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LITOMĚŘICE

Milí Litoměřičané, 
s příchodem 
roku 2015 
dorazila do 
L i t o m ě ř i c 
skvělá zprá-
va.  Uspěli 
jsme s žá-

dostí o dotaci na rekonstrukci 
autobusového nádraží. Zá-
sadní oprava čeká i horní vla-
kové nádraží poté, co se nám 
po mnoha letech vyjednávání 
podařilo dosáhnout dohody 
se Správou železniční a do-
pravní cesty. Obyvatelé měs-
ta i jeho návštěvníci se tak 
mohou těšit nejen na vyšší 
komfort cestování, ale i vyšší 
bezpečí pro chodce přechá-
zející horní nádraží. U konce 
je architektonická soutěž na 
budoucí podobu kasáren pod 
Radobýlem, pokračují práce 
na geotermálním projektu 
i přípravy chystané revita-
lizace bývalého pivovaru. 
V plánu jsou opravy dalších 
chodníků, stavba silnic, 
dokončujeme dopravní hřiš-
tě a připravujeme na jaro 
slavnostní otevření Jirásko-
vých sadů. Mám radost, že i 
v roce 2015 pokračuje rozvoj 
našeho města dynamicky a 
v souladu s potřebami jeho 
obyvatel tak jako doposud. 

Ladislav Chlupáč

 ZÁPISY DO ZŠ A MŠ
Základní školy:  4. a 5. 2. 
od 14 do 17 hodin
Mateřské školy:  24. a 
25. 3. od 13 do 16 hodin

•

•

SLOVO STAROSTY

   Magdalénka Kabátová se v Litoměřicích stala prv-
ním miminkem narozeným v roce 2015. Maminka 
Milada Pekárková ji přivedla na svět císařským řezem 
1. ledna 16 minut po 14. hodině. Holčička vážila 3530 
gramů a měřila 50 cm.
   „Byla vymodlená,“ přiznali šťastní rodiče, kterým 
přišel s dárkem a květinou popřát předseda správní 
rady nemocnice Radek Lončák společně se členem 
správní rady Vladimírem Kestřánkem. Zároveň ma-
mince poděkovali za důvěru, kterou i přes očekávané 
komplikace do litoměřické porodnice vložila. 
   „V poradně rizikového těhotenství mi byl s ohledem 
na určitá rizika doporučen porod v krajském zdravot-
nickém zařízení. Nicméně po poradě s primářkou od-
dělení jsem zvolila Litoměřice a nelituji. Cítím se zde 
téměř jako doma,“ uvedla Litoměřičanka Milada Pe-
kárková, pro kterou je Magdalénka prvním dítětem.  
   V litoměřické porodnici se v roce 2014 uskutečnilo 
675 porodů, při nichž přišlo na svět 679 dětí, z toho 
358 chlapců a 321 děvčat. Ve 4 případech se narodila 
dvojčátka. Nejčastějšími jmény narozených chlapců 
byly Jan (22) a Jakub (18), u holčiček pak Eliška (18) 
a Viktorie (14).                                                    (eva)

JAKO PRVNÍ PŘIŠLA NA SVĚT 
V LITOMĚŘICÍCH MAGDALÉNKA

Šťastní rodiče Milada Pekárková a Roman Ka-
bát.                                        Foto Eva Břeňová 

   Litoměřice vstoupily do roku 
2015 s již schváleným rozpoč-
tem, a to s příjmy ve výši 387 
milionů korun a výdaji 400 mi-
lionů korun. Pro takto navržený 
rozpočet hlasovalo na prosinco-
vém jednání osmnáct z celkem 
sedmadvaceti zastupitelů. 
 Vedení litoměřické radnice 
konstatovalo, že při zapojení 
financí našetřených z předcho-
zích let v objemu 13 milionů 
korun jde o rozpočet vyrovna-
ný. Město tak i nadále zůstává 
jako jedno z mála v České 

