráte.
Měl jsem radost z návštěvnosti
Zahrady Čech, stejně jako z průběhu vinobraní, kterému i letos
přálo počasí. Do našeho města
zavítala řada vzácných hostů. Mezi
nejvýznamnější patřili velvyslanci
Lucemburska a Belgie. Potěšil
mě rekordní zájem veřejnosti o
besedu týkající se budoucnosti
města Litoměřice, která probíhala
v září v domě kultury. Je dobře,
že přibývá obyvatel, kterým záleží na osudu města, jehož rozvoj
úspěšně pokračuje. Ať již jde o
stavbu nového parkoviště na sídlišti, zahájení stavby sběrového
dvora u pokratických závor nebo
otevření nového hřiště na petanque
na koupališti. Před sebou máme
několik pěkných akcí. Dvě z nich
- výstava psů a výstava drobného
domácího zvířectva - proběhnou
v říjnu na výstavišti. V divadle si
pak společně připomeneme 10.
výročí úmrtí Felixe Holzmanna.
Na závěr mi dovolte popřát hodně
školních úspěchů našim dětem,
kterým začal nový školní rok.
Ladislav Chlupáč
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V sobotu 22. září se ve 14 hodin rozezněly kostelní zvony a na litoměřické náměstí
vjel Karel IV. s družinou. Přivítal ho starosta města Ladislav Chlupáč v roli purkmistra. Nechyběl ani bůh vína.
Foto: Eva Břeňová
Hned 28 vinařství se o víkendu prepouze odhadovat, na Ostrovní festival
zentovalo na litoměřickém vinobraní. přišlo zhruba deset tisíc diváků. Jednatel
Zatímco počet stánků s burčákem doagentury Dream Production Lubomír
sáhl neuvěřitelných pěti desítek, zájem Machoň však byl s ohledem na vysoké
stánkařů s ostatním sortimentem byl levstupní náklady z počtu návštěvníků
tos ve srovnání s loňským rokem nižší. rozčarován. „Očekával jsem jich více
„Co je však důležité, počasí nám přálo a a těžko hledat důvody,“ konstatoval
litoměřické náměstí bylo opět plné lidí, jednatel. Ti, co přišli, však zklamaní urkteří koštovali dobrý burčák a bavili se,“ čitě nebyli. Na obřím podiu sklidil velký
shrnula akci ředitelka Městských kulúspěch Jirka Macháček se skupinou
turních zařízení Věra Kmoníčková.
MIG 21, a poté i skupina Kabát, jejíž
V pátek se obzvláště příslušníci střední vystoupení bylo přenášeno na čtyři leda starší generace bavili při cimbálovce, kové obrazovky. Z nabitého programu
následně při písničkách Petra Spáleného vypadla s ohledem na prohibici pouze
a na závěr i Roxette revival. Vrcholem
Jagermeister ZONE.
sobotního dne se stal ve 20 hodin ohňoZ pohledu bezpečnosti proběhlo letošstroj, kapela Michala Hrůzy a závěrečné ní vinobraní bez problémů. „Pouze jsme
vystoupení Bonitů. Své příznivce si nave večerních hodinách zaznamenali něšel i historický program Společnosti pro kolik stížností na hluk pocházející z huzachování historie a romantiky, který
debního festivalu,“ uvedl velitel městměl své vlastní podium. Tyršovo náměsské policie Ivan Králik. Část výtěžku
tí tentokráte patřilo hlavně jazzu.
ze vstupného bude věnována hospici sv.
Zatímco počet návštěvníků na náměstí Štěpána. Částku pořadatel upřesní v námůžeme s ohledem na vstup zdarma sledujících dnech.
(eva)

Stavba sběrového dvora byla zahájena
V bývalém areálu Českých drah
u pokratických závor byly zahájeny
stavební práce na stavbě nového sběrového dvora. Do provozu má být uveden
v polovině příštího roku, což oproti
původnímu plánu představuje téměř
roční zpoždění.
„Důvodem byla změna projektové dokumentace související se stavbou nové
kanalizace nejen pro sběrový dvůr, ale
i část Teplické ulice. Vedena totiž bude
protlakem pod železnicí, čímž zasahu-

jeme do ochranného pásma železnice,“
vysvětlil místostarosta Karel Krejza. Vedení radnice proto hodlá zahájit jednání
se Státním fondem životního prostředí,
od něhož získalo desetimilionovou dotaci, o posunutí termínu realizace díla.
„Některé stavební práce totiž svým charakterem neumožňují jejich provedení
v zimních měsících,“ dodal Krejza.
Výběrové řízení na dodavatele stavby,
které snížilo původní cenu o 25 procent,
vyhrála s nejnižší nabídkou firma Chlá-

dek a Tintěra.
Provoz jednoho sběrového dvora v Želeticích je podle mínění zastupitelů pro
potřeby čtyřiadvacetitisícových Litoměřic nedostačující, navíc je vzhledem
k poloze na okraji města hůře dostupný.
Zastupitelé proto rozhodli o nákupu pozemků a nemovitosti od Českých drah
tak, aby nový dvůr mohl být vybudován
v těsné blízkosti pokratických závor, se
vstupem z Nerudovy ulice, tedy nedaleko centra města.
(eva)

Město Litoměřice a Nadační fond
Kalich zvou veřejnost na odhalení busty
Václava Havla. Účast na slavnostním
aktu, který proběhne 8. října ve 14 hodin
v parku Václava Havla (U Hvězdárny),
potvrdila i Dagmar Havlová. Zpestřením kulturní akce bude vystoupení
kapely Jazz Kohnspiracy ve složení:
Petr Tichý (kontrabas), Jan Schneider
(bicí), Vratislav Brabenec (saxofon, klarinet), Michal Hrubý (klarinet, saxofon).
V programu zazní improvizace na téma
skladby Nebo jití jest Hospodinovo z
desky The Plastic People of The Universe Pašijové hry velikonoční.
Veřejná sbírka na vytvoření díla byla
prodloužena do konce října. Případní
dárci proto ještě mohou zasílat peníze
na účet 107-1679340267/0100, který
byl speciálně založen městem Litoměřice pro účely sbírky. Jmenovitý seznam
dárců bude zveřejněn v příštím vydání
Radničního zpravodaje.
(eva)

Novým radním je
Lukáš Znojemský
Litoměřice mají nového radního.
Po rezignaci MUDr. Hassana Meziana (na snímku vlevo) obsadil uvolněné místo Mgr. Lukáš Znojemský,
pedagog Masarykovy základní školy. Zvolen byl nadpoloviční většinou zastupitelů hned v prvním kole
hlasování, které proběhlo aklamací
na úvod srpnového jednání městského zastupitelstva.
Odcházejícího sociálního demokrata tak nahradil stranický kolega.
Prosadit na uvolněné místo svého
člena se pokusili i komunisté, a to
zastupitele Václava Knotka, ovšem
pro svůj návrh nezískali dostatečnou podporu. Hassanovi Mezianovi poděkoval starosta Ladislav
Chlupáč za dosavadní práci a novému radnímu popřál ve funkci hodně
úspěchů.
(eva)

Lukáš Znojemský (vpravo) se při
rozhodování o novém radním zdržel
hlasování.
Foto Eva Břeňová
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Odhodlání realizovat geotermální projekt zůstává
Realizace průzkumného
vrtu byla úspěšná

Již od roku 2008 probíhá v Litoměřicích příprava unikátního projektu hloubení geotermálních vrtů, které by měly
zásobit město teplem a rovněž vyrábět
elektřinu. Původní předpoklady hovořily o spuštění teplárny již v tomto nebo
příštím roce, zatím je však projekt stále
ve fázi příprav. „Když jsme v té době na
zastupitelstvu rozhodovali o hloubení 5
km vrtů, byla trochu jiná situace. Město
mělo prakticky zajištěné potřebné finance od Světové banky, ale kvůli přestupu
České republiky do kategorie rozvinutých zemí se stalo přispěvatelem do
tohoto fondu a již nemělo na prostředky
nárok,“ přibližuje situace starosta města
Ladislav Chlupáč.
Přesto odhodlání projekt realizovat zůstalo a město začalo hledat nové finanční
zdroje. Svou roli sehrál i fakt, že město
v letech 2006-2007 úspěšně provedlo
průzkumný vrt do hloubky 2111 metrů,
a to za podpory Ministerstva průmyslu
a obchodu, který ověřil vhodnost této
lokality pro stále ještě novou metodu
získávání tepla z hlubin země, tzv.
technologii horké suché skály (hot dry
rock - HDR). Ta nevyužívá podzemní
zdroje horké vody či páry, která je vrtem
jímána na povrch, ale vytváří uzavřený
systém, který sestává z injekčního vrtu,
jímž je do hloubky vháněna voda, a
několika jímacích vrtů, které vodu po
ohřátí v rozpukané hornině přivádí zpět
na povrch. „Jedná se prakticky o velkou
karmu s tím, že těleso, které zajišťuje
ohřev vody na cca 180 stupňů, tvoří
velká masa horké rozpukané horniny
hluboko v zemi, kterou voda proudí a
ohřívá se,“ zjednodušeně vysvětluje
princip HDR starosta Chlupáč.

Počet zkušených firem je
v tomto případě omezený
V roce 2009 pozvalo město Litoměřice
desítku firem z celého světa, aby prezentovaly své technologie a postup, kterými
by geotermální projekt realizovaly. I
když je technologie HDR využívána po
celém světě, stále jde o velmi inovativní
postup, který vyžaduje mnohem větší
zkušenosti a špičkové materiály než ty,
které jsou standardně využívány např.
při těžbě plynu nebo ropy. I z tohoto důvodu je počet firem, které takový projekt
umí realizovat, poměrně omezený.
Co je ale mnohem důležitější, je fakt,
že firmy neumí doposud dopředu garantovat úspěšné vytvoření podzemního
výměníku. „I proto nejsou schopny a
ochotny realizovat podobný projekt
tzv. „na klíč“, upozorňuje starosta. Zde
prakticky začaly problémy, s kterými se
investor, tj. město Litoměřice, potýká
dodnes a jejichž vyřešení je podmínkou
započetí vrtných prací a dokončení celého projektu. „Konzultační firma, která
stála na počátku přípravy projektu, byla

samého počátku přípravy projektu, teprve nyní se ale zdá, že obě strany směřují
k dohodě.

Geotermální projekt byl
rozdělen na dvě etapy

Studie nadzemní budovy teplárny
přesvědčená o tom, že kontrakt na klíč
je možný a že všechna rizika převezme
právě firma, která vyhraje výběrové
řízení,“ přibližuje novou situaci první
místostarosta Karel Krejza, zodpovědný
za ekonomiku města.

Je třeba nalézt správný
model financování

Tento předpoklad se ale postupně
potvrdil jako mylný, a město muselo
začít hledat další alternativy financování
realizace celého projektu. I to byl impulz
k výměně hlavního konzultanta v roce
2011 a posílení vlastního projektového
týmu města. „Chováme se zodpovědně a
nehodláme v žádném případě město hnát
do rizika, že bude muset vracet dotaci ve
výši stovek milionů korun v případě, že
by se nepodařilo získat z vrtů dostatečné
množství energie,“ poukazuje místostarosta Krejza na klíčovou podmínku
realizace projektu i na fakt, že dostupné
finanční tituly jsou vázané na konečné
výstupy, to znamená, že podmínkou
získání dotace je vybudování teplárny a
generátoru elektřiny s určitým výkonem.
Ten ale nemůže v tuto chvíli nikdo přesně určit a už vůbec ne garantovat.
„Dnes je projekt postaven na reálných
základech,“ zdůrazňuje starosta města
a přiznává, že původní představy byly
dost odlišné a trvalo dva roky, než se
díky celé řadě domácích a zahraničních
odborníků podařilo dopracovat všechny
potřebné analýzy, studie a modely, které
prokázaly životaschopnost projektu a
definovaly podmínky, za jakých je skutečně realizovatelný.

Město do projektu dosud
investovalo 13 milionů

Projekt prošel do závěrečného kola hodnocení v evropském programu NER300,
který finančně podporuje inovativní
projekty na obnovitelné zdroje energie.
„Náš projekt reprezentuje jako jediný
Českou republiku v tomto programu
a v posledním kole hodnocení jsou již
jen tři obdobné projekty, kromě našeho

i slovinský a maďarský,“ vypočítává
další úspěch místostarosta. Z tohoto programu by město mohlo získat podporu
200 až 250 milionů korun v případě, že
projekt úspěšně dokončí.
Za tyto zkušenosti muselo ale město
vydat ze svého rozpočtu nemalé prostředky, jejichž výše se pohybuje okolo
13 milionů korun. To je však podle
manažera projektu Antonína Tyma stále
nepoměrně málo ve srovnání s podobnými projekty v zahraničí. Podle něj
mají získané know-how a zkušenosti
mnohem větší hodnotu, pakliže se
podaří je v budoucnu využít nejen pro
projekt v Litoměřicích. Naráží tak na
fakt, že existence testovacího vrtu a
areálu kasáren v majetku města poskytují unikátní příležitost pro budoucí
vznik technologického centra, které by
sloužilo vědeckým účelům, univerzitám
a specializovaným firmám, jež by pro
město znamenaly další ekonomický i
společenský přínos.

Intenzivní příprava
je téměř u konce

Tříletá intenzivní příprava je téměř u
konce. Město získalo potřebná povolení, na několika zbývajících se pracuje
a měla by být vydána do konce roku.
To je samo o sobě možné považovat za
úspěch, neboť unikátnost projektu způsobuje komplikace i při povolovacích
procesech, protože podobný projekt
doposud u nás nikdo nepovoloval, a
tudíž je řada rozhodnutí správních orgánů v podstatě precedenty do budoucna.
I v tom je třeba město za jeho snahu
ocenit, neboť prošlapává cestu svým
následovníkům.
„Nezastíráme, že s desítkami povolení
byly někdy velké potíže a dodnes se
s nimi potýkáme,“ přiznává starosta.
Zejména získání územního rozhodnutí
byl podle něj dlouhý proces a jeho
pravomocné vydání napadl u krajského
soudu žalobou provozovatel místní
výtopny, společnost Energie Holding,
a.s. S touto společností město jedná od

Projektový tým nyní pracuje na úpravách některých dokumentů tak, aby
projekt získal potřebné financování.
Po dlouhých úvahách byl s ohledem na
eliminaci rizik a dostupnost financování
rozdělen na 2 etapy. V první etapě by
měl být realizován jeden vrt, který ověří
predikovanou teplotu a umožní otestovat
prostupnost hornin v pěti kilometrech,
což je pro další rozhodování o odvrtání
zbývajících vrtů a dokončení projektu
zásadní. Pokud první vrt dopadne dobře,
pak dojde k realizaci druhého vrtu a vytvoření podzemního výměníku. K jeho
vytvoření se využívá tzv. stimulace, kdy
je jedním vrtem vháněna pod velkým
tlakem voda do hloubky tak, aby došlo
k dostatečnému narušení horniny a její
prostupnosti. Voda si pak, zjednodušeně
řečeno, najde cestu nejmenšího odporu
jímacím, neboli produkčním vrtem zpět
na povrch. Teprve po důkladné analýze
vytvořeného podzemního rezervoáru a
s ohledem na jeho stabilitu a vydatnost,
bude rozhodnuto o dokončení třetího
vrtu a výstavbě nadzemních technologií,
tj. teplárny a generátoru, jež budou umístěny v budově ne o mnoho větší, než je
rodinný dům.
Město nyní jedná s několika ministerstvy o nové podobě projektu a usiluje o
získání financí na realizaci první etapy.
„Myslíme si, že je to férový a odpovědný přístup,“ komentuje současnou situaci
starosta města. Nejde o malé prostředky,
celý projekt odhadujeme přibližně na 2
miliardy korun, přičemž první vrt nás
přijde na 300-400 milionů.
Evropské fondy, které město hodlá pro
financování projektu využít, jsou nyní u
konce programovacího období 2007-13 a
vhodné dotační tituly jsou již vyčerpány.
Proto se Litoměřice obrací také směrem
k novému programovacímu období pro
roky 2014-2020, kde by právě inovativní
projekty pro čistou energii měly dostat
velký prostor.
Antonín Tym, manažer projektu

Ilustrační
výměníku

schéma

geotermálního
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Restauratérům končí sleva nájmu
Vedení radnice se rozhodlo zrušit
po patnácti letech úlevu na nájemném
podnikatelům, kteří v nebytových prostorách města nabízejí v historickém
jádru Litoměřic gastronomické služby.
V roce 1997 rozhodli zastupitelé
snížit nájemné o 50 % v restauracích
a bistrech nabízejících teplou kuchyni.
Radnice totiž měla eminentní zájem
oživit centrum a turisticky jej zatraktivnit. Proto učinila restauratérům
zajímavou pobídku. Vstříc vyšla i
zájemcům o následné zřízení sezónních předzahrádek. „Po patnácti letech
se dá říci, že podnikatelské prostředí
je v jádru města stabilizované, a není
důvod jej nadále zvýhodňovat oproti
ostatním,“ odůvodnil místostarosta
Karel Krejza.
Radní k nepopulárnímu kroku
přistoupili i s ohledem na obyvatele
městských bytů nacházejících se na
náměstí, z nichž mnozí poukazovali
na negativní jevy, jako je hluk z předzahrádek, zápach z kuchyní, zhoršené
podmínky k parkování apod. Roky
trvající zvýhodnění podnikatelů proto
stále častěji kritizovali. Jejich hlasy
zesílily poté, co jim město nájemné
zvýšilo a živnostníkům nikoliv.