republice bez dluhů.    
    Z celkových příjmů 387 mili-
onů korun tvoří běžné příjmy a 
běžné dotace roku 2015 částku 
365 milionů, z celkových vý-
dajů 400 milionů korun tvoří 
běžné výdaje roku 2015 cel-
kem 335 milionů, což znamená 
přebytkový provozní rozpočet 
v částce 30 milionů korun. 
Provozní přebytek byl zapojen 
do financování navržených ka-
pitálových výdajů 2015. Spolu 
s vlastními zdroji z předcho-
zích let ve výši 13 milionů a 

kapitálovými příjmy 2015 tak 
budou vyrovnány předpokláda-
né kapitálové výdaje v objemu 
65 milionů korun. V celkových 
výdajích roku 2015 jsou také 
zahrnuty i známé přesuny vý-
dajů z letošního roku v částce 
15 milionů korun. 
   Nejvýznamnější investič-
ní akcí letošního roku bude 
modernizace autobusového 
nádraží. V plánu je však i řada 
dalších akcí, o kterých se po-
drobněji dočtete uvnitř Radnič-
ního zpravodaje.               (eva)

MĚSTO MÁ SCHVÁLENÝ ROZPOČET

   Od prosince využívají řidiči nově 
opravené parkoviště Na Valech. K dis-
pozici je zde 45 parkovacích míst, z to-
ho tři pro zdravotně postižené.
  Místo bylo rekonstruováno v po-
dobném stylu jako U Hvězdárny. Což 
znamená, že asfalt střídají dlažební 
kostky.  Vybudováno bylo nové veřejné 
osvětlení, plocha je odvodněna. Došlo 
k vykácení dvou vzrostlých stromů, 

jejichž zdravotní stav odborníci označili 
za nevyhovující. Místo nich už zde ros-
tou stromy nové. Toalety však i nadále 
zůstaly zavřené. Podle ředitele Technic-
kých služeb města Ivo Elmana byl jejich 
provoz výrazně ztrátový. 
   Litoměřice místo nezpevněné plochy, 
která se při nepříznivém počasí měnila 
v bláto, získaly další moderní parkoviště 
v centru města.                               (eva)

CENTRU PŘIBYLO DALŠÍ MODERNÍ PARKOVIŠTĚ

Modernizované parkoviště Na Valech pojme 45 vozi-
del.                                                 Foto Eva Břeňová 
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   Evropská komise podpořila 
projekt progRESsHEAT (volně 
přeloženo Podpora obnovitel-
ných zdrojů energie v systému 
centrálního zásobování teplem - 
CZT). Jeho hlavním cílem je na-
vrhnout s ohledem na plánovaný 
geotermální projekt a další roz-
voj CZT optimální energetický 
mix města Litoměřice s využitím 
nejlepších dostupných technolo-
gií s výhledem do roku 2050. 
   Litoměřice tak dostávají příle-
žitost jako jediné město v České 
republice spolupracovat na me-
zinárodním projektu po boku re-
nomovaných organizací, jakými 
jsou např. Technická univerzita 
ve Vídni, Technická univerzita v 
Kodani či Energy Cities. 
    Realizace projektu je pláno-
vána na období březen 2015 až 
září 2017. Plánovaný rozpočet 
pro Litoměřice činí zhruba 2,3 
milionu korun. Město získalo ce-
lou částku z dotačního programu 
HORIZON  2020. 
    Zapojení se do evropského pro-
jektu je cennou zkušeností. „Těší 
mě, že můžeme nejen v oblasti 
energetiky získat nové poznatky, 
ale zároveň předat i ty naše, což 
zvýší prestiž města Litoměřice, 
které plánuje propojit aktivity 
v oblasti energetiky s činnostmi 
Zdravého města,“ uvedl energe-
tický manažer městského úřadu 
Jaroslav Klusák.                  (eva)