I díky restauracím s předzahrádkami je centrum Litoměřic turisticky atraktivnější.
Foto Eva Břeňová
Stejně jako v případě nájmu
v městských bytech, tak i v případě
gastroprovozoven neproběhne zvýšení nájemného naráz, nýbrž ve dvou
vlnách. Dosavadní padesátiprocentní
zvýhodnění bude sníženo pro rok 2013
na polovinu, tedy na 25 procent, a od

Radnice zvýšila
informovanost
Na webových stránkách města nacházejí lidé od počátku září více informací.
Na základě rozhodnutí zastupitelů jsou
nově zveřejňovány i podklady k zasedání zastupitelstva a zápisy z jednání
výborů a komisí města. Vyslyšeny tak
byly hlasy některých obyvatel, které
v poslední době na toto téma zaznívaly.
V reakci na rozhodnutí již vydal tajemník městského úřadu Karel Chovanec

příkaz, v němž je kromě jiného uvedené,
jakým způsobem se tak má dít.
Příkaz stanovuje povinnosti a postup
zaměstnanců úřadu při zveřejňování
informací a upravuje formu a způsob
zveřejnění. „Vychází zejména ze zásad
transparentnosti veřejné správy při
respektování ochrany osobních údajů
a práva na svobodný přístup k informacím,“ vysvětlil tajemník Chovanec.

1. ledna roku 2014 bude zvýhodnění
zrušeno úplně. „Od tohoto data budou
i provozovatelé restaurací a bister
v centru platit 1400 korun za metr
čtvereční,“ upřesnil vedoucí majetkového odboru městského úřadu Václav
Härting.
(eva)
V žádném případě tak nebudou zveřejňovány osobní údaje, které by mohly
vést k identitě fyzické osoby, nýbrž pouze iniciály jména, příjmení a název města, v němž má dotyčná osoba bydliště.
„Tento krok přináší vyšší nároky na
vedoucí odborů, protože jsou i nadále
povinni připravovat verzi pro zastupitele
se všemi potřebnými údaji, a nově i druhou verzi pro veřejnost se zřetelem na
respektování zákonů, jako je například
zákon na ochranu osobních údajů. Vycházíme tím však vstříc větší informovanosti občanů,“ konstatoval místostarosta
Václav Červín.
(eva)

Lidé viděli první elektromobil
Elektromobil Škoda Octavia, úsporné
škodovky green line a green tec, hybridy
Prius a Yaris od Toyoty, auta na zemní
plyn, elektroskútry a elektrokola byly
17. září v době od 11 do 17.30 hodin
k vidění na Mírovém náměstí. Město
Litoměřice se tak opět připojilo ke kampani Evropský týden mobility.
Ekologicky úsporné dopravní prostředky si lidé mohli nejenom prohlédnout,
ale i vyzkoušet. Pro příchozí byla připravena anketa, jejíž výherce dostal jeden
z vystavených vozů na jeden den k dispozici. Navíc jízda prostředky městské
hromadné dopravy byla bezplatná.
Kampaň probíhala i v jiných dnech.
Její organizátoři připravili pro veřejnost
zábavné odpoledne na Střeleckém ostrově, zakončené pohádkou a dopravními
hádankami čertíka Poplety. V sobotu
15. září instruktoři asociace Nordic

walking seznamovali aktivní
občany s „chůzí
s
hůlkami“.
V neděli 16. září
se mohli cyklisté
zdarma
svézt
cyklobusem do
krajiny Českého
středohoří. Další
akce byly určeny
pro žáky mateřských, základních a středních Lidé si se zájmem prohlíželi i elektroskútry. Foto Eva Břenová
škol a také pro
seniory.
nosti šetrnějších alternativních způsobů
Akci pořádalo Zdravé město Litomědopravy. Pokud to jde, měli bychom
řice společně s partnery. „Cílem bylo upřednostňovat chůzi a cyklistiku před
upozornit na narůstající negativní vliv jízdou autem,“ konstatovala projektová
automobilové dopravy, zhoršující se
manažerka městského úřadu Rita Vlčkostav životního prostředí, ukázat možvá.
(eva)
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Termín splatnosti
poplatku se blíží
Již jen do 31. října mají lidé čas
na zaplacení poplatku za komunální odpad, tedy 498 korun za osobu
a rok. Těm, kdo nezaplatí včas,
hrozí finanční sankce.
Vedení radnice loni učinilo
ústupek lidem, kteří si nesplnili
povinnost do 31. srpna z důvodu
končících dovolených. Těm, kdo
zaplatili do 30 dní po uplynutí
lhůty splatnosti a neměli dluhy
z minulých let, město snížilo sankci na pouhých 50 korun na osobu.
S ohledem na přání obyvatel
posunuli letos zastupitelé termín
splatnosti na 31. říjen. V případě
nerespektování povinnosti však
již bude stanovena sankce obvykle
používaná v procesu vymáhání,
tedy ve výši padesáti procent základního poplatku, což činí 249 korun na osobu. „Při platbě převodem
je rozhodující, aby peníze byly
připsány na účet města nejpozději
k 31. říjnu,“ upozornila vedoucí
ekonomického odboru městského
úřadu Iveta Zalabáková.
Poplatek je možno zaplatit převodem nebo v hotovosti na oddělení poplatků MěÚ nebo na hlavní
pokladně v Pekařské ulici. (eva)

Angličtina
pro seniory
Od října letošního roku nabízí Knihovna Karla Hynka Máchy pro seniory další
aktivitu. Kromě Dopoledního klubu
aktivního stáří a literárního klubu Lipen
mohou od října navštěvovat kurz angličtiny. Voňavý šálek anglického čaje bude
přichystaný každé úterý dopoledne. Podrobnosti se dozvíte na každém oddělení
knihovny.
(tok)

Zónami se bude
zabývat komise
Vedení radnice se hodlá zabývat
myšlenkou případného zavedení nízkoemisní zóny. Což znamená, že například do vymezených částí města by
směla zajíždět pouze některá vozidla.
Touto tematikou se bude v dohledné
době zabývat komise životního prostředí, která připraví návrh do rady
města a následně i do zastupitelstva.
Podle vedoucího odboru Pavla Gryndlera by se omezení týkalo pravděpodobně jen historického jádra města.
„Důležitý bude typ motoru, stáří vozidla, jeho „kouřivost“ a momentální
rozptylové podmínky,“ uvedl vedoucí
Gryndler. Smyslem nových opatření
by bylo dosáhnout zlepšení kvality
ovzduší, a to z hlediska koncentrace
oxidu dusíku a polétavého prachu.
(eva)
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Obhajoba
byla úspěšná
Litoměřické nemocnici se v létě
podařilo obhájit pro další tříleté období
certifikát ISO 9001 na zajištění technicko-provozních a obchodně-ekonomických služeb nemocnice a zajištění
služeb klinických laboratoří a služeb
lékárny. Jedná se o náročnou prověrku
všech technologických a organizačních procesů těchto pracovišť, která je
předpokladem pro poskytování vysoce
kvalitních služeb.
V oblasti řízení kvality však nejde
o jedinou aktivitu nemocnice. Ta totiž
v současné době intenzivně pracuje na
akreditaci komplementu laboratoří dle
normy ISO 15 189. Na oddělení klinické biochemie a hematologie již potřebné
návštěvy akreditačního orgánu (Český
institut pro akreditaci - ČIA) úspěšně
proběhly a nyní se čeká na vydání
osvědčení o akreditaci. Oddělení klinické mikrobiologie je v této chvíli krátce
před podáním žádosti o vydání osvědčení o akreditaci. Akreditační šetření ze
strany ČIA by na tomto pracovišti mělo
proběhnout do konce roku 2012. (nk)

Nemocnice
byla jediná
Do své závěrečné fáze vstupuje mezinárodní grantový projekt s názvem
„E-learning-přenos na poli moderního
zdravotnického vybavení“, do kterého
se vedle zahraničních nemocnic jako
jediná nemocnice v ČR zapojila Městská nemocnice v Litoměřicích a jehož
příjemcem je firma Linet spol. s.r.o.
Podstatou tohoto projektu je tvorba
e-learningových vzdělávacích lekcí v
oblasti ošetřovatelské péče.
„Naše všeobecné sestry v rámci projektu pomáhaly s tím, že se vyjadřovaly
k potřebám vzdělávání a také testovaly
pilotní vzdělávací lekce“, komentovala přínos nemocnice manažerka pro
nelékařské zdravotnické obory Lenka
Kalábová. „Na základě jejich četných
námětů a připomínek jsou tyto e-learningové lekce upravovány do uživatelsky příznivé podoby a následně budou
využity pro vzdělávání všeobecných
sester v celé České republice,“ dodala.
Ukončení projektu je plánováno na listopad 2012.
(nk)
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Opatrnost byla na místě
Na základě četných dotazů novinářů ve
věci údajného neposkytnutí zdravotních
služeb vydala Městská nemocnice v Litoměřicích tiskové vyjádření:
Ve čtvrtek 06.09.2012 v dopoledních
hodinách jsme přijali na lůžkové oddělení 68letého pacienta pro bolesti
břicha, byla provedena řada vyšetření
a testů, která vedla ke stanovení příčiny onemocnění. Vzhledem k tomu,
že další léčebný postup vyžadoval
operační zákrok v celkové anestezii dne
08.09.2012, bylo na základě telefonické
konsultace ošetřujících lékařů s vedením nemocnice rozhodnuto, že tento zákrok je zatížen určitou mírou možných
komplikací a v zájmu pacienta bude
bezpečnější provést tento zákrok na vyšším pracovišti, v tomto případě na urologickém oddělení krajské Masarykovy
nemocnice v Ústí nad Labem, kdy bylo
toto ošetření telefonicky domluveno.
Pacient byl o tomto postupu informován
a nevyjádřil proti němu nesouhlas. Pro-

vedení zákroku nebylo neodkladné a pacient byl sanitním vozem v odpoledních
hodinách 08.09.2012 převezen.
Opatrnost nemocnice při poskytování
zdravotních služeb uvedenému pacientovi je na místě, neboť stále není
uzavřen více jak tři roky trvající občansko-právní soudní proces mezi jeho
synem a nemocnicí o náhradu škody
a nemajetkové újmy v celkové výši
21 mil Kč. I během uplynulých čtyř

let jsme poskytovali zdravotní služby
členům rodiny žalující strany, avšak
nikdy se nejednalo o operační zákrok
s touto mírou operačního rizika. Protože
se chceme vyhnout možnému nařčení
z podjatosti, zejména pokud by došlo
během operačního výkonu nebo po jeho
skončení ke komplikacím, volili jsme
výše uvedený postup.
Leoš Vysoudil, člen Správní rady
a ředitel pro zdravotní péči

Ředitelka: Vzdělávání je nákladné,
proto žádáme o podporu z EU
Pouhé dva měsíce měla nemocnice
na to, aby zpracovala projekt na výzvu otevřenou Ministerstvem práce
a sociálních věcí na konci měsíce
června. „Naše nemocnice každý rok
vynakládá do oblasti vzdělávání téměř
dva milióny korun, což je nutné pro
zvyšování a udržování kvalifikace a
odborných dovednosti zaměstnanců.
Letos je to poprvé, co se smějí do této
výzvy přihlásit také příspěvkové organizace a tak jsme neváhali,“ komentuje
příležitost člen Správní rady a ředitel
pro ekonomiku a provoz Vladimír
Kestřánek a dodává: „Nemocnice pak
může uspořené prostředky věnovat do
jiných oblastí, například na rozvoj a
vybavení pracovišť.“
Městská nemocnice podala žádost o finanční podporu z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu
Lidské zdroje a zaměstnanost a nyní
bude zhruba do počátku příštího roku
čekat, zdali uspěla.
„Příprava žádostí o evropské prostředky
nebyla jednoduchá, ale my jsme se rozhodli do přípravy projektu investovat

První národní fairtradová
konference bude v Litoměřicích
Město Litoměřice, Fairtrade Česká
republika a NaZemi Vás srdečně zvou
na první ročník celostátního setkání
zástupců měst, obcí, regionů a jejich
partnerů a dalších zájemců o fair trade.
Konference se uskuteční 30. října od 10
do 16.30 hodin v litoměřickém hradu.
Součástí bude i módní přehlídka fairtradového oblečení a prezentace prodejců
fairtradových výrobků v předsálí. Více
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na www.litomerice.cz/ftkonference.
Litoměřice jsou Fairtradovým městem
i v tomto roce. Město opět naplnilo kritéria mezinárodní kampaně Fairtradová
města, jejímž cílem je podpořit spravedlivý obchod. Kontrolní komise ocenila
zejména stále se zvyšující dostupnost
fair trade produktů ve městě a pořádání
velkého množství akcí na podporu spravedlivého obchodu.
(mt)

potřebnou energii. Naše služby vyžadují profesionalitu a neustálé sledování
nových trendů. Vše v medicíně podléhá neustálým inovacím, takže kontinuálním vzděláváním je třeba nové
poznatky neustále doplňovat,“ uvedla
předsedkyně Správní rady nemocnice a
výkonná ředitelka Stanislava Pánová.
Projekt by měl nemocnici přinést částku
v celkové výši 25 miliónů korun. Tato
částka není určena pouze na vlastní
vzdělávání zaměstnanců, ale i na vybudování nové počítačové učebny vybavené prezentační technikou s možností
přímého přenosu z operačních sálů.
Zaměstnanci budou mít nově k dispozici také interní výukový portál a
nemocnice pořídí také novou výpočetní
techniku, aby zajistila svým zaměstnancům lepší přístup ke vzdělávání. Člen
představenstva a ředitel pro zdravotní
péči Leoš Vysoudil doplňuje: „Jsem
rád, že jsme mohli do projektu zařadit

také vzdělávání našich mladých lékařů
v rámci jejich předatestační přípravy.
Toto vzdělávání je velmi nákladné a pro
našich 50 lékařů v předatestační přípravě uhradí na dva roky všechny náklady
s tím spojené.“

Podle výkonné ředitelky nemocnice Stanislavy Pánové je třeba klást velký důraz
i na vzdělávání zaměstnanců. Foto (eva)

Projekt přinese úspory
V těchto dnech byly zahájeny práce na
realizaci hlubinné studny pro dodávku
pitné vody pro litoměřickou nemocnici.
„V první fázi je nutné nejprve přesně
určit skutečné složení a kvalitu vody
nacházející v dané hloubce. Od této
skutečnosti se budou odvíjet další kroky,
jako je např. určení rozsahu a stupně její
úpravy a to tak aby splňovala kritéria pro
její užívání v nemocničním zařízení. V
této chvíli realizujeme první odtěžení,“
uvedl člen Správní rady nemocnice a ředitel pro ekonomiku a provoz Vladimír
Kestřánek a dodal, že předpokládaná

hloubka studny může být až 200 metrů.
Nemocnici k záměru vlastní hlubinné
studny přiměla vidina úspor za vodné
v objemu zhruba 1,5 miliónu korun
ročně a tím pádem i rychlé návratnosti
vložených prostředků. Předpokladem je,
že při stále rostoucích cenách vodného a
stávající spotřebě vody, by se vložené
prostředky mohly vrátit do tří let.
Na tuto investiční akci je vyčleněna částka přibližně 5 miliónů korun, přičemž 2
milióny korun jsou investičním příspěvkem zřizovatele, zbytek dodá nemocnice
z vlastních investičních zdrojů.
(nk)
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Městská nemocnice bojuje proti
rakovině tlustého střeva
Rakovina tlustého střeva a koTento test je běžně k dostání
nečníku se v České republice
u praktických lékařů a jeho
vyskytuje mimořádně často.
provedení je zcela nenáročné.
Při srovnání s jinými státy je
Lidé starší 55 let mohou buď
u nás dokonce nejvyšší výskyt
pokračovat v pravidelných
tohoto onemocnění. Každý rok
testech na okultní krvácení
je v České republice zhoubný
(doporučováno jednou za dva
nádor tlustého střeva či konečroky) nebo se mohou rozhodníku zjištěn asi u 8000 osob a
nout pro tzv. primární screeje v České republice druhým
ningovou kolonoskopii, kterou
nejčastějším nádorovým onepak postačí provést jednou za
mocněním u mužů i u žen (při
deset let.
vynechání některých nádorů
Kolonoskopie je endoskopickožních). Městská nemocnice
ká metoda, kdy je přístrojem
v Litoměřicích proto nově
zavedeným do tlustého střeva
usiluje o statut screeningového
zobrazována sliznice po celé
kolonoskopického centra, aby
jeho délce. Je tak možno dipomohla s vyhledáváním tohoto
agnostikovat i jemné změny
onemocnění u bezpříznakové
v barevnosti sliznice, zánětlivé
populace.
změny, polypy, nádory atd.
„V republice je v současné
„V záchytu nádorů tlustého
době asi 150 těchto center, chtěli
střeva je koloskopie metodou
bychom se stát jedním z nich,“
nejpřesnější. Přístrojem lze
představila záměr předsedkyně
provádět i léčebné zákroky,
Správní rady nemocnice a
odstranění polypů, stavění
výkonná ředitelka Stanislava V letošním roce pořídila nemocnice na gastroenterologické krvácení, případně označení
Pánová. Jak dále dodala. „Bude pracoviště dva nové videokolonoskopy. Foto Naďa Křečková místa, kde bude následně
to logické pokračování rozvoje
operovat chirurg,“ vysvětlil
našeho gastroenterologického pracovišScreening v České Republice je podle primář gastroenterologie Pavel Svobotě, které bylo vybaveno dvěma novými
da a dodal, že na gastroenterologickém
preventivní vyhlášky určen pro osoby
videokolonoskopy Olympus Exera ll,
pracovišti litoměřické nemocnice
starší 50ti let. Mezi 50-54 lety by si
které byly pořízeny z příspěvku zřizoprovedou téměř tisíc koloskopických
měl každý občan nechat jednou ročně
vatele, Města Litoměřice“.
vyšetření ročně.
(nk)
udělat test okultního krvácení (TOKS).

Radní jmenovali novou
dozorčí radu nemocnice
Litoměřičtí radní jmenovali s účinností od 2. srpna členy dozorčí rady
Městské nemocnice v Litoměřicích.
Završili tak záměr zřizovatele synchronizovat funkční období dozorčí
rady (dále jen DR) společně se správní radou nemocnice. Funkční období
jednotlivých členů DR je pět let.
Za členy dozorčí rady byli jmenováni Martin Bukvář (zaměstnanec nemocnice delegovaný odbory, vedoucí
technicko-provozního oddělení), Ing.
Radek Lončák (radní města), MUDr.
Vladislav Procházka (zastupitel a
primář ortopedie), Daniel Sadil (podnikatel), Jan Szántó (místostarosta)
a MUDr. Jana Štěrbová (bývalá

Předsedou
dozorčí
rady byl opět jmenován
radní města Ing. Radek
Lončák, který se problematikou
zdravotnictví
dlouhodobě zajímá

ředitelka
litoměřické
pobočky
VZP, nyní
v
důchodu). Oproti
minulosti
přibyl v DR
jeden člen.
Nově
je
tedy
šestičlenná,
přičemž
jeden člen
musí
být
delegován
největší od-

borovou organizací nemocnice z řad
zaměstnanců.
„Struktura jmenovaných členů
jednoznačně vyvrací předcházející
fámy, že účelem personálních změn
mělo být snížení počtu lékařů.
Volbou Jany Štěrbové a Vladislava
Procházky je dodržen původní počet lékařů. Mezi jinými byl osloven
i bývalý člen DR MUDr. Roman
Záhora, který se však s ohledem na
rozšíření svých privátních aktivit a
předpokládané velké časové vytížení kandidatury vzdal. Což ostatně
vyplynulo z jeho písemného prohlášení,“ informoval starosta Ladislav
Chlupáč.
Radní města poděkovali předchozí
dozorčí radě nemocnice za její velmi
kvalitní spolupráci a odpovědný přístup k této dobrovolné činnosti. (eva)
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Srdíčko nabízí
novou službu
Pečujete o zdravotně postiženého
člověka a hledáte zařízení, které by
vám s péčí pomohlo? Vstříc v tomto
směru vychází litoměřické Centrum pro zdravotně postižené děti a
mládež Srdíčko, které zavedlo tzv.
odlehčovací službu. „Ambulantní
sociální služba je určena osobám
starším 26 let se sníženou soběstačností z důvodu mentálního, tělesného či kombinovaného postižení, o
které je jinak pečováno v jejich domácím prostředí,“ informovala vedoucí Srdíčka Ivana Humlová s tím,
že odlehčovací služba byla zřízena
s ohledem na rodinné příslušníky.
Dlouhodobá péče totiž pro ně bývá
fyzicky i psychicky náročná.
„Odlehčovací služba znamená
možnost, že bude o rodinného příslušníka postaráno na přechodnou
dobu, a to dle konkrétní domluvy
několik hodin i vícekrát v týdnu,“
upřesnila vedoucí Humlová. Sociální službu může pečující rodina
využívat krátkodobě, pravidelně,
ale i jednorázově. V zařízení lze
po předchozím dojednání domluvit
návštěvu s prohlídkou, v rámci které
budou podány veškeré potřebné
informace.
Centrum Srdíčko, které je příspěvkovou organizací města, je možno
kontaktovat na telefonním čísle 416
742 087.
(eva)

Záchranka dostala
od kraje sanitku
V kraji jezdí od září osm
nových sanitek. Vedení Zdravotnické záchranné služby
Ústeckého
kraje
přidělilo
jednu i litoměřickému stanovišti. Sanitky byly zakoupeny
z investičního fondu ZZS po
schválení orgány Ústeckého
kraje. Každé vozidlo stálo 1,955
mil. Kč (hodnota všech sanitek
je tedy 15,640 mil. Kč), jsou to
auta Volkswagen Transporter T5
4motion s motorem 2,0 BiTDi
s výkonem 132 kW.

Další fáze rekonstrukce kuchyně pomalu končí
Již za několik týdnů by měla být
dokončena druhá etapa rekonstrukce
nemocniční kuchyně.
„Tyto práce navázaly na předchozí
část, kdy byly vybudovány nové přípravny na severní a východní straně
budovy stravovacího provozu, konkrétně jde o přípravny masa, zeleniny
a prostor pro myčku černého nádobí
včetně skladu tohoto nádobí. Úplně

nově vznikla chodba oddělující trasu
pro zásobování přípraven od čistého
prostoru varny. Dokončená je rovněž
přípravna studených večeří a dva nové
chladicí boxy,“ popsal průběh prací
referent oddělení rozvoje Josef Prchlík. Jak dále připomněl, tak celé akci
předcházela první etapa rekonstrukce
kuchyně spočívající v modernizaci
varny včetně instalace nového vyba-

vení, jako jsou kotle, sporáky, pánve,
konvektomaty a nápojový automat.
Na tyto dvě etapy naváže v budoucnu
rekonstrukce prostoru výdeje stravy a
prostoru myčky bílého nádobí.
Rekonstrukce stravovacího provozu,
která je zcela financována z vlastních
investičních prostředků nemocnice,
přináší především výrazné zlepšení
hygienických podmínek přípravy

stravy pro pacienty i pro zaměstnance
nemocnice. Stávající zařízení totiž
sloužilo svému účelu téměř 30 let a
bylo na konci své životnosti. Nově se
vaří za použití moderních technologií
s nízkou energetickou náročností.
Také kompletní elektrifikace kuchyně
umožnila odstavení parní kotelny,
která vykazovala vysoké energetické
ztráty.
(nk)
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Vstup do bazénu
mírně podražil
Plavecký bazén je po pravidelné letní
jednoměsíční odstávce opět v provozu.
„Byla provedena údržba a čištění všech
provozů. Nově jsme do cirkulace bazénové vody vsadili UV lampu, která
zlepší kvalitu vody z hlediska mikrobiologického znečištění a zbytkového
(vázaného) chloru. V prostoru vstupu
do šaten jsme instalovali bezpečnostní
skříňky na cennější věci návštěvníků,“
informoval vedoucí bazénu Ladislav
Beneš. Z důvodu podstatného zpřísnění
předpisů byla u malého bazénu demontována dětská skluzavka. Nová již byla
zakoupena.
Zvyšování cen provozních vstupů se
od letošního srpna promítlo do změny
ceníku. Cena jedné hodiny v plaveckém
bazénu se zvýšila o pět korun. Kompletní ceník a informace o provozu jsou
k dispozici na www.mszltm.cz .
Od nového školního roku bude příspěvková organizace Městská sportovní
zařízení v Litoměřicích sama v plaveckém bazénu zajišťovat výuku plavání
školních a předškolních dětí, včetně plavání kojenců a rodičů s dětmi. „Hlavním
důvodem změny je snižování dotací pro
školy a schopnost zajistit výuku plavání
škol podstatně levněji,“ vysvětlil vedoucí.
(eva)

Literární soutěž
má své vítěze
Literární soutěž Máchovou stopou
2012 bude vyhlášena v sobotu 10.
října v 15 hodin v sále Knihovny K. H.
Máchy v Litoměřicích. Po slavnostním
a pracovním setkání, na němž bude
také pokřtěno nové číslo knihovního
bulletinu s vítěznými pracemi v jeho
literární příloze, bude od 19.00 v klubu
Jemafor (Mrázova 31) následovat kulturní program s autorským čtením, promítáním filmu, hudebním vystoupením
místní kapely a tančírnou. Tato akce je
rovněž otevřená pro veřejnost. Vstup
zdarma.
(čuch)

Kalich pořádal charitativní koncert
pro Hospic sv. Štěpána v Litoměřicích
Dómské náměstí v Litoměřicích
ožilo 5. září večer hudbou skupiny
Hradišťan. Nadační fond Kalich
Alexandra Vondry zde totiž pod
širým nebem pořádal charitativní
koncert, jehož celý výtěžek šel na

proto, abychom společně ukázali, že pomněl, že naše nejstarší generace
s námi může počítat,“ uvedl senátor v Litoměřicích nikdy nezůstávala na
Vondra, který na závěr charitativního okraji zájmu. I proto město vybudovečera předal řediteli hospice Pavlu valo nový domov pro seniory právě
Česalovi šek na 98 tisíc korun. Částna Dómském pahorku, který je na
ku zaokrouhlil na 110 tisíc korun
jedné straně oázou klidu a na straně
poté, co dalších druhé se nachází přímo v historic12 tisíc korun přikém jádru města.
dal ze svého.
Charitativní koncert pořádal NF
Na koncert Kalich za pomoci Městských kulprobíhajícího za turních zařízení Litoměřice a Svapěkného počasí toštěpánské kapituly, která bezplatně
přišlo zhruba pět zapůjčila Dómské náměstí. Pozdravit
stovek
diváků. účastníky koncertu proto osobně přiTi byli nadšeni šel i probošt kapituly, kanovník Jiří
nejen ze skvělého Hladík, a litoměřický biskup Jan
hudebního zážitku Baxant.
zprostředkovanéHospici se rozhodl pomoci i Ústecký kraj, který v září schválil mimoNa Dómské náměstí dorazilo zhruba pět stovek diváků, kteří ho vynikající muzikou Hradišťanu,
řádnou půlmiliónovou dotaci. Stalo
tak vyjádřili solidaritu s hospicem.
ale i myšlenkou se tak i zásluhou krajského a zároveň
akce. „Byl to pro litoměřického zastupitele Hassana
podporu činnosti místnímu hospici
mne ohromný
sv. Štěpána.
Na koncert dorazilo zhruba pět zážitek. Myšlenka
spojit
stovek diváků. „Atmosféra zde mi
připomíná tu velehradskou. Jsem kulturní zážitek
s pomocí dobré
úplně nadšen a dojat tím, v jakém počtu jste se dostavili, abyste vyjádřili věci mne velmi
podporu zařízení, jež si naši pomoc o s l o v i l a , “
zaslouží. Ocitlo se letos v nelehké uvedla Ivana
Beránková,
finanční situaci a my jsme tu nyní
která do Litoměřic přijela
z Maštova na
Chomutovsku.
Krok NF Krásné písně v podání Hradišťanu si zpívali i koncertu přítomní
Kalich vyvolal klienti hospice společně s dobrovolníky, kteří v tomto zařízení
další vlnu soli- pracují.
Fota Iveta Lhotská
darity. Jednatel
společnosti Balkancar Jaromír Mareš Meziana, který finanční pomoc
následně předal řediteli Česalovi šek poté, co zařízení nedostalo dotaci od
na 50 tisíc korun. Pozadu nezůstalo Ministerstva práce a sociálních věcí,
prosazoval.
ani město Litoměřice. Místostarosta
Hospicem, který vznikl v roce 2000
Karel Krejza oznámil, že část výtěžku z Ostrovního festivalu, na který u jako první na severu Čech, prošlo za
příležitosti vinobraní zavítá skupina uplynulou dobu více než 2600 nevyŘeditel hospice Pavel Česal převzal
léčitelně nemocných klientů.
Kabát, půjde hospici.
od senátora Vondry výtěžek ze vstupEva Břeňová
Starosta Ladislav Chlupáč přiného.

Krize s nedostatkem míst
ve školkách odezněla
Litoměřické mateřské školy jsou
v tomto školním roce schopny uspokojit
zájem rodičů. Situace z posledních dvou
let, kdy poptávka po místech výrazněji
převýšila kapacitu, odezněla. S ohledem
na další demografický vývoj by se už
neměla v nejbližších letech opakovat.
„Na začátku nového školního roku
mohu konstatovat, že všechny děti,
které mají trvalé bydliště v Litoměřicích, budou umístěny do mateřské školy
v momentě, kdy dosáhnou tří let,“ ujistil
místostarosta Litoměřic Václav Červín.
Faktem prozatím zůstává, že ne vždy si
maminky mohou vybrat školku, která
je nejblíže jejich bydlišti. „Vše je ale o
komunikaci mezi rodičem a ředitelkou
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mateřských škol. Místa se uvolňují
průběžně,“ upozornila vedoucí odboru
školství, kultury, sportu a památkové
péče městského úřadu Andrea Křížová.
V dohledné době v Litoměřicích
přibudou díky soukromým provozovatelům nová místa. Například začátkem
října by měla být otevřena soukromá
mateřská škola v ulici Odboje. Jde o
zařízení, které dosud fungovalo v centru
města. Přestěhováním do nového objektu dojde k navýšení kapacity. Radní
města zároveň vydali pozitivní stanovisko i k záměru Ladislava Šrejbra,
který v budoucnu hodlá v Litoměřicích
zahájit provoz další soukromé mateřinky.
(eva)

Rozmarýn dává šanci dětem
se zájmem o techniku
Děti, ale i dospělí se zájmem o techniku
mají šanci se rozvíjet. V Litoměřicích
zahájí v říjnu činnost nový technický
klub, který bude fungovat při domu dětí
a mládeže. V těchto dnech pořádá nábor
zájemců, jež mají chuť v něm pracovat.
„S rozjezdem klubu nám pomůže město
Litoměřice, jehož vedení přislíbilo uvolnit
finance na nákup základní techniky, nábytku a provedení nezbytných prostorových
úprav místností, které budeme využívat,“
uvedl Jiří Rudolf, koordinátor klubu,
jemuž město poskytlo prostory v bývalé
Máchově základní škole.
Výše finančních prostředků v počátku
činnosti umožní zahájení jen vybraných
sekcí, jako je modelářství, elektrotech-

nika, robotika, ITC – programování a
omezeně ostatní sekce dle zájmu. V těchto
dnech probíhá dotazníková akce, jejímž cílem je zjistit zájem dětí o jednotlivé sekce.
Dotazníky jsou k dispozici v tištěné formě
v DDM Rozmarýn, na dětském oddělení
litoměřické knihovny a v základních školách. Dotazník je možno vyplnit i elektronicky na www.technickyklub.cz/portal.
„Rádi bychom nabídli dětem a mládeži
nejen technické vyžití, získání znalostí a
dovedností, možnost přípravy na budoucí
studia, konzultační činnost pro všechny
zájemce o techniku, ale i možnost soutěžní
činnosti, která je vždy kořením jakéhokoliv snažení,“ konstatoval koordinátor klubu Jiří Rudolf.
(eva)
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Nové parkoviště
už slouží řidičům

Infocentrum
v šetření uspělo

Nové parkoviště vzniklo v Ladově
ulici. Nabízí deset míst, z čehož jedno
je určeno osobám zdravotně handicapovaným. Celkové náklady na stavbu
dosáhly 1,5 milionu korun. „Zahrnovaly
totiž přeložky sítí, vybudování opěrné
zdi, vsakovací jímky a vydláždění prostoru,“ odůvodnil výši vložené investice
místostarosta Václav Červín.
Počet parkovacích míst na sídlištích tak i nadále pozvolným tempem
přibývá. S cílem vylepšit podmínky
v parkování byla v poslední době
upravena i ulice Na Výsluní, kde ještě
nedávno nebyl zachován dostatečně velký prostor pro hladký průjezd vozidel.
„Úpravou vozovky byl tento problém
odstraněn,“ informoval stavební technik
odboru územního rozvoje Ladislav Pošík.
(eva)