ENERGETICKÝ MIX
MÁ BÝT OPTIMÁLNÍ

V Litoměřicích se právě nyní 
rozbíhá projekt modernizace 
autobusového nádraží. Jde 
o nejvýznamnější investiční 
akci letošního roku. Město 
totiž  uspělo v Regionálním 
operačním programu Severo-
západ s žádostí o dotaci. Na 
realizaci projektu vyčíslené-
ho na celkem 61,4 milionu 
korun získalo 52,2 milionu 
korun, zbývající část zaplatí 
z vlastního rozpočtu. Moder-
nizace autobusového nádraží 
v Litoměřicích přitom patří 
mezi finančně nejnáročnější 
projekty, které členové výboru 
Regionální rady ROP Severo-
západ v závěru loňského roku 
schvalovali. 
   Samotnou realizaci díla za-
jistí firma Chládek a Tintěra, 
která vyhrála výběrové říze-
ní.  Informační systém dodá 

firma ELTODO.  „Stavební 
práce právě začínají. Skončí 
do konce září letošního roku,“ 
informoval starosta Ladislav 
Chlupáč s tím, že první fáze 
projektu zahrnuje vybudování 
provizorního autobusového 
nádraží. 
   Nové autobusové nádraží 
bude mít tvar oválu, s vnějším 
obvodem tvořeným průjezdní 
komunikací s jednosměrným 
provozem a vnitřním nástu-
pištěm pro devět odjezdových 
stání, dvěma průjezdními 
nástupišti a jedním výstupním 
stáním. Vznikne zde odstav-
ná plocha pro tři autobusy, 
parkoviště s kolmým řazením 
pro 79 osobních aut a podélný 
parkovací pás pro 17 vozidel, 
přičemž prvních 5 stání bude 
vyhrazeno pro taxislužbu, 
zbylých 12 pro veřejnost. 

  Společný vjezd a výjezd 
vozidel, s napojením na ulici 
Marie Pomocné, zahrnuje i 
2,5 metru široký středový ze-
lený ostrůvek, přerušený mís-
tem pro přechod chodců. Před 
výpravní budovou bude přes 
ulici M. Pomocné vybudován 
dělený přechod do Ostrovní 
ulice. 
   „Nástupiště má být zastře-
šené. Vzniknou zde nové toa-
lety, instalován bude moderní 
informační systém. Součástí 
stavby je nové osvětlení celé-
ho prostoru, přeložky inženýr-
ských sítí, nové přípojky kana-
lizace, vody pro veřejné WC a 
pozdější stavbu občerstvení. 
Vysazeno bude 48  stromků a 
řada keřů,“ doplnila informace 
Dana Svobodová, pracovnice 
odboru územního rozvoje 
městského úřadu.            (eva)

BUDEME MÍT MODERNÍ AUTOBUSOVÉ NÁDRAŽÍ

  Již osm let připravuji pro město Litoměři-
ce a tedy pro vás, jeho obyvatele, Radniční 
zpravodaj (dále jen RZ). Vždy bylo mým 
cílem nabídnout co nejvíce užitečných in-
formací týkajících se rozvoje města, připra-
vovaných novinek, vyhlášek, ale i tipy na 
zajímavé kulturní, sportovní a společenské 
akce nebo vás seznámit s osobnostmi, které 
mezi námi žijí a v životě mnohé dokázaly. 
Slovo dostávali i zástupci neziskových or-
ganizací, spolků apod. 
   Dosud jsem se zpravodaj snažila odprostit 
od politiky. Po říjnových komunálních vol-
bách však přišli zástupci opozičních stran 
v zastupitelstvu s legitimním požadavkem 
na zveřejňování jejich názorů na dění ve 
městě.  Nutno však bylo nastolit pravidla, 
aby si i nadále RZ zachoval svou informač-
ní hodnotu a nestal se nástrojem, jehož pro-
střednictvím by docházelo ke vzájemnému 
napadání politických konkurentů. 
   Vytvořena proto byla Pravidla pro vydá-
vání RZ. Kromě jiného zahrnují i fakt, že 

v každém z následujících vydání vyjde jed-
na stránka s komentáři, jejichž autory bude 
zpravidla 4 až 5 zastupitelů, kteří dostanou 
příležitost vyjádřit se korektním způsobem 
k aktuálním tématům.
   Na to, aby tomu tak opravdu bylo, dohléd-