Litoměřické infocentrum poskytuje
kvalitní služby. V srpnu obdrželo hodnocení agentury Czech Tourism s výborným
výsledkem. Výzkum kvality informačních center po celé republice probíhal
formou mysteryshoppingu. Hodnoceno
bylo mnoho aspektů, například značení
a otevírací doba informačního centra,
exteriér, první dojem a hlavně aktivní a
kvalitní přístup pracovníků. Informační
centrum v Litoměřicích, provozované
Centrem cestovního ruchu, jež je příspěvkovou organizací města, obdrželo
souhrnné hodnocení 100%. “Výsledek
šetření nás velice potěšil, je pro nás
motivací k poskytování kvalitních služeb
i nadále. Uvědomujeme si, že ve službách
je nejdůležitější kvalifikovaný a přívětivý
přístup personálu,“ uvedla vedoucí infocentra Martina Vondráková.
(eva)

S výsledkem investiční akce je místostarosta Václav Červín (na snímku vpravo) spokojen.
Foto Eva Břeňová

OTÁZKA PRO …
… místostarostu Karla Krejzu
Současné vedení města je v polovině
svého funkčního období. Za tu dobu
se podařilo zahájit stavbu nového
sběrného dvora v centru města, zvýšit
počet parkovacích míst na sídlištích,
stabilizovat městský rozpočet a zároveň zvýšit podporu kultury a sportu.
Jakým směrem se Litoměřice budou
dále ubírat?
„V tuto chvíli máme podanou žádost o dotaci na Státní fond
životního prostředí. S její pomocí bychom chtěli rekonstruovat
Základní školu v Havlíčkově ulici v případě, že finance opravdu
získáme. Usilovat budeme o zlepšení podmínek parkování před
nemocnicí. Stejně tak se intenzivně zabýváme myšlenkou rozšíření počtu krytých sportovišť v Litoměřicích, kde jednou z možností
je stavba nové sportovní haly při některé základní škole. Hodláme
také dále pracovat na rozvoji městského koupaliště, kde bychom
chtěli vybudovat autokemp pro zhruba 38 karavanů a instalovat
zařízení na ohřev bazénové vody. A v neposlední řadě i nadále
intenzivně hledáme cesty financování geotermálního projektu,
který by v mnoha ohledech zajistil další rozvoj města.“ (eva)

Program prevence kriminality
Z pěti projektů uspěly čtyři
Město Litoměřice se od roku 1998 pravidelně zapojuje do
Programu prevence kriminality vyhlašovaného Ministerstvem
vnitra. Nejinak tomu bylo i letos, kdy město žádalo o dotaci ve
výši 185 tisíc korun na pět projektů. „Schváleny nakonec byly
čtyři projekty, na které jsme získali 129 tisíc korun,“ informovala manažerka programu Miroslava Najmanová.
Občanské sdružení Naděje získalo finance na dva projekty,
a to 83 tisíc korun na vybavení nízkoprahového klubu pro
děti a mládež a 38 tisíc korun na zařízení pro nové pracoviště
v Masarykově ulici, v němž Naděje poskytuje sociální služby
lidem, kteří se ocitli na okraji společnosti. Dále MV finančně
podpořilo preventivní práci Preventivně informační skupiny
Policie ČR a městské policie. „Dotaci na nákup interaktivní
tabule, jež měla vylepšit technické zázemí přednáškové
místnosti, nakonec nezískalo pouze Obvodní oddělení Policie ČR v Litoměřicích,“ upřesnila Miroslava Najmanová.
Republikový výbor pro prevenci kriminality přidělil dotace
z Programu prevence kriminality 201 projektům obcí a měst.
Na dalších zhruba 150 projektů se nedostalo.
(eva)

Řidiči zapomínají, že auto není trezor
Samolepku simulující rozbité
vou akci, jako letáčky a žetony do
okno mohli na svém automobilu
nákupního vozíku s logy partnerů
najít řidiči na parkovištích u liakce, kterými byly Město Litomětoměřických nákupních centrem,
řice a Policie ČR.
kteří ve vozidle ponechali volně
Krádeže věcí ze zaparkovaných
ležet své věci. Svůj vůz tak bezvozidel jsou přitom nejen v Liděky vystavili zájmu zlodějů. Vatoměřicích na denním pořádku.
rovat je před takovým jednáním
Například nedávno zatím neznámý
bylo cílem akce Auto není trezor,
zloděj vypáčil dveře vozidla zaparkterou v průběhu prázdnin realikovaného před nákupním centrem,
zovaly Preventivně informační
čímž majiteli vozu způsobil škodu
skupina Policie ČR v Litoměřive výši dvou tisíc korun. Odnesl si
cích a litoměřická městská poli- Nprap. Kofrová upozornila před Intersparem prostřednic- tašku s nákupem potravin a rybářské
cie. Činily tak v rámci projektu tvím samolepky simulující rozbité okno několik řidičů na vybavení v hodnotě 10 tisíc korun.
Prevence kriminality.
předměty volně položené v autě, které mohou přitáhnout Jak informovala nprap. Kofrová,
Několikadenní akce probíhala pozornost zlodějů.
Foto Eva Břeňová zatím nejhůře v posledních několika
na parkovištích před nákupními
měsících dopadl muž, který své
centry. „Jejím cílem bylo upozornit nakubezcenná věc může přitáhnout pozornost auto zaparkoval před sportovním areálem
pující motorizované občany na nebezpečí zloděje,“ upozorňovala řidiče nprap. ve Štětí. Rozbil skleněnou výplň okénka,
krádeží věcí ze zaparkovaných vozidel, a Pavla Kofrová. Společně se strážníkem a odcizil fotoaparát, mobilní telefon, sporsnížit tak počet těchto krádeží. Nejčastěji Dominikem Hanko lepila samolepky na
tovní oblečení a výbavu v hodnotě 20 tisíc
lidé zapomínají mobilní telefon odložeskla aut, oslovovala lidi před obchody a korun. Pachateli hrozí v případě dopadení
ný na přístrojové desce. Ale i zdánlivě rozdávala materiály propagující osvětodvouleté vězení.
(eva)

Z činnosti
městské policie
…. Vodorovné dopravní značení maloval na vozovku před jedním z domů
v Raisově ulici v Litoměřicích zde
žijící senior. Přitom neměl u sebe
povolení k této činnosti. Strážníci
městské policie proto předal případ
k řešení odboru dopravy a silničního
hospodářství městského úřadu jako
podezření ze spáchání správního
deliktu podle zákona o pozemních
komunikacích.
… Naopak hned na místě vyřešili
přestupek, kterého se na Dómském
náměstí dopustila dvojice středního
věku. Muž a žena zde konzumovali
alkohol, což je v rozporu s vyhláškou. Každý z nich dostal za přestupek blokovou pokutu ve výši dvou
set korun.
… Prozatím jen domluvou následně skončila preventivní kontrola
v Mostecké ulici. „Registrujeme, že
z Mostecké ulice často vjíždějí cyklisté na frekventovaný Tyršův most.
Často bez řádného osvětlení i bez
jakýchkoliv jiných reflexních prvků,
což ohrožuje jejich bezpečí. Tyto přestupky zatím řešíme jen domluvou a
upozorněním na rizikovost takového
chování,“ uvedl velitel městské policie Ivan Králik.
… Strážníci řešili i kuriózní případ
poté, co byl oznámen nález rozkládající se hlavy jelena s parožím, která
se nacházela v rameni řeky Labe, u
mostku na koupališti na Písečném
ostrově. Pravděpodobně ho přinesla
voda. Strážníci po konzultaci se
zástupcem honebního společenství
Agrofrukt Kamýk převezli hlavu na
veterinární kliniku ve Velké Dominikánské ulici. Likvidace proběhla na
náklady města v mimoňské kafilérii.
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Senioři chtějí aktivně trávit volný čas

Proměna sadů
pokračuje
Zhruba v polovině příštího
roku bude zahájena rekonstrukce
Jiráskových sadů. Ti, které zajímá
průběh prací, se potřebné informace mohou dozvědět ve středu 10.
října ve 14 a v 17 hodin na dětském
dopravním hřišti v Jiráskových sadech. Pracovníci odboru životního
prostředí městského úřadu a Nadace Proměny, která projekt realizuje,
představí veřejnosti kromě jiného
i aktualizovanou studii proměny
Jiráskových sadů. Dopracována
byla tak, aby zohlednila připomínky a přání účastníků předchozích
veřejných projednání.
Zváni jsou všichni, kteří mají zájem o novou podobu parku. „Rádi
bychom, aby občané své případné
připomínky prezentovali na tomto
setkání. Chceme tak předejít zbytečným nedorozuměním, která by
se mohla objevit až ve chvíli, kdy
například dojde ke kácení některých
dřevin,“ uvedla pracovnice odboru
Lenka Brožová. I z tohoto důvodu
proběhne prezentace ve dvou termínech, aby příležitost zúčastnit se
dostali i lidé pracovně vytížení.
Další akcí, která proběhla v souvislosti s rekonstrukcí Jiráskových
sadů, je fotografická soutěž s názvem „Jak žije park“, kterou vyhlásilo město Litoměřice ve spolupráci
s nadací.Vernisáž výstavy fotografií
z této soutěže proběhne 12. října
v 15 hodin v kavárně & polévkárně
FAIR LADY v Pražské ulici. (eva)

Beseda na téma
energetických úspor
Zdají se vám vaše výdaje za energii
vysoké? Chcete se dozvědět více o
možnostech úspor energie a využití
obnovitelných zdrojů v Litoměřicích od roku 2013? Nevíte si rady
s výměnou oken, změnou dodavatele elektřiny či plynu?
Město Litoměřice vás zve na besedu
a kulatý stůl nad tématy:
• Jak bude město podporovat solární energii v roce 2013?
• Jak snížit spotřebu energie u vás
doma?
• Vyplatí se vám měnit dodavatele
elektřiny nebo plynu?
Pokud máte zájem diskutovat i jiná
témata týkající se úspor energie a využití obnovitelných zdrojů, využijte
možnost bezplatného poradenství
s odborníky a přijďte 24.10. od 17
hod. do gotického hradu v Litoměřicích. Každý účastník obdrží dárek a
bude pozván na ochutnávku výrobků Fair Trade. Občerstvení je zajištěno.
(klu)

Problém vyzývající k řešení, označený jako TOP, vzešel od sekce, v níž byla diskutována oblast školství, kultury a sociálních
věcí. Předsedou byl místostarosta Jan Szántó (sedící vpravo) a
odborným garantem vedoucí odboru školství, kultury a památkové péče městského úřadu Andrea Křížová (vlevo).
Lidé v Litoměřicích volají po stavbě
multigeneračních odpočinkových zón.
Tedy míst, které by nabídly odpočinek
i aktivní vyžití nejen děti a mládeži, ale
také například seniorům. Tento požadavek získal 12. září v domě kultury
nejpočetnější podporu. Probíhala zde
totiž každoročně pořádaná diskuse
představitelů města, vedoucích odborů
městského úřadu a dalších odborníků
s veřejností.
Veřejné fórum pořádané u příležitosti
projednávání nového návrhu Strategického plánu rozvoje města (SPRM)
Litoměřice se konalo pod názvem
„Jaké budou Litoměřice v roce 2030?“.
„Cílem je seznámit obyvatele s připravovaným návrhem SPRM a formou
společné diskuze získat připomínky a
náměty k dalšímu rozvoji města,“ uvedl starosta Ladislav Chlupáč v úvodu
akce, na níž nechyběli ani místostarostové Karel Krejza, Jan Szántó a Václav
Červín.
Občané v několika sekcích, v nichž
diskuse probíhala pod vedením odborných garantů, definovali celkem deset

Lidé vyplňovali
dotazníky
V Litoměřicích probíhalo do 27. září
dotazníkové šetření u občanů města,
jak jsou spokojení s prostředím úřadu
při vyřizování úředních záležitostí a jak
jsou spokojení s prací a vystupováním
zaměstnanců úřadu. Dotazníky byly
k dispozici zájemcům i v informačním
centru v podloubí radnice.
Jejich vyplněním lidé přispěli k naplňování cílů projektu z Evropského
sociálního fondu
Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost s
názvem „Zvýšení kvality řízení na MÚ
Litoměřice“, ale především pomohli
získat nezbytné informace pro zlepšení
prostředí městského úřadu a zvýšení
kvality poskytovaných služeb občanům
města. Podrobnější informace naleznete
v příštím vydání Radničního zpravodaje.
(eva)

Zcela samostatnou sekci tvořila doprava. Ta totiž bývá lidmi
často diskutovaná. Nejinak tomu bylo i tentokrát. Své připomínky a podněty směřovali lidé k vedoucímu odboru dopravy
a silničního hospodářství Janu Jakubovi, který byl odborným
garantem sekce.
Fota Eva Břeňová

nejaktuálnějších problémů. Následně
označili aktivitu, která by podle nich
měla získat podporu ve výši 10 tisíc
korun. Tentokráte ji dostane Hospic
sv. Štěpána v Litoměřicích. Novinkou
byla účast studentů, kteří se prvně aktivně účastnili diskuse. Jejich návrhy,
kterými byly vybudování nadchodu pro
chodce u horního nádraží a aquaparku
v Jiříkových kasárnách, získaly velkou
podporu. V tabulce problémů se umístily na předních místech.
Na setkání, v průběhu něhož bylo
vytipováno „Desatero problémů Litoměřic“, přišlo kolem 150 účastníků.
Lidé získali řadu informací. Vedoucí
oddělení projektů a strategií městského úřadu Antonín Tym a zpracovatel
strategického plánu Milan Půček informovali veřejnost o průběhu tvorby
nového strategického plánu a dalším
postupu. Ředitel Národní sítě Zdravých
měst v ČR Petr Švec představil aktivity
Zdravých měst. Z úst starosty Chlupáče
zazněly i informace, jakým způsobem
se vedení radnice vypořádalo s problémy vytipovanými v loňském roce. Ty

letošní budou v říjnu ověřeny veřejnou
anketou. Poté se jimi začnou zabývat
zastupitelé. „Každopádně nápad na vybudování multigeneračních zón se mi
velmi zamlouvá. Výhledově bychom
ho měli realizovat. Jen musíme nalézt
vhodnou lokalitu, která bude dostupná i
pro seniory,“ dodal starosta Chlupáč.
V průběhu celé diskuse byl pro
účastníky připraven doprovodný program – prezentace a výstava panelů o
činnostech neziskových organizací a
litoměřických škol, prezentace a prodej
fairtrade výrobků a výrobků místních
organizací. Dále byl pro děti zajištěn
hrací koutek, pro účastníky zdarma
občerstvení. Nechybělo ani losování
o zajímavé ceny, jako byly například
permanentka do krytého plaveckého
bazénu a sauny (celoroční vstupné
zdarma), volné vstupenky do divadla
a kina, balíček fairtradových výrobků, poukazy na volnou konzumaci
do Hradní vinárny apod. Akci zpestřila
i ochutnávka fairtradových produktů a
moštů od Unie ovocnářů severočeského regionu.
Eva Břeňová

Identifikace TOP 10 problémů
města na období let 2012/2013
Navržený problém (garant z každé oblasti navrhl 3 problémy)

počet hlasů

1 - Multigenerační odpočinkové zóny

32

2 - Nadchod pro chodce u horního nádraží

23

3 - 4 Vybudování přivaděče od nového mostu do Pokratic

19

3 - 4 Vybudování aquaparku v kasárnách, přidruženo ke geot. vrtu

19

5 - Údržba zeleně a její zvyšování - stromořadí

16

6 - Posílení sociální práce s mládeží

13

7 - 9 Bytová politika pro nízkopříjmové domácnosti

12

7 - 9 Moderní tržnice

12

7 - 9 Zachování stávajících oddělení nemocnice

12

10 - 11 Zvyšování parkovací kapacity na sídlištích – parkovací 11
domy
10 - 11 Omezení hluku a zajištění pořádku u nočních podniků

11

Akce probíhá v rámci projektu „MARUEL – Místní Agenda 21 a rozvoj udržitelné energetiky v Litoměřicích, který je financován z prostředků Revolvingového fondu MŽP.
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Karatedó Steklý se představuje
Karatedó Steklý Litoměklubu je to, že spolu mohou
řice založil v roce 2001
cvičit silní i slabí, velcí i malí,
sensei (učitel) Jan Steklý a
staří i mladí, sportovně nadaní
jeho žáci, kteří za ním do té
i ti méně šikovní. Konečným
doby jezdili trénovat do necílem pravého studenta karate
dalekého Děčína. Začátky
by však mělo být poznávání
klubu v Litoměřicích byly
filozofických a duchovních
velmi skromné, trénovalo
aspektů tohoto bojového
se dvakrát v týdnu po houmění. Každý si ovšem může
dině a půl. Dnes se tréninky
vybrat, jaký přístup mu bude
konají až na středu každý
osobně vyhovovat, nikoho neden. Karate klub Litoměřice
nutíme do aktivit, které nejsou
pořádá řadu sportovních
v souladu s jeho představami.
akcí – výukové semináře,
Naše tréninky nejsou cíleny
soutěže, ale i soustředění
na přípravu jednostranně zas celorepublikovou působ- Žák Filip Topš a učitel klubu Jan Steklý.
Foto: Pavel Topš měřených závodníků, přesto
ností. Pořádáme rozlučková
naši členové sbírají úspěchy i
v této organizaci zaručuje dlouholetou na závodech a soutěžích, a to jak dosetkání na konci školního roku a další
tradici navazující na odkaz zakladatele mácích, tak i na Mistrovstvích Evropy
sportovně kulturní akce.
Členská základna klubu je velmi karate stylu Shotokan mistra Gichina
JKA. Při všech trénincích klademe
Funakoshiho a zároveň předávání důraz na etiku a vzájemnou úctu, která
široká – od čtyřletých dětí až po dospělé, neboť karate je možné cvičit nejnovějších poznatků současných
k tradičním bojovým uměním neodv každém věku. V našem klubu se japonských mistrů prostřednictvím myslitelně patří.
sítě mezinárodních instruktorů, jedním
cvičí karate stylu Shotokan a klub je
V těchto dnech probíhá nábor nových
členem celosvětové organizace JKA z nich je i náš sensei Jan Steklý.
členů. Více informací na www.karatesVýhodou cvičení karate v našem
(Japan Karate Association). Členství
tekly.cz.
(JS)

Začalo veřejné bruslení

Šmíca vystavil dresy

V sobotu 29. září začal v Kalich Aréně tradiční kurz bruslení.
Určený je hlavně dětem narozené v letech 2004 – 2007, ale
vítány jsou i ty starší. Kurz je veden zkušenými vedoucími s
pedagogickým vzděláním. Probíhat bude pravidelně každou
sobotu a neděli od 8 do 9 hodin. Cena za jednu lekci je 30 Kč.
Povinnou výbavou jsou brusle, rukavice a helma. V neděli 30.
9. se uskuteční i první bruslení pro veřejnost. Pravidelné úterní
bruslení doplní víkendové termíny. Vstupné dospělí 30 Kč, děti
do 15 let, studenti, doprovod zaplatí dvacetikorunu.
(jf)

veřejné bruslení - říjen 2012
úterý

02.10.

18:15 - 19:45

úterý

09.10.

18:15 - 19:45

sobota

13.10.

12:30 - 14:00

úterý

16.10.

18:15 - 19:45

sobota

20.10.

13:00 - 14:30

neděle

21.10.

13:00 - 14:30

úterý

23.10.

18:15 - 19:45

sobota

27.10.

12:15 - 13:45

neděle

28.10.

14:30 - 16:00

úterý

30.10.

18:15 - 19:45

Vernisáže výstavy dresů byli přítomni i zástupci města, včetně
místostarosty Karla Krejzy.
Foto Eva Břeňová
Zhruba stovka dresů ze sbírky bývalého českého fotbalového záložníka a slávisty, dnes manažera české fotbalové
reprezentace Vladimíra Šmicera byla na konci srpna k vidění
ve vestibulu Kalich arény. Litoměřice byly teprve druhým
místem, kde sbírku představil. Výstava zde byla instalována zásluhou senátora Alexandra Vondry, který je velkým
fotbalovým fanouškem. „Myslím, že pro zdejší mládež je
obrovskou inspirací vidět zde Vláďu, který to ve fotbalu dotáhl opravdu daleko,“ konstatoval senátor, který přítomnému
předsedovi fotbalového klubu Litoměřice Radku Baniovi
popřál úspěšnou sezonu, jejímž výsledkem bude postup do
divize, který místnímu týmu letos o fous utekl. (eva)
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KNIHOVNA ZVE
24.8. – 31.10. VÝSTAVA/ Mančaft
výkop 1/2 – přátelák.
Výstava má za úkol představit veřejnosti jednotlivé hráče studia Mančaft.
1. – 7.10. TÝDEN KNIHOVEN „ČTI, ŽIJ ZDRAVĚ“
1.10. v 15.00 h. / B. LUDVÍK vypráví
o svých nových knihách Pohádky pro
otce a matky, Kus dřeva ze stromu
poznání…Určeno pro Klub tvůrčího
psaní a Klub aktivního stáři.
1.10. v 17.00 h. AUTORSKÝ VEČER / Bedřich Ludvík. Zpět k pramenům Ohře.
3.10. v 16 h. ONE WOMEN PRESSliteratura psaná ženami. Marie Noe
představí své nakladatelství a zajímavé
knihy, které zde vychází. Zaměřuje se
především na porodní, aromaterapeutickou a buddhistickou literaturu.
3.10 v 18 h. AUTORSKÝ VEČER /
Marie Noe. Setkání s autorkou knihy
Dobré věci nejsou špatné.
8.10. v 17 h. WORLDTREK/ Pavel
Brichta. Chile & Argentina - putování
Patagonií.
9.10. v 15 h. KULATÝ STŮL.
Téma: Nabídka a spolupráce v oblasti
organizovaných a neorganizovaných
aktivit – placených a neplacených.
10.10. v 17 h. ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ
STYL / Marie Šoltová. Operace
bez skalpelu. Léčivá energie a její
pomoc při uzdravení, přenos energie
na všechny zúčastněné. Po skončení
přednášky možnost diagnostiky organismu ( 200,- Kč).
17.10 v 17 h. ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ
STYL/ Jana Švarcova. Bércové
vředy, inkontinence a další zdravotní
problematika…
23.10. v 17 h. EZOTERICKÉ
OTAZNÍKY/ J. Slavíčková. Hledáme štěstí, zdraví a harmonii.
24.10. v 18 h. ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ
STYL/ M. Svobodová. Obezita a jak
jí předcházet nebo léčit.
DĚTEM: DRUHÝ ŽIVOT DĚTSKÉ KNIHY. Sběr použitých, nepotřebných, ale zachovalých dětských
knih, které budou předány potřebným.
Ukončení projektu – 1.12.2012 BAZÁREK KNIH NA DĚTSKÉM
ODDĚLENÍ www.knihovnalitomerice.cenebo www.sensen.cz
5.10. v 17 h. BROUČKIÁDA. Soutěže, kapela PRAK, přehlídka masek a
lampiónový průvod městem.
6.10. VÝLET / Centrum historických řemesel – Botanicus. Určeno
výhercům letní rodinné soutěže Putování s Jestřábem.
13.10. 9.00-11.00 h. VÝTVARNÝ
WORKSHOP pro seniory a vnoučata. Enkaustika-malování horkým
voskem. Lektorka: MgA. V. Márová.
20.10. 9.00 -12.30
WORKSHOP/ STAŇ SE ROZHLASOVÝM REPORTÉREM. Pro děti
a rodiče. Lektorka: MgA Gabriela
Albrechtová, BcA. Lenka Jirásková
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Žáci z Havlíčkovky
jsou úspěšní atleti

Základní škola Havlíčkova je jako
jediná litoměřická škola zapojena do
projektu „Atletika pro děti aneb Staň
se atletickou nadějí“, který je realizován
Atletickým svazem a Ústeckým krajem.
Dne 10. září u příležitosti slavnostního
otevření atletického stadionu v Chomutově přišly podpořit mladé atlety a atletky také olympioničky Barbora Špotáková a Zuzana Hejnová. Slavnostně zde
byly předány„Sady atletického nářadí a
náčiní pro děti 8 - 11let“, které věnoval
Ústecký kraj prostřednictvím hejtmanky
Jany Vaňhové. Za naši školu je převzala
předsedkyně ŠSK Pavla Živnůstková.
Hned po slavnostním ceremoniálu a
autogramiádě byla předána odměna nejlepším skokánkům z Ústeckého kraje.
Děti, které se v jednotlivých kategoriích
(ročníky 2000 - 2007) umístily na 1.
až 3. místě, byly slavnostně Barborou
Špotákovou, Zuzanou Hejnovou a Ivetou Rudovou, koordinátorkou projektu
Atletika pro děti, odměněny diplomem
a drobnými cenami.
Ze ZŠ Havlíčkova se na 1.místě umístil
Šimon Novotný (1.A) a na 2.-3.místě
byla Tereza Plosová (1.A).
Blanka Ježková, ředitelka

Matku na místě ředitelky soukromé
základní školy nahradila dcera
Základní škola v Havlíčkově ulici
má nové vedení. Výběrové řízení
vyhlášené městem Litoměřice vyhrála
Blanka Ježková. Vzhledem k tomu, že
do té doby vedla Soukromou základní
školu Lingua Universal, objevily se
dotazy související s budoucností soukromé školy i spekulace o tom, proč
se Blanka Ježková konkursu na místo
školy zřizované městem zúčastnila.
Proto jsme jí v této souvislosti položili
několik dotazů.
Proč jste se rozhodla zúčastnit výběrového řízení na ZŠ v Havlíčkově ulici?
„Výběrové řízení na ZŠ Havlíčkova
bylo pro mne výzvou. Jedná se o školu s
kvalitním sportovním zázemím. Sport
provází celý můj život. Vystudovala
jsem FTVS UK v Praze a na reprezentační úrovni jsem se věnovala
veslování. Aktivně pracuji v Asociaci
školních sportovních klubů ČR a
věnuji se sportovním aktivitám. Proto
se domnívám, že mám této škole
co nabídnout.“
Někteří obyvatelé tohoto města
chápou váš krok jako náznak možného ukončení provozu soukromé
základní školy. Jsou jejich úvahy
oprávněné?
„ZŠ Lingua Universal, soukromá základní škola a mateřská škola, s.r.o., v
žádném případě nekončí. Dále se
profiluje jako škola s kvalitní výukou
jazyků a individuálním přístupem. Výuka jazyků byla v tomto školním roce
ještě posílena na II. stupni, kde v před-

Na Valech je Ekoškola
Základní škola Na Valech, Litoměřice,
od loňského školního roku Ekoškola,
oslaví v roce 2013 60. výročí vzniku.
Letošní školní rok bude tedy ve znamení
příprav na tuto významnou událost.
Jsme školou s dlouholetou tradicí,
ale moderním přístupem k výchově a
vzdělávání. Naši zkušení učitelé s pomocí mladších kolegů poskytují žákům
základní vzdělání s důrazem na zdravý
životní styl, ohleduplnost k životnímu
prostředí a aktivně je zapojují do mezinárodní spolupráce v rámci Evropy. Výuka probíhá za pomoci moderní techniky.
Máme plně vybavené počítačové učebny,
interaktivní tabule jsou k dispozici učitelům I. i II. stupně. To nám umožňuje realizovat řadu projektů a využívat nabídky
grantů. Některé mají již mnohaletou
tradici, jiné jsou na svém začátku. V letošním roce se nám také podařilo otevřít
nový moderní prostor pro školní družinu
pro volnočasové vyžití dětí 1.stupně.
Nabízíme vám přehled nejvýznamnějších projektů pro rok 2012/2013
EKOŠKOLA - mezinárodní vzdělávací
program povzbuzující žáky k odpovědnosti za své jednání a jeho dopad na
životní prostředí.
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SPOLUPRÁCE A PARTNERSTVÍ SE
ZAHRANIČNÍMI ŠKOLAMI – grant
Comenius MŠMT - holandsko-italskočeský projekt zaměřený na zlepšování
jazykových dovedností, týmové spolupráce a používání informačních a komunikačních technologií.
PROJEKT e-Twinning Sokrates podporuje mezinárodní spolupráci škol, navazování přátelství a zlepšování jazykové
vybavenosti dětí 1. stupně.
PROJEKT „ŘEKA LABE – NAŠE
SPOLEČNÉ DĚDICTVÍ“ – partnerství
se školou v Sasku, společné výměnné
programy mezi školami, setkání a semináře zaměřené na životní prostředí,
biomonitoring a vztah k přírodním
hodnotám.
PROJEKT „ŠKOLA ŠKOLE“ partnerství se školou v Keni – spolupráce
s občanským sdružením ShineBean,
finanční podpora žáků africké školy,
besedy, sbírky, výroba a prodej výrobků
na pomoc keňským dětem.
PROJEKT „CLIL“
výuka nejazyčného předmětu, v našem
případě semináře zeměpisu, s použitím
anglického jazyka.
Petr Krňák, ředitel

Velký nápis Vítejte ve škole zdobí vchod Základní školy v Havlíčkově ulici, jejíž novou
ředitelkou je Blanka Ježková.
Foto Eva Břeňová
mětech s přírodovědným zaměřením
se částečně vyučuje v cizím jazyce.
Řízením školy byla pověřena má dcera
Ing. Blanka Ježková a Mgr. Simona
Aichlerová zůstává nadále zástupkyní.
Já jsem si ponechala funkci statutárního zástupce. Lingua Universal je
škola, kterou jsem vytvořila a záleží
mi na její prosperitě. Ale jako ředitelka ZŠ Havlíčkova, nemohu a nechci
zasahovat do provozu soukromé školy.
Škola Lingua Universal funguje velice
dobře, vytvořila jsem tým, kterému
se nebojím školu předat. Věřím, že
nové vedení dokáže udržet současnou
úroveň výuky a navíc přinese i mnoho
nového.
Eva Břeňová

Mgr. Blanka JEŽKOVÁ

•
•

53 let, vdaná, dvě děti
Absolventka Gymnázia Josefa
Jungmanna. v Litoměřicích
• Absolventka Fakulty tělesné
výchovy a sportu Univerzity
Karlovy
• Několikanásobná mistryně republiky ve veslování
• Zakladatelka Soukromé základní
školy Lingua Universal
• Pracovala jako pedagog i trenér
Tréninkového střediska mládeže
V současné době organizuje sportovní soutěže a další aktivity jak pro
žáky, tak pedagogy

Na Boženě panuje harmonie

Základní škola Boženy Němcové je
již několik let školou se vzdělávacím
programem Božena – harmonická
škola. Z názvu tohoto programu je
patrné i zaměření školy jak na hudební výchovu ( harmonie jako hudební
věda) , tak i na harmonický (všestranný) rozvoj lidské osobnosti. Je
známá především úspěchy pěveckých
sborů, které na škole působí a které

reprezentují nejen město Litoměřice,
ale i celou ČR – dívčí sbor Puellae
cantantes a chlapecký sbor Páni kluci.
Od jara letošního roku je i školou
s certifikátem „ Rodiče vítáni“. To
je označení pro školy, které se snaží
úzce spolupracovat s rodiči svých
žáků. Některé akce ve škole spoluorganizuje i školní parlament, který
tvoří volení zástupci žáků.
V rámci projektu EU peníze školám
bude i v tomto školním roce na Boženě působit americký lektor, škola se
neustále dovybavuje ICT technikou,
učitelé vytvářejí učební materiály,
které ještě více zkvalitní výuku.
V současnosti se zde vyučují 3 cizí
jazyky – anglický, německý a ruský.
Harmonický rozvoj žáků se realizuje
mj. i ve školním sportovním klubu,
ve školním orchestru, výtvarných
činnostech apod. Školní družina
plná kroužků je obohacením volného
času pro žáky nižších ročníků. Pro
starší žáky je k dispozici Školní klub
Rozmarýn, který v budově školy provozuje Dům dětí a mládeže stejného
jména.
Václav Hanč, ředitel
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RADNIČNÍ ZPRAVODAJ