ne pětičlenná redakční rada. Jejími členy 
rada města jmenovala šéfredaktora zpravo-
daje, zastupitele za koalici a místostarostu 
Pavla Grunda (ČSSD), zastupitele za opo-
zici Tomáše Sarnovského (ANO), Venuši 
Brunclíkovou za zaměstnance městského 
úřadu a za obyvatele města Miroslava Zim-
mera, bývalého dlouholetého novináře. 
   Dovolte mi popřát nové redakční radě 
mnoho úspěchů v její práci a vám, čte-
nářům, aby Radniční zpravodaj i nadále 
plnil vaše očekávání. Za jakékoliv náměty 
a připomínky, byť kritické, předem děkuji. 
Zasílat je můžete na e-mail: zpravodaj@li-
tomerice.cz. 
   V případě, že nedostanete RZ každý 
druhý měsíc do své schránky, obraťte se se 
stížností na Českou poštu. Aktuální vydání 
si však můžete vyzvednout v infocentru 
v podloubí radnice, případně si ho přečíst 
na webových stránkách města. 

       Šťastný a spokojený rok 2015 
přeje Eva Břeňová 

RADNIČNÍ ZPRAVODAJ I NADÁLE PATŘÍ VÁM

SLOVO ŠÉFREDAKTORA



   Městský úřad obdržel v lednu 
oznámení koncepce „Plán pro 
zvládání povodňových rizik 
v povodí Labe“ se sdělením, že 
koncepce bude podrobena zjiš-
ťovacímu řízení podle zákona 
o posuzování vlivů na životní 

prostředí. 
  Dokument je do 11. února 
umístěn na internetových strán-
kách města na adrese: https:
//www.litomerice.cz/uredni-
deska. K předmětné koncepci 
může každý Ministerstvu život-

ního prostředí, odboru posuzo-
vání vlivů na životní prostředí 
a integrované prevence, zaslat 
písemné vyjádření k oznámení 
koncepce do dvaceti dnů ode 
dne zveřejnění informace o 
oznámení koncepce na úřední 
desce posledního kraje.       (pp) 
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K PLÁNU SE LZE VYJÁDŘIT

   Rekonstrukce kruhového 
objezdu na Vojtěšském náměstí 
probíhá dle harmonogramu. 
Vzhledem k mírné zimě je 
pravděpodobné, že rozšíření 
křižovatky a její zkapacitnění 
skončí tak, aby zhruba na začát-
ku dubna mohl být Tyršův most 
uzavřen. Pokud by práce na kru-
hovém objezdu nebyly ukon-
čeny v termínu, rekonstrukci 
mostu by investor, kterým je 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, 
odložil zřejmě až na příští rok.
   Probíhající stavební práce s 
sebou přinesly změny v dopra-
vě. Provoz směrem do centra 
zůstal zachován, v opačném 
směru je veden po objízdné 
trase. Chodci jsou s ohledem na 
stav prací vedeni po levé nebo 
pravé straně komunikace. 
   „V současné době je zcela 
uzavřena ulice České armády. 
V následné fázi stavby (zhru-
ba od začátku února) dojde 
v místě výjezdu do křižovatky 
na Vojtěšském náměstí k úplné 
uzavírce Liškovy ulice a výjezd 
z ulice České armády po zá-
kladních podkladních vrstvách 
vozovky bude směrem do cen-
tra obnoven,“ popsal aktuální 
stav vedoucí odboru dopravy a 

silničního hospodářství měst-
ského úřadu Jan Jakub. Došlo 
i ke změnám v provozu měst-
ské hromadné dopravy. Není 
zde obsluhována autobusová 
zastávka. Naopak každý spoj 
linky B (557 550) nově zasta-
vuje v nedaleké Štursově ulici, 
v blízkosti domova pro seniory. 
V té souvislosti byl schválen a 
vydán výlukový (objížďkový) 
jízdní řád.
   Zhruba na začátku března 
začne zhotovitel prací SDS EX 
Most umísťovat a připravovat 
nové dopravní značení v ulici 
Na Valech. Tak jako v minulosti 
budou na přechodnou dobu in-
stalovány semafory v místech, 

kde ústí ulice Sovova a Osvo-
bození. „Cílem bude zajistit 
bezpečný přechod chodců přes 
velmi frekventovanou silnici II. 
třídy a umožnit výjezd, zejména 
levostranný, vozidel z bočních 
ulic. V ideálním případě začnou 
semafory fungovat již v průbě-
hu března, aby bylo možné celý 
systém správně a co možná nej-
lépe nastavit ještě před uzavře-
ním mostu, “ upřesnil vedoucí 
Jakub.
  Rekonstrukce křižovatky je 
nezbytná. V dřívějším stavu by 
nezvládla nápor vozidel, který 
je očekáván po uzavření Tyršo-
va mostu, jehož stav je havarij-
ní.                        Eva Břeňová 