Novinky na Ladově základní škole
Litoměřická základní škola
krásná výzdoba na chodbách,
v ulici Ladova kromě pěkného
která vás bude provázet ve škole
vzhledu, příjemně upraveného
na každém kroku.
okolí a také prostoru pro sportovní
Jelikož pedagogové celý
vyžití nabízí svým žákům i mnohé
školní rok usilují o to, aby se
další, a to nejen při výuce, ale i v
žáci ve škole něčemu naučili,
jejich volném čase. Snad i proto
ale také aby se ve škole cítili
jsme v letošním školním roce
dobře, je velký důraz v naší ško2012/2013 mohli přivítat 3. září
le kladen i na práci se třídními
celkem 430 žáků, což je o 32 žáků
kolektivy. V rámci předcházení
více než ve školním roce loňském.
rizikovým projevům chování se
I letos, stejně jako ve dvou předmj., stejně jako v loňském roce,
chozích školních letech, jsme Jednou z nově vybavených tříd v ZŠ Ladova je 1. A, v níž i letos žáci 6. třídy zúčastní
otevřeli tři první třídy, do nichž vyučuje Zuzana Lorencová.
Foto E. Břeňová v září třídenního adaptačního
nastoupilo celkem 65 prvňáčků.
pobytu za odborného vedení
uplatnění našly tyto tabule i na II.
Velkým kladem naší školy je
pracovnice Pedagogicko psychologické
stupni. Během letních prázdnin byly
skutečnost, že průměrný počet žáků ve
poradny v Litoměřicích, který bude z
třídě je 22, což umožňuje pedagogům do tříd na II. stupni nainstalovány nové
velké části financován prostředky získadataprojektory.
lépe žáky poznat a věnovat jim v přínými z dotací KÚ na prevenci.
Aby se žákům ve škole líbilo, snapadě potřeby individuální péči. Je to
Z výše uvedeného je zřejmé, že
samozřejmě rovněž přínos pro žáky, žíme se soustavně vylepšovat prostředí,
na Ladovce usilujeme nejen o stálé
v němž tráví mnoho času. Pokračuje
kteří se vzdělávají v příjemném, takřka
zkvalitňování výuky, např. zaváděním
vybavování tříd novým nábytkem. Lerodinném prostředí.
nových technologií do hodin či vstříctos došlo k inovacím ve třídách 1.A a
Výhodou je také relativně nízký
ným přístupem pedagogů k žákům. V
3. B. Pozadu nezůstávají ani třídy školní
průměrný věk pedagogů, kteří se rádi i
souvislosti s prevencí škola soustavně
družiny, a proto bylo vybaveno novým
nadále vzdělávají a zavádějí do výuky
rozšiřuje rovněž nabídku volnočasových
nábytkem všech šest oddělení. Klademe aktivit pro žáky všech věkových skupin,
nejnovější metody a trendy. Naše Ladůraz i na to, aby žáci trávili čas ve zdradovka např. patřila mezi první školy
počínaje cvičením pro předškoláky. Nevotně nezávadném prostředí, a tak se do
v České republice, které se zapojily do
smíme opomenout ani snahu soustavně
projektu EU Peníze do škol. I díky tomu učeben postupně dodává nové osvětlení.
budovat nové příjemné zázemí ve tříLetos se tato výměna týká tříd 1.A,
se výuka zkvalitnila, ale i zatraktivnila,
dách i v areálu celé školy.
neboť se ve velké míře začaly využívat 1.C a 2.A. V některých třídách a také
Věříme, že toto vše povede ke spov tělocvičně proběhlo malování, které kojenosti stávajících žáků i jejich rodik výuce interaktivní tabule, které jsou
téměř ve všech třídách I. stupně. Své přispělo k zútulnění prostor, stejně jako
čů.
Václav Červín, ředitel
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Svoz bioodpadu
letos končí
Poslední svoz bioodpadu ze
sběrných nádob, který pro občany
města ve vybraných lokalitách
zajišťuje městský úřad prostřednictvím svozové firmy BEC odpady, se v letošním roce uskuteční
v pondělí 26. listopadu. Po tomto
datu mohou občané odkládat odpad ze zeleně, stejně jako v průběhu celého kalendářního roku, na
sběrném dvoře v Želetické ulici
32.
(le)

Knihovna školám

Masarykova základní škola je velikostně nejmenší školou v Litoměřicích.
Přesto do jejích lavic usedlo v letošním školním roce 470 žáků. Během
letních prázdnin, mimo malování a
běžných oprav ve školní budově, bylo
doděláno arboretum na školní zahradě,
které slouží i veřejnosti. Ve sportovním
areálu byly nově nalajnovány sportovní
sektory. V rámci anglického programu
školy jsme zahájili přípravu na certifikát Ket, který budou žáci z pilotní třídy
tohoto programu absolvovat. Chceme
navázat ve sportu na velmi dobré výkony v krajských a celorepublikových
soutěžích, především ve florbalu a
basketbalu, kterým věnujeme zvýšenou
pozornost.
Karel Kynzl, ředitel školy

Na začátek každého školního roku připravuje Knihovna Karla Hynka Máchy
pro školy nabídku knihovnických lekcí
a tematických besed. Ty letošní jsme
navíc rozšířili o programy pro střední
školy.
Pro nejmenší „čtenáře“, tedy děti v mateřských školách, je připraveno několik
pořadů. Hravou formou v nich seznamujeme děti s knihou a s prostředím
knihovny. I když je každý program zaměřen na určité téma, například zvířátka
v knihách, básničky, ilustrace apod.,
vždy převládá hra a hlasité čtení.
Pro děti základních škol jsou lekce
koncipovány více teoreticky, ale ani
školáky nechceme zahltit informacemi a
fakty. Nabízíme interaktivní přednášky
o konkrétních autorech, namátkou o
Jaroslavovi Foglarovi, Jiřím Žáčkovi,
Astrid Lindgrenové, Eduardu Štorchovi
a dalších. Dále pak tematicky zaměřené
besedy na knihy pro děti, např. téma Příběhy dobrodružné a detektivní, Moderní
pohádky nebo Pověsti našeho kraje.
Součástí všech besed jsou ukázky literatury na dané téma, některé jsou doplněny o krátké soutěže. Není výjimkou, že
připravujeme besedy na přání pedagogů,
kteří je využijí k doplnění výuky.
Pro střední školy je na letošní školní
rok připraveno několik nových programů. Jsou zaměřeny nejen na náš region,
ale i na hlubší znalosti o vzniku, vývoji
knih a písma.
Všechny programy se konají na dětském oddělení v dopoledních hodinách,
které je z tohoto důvodu pro veřejnost
zavřené, a pořádáme je zdarma.
(kha)

ve stoje. V medailové kategorii (Folklor)
nám zlatá medaile unikla o necelých 6
bodů. Faktem je, že naše soutěžní výkony byly silně ovlivněny skutečností, že
šest výborných a spolehlivých zpěvaček
muselo z finančních důvodů zůstat
doma. Pokud se na příští olympiádu podaří sehnat více finančních prostředků,
aby se sbor mohl zúčastnit v kompletní
sestavě, mohli bychom dopadnout ještě
o něco lépe. Před samotnou soutěží litoměřické dívky zazpívaly pro své krajany
žijící v New Yorku a Chicagu, podívaly
se k Niagarským vodopádům, vykoupa-

ly v Michiganském jezeře a navštívily
největší zábavní park Six Flags. Celkem
sbor strávil na cestách 15 dní.
Příští World Choir Games se konají
v roce 2014 v lotyšské Rize. Na svou
účast se Puellae cantantes začnou soustavně připravovat hned po prázdninách.
První koncert v nové sezóně se konal v
polovině září v sále gotického hradu v
Litoměřicích.
Bližší informace, kalendář akcí a
fotogalerii je možno najít na webových
stránkách sboru www.puellae.cz.
Roman Pallas, sbormistr

Masarykova ZŠ je malá, avšak dětmi oblíbená

Dívčí pěvecký sbor Puellae cantantes bodoval v Americe
Litoměřický dívčí sbor Puellae cantantes se v červenci zúčastnil největší sborové soutěže na světě, sborové olympiády (World Choir Games) v americkém
Cincinnati.
„Zpívající dívky“ z Litoměřic pod
vedením Romana Pallase a Jindřišky
Bohatové získaly v nejvyšší soutěži
(Champions) stříbrnou medaili v kategorii Folklor a v soutěži bez kvalifikace
(Open) zlatý diplom v kategorii Musica
sacra a stříbrný v kategorii Popular.
Soutěže se zúčastnilo více než 360 sborů
z téměř 70 zemí světa a na pódiích se

vystřídalo přes 15 tisíc zpěváků.
Zlaté umístění v kategorii duchovní
hudby je o to cennější, že v porotě byly
takové osobnosti, jako například Vytautas Miškinis či Levente Gyöngyösi.
Puellae cantantes tak prokázaly svou
konkurenceschopnost ve skutečně celosvětovém měřítku – soutěže se zúčastnilo více než 360 sborů z téměř 70 zemí
světa a na pódiích se vystřídalo přes 15
tisíc zpěváků. Výsledek předčil naše
očekávání, na první pokus se zadařilo
výborně, za každé soutěžní vystoupení si
sbor vysloužil od publika dlouhý potlesk
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DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE ROZMARÝN
Prevence negativních jevů ve společnosti
NOVÉ ZÁJMOVÉ
ÚTVARY
*TVOŘIVÉ DÍLNY - odpoledne
pro družiny
* MÍČOVÉ HRY PRO KLUKY A
HOLKY
*SPORŤÁČEK – pohybovka pro
školní děti
*DIVADÉLKO-DRAMATICKÁ
VÝCHOVA
*MUZIKÁLOVÝ TANEC
*GRAFOLOGIE- PRO MLÁDEŽ
OD 15 LET
*PRVNÍ KROKY NA PC – pro děti
od 7 – 9 let

CVIČENÍ
V ROZMARÝNU
*JÓGA PRO DOSPĚLÉ*
-úterý 19,00-20,30 hod
*JUMPING- CVIČENÍ
NA TRAMPOLÍNĚ*
-pondělí 18,45-19,45 hod.
-středa 19,00-20,00 hod.
-čtvrtek 18,45-19,45 hod.
*STROLERING*
-cvičení pro maminky s kočárky
-první lekce v DDM Rozmarýn
*P-CLASS*
-kombinace pilates na balonech a
bodystyling
-pátek 18,30-19-30

NABÍDKA
PRO NEJMENŠÍ
*ROZMARÝNEK*
zábavné dopoledne pro děti od 2,5
let bez plen
pondělí, pátek 9,00 -12,00 hodin
cena – 30,- Kč / 1 hod.
*MÁMO, TÁTO, POJĎ SI
HRÁT*
čtvrtek- 9,00 – 12,00 hodin
volná zábava pro rodiče s dětmi
v tělocvičně a herně
- od 10,00 hod. výtvarná dílna,cvičeníčko….
*YAMAHA*
-hudebně výchovný program
*Robátka - od 4 měsíců
*První krůčky k hudbě - pro děti od
18 měsíců do 4 let
bližší informace o těchto ZÚ:
LUCIE BAUDLEROVÁ
tel.: 416 741 798
email: info@ddmrozmaryn.cz

DDM Rozmarýn nabízí školám a
veřejnosti besedy, které pomáhají
mladým lidem orientovat se v dnešní
společnosti.
Témata besed jsou zpracována dle
aktuálních dotazů mladých lidí.
Vycházejí z jejich způsobu života a
problémů, s kterými se musí
v každodenním životě potýkat.
Obsah jednotlivých besed připravili
odborníci města Litoměřic a průběžně

jej doplňují aktuálními informacemi.
*Výukové programy zpracované
Společností pro plánování rodiny a
sexuální výchovy
*Sexuální výchova
*Listina lidských práv
*Otázky z oblasti sociálních věcí
*Bezpečnost dětí ve společnosti
*Životní prostředí
Nově nabízíme
*Šikana / Rozpoznání šikany ve škole,

prevence, jak se bránit/
*Dětská kriminalita/ Projevy, následky, prevence/
*Ekonomické minimum/Hospodaření
s penězi, za co utrácíme, úvěry a úskalí
půjček, exekuce, prevence/
Tyto besedy je možné objednat: na tel:
416 741 798, 602 589 901 (p. Vančová), další informace na www.ddmrozmaryn.cz, email: iljena.vancova@ddmrozmaryn.cz

NABÍDKA KROUŽKŮ pro školní rok 2012-2013
RUKOPRČKY - ruční práce
pro děti od 6 let
vedoucí - Kateřina Kodešová

ATELIÉR KRESBY A MALBY
pro mládež a dospělé
vedoucí - ak.mal. Anna Svobodová

KREATIV PRO DOSPĚLÉ
pro mládež a dospělé
vedoucí - ak.mal. Klára Brodská

VÝTVARNÁ DÍLNA
pro děti od 7 let
vedoucí - ak.mal. Anna Svobodová

TVOŘIVÁ DÍLNA
pro družiny
vedoucí - Kateřina Kodešová

DIVADÉLKO
dramatická výchova pro školní děti
vedoucí - Vlasta Bucková, Lukáš Vacek

ŠKATULATA BATULATA
cvičení pro předškolní děti
vedoucí - Lucie Baudlerová

CVIČENÍ PRO RODIČE A DĚTI I.
pro děti od 2 let a jejich rodiče
tělocvična na ZŠ Ladova

PAPÍROVÝ MODELÁŘ
pro děti od 10 let
vedoucí - Jiří Hasenovič

KERAMICKÁ ŠKOLIČKA
pro předškolní děti do 7 let

JUMPING
cvičení na trampolíně od 10 let

TRAMPSKÁ KYTARA
pro děti od 10 let
vedoucí - Jiří Hasenovič

MODERNÍ DESKOVÉ HRY
pro děti od 8 let
vedoucí - Ladislav Podešva

KREATIV JUNIOR
pro děti od 10 let a mládež
vedoucí - Bc. Iljena Vančová

KERAMIKA
pro děti od 7 let
vedoucí - Mgr. Alena Seidlová

GRAFOLOGIE
pro mládež od 15 let
vedoucí - Mgr. Alena Seidlová

KLUB DOBRÉ RÁNO I., II.
klub na ZŠ Boženy Němcové
vedoucí - Bc. Iljena Vančová

ANGLICKÝ JAZYK
pro školní děti
veoudíc - Mgr. Ilona Futerová

GEOCACHING
hledání pokladů pro děti od 8let
vedoucí - Mikuláš Zůna

SPORŤÁČEK
pro školní děti
vedoucí - Mikuláš Zůna

PALETKA
pro děti od 4 let
vedoucí - Mikuláš Zůna

MÍČOVÉ HRY
pro kluky a holky od 6 let
vedoucí - Mikuláš Zůna

HOLKY, KLUCI V AKCI
vaření pro školní děti
vedoucí - Martina Kočárníková

RYBÁŘI
pro školní děti
vedoucí - Miroslav Škrabal

MINIKÁRY
Pro děti od 7 let
vedoucí - Petr Novotný

STOLNÍ TENIS
pro děti od 8 let
vedoucí - Jiří Sekyra

JUDO
pro děti od 5 let
vedoucí-Ing. Jaroslav SlabÝ

HERPETOLOGICKÝ
pro děti od 6 let
vedoucí - V. kaňák, V.flégl

BMX
pro děti od 6 let
vedoucí - Petr Soubusta

JEZDECTVÍ
pro děti od 6 let
vedoucí - Martina Kočárníková

VČELAŘI
pro děti od 6 let
vedoucí - Petr Sedláček

ORIENŤÁK - ORIENTAČNÍ BĚH
pro děti od 10 let
vedoucí - Ing. Tomáš Babický

BREAK DANCE
pro děti od 10 let
vedoucí - Filip Filip

VOLEJBAL
pro děti od 10 let
vedoucí - Martina Kočárníková

ZÁKLADY GYMNASTIKY A SKOKU
NA TRAMPOLÍNĚ
pro děti od 5 let - 1. třída
vedoucí - Blanka Michálková

FRIKORI-FRISBEE,KORFBAL,
RINGO
pro děti od 8 let
vedoucí - Martina Kočárníková

FLÉTNA
pro děti od 5 let
vedoucí - DiS. Andrea Najmanová

MAŽORETKY
pro děti od 5 let
vedoucí - DiS. Andrea Najmanová

MUZIKÁLOVÝ TANEC
pro školní děti
vedoucí - Veronika Jelínková

ROZTLESKÁVAČKY
pro děti od 8 let
vedoucí - DiS. Andrea Najmanová

PRVNÍ KROKY NA PC
pro děti od 7 do 9 let
vedoucí - Jiří Seidenglanz

MAGIC
pro děti od 7 let
vedoucí - Jiří Martínek

TWIRLING-TANEC S HŮLKOU
pro školní děti
vedoucí - Lucie Samková

DANCE MIX, LINEDANCE, COUNTRY,CLOGGING, MODERNÍ, SCÉNICKÝ TANEC,DISKO A IRSKÝ TANEC, LATINSKO-AMERICKÉ RYTMY
pro děti od 8 let
vedoucí - Veronika Jelínková

TECHNICKÝ KLUB MLADÝCH
prostor pro setkávání mládeže, veřejnosti a odborníků, kteří mají zájem o
techniku

KLUB ROZMARÝN
DĚTSKÁ OTEVŘENÁ HERNA
ve spolupráci se ZŠ Boženy Němcové
Litoměřice

KONTAKT
telefon: 416 741 798, 416 743 125
info@ddmrozmaryn.cz
www.ddmrozmaryn.cz

TÉMA

2. října 2012
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Děti putovaly časem

V termínu od 11. 8. 2012 do 24. 8. 2012
pořádal DDM Rozmarýn Litoměřice
dětský tábor ve Věšíně na téma „putování časem“.
Účastnily se děti ve věku od 5 do 15

let z Litoměřic, Lovosic a Roudnice.
V etapových hrách se zábavnou formou
dostávaly ze současnosti do pravěku,
navštívily starověký Řím a Řecko,
seznámily se s historií, atd. Program

tábora byl zpestřen pohybovými hrami,
soutěžemi, výtvarnými a rukodělnými
činnostmi (batikování a savování triček, výroba náušnic, náramků a jiných
šperků), výlety po okolí s návštěvou
Podbrdského muzea v Rožmitále pod
Třemšínem, různou sportovní činností,
hrami jak v táboře, tak i v okolních
lesích. Po dobu celého pobytu bylo
velmi krásné počasí, proto děti trávily
odpoledne i v bazénu. Po večerech byly
zábavné večery v podobě diskoték,
miss, talentu a maškarní. Děti se dočkaly oblíbené stezky odvahy, která nesmí
chybět na žádném táboře. Poslední večer čekalo na děti překvapení v podobě
ohňostroje a táboráku. Tábor byl velmi
pěkný a vydařený. Proto sledujte novinky DDM na www.ddmrozmaryn.cz,
kde se postupně dozvíte další informace
o celé činnosti a programové nabídce
DDM Rozmarýn, včetně plánovaného
tábora pro rok 2013. Přidejte se příští
rok opět k nám.
(DDM Rozmarýn)

AKCE v DDM Rozmarýn
pro školní rok 2012/2013
ŘÍJEN
*Hrátky s PC
*Magic turnaj
*Moderní deskové hry
*Keramická dílna pro děti i dospělé
*Sportovní víkend pro rodiče s dětmi
*Noc a den v Rozmarýnu
*ROK ŠPERKU - tvořivá dílna pro
velké i malé
*25. - 26.10. Podzimní příměst.tábor
*25. - 28.10. Podzimní výjezdový pobyt
pro děti - Doksy
LISTOPAD
*Hrátky s PC
*Magic turnaj
*Keramická dílna pro děti i dospělé
*Den deskových her
*ROK ŠPERKU - sobotní tvořivá dílna
*Hledáme poklad – výlet na Lovoš pro
rodiny
*GEOCACHING- turistické dopoledne
pro rodiny
*Taneční víkend pro rodiče a děti
*PESTRÝ DEN – akce pro pěstounské
rodiny
*2.11. HALLOWEENSKÉ PUTOVÁNÍ- akce pro rodiny
PROSINEC
*Hrátky s PC
*Magic turnaj
*Keramická dílna pro děti i dospělé
*Vánoční strom pro zvířátka - akce pro
celou rodinu
*Mikulášská nadílka
*Vánoční výstava
*Vánoční tvoření - výtvarné dílny pro

rodiny
*Noc a den v Rozmarýnu
LEDEN
*HRÁTKY S PC
*MAGIC TURNAJ*
MODERNÍ DESKOVÉ HRY
*Keramická dílna pro děti i dospělé
*ROK ŠPERKU - sobotní tvořivá dílna
*BUBUŠOU - karneval
*Taneční víkend pro rodiče a děti
*GEOCACHING- turistické dopoledne
pro rodiny
ÚNOR
*Hrátky s PC
*Magic turnaj
*Keramická dílna pro děti i dospělé
*ROK ŠPERKU - sobotní tvořivá dílna
*1.2. Pololetní příměstský tábor
*Valentýnská diskotéka
*18. 2. – 24. 2. Jarní příměstský tábor
*17.2. – 23.2. 2013Výjezd na hory jarní prázdniny
BŘEZEN
*Hrátky s PC
*Magic turnaj
*Moderní deskové hry
*Keramická dílna pro děti i dospělé
*Velikonoční noc a den v Rozmarýnu
*Velikonoční tvoření - výtvarné dílny
pro rodiny
*Velikonoční výstava
*Taneční víkend pro rodiče a děti
*GEOCACHING- turistické dopoledne
pro rodiny
*Velikonoční příměstský tábor

DUBEN
*Hrátky s PC
*Magic turnaj
*Keramická dílna pro děti i dospělé
*Den Země
*Vyhlášení výtvarné soutěže
*ROK ŠPERKU - sobotní tvořivá dílna
*LITOMĚŘICKÝ KALICH- závod ve
skocích na trampolíně
*30. 4. Pálení čarodějnic

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ

DDM Rozmarýn vyhlašuje již 16. ročník výtvarné SOUTĚŽE NA TÉMAPUTOVÁNÍ ČASEM
- zahájení listopad 2012, ukončení březen 2013, slavnostní předání cen – kino
Máj – duben 2013
- propozice na soutěž bude zaslána všem
školským zařízením

RUKODĚLNÁ SOUTĚŽ
VÁNOČNÍ

DDM Rozmarýn vyhlašuje již 3. ročník RUKODĚLNÉ SOUTĚŽE NA
TÉMA- VÁNOČNÍ ZVYKY
- zahájení listopad 2012, ukončení prosinec 2013
- propozice na soutěž bude zaslána všem
školským zařízením

RUKODĚLNÁ SOUTĚŽ
VELIKONOČNÍ

DDM Rozmarýn vyhlašuje již 3. ročník RUKODĚLNÉ SOUTĚŽE NA
TÉMA- JARNÍ PROBUZENÍ
- zahájení únor 2013, ukončení březen
2013
- propozice na soutěž bude zaslána všem
školským zařízením
bližší informace - Kateřina Kodešová
– tel.724 569 898, kancelar@ddmrozmaryn.cz

KVĚTEN
*Hrátky s PC
*Magic turnaj
*Moderní deskové hry
*Keramická dílna pro děti i dospělé
*Výjezdový pobyt pro rodiče s dětmi
*Taneční víkend pro rodiče a děti
*GEOCACHING- turistické dopoledne
pro rodiny
* Noc a den v Rozmarýny
*LITOMĚŘICKÝ TULIPÁN - závod
v orientačním běhu pro všechny kategorie
ČERVEN
*Hrátky s PC
*Magic turnaj
*Keramická dílna pro děti i dospělé
*ROK ŠPERKU - sobotní tvořivá dílna
*PESTRÝ DEN – akce pro pěstounské
rodiny
*1.6. Den dětí
* Beachvolejbalový turnaj
*Akademie - ukázky zájmových útvarů
ČERVENEC A SRPEN
*Příměstské tábory
*Letní výjezdové tábory

OKRESNÍ SOUTĚŽĚ
A OLYMPIÁDY
PŘEDMĚTOVÉ SOUTĚŽE
Matematická, fyzikální, chemická s biologická olympiáda
Soutěž v německém a anglickém jazyce
Olympiáda v českém jazyce
Dějepisná a zeměpisná olympiáda
Středoškolská odborná činnost
Matematický klokan
Programování, Archimediáda, Pythagoriáda
UMĚLECKÉ SOUTĚŽE
Soutěž žáků ZUŠ
Celostátní přehlídka dětského divadla
Celostátní přehlídka dětských recitátorů
SPORTOVNÍ SOUTĚŽE
Basketbal
Plavání
Atletický čtyřboj žáků praktických ZŠ
Stolní tenis
Florbal
Přespolní běh a Pohár rozhlasu
Volejbal
Corny - středoškolský pohár v atletice
Dopravní soutěž mladých cyklistů
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KULTURA

2. října 2012

Kino Máj na říjen 2012
1.10. Naboř a ujeď.(USA, 2012,
komedie). Charlie Bronson riskuje svou skrytou identitu. Od
20.00 hod.
2.10. Naboř a ujeď. Od 20.00 hod.
3.10. Nebezpečná metoda. (Kanada,
VB, Německo, Švýcarsko, 2011,
životopisné drama). Film inspirovaný skutečnými událostmi.
Od 20.00 hod.
4.10. Divadlo Járy Cimrmana: České nebe. 18:45 přímý přenos.
5.10. 96 hodin: Odplata. (USA, Kanada, 2012, akční). Vysloužilý
agent CIA se opět vrací zachránit svou unesenou dceru. Od
17.30 hod.
Sousedská hlídka. (USA, 2012,
komedie). Zakládají domobranu
s názvem sousedská hlídka. Od
20.00 hod.
Naboř a ujeď. Od 22.00 hod.
6.10. Norman a duchové. ( USA,
2012, anim.komedie). Kdo
zachrání malé ospalé městečko,
když ho přepadne horda zombíků. Od 15.00 hod.
Sousedská hlídka. Od 17.30
hod.
Ve stínu. (ČR, SR, Polsko,
2012, krimi). V bývalém Československu 50. let se odehrávánapínavý kriminální příběh.
Od 20.00 hod.
96 hodin: Odplata. Od 22.00
DK PŘIPRAVUJE NA PROSINEC
4.12. Tomáš Klus
11.12. ČECHOMOR
13.12. Hanky Panky - předprodej
od 30. října
15.12. Vánoční ples DK - Bigband
BONIT a Josef Laufer

hod.
7.10. Norman a duchové. Od 15.00
hod.
96 hodin: Odplata. Od 17.30
hod.
Sousedská hlídka. Od 20.00
hod.
8.10. Druhá šance. (USA, 2012, komedie). Kay a Arnold sedají na
letadlo a letí na týden manželské
terapie… Od 20.00 hod.
9.10. 4. Revoluce.(Německo, 2010
+ diskuse). Přijďte se podívat
na nejúspěšnější německý dokumentární film roku 2010. Od
20.00 hod.
10.10. Divoká stvoření jižních krajin.
(USA, 2012, drama). Divoká
prehistorická zvířata obživnou
a vylezou ze svých zamrzlých
hrobů. Od 20.00 hod.
11.10. Looper. (USA, 2012, akční).
Organizace, která posílá nepřátelské cíle zpět v čase. Od
17.30 hod.
Cesta do lesa. (ČR, 2012, komedie). Hrdinové filmu Cesta
z města se po deseti
letech vrací. Od 20.00 hod.
12.10. Druhá šance. Od 17.030 hod.
Looper. Od 20.00 hod.
Cesta do lesa. Od 22.00 nod.
13.10. Hotel Transylvánie. (USA,
2012, rodinná komedie). Víte, že
Drákula je mimo jiné vlastníkem
hotelu. Od 15.00 hod.
96 hodin: Odplata. Od 17.30
hod.
Méďa. Od 20.00 hod.
Looper. Od 22.00 hod.
14.10. Hotel Transylvánie. Od 15.00
hod.
Cesta do lesa. Od 17.30 hod.
Looper. Od 20.00 hod.
15.10. Méďa. Od 17.30 hod.
96 hodin: Odplata. Od 20.00

Dům kultury
ŘÍJEN
2.10. Pavel Bobek se skupinou
Malinaband. Koncert populárního českého zpěváka. Od
19.30 hod.
7.10. Modré království – divadélko
Bublina. Nová nedělní představení pro děti s rodiči. Od
10.00 hod.
10.10. Módní přehlídka. Společenský
večer pro dámy a jejich pány
s přehlídkou společenských šatů
a spodního prádla firmy TIMO.
Moderuje Jan Čenský. Vystoupí
vítězka Hlasu Česko-Slovenska
Ivanna Bagová. Od 19.00 hod.
14.10. Zpívání s Míšou. Minidisko
v zoo. Veselé odpoledne plné
písniček, zpívání a soutěžení.
Od 15.00 hod.
16.10. Škola 2012. Výstava je nabídkou a prezentací středních škol a
učilišť pro žáky posledních ročníků základních škol z celého
regionu. Od 9.00 – 17.00 hod.
17.10. Škola 2012. Výstava je nabídkou a prezentací středních škol
a učilišť pro žáky posledních
ročníků základních škol z celého
regionu. Od 10.00 – 18.00hod.
18.10. Taneční 2012. 1. prodloužená
– kotilionová. Od 19.00 hod.
24.10. Věra Špinarová s kapelou
Adama Pavlíka. Od 19.00 hod.
28.10. Taneční odpoledne s Evou a
Vaškem. Od 15.00 hod.

LISTOPAD
5. - interaktivní výstava ze zákulisí
6.11. divadla Spejbla a Hurvínka „
SLOVO MÁ HURVÍNEK“,
Výstava je vhodná pro děti
ve věku od 4 let do nekonečna, foyer DK, vstup zdarma.
7.11. FEŠÁCI - koncert nejstálejší kapely české country
music ke 45. výročí jejího
založení. Hosty budou Michaela Tučná a Petr Novotný
10.11. TEAM DANCE LITOMĚŘICE 2012. Již 4. ročník pohárové
soutěže tanečních kolektivů TEAMDANCE Litoměřice 2012 se
rozjede v sobotu 10. listopadu.
Street, dicso, show, country,
orient nebo plesové formace ve
čtyřech věkových kategoriích
potěší i pobaví všechny návštěvníky této zajímavé akce.
Mis11.11. MAŽORETKY trovství
mažoretkových
formací z celé ČR v soutěžní
disciplíně BATON FORMACE - cvičení s hůlkou
14.11. KAMIL STŘIHAVKA se skupinou LEADERS - největší hity
Kamila Střihavky, napříč jeho
dosavadní pěveckou kariérou
18.11. Taneční odpoledne
25.11. Kašpárek v rohlíku - „nevýchovný“ koncert punk - rockové
kapely nejen pro děti

hod.
16.10. Looper. Od 20.00 hod.
17.10. Superclásiko. (Dánsko, 2011,
komedie). Christianovi se hroutí
nejen život, ale i manželství
s Annou. Od 20.00 hod.
18.10. Večerníčkovi kamarádi. (ČR,
filmové pásmo). Večerníček
přichází se svými kamarády. Od
9.30 hod.
Asterix a Obelix. Ve službách
jejího veličenstva. Od 17.30
hod.
Paranormalactivity 4. (USA,
2012, horor). Další díl úspěšného hororu. Od 20.00 hod.
19.10. Asterix a Obelix. Od 17.30
hod.
Holky na tahu. (USA, 2012, komedie). Rozlučka se svobodou
se poněkud vymkne z rukou. Od
20.00 hod.
Paranormalactivity 4. Od
22.00 hod.
20.10. Majda s Františkem na cestách. (divadelní představení).
Navštíví všechny kontinenty.Od
15.00 hod.
Asterix a Obelix. Od 17.30
hod.
Paranormalactivity 4. Od
20.00 hod.
Holky na tahu. Od 22.00 hod.
21.10. Asterix a Obelix. Od 15.00
hod.
Paranormalactivity 4. Od
17.30 hod.
Holky na tahu. Od 20.00 hod.
22.10. Kletba z temnot. (USA, 2012,
horor). Mladá dívka si ve výprodeji koupí starožitnou skříňku.
Od 17.30 hod.
Podivuhodná cesta. (Francie,
dokument). Dokument z roku
1902. Od 20.00 hod.
23.10. Podivuhodná cesta. Od 17.30

24.10.

25.10.

26.10.

27.10.

28.10.

29.10.

30.10.
31.10.

hod.
Kletba z temnot. Od 20.00
hod.
Kluk na kole. (Belgie, Francie,
Itálie, 2011). Dvanáctiletý Cyril
je „dočasně“ umístěn do dětského domova. Od 20.00 hod.
Kozí příběh se sýrem. (ČR,
2012, rodinný). Pohádka, která
volně navazuje na animovaný
film Kozí příběh. Od 17.30 hod.
Ve stínu. Od 20.00 hod.
Kozí příběh se sýrem. Od
17.30 hod.
Expendables: Postradatelní 2.
(USA, 2012, akční). Vysloužilí
nájemní zabijáci jsou zase
spolu. Od 20.00 hod.
Skyfall. (USA, VB, 2012, akční). 23. dobrodružství Jamese
Bonda. Od 22.00 hod.
Kozí příběh se sýrem. Od
15.00 hod.
Kletba z temnot. Od 17.30
hod.
Skyfall. Od 20.00 hod.
Expendables: Postradatelní 2.
Od 22.00 hod.
Kozí příběh se sýrem. Od
15.00 hod.
Skyfall. Od 17.30 hod.
Expendables: Postradatelní 2.
Od 20.00 hod.
George Harrison: Living in
theMaterialWorld.
(USA,
2012, životopisný). Život jednoho z nejslavnějších muzikantů všech dob. Od 20.00 hod.
George Harrison: Living in
theMaterialWorld. Od 20.00
hod.
Dva nula. (ČR, 2012, dokumentární). Sparta hraje se Slávií. Od
20.00 hod.

Divadlo
VEČERNÍ PŘEDSTAVENÍ
11.10. Federer a Nadal- A studio Rubín Praha. Pět setů autorského
divadla, které se nebojí Metafyzického obsahu. Od 19.00 hod.
16.10. A pak už tam nezbyl ani jeden
aneb Deset malých černoušků
- Divadlo Radka Brzobohatého
Praha. Děj napínavého příběhu
královny detektivek A.Christie
patří mezi nejznámější a nejoblíbenější díla svého žánru. Od
19.00 hod.
19.- Divadelní benefice ochotnic21.10. kých souborů.
PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI
S RODIČI
7.10. Robert a Ingrid Navaro – strhující show. Netradiční představení nabité humorem i kouzly.
Od 15.00 hod.
28.10. Jak Krakonoš pekařku Jiřu
napravil – Umělecké agentura
HP Praha. Veselá pohádka s ponaučením. Od 15.00 hod.
PŘEDSTAVENÍ PRO ŠKOLY
I VEŘEJNOST
9.10. O princezně, Luciášovi a makových buchtách – Umělecká
agentura HP Praha. Zvítězí
peklo nebo láska? Od 9. a 10.30
hod., pro MŠ a 1.-5.třídu
23.10. 100 let populární hudby
– Agentura Yursan s.r.o.
Výchovný, hudebně kostýmní
pořad, pro 2.st. ZŠ a SŠ

8.11.
12.11.

20.11.
21.11.

24.11.

4.11.

5.11.
22.11.