ZIMA PRÁCE NENARUŠILA

Práce na rekonstrukci kruhového objezdu u Severky probíhají dle 
harmonogramu.                                                      Foto Eva Břeňová

   Zobousměrnění ulice Družstevní a s tím 
související zrušení zhruba 25 parkovacích 
míst na pravé straně místní komunikace ve 
směru od hřbitova k Luně rozladilo obyva-
tele této lokality. Vedoucí odboru dopravy 
a silničního hospodářství městského úřadu 
Jan Jakub však krok označuje za správný.
   „Přistoupili jsme k němu dle původní-
ho plánu dopravního opatření od autora 
projektu přestavby křižovatky, po vydání 
souhlasného stanoviska dopravního in-
spektorátu Policie ČR a konzultaci s ma-
jetkovým správcem místních komunikací. 
Obávali jsme se totiž, že zde v souvislosti 
s rekonstrukcí křižovatky na Vojtěšském 
náměstí vznikne pomyslné dopravní hrdlo, 
které způsobí rozsáhlé kongesce v dopravě. 
Rovněž bylo potřeba zajistit obzvláště vozi-

dlům integrovaného záchranného systému 
alternativní objízdnou trasu, pokud by do-
šlo na stavbě k neočekávaným událostem, 
jež by oblast náměstí zcela zneprůjezdnily. 

V místě stavby je totiž veden rozsáhlý sys-
tém inženýrských sítí,“ vysvětlil Jan Jakub.
   Podle něj je reálně zvažováno, že Druž-
stevní ulice zůstane obousměrná i po 
ukončení rekonstrukce křižovatky. Je totiž 
alternativou pro řidiče vyjíždějící z této ob-
lasti. Ti totiž byli až dosud nuceni využívat 
křižovatku ulic Michalovická, Švermova 
a Mrázova, jež není zcela přehledná. Zde 
umístěné dopravní zrcadlo totiž bývá 
zejména v zimních měsících omrzlé či 
zamlžené. 
   „Za omezení parkování v Družstevní 
ulici však chceme ve spolupráci s odborem 
územního rozvoje a odborem životního 
prostředí hledat v místě adekvátní náhra-
du,“ dodal vedoucí odboru dopravy Jan 
Jakub.                                                  (eva)

V DRUŽSTEVNÍ ULICI SE DOPRAVNÍ ZMĚNA OSVĚDČILA

Parkovat v Družstevní ulici je díky obou-
směrnému provozu možno již jen po jedné 
straně.                              Foto Eva Břeňová

Sběrný dvůr v Třebouticích 
bude otevřen veřejnosti ne-
jen ve všední den, jako tomu 
bylo doposud, ale také kaž-
dou první sobotu v měsíci. 
Vedení Technických služeb 
tak reaguje na požadavky 
veřejnosti. Zatímco ve všed-
ní den je provozní doba  od 7 
do 15 h., první sobotu v mě-
síci bude od 8 do 14 hodin. 
Uložit zde může obyvatel 
Litoměřic ročně až 5 tun 
stavebního odpadu zdarma. 
Ostatní druhy odpadu jsou 
ukládány za úplatu.                                   

DVŮR JE OTEVŘEN
TAKÉ V SOBOTU

   Litoměřice letos zaplatí 19,4 
milionu korun za nakládání 
s odpady. Je to stejná částka jako 
loni. Nejvíce, a to 12,5 milionu 
korun, si vyžádají platby za svoz 
tuhého domovního odpadu. 
Dalších 2,3 milionu vydáme za 
uložení komunálního odpadu na 
skládce v Úpohlavech. Celkem 
3,2 milionu korun pak stojí svoz 
separovaného opadu. Rovný mi-
lion je určen na svoz bioodpadu.  
Příjem města za separované 
odpady činí 2 miliony korun,  
čímž jsou částečně eliminovány 
vysoké náklady na svoz odpadů 
jako celku. 
    Opět přibude kontejnerů na 
separovaný odpad. Jejich nákup 
si vyžádá 100 tisíc korun. Zhru-
ba stejná částka je připravena na 
plánované opravy kontejnero-
vých stání.                         (eva)