VEČERNÍ PŘEDSTAVENÍ
Drahé tety a já – divadlo Metro
Praha. Komedie s detektivní zápletkou. Od 19.00 hod.
Včera, dnes a zítra – Felix
Holzmann. To nejlepší z Holzmannova celoživotního díla. Od
19.00 hod.
Stadlerovo klarinetové kvarteto Ostrava. Od 19.00 hod.
Filumena Marturano aneb
Manželství po italsku – Agentura Harlekýn Praha. Od 19.00
hod.
Hrobka s vyhlídkou – Občanské sdružení Li-Di Litoměřice.
Napětí, hrůzná odhalení i neotřelý humor. Od 19.00 hod.
PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI A
RODIČE
Kterak beruška Uška o sedmou tečku přišla – Divadlo
Kapsa, Andělská Hora. Od
15.00 hod.
PŘEDSTAVENÍ PRO ŠKOLY
I VEŘEJNOST
Malované písničky – Divadlo
Anfas Praha. Od 9.00 a 10.30
hod., pro MŠ a 1.-5. třídu ZŠ
O perníkovém dědkovi – Divadlo Andromeda Praha. Od 9.
a 10.30 hod., pro MŠ a 1.-4.
třídu ZŠ
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Pivní slavnosti
se vydařily
Třetí ročník Pivních slavností v Litoměřicích, organizovaných Městskými
kulturními zařízeními, se 18. srpna navzdory tropickému počasí vydařil. Na
Tyršovo náměstí dorazily dvě tisícovky
lidí, které měly šanci ochutnat produkty
nejen středních pivovarů, jako Rohozec, Klášter, Svijany, Holba, Kocour,
ale i minipivovarů, které reprezentoval
Taschenberg, U Hušků nebo ústecký Na
Rychtě. Nechyběli ani domácí zástupci
z Koliby a Labutě. Pivo teklo až do
půlnoci. Na dvou pódiích se postupně
vystřídalo deset kapel.
Jednoznačně největší hvězdou večera
byl Ondřej Hejma a Žlutý pes. Publikum pobavila řada soutěží nejen pro
pány, ale i odvážné dámy. „Již nyní

Fotografie krášlí
interiér divadla

Pivo v tropickém počasí chutnalo a na slavnostech bylo veselo. Foto Eva Břeňová
přemýšlíme, čím zpestříme příští ročník,“ konstatovala ředitelka Městských

kulturních zařízení Litoměřice Věra
Kmoníčková.
(eva)

Snímky připomněly řádění vodního živlu
Slova jako hrůza, šíza desítky milionů kolenství a beznaděj zaznírun. Ve svém důsledku
vala v sobotu 19. srpna u
však pro město přinesla
Labe, v areálu veslařskéi několik pozitiv – stavbu
ho klubu v Litoměřicích.
nového mostu generála
Centrum
cestovního
Chábery za více než
ruchu zde totiž pořádalo
miliardu korun, který
vernisáž fotografií Vlasby měl odolat povodni
timila Šafránka z povodní
z roku 2002, opravené
roku 2002, tedy deset let
zázemí sportovních klupoté. Cedule s nápisem
bů podél Labe a zcela
Litoměřice stěží vykukurekonstruovaný Střelecje z laguny, Želetice pod
ký ostrov za zhruba 42
vodou, neprůjezdný Tyrmilionů korun.
šův most, záchranáři míHladinu vody již
řící na člunu k Terezínu,
několik let „střeží“ pod
vyčerpaní dobrovolníci,
Tyršovým mostem limnizatopené Počaply, České Návštěvníci vernisáže výstavy fotografií Vlastimila Šafránka si přímo u graf. Tedy přístroj, který
Kopisty a další obce Labe připomněli sílu řádění vodního živlu. Foto Eva Břeňová
upozorňuje na možné nev okolí, včetně areálu
bezpečí. „Z výše hladiny
Lovochemie. Fotografie dokumentuje zaznamenával litoměřický fotograf vody už umíme číst řadu informací,
něco, čemu nikdo před rokem 2002 nevčetně potenciálního rizika. Následky
Vlastimil Šafránek. Zhruba sedm
věřil - obří jezero, které vzniklo slitím
přívalových dešťů však odhadnout
desítek jeho snímků bylo následně
Ohře a Labe.
neumíme,“ dodal vernisáži přítomný
vystaveno i ve vestibulu hradu. Voda
Řádění vodního živlu systematicky nejen v Litoměřicích napáchala škody
starosta Ladislav Chlupáč.
(eva)

Patronát nad divadelní beneficí
má opět režisérka Alice Nelis
Ve dnech 19. - 21. října proběhne
v litoměřickém Divadle K. H. Máchy třetí ročník Divadelní benefice
ochotnických souborů na podporu dětí
v pěstounské a osvojitelské péči. V
rámci třídenní divadelní přehlídky se
představí deset ochotnických souborů
s divadelními kusy rozličných dramatických žánrů.
Pohádkou Zlatovláska zahájí festival
oblíbené Sváťovo dividlo z Litoměřic a
veršovanou frašku Trumf přiveze DS
Karel Čapek z Děčína. V sobotu se
mohou diváci těšit na Salcburský guláš
v podání DS Scéna Libochovice. Do
Čertovské školy pozve především děti
formou hudební pohádky Nové divadlo
Mělník. Francouzskou hořkou komedií
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Rodinný průvan přispěje Hynkovo hravé divadlo z Litoměřic. Dvě aktovky A.
P. Čechova si připravilo další litoměřické divadlo Li-Di a tak trochu hororový
zážitek chystá pro diváky úštěcký
soubor Pik-Art s temným dramatem
Psí hřbitov.
Také závěrečný den v neděli si přijdou na své děti i dospělí. Gentleman
nebo Gentlewomen, tak zní název divadelní hry, kterou představí DS Černá
ovce z Prahy. Vlnu emocí i námět k
zamyšlení pak slibuje dvouhodinové
drama Mikve z dílny Rádobydivadla
Klapý. Další čertovskou pohádkou
potěší nejen dětské publikum DS Počerníčci z Horních Počernic.
Stejně jako v letech minulých i letos

se patronace nad beneficí ujala režisérka Alice Nelis, která sama vychovává
děti v osvojitelské péči. Za minulé dva
ročníky benefice se podařilo vybrat na
podporu dětí v pěstounské a osvojitelské péči 72 tisíc korun. Částka 56 tisíc
korun z loňského výtěžku posloužila k
zaplacení mimoškolních aktivit, na nákup hudebních nástrojů, zaplacení lyžařského školního výcviku pro děti aj.
Benefici pořádá Centrum pro rodinu
Terezín a Hynkovo hravé divadlo,
o.s., za podpory Města Litoměřice a
Městských kulturních zařízení Litoměřice. Pořadatelé již předem děkují všem
souborům, sponzorům i divákům, kteří
podpoří dobrou věc. Více na www.hynkovohravedivadlo.cz.
(lf)

„Je to fotograf nejen očima, ale i
srdcem.“ Slova pronesená Františkem
Janovským v úvodu vernisáže výstavy
fotografií patřila Miroslavu Zimmerovi,
jednomu z nejlepších litoměřických fotografů, jehož díla jsou do 8. listopadu
vystavena u příležitosti jeho životního
jubilea v Divadle K. H. Máchy. Dlouholetý redaktor Českého rozhlasu Sever
zde představuje zhruba třicítku snímků
s přírodními motivy, nevšedně zobrazuje detaily krajiny a nevyhýbá se ani
pouličnímu životu.
Na jeho výstavu naváže 9. listopadu
v 17 hodin vernisáž výstavy fotografií
dalšího vynikajícího fotografa Petra
Hermanna. „Pozvu vás na procházku
milovanými Litoměřicemi, a to i po
méně známých místech tak, jak jsem je
po letech opět našel a pro vás vyfotografoval,“ vysvětluje Petr Hermann, proč se
jeho výstava, i v jeho případě chystaná u
příležitosti významného životního jubilea, bude jmenovat Návraty.
(eva)

M. Zimmer před snímkem Josefa Sudka,
oblíbeného klasika české fotografie.

Letošní varhanní
léto bylo úspěšné
V pořadí již 23. ročník Litoměřického
varhanního léta skončil. Poslední koncert
se v katedrále uskutečnil 12. září. Novému pojetí festivalu z počátku mnozí nevěřili. Největší důvěru mu ale nakonec
dali sami návštěvníci. Ačkoliv se díky
sníženému rozpočtu uskutečnily čtyři
místo obvyklých šesti koncertů, celková
návštěvnost stoupla o šedesát procent.
„Letos jsme vedle klasických varhanních recitálů zařadili i komorní
koncerty. Vedle varhan tak zazněly
hlasy operních sólistek, violoncella či
dechových nástrojů. Více jsme se také
soustředili na atraktivnost repertoáru
jednotlivých umělců. Věříme, že vše
pomohlo přiblížit fenomén varhanních
koncertů širšímu spektru posluchačů,“
konstatovala ředitelka MKZ Věra Kmoníčková.
(eva)

Jedním z účinkujících byl i varhaník Jakub Janšta.
Foto Eva Břeňová
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Hrad se stává místem spojení
kultury, vzdělávání a tradic
Již nyní je jasné, že budova hradu
plní funkci, ke které byla předurčena.
V uplynulých měsících byl kongresový sál hojně využíván. Mimo komerčních pronájmů a různorodých akcí tu
o víkendech probíhaly přednášky pro
více než sto posluchačů litoměřického
konzultačního střediska České zemědělské univerzity. Letošní rok přivedl
mimo studentů bakalářského a magisterského studia také studenty vysokoškolského postgraduálního studijního
programu MBA – Master of Business
Administration, jehož výuka probíhá
v reprezentačním salonku hradu.
V dubnu se konala dvoudenní konference o cestovním ruchu s podtitulem “Zastav se a zůstaň – inspirujme
se navzájem”. Zajímavá témata i zahraniční příspěvky přilákaly do Litoměřic pracovníky z oblasti cestovního
ruchu z celé republiky.
Prostory sálu byly nejednou využity
pro zasedání zastupitelstva města
Litoměřice a dětského zastupitelstva,

kterého se mohla účastnit i veřejnost.
Rodičům a jejich ratolestem bylo
věnováno v průběhu roku několik
prohlídek v pohádkových kostýmech,
jež oblékli zaměstnanci hradu.
I letos pokračují oblíbené společenské večery u vína s názvem „Povídání o víně“. V Litoměřicích se již
představila desítka vinařů se svými
produkty. Nově zavádíme tradici
degustací pořádaných Centrem cestovního ruchu, kdy mají návštěvníci
možnost ochutnat průřez sortimentem hradního archivu. Vzorky jsou
představovány školeným personálem
a součástí ochutnávky je i malé pohoštění. Vína z Čech i Moravy lze
zakoupit každý den v recepci v běžné
otevírací době.
To, že víno neodmyslitelně k Litoměřicím a k hradu patří, dokazuje i
další úspěšný ročník prestižní výstavy
Vinařských Litoměřic, pořádané Ortopedickým centrem Ústí nad Labem.
Kongresový sál byl opět zaplněn

posluchači přednášek na téma Víno
a zdraví. V komornějším duchu pak
proběhl první ročník vinařské výstavy
Litoměřický hrozen, pořádaný Centrem cestovního ruchu. V budoucnu
se počítá s pokračováním této výstavy, která byla velmi kladně hodnocena jak ze strany vystavovatelů, tak
samotnými návštěvníky.
Dalšími kulturními počiny, které
nelze opomenout, jsou pravidelné
umělecké výstavy, občasná hudební
vystoupení kapel a prvotinou pro hrad
byl letní Svatojánský ples. Kromě
toho se hradní prostory letos staly
domovem sídla Destinační agentury
České středohoří.
„Letošní statistiky návštěvnosti
jasně hovoří o tom, že hrad je stále
více oblíben širokou veřejností a je
vyhledáván pro svou multifunkčnost
a krásné prostředí,“ poznamenala vedoucí hradu Lenka Gottwaldová.
Martina Vondráková, manažerka
CCR

Pocta Felixi Holzmannovi
Praha a následně i Litoměřice vzdají
hold památce slavného českého komika
Felixe Holzmanna. 13.září totiž uplynulo deset let od jeho úmrtí. Na počest
umělce se 13. září v pražském divadle
Palace uskutečnil galavečer s názvem
Deset růží pro Felixe Holzmanna. V
roli Holzmanna vystoupuje mladý herec
David Šír, který získal od dědiců práva
na provozování jeho díla. Ve hře „Včera,
dnes a zítra“ ho připomíná nejen jako
skvělého komika, nýbrž i jako geniálního
autora. Také litoměřičtí diváci si „svého“

Pražského galavečera se
zúčastnil i starosta Ladislav
Chlupáč. Dle jeho slov bylo
úžasné a Litoměřičanům
vřele doporučuje. Na snímku
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Majda s Františkem na cestách. V
sobotu 20. října od 15 hodin uvede
kino Máj dětské divadelní představení
v licenci ČT s názvem Majda s Františkem na cestách. Jedná se o divadelní podobu Kouzelné školky, na téma
cestování. Jak to chodí v Africe, co
dělají Indiáni, jak se žije u protinožců.
Vstupenky jsou v předprodeji.
Galerie otevřela novou expozici
naivního umění a art brut. Nově instalovaná expozice je v domě č. p. 24
na Mírovém náměstí 17 (vchod přes
budovu muzea a galerie litoměřické
diecéze). Současná podoba expozice
této ojedinělé sbírky respektuje nynější vnímání neprofesního umění na
odborné úrovni i mezi širokou veřejností. V přízemí a ve sklepním prostoru je samostatně prezentováno umění
art brut, v prvním patře a v podkroví
je pak prezentováno naivní umění.
Krajská výstava psů všech plemen
včetně klubových výstav proběhne 6.
října na litoměřickém výstavišti.
Česká výstava drobného hospodářského zvířectva se na výstavišti
uskuteční ve dnech 20. a 21. října.
V rámci 14. ročníku výstavy proběhne celostátní speciální výstava
Klubu Českého bubláka, výstava
Klubu chovatelů Českého staváka, 1.
mistrovství ČR v králičím hopu, první výstava myšek a potkanů, dále pak
výstava nutrií, morčat, teddy králíků.
Zastoupen bude i Klub chovatelů bažantů, okrasného vodního ptactva a
holoubků. Pro návštěvníky je připraven bohatý doprovodný program.

Felixe mohou připomenout.
David Šír a Miroslav Reil se
ve hře Včera, dnes a zítra představí v Divadle K. H. Máchy
v pondělí 12. listopadu.
(eva)
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Jan Grimm dojel do cíle – svého posledního
Přišlo to jako blesk z čistého nebe – zpráva, že zemřel Jan Grimm, akademický malíř, muzikant, velký
milovník kultury. Člověk, který vtiskl punc originality řadě kulturních počinů ve městě Litoměřice.
Lidé jej znali jako majitele hotelu Salva Guarda,
který společně se svou ženou Ivanou koupil v roce
1994 jako prázdný a v zadních traktech poničený.
Společně se nadchli pro jeho obnovu. Právě v něm
Honza u kulatého stolu pod oknem, se šálkem kávy a
s nezbytným doutníkem v ruce vymýšlel nápady vedoucí ke znovuobnovení společenského a kulturního
života tohoto nevšedního objektu a kulturního života
ve městě vůbec. Nutno přiznat, že se mu dařilo.
Jedenáct let organizoval Mezioborová máchovská
setkání, jichž se účastnila řada spisovatelů, překladatelů, badatelů, filozofů, výtvarníků a hudebníků.
V Salva Guardě pořádal výstavy, semináře, divadla
jednoho herce, přednášky a koncerty. Scházeli se zde
vynikající muzikanti, milovníci jazzu. V roce 2000
zorganizoval přehlídku českých, moravských a slez-

ských malířů a sochařů v prostorách Zahrady Čech. V
roce 2002 zase ve starém železničním tunelu Výtvarný salon za účasti 350 výtvarníků. O rok později zde
pořádal i Výstavu evropských malujících železničářů.
Po celé ty roky organizoval své samostatné výstavy
nejen v Čechách, ale i v zahraničí. Jeho obrazy zdobí
sbírky mnoha soukromých institucí i státních galerií.

Velkým počinem se nepochybně stalo odhalení
bronzového odlitku Myslbekovy sochy Karla Hynka Máchy na úpatí Mostné hory. Nápadu, s nímž
přišel právě Honza, zprvu nikdo nevěřil. Společně
s městem Litoměřice, Nadačním fondem Kalich a
s obyvateli města, které miloval pro jeho půvab, jej
však zrealizovat dokázal.
Jeho přítel Alexandr Vondra o něm prohlásil, že byl
jako zapalovač – přišel na první pohled s bláznivou
myšlenkou, pro kterou ale nadchnul celé okolí. Starosta Ladislav Chlupáč říká, že byl skutečný patriot
města. Pravdivá jsou i slova jeho zetě, akademického
sochaře Libora Piskláka: „Když jej něco napadlo,
bylo to, jako když strčíte do vagonu a ten se řítí
po kolejích závratnou rychlostí. Do cíle však vždy
dojede.“
Jan Grimm dojel 3. září do svého skutečně posledního cíle. Pouť jednoho duchem bohatého člověka
skončila. Jeho myšlenky však žijí dál.
Eva Břeňová
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