ZA ODPADY DÁME 
20 MILIONŮ KORUN
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KOLEKTORY MĚSTO 
OPĚT PODPOŘÍ

    Správa železniční dopravní 
cesty (SŽDC) ve spolupráci 
s městem Litoměřice finišuje 
s přípravou rozsáhlé a finančně 
nákladné rekonstrukce horního 
vlakového nádraží. Zahájena 
by měla být ve druhé polovině 
letošního roku. A to i přesto, že 
ekologický aktivista Lubomír 
Studnička napadl plánované ká-
cení dřevin podél trati ve svahu 
nad kolejištěm. 
   „Zhruba dvacet let trvající 
jednání o úpravě horního ná-
draží vedená s cílem zvýšit 
komfort a bezpečí cestujících a 
tudy procházejících chodců tak 
byla úspěšně završena,“ konsta-
toval starosta Ladislav Chlupáč.  
SŽDC bude financovat úpravu 
kolejiště a stavbu  úrovňového 
přechodu pro pěší. Za městem 
půjde úprava křižovatky Neru-
dovy a Nezvalovy ulice a bu-
dování dalších bezbariérových 
přístupů k nádraží. 
   „V tuto chvíli již máme kom-
pletní projektovou dokumentaci 
a zažádáno o vydání stavebního 
povolení,“ uvedla vedoucí 
odboru územního rozvoje měst-
ského úřadu Venuše Brunclíko-
vá. SŽDC je ve fázi zpracování 
posouzení vlivu stavby na 

životní prostředí (EIA). 
   Podle projektu zůstanou 
místo nynějších šesti kolejí 
pouze tři, stejný počet bude 
nástupišť. Zároveň dojde ke 
stavbě bezbariérového přecho-
du přes železniční trať, který 
vyústí v Nerudově ulici. Právě 
tomuto záměru mají ustoupit již 
zmíněné keře rostoucí ve svahu. 
V další etapě dojde k propojení 
nástupiště s ulicí Osvobození a 

vybudování přechodu pro chod-
ce v Liberecké ulici. „Vždy pů-
jde o přechody bezbariérové,“ 
podotkla Venuše Brunclíková.
   Pokud práce začnou v souladu 
s harmonogramem, ukončeny 
by mohly být ještě do konce 
letošního roku. Veřejnost v té 
souvislosti musí počítat s výlu-
kou na trati, jejíž rozsah teprve 
bude upřesněn. 

Eva Břeňová 

DOBRÁ ZPRÁVA: JEDNÁNÍ 
SKONČILA ÚSPĚCHEM

    Revitalizace autobusového nádraží 
bude v letošním roce v Litoměřicích 
nejvýznamnější investiční akcí města. 
V rozpočtu odboru územního rozvoje 
městského úřadu je však  kromě dokon-
čení úprav kruhové křižovatky u Severky 
(1,7 mil. Kč) související s plánovanou 
uzavírkou Tyršova mostu zahrnuta  i reali-
zace řady dalších stavebních akcí menšího 
charakteru.
   „Po odkoupení posledního pozemku 
dokončíme ulici Trnkovou, což přinese 
propojení ulice  Broskvové s Meruňko-
vou. Stavební práce v hodnotě 2,2 milionu 
korun se dotknou poslední části dosud 

nezpevněné komunikace na severní straně 
Miřejovické stráně,“  informovala vedoucí 
odboru územního rozvoje městského úřa-
du Venuše Brunclíková.  Rozpočet města 
počítá i s vybudováním nového veřejného 
osvětlení a chodníku ve Školní ulici (1,5 
mil. Kč). Chodník bude letos opraven i ve 
Veitově ulici (850 tisíc Kč) a dokončen 
v Žernosecké ulici. 
    „V kapitole projektových činností tvoří 
nejvýznamnější položky již probíhající 
architektonická soutěž na budoucí podobu 
kasáren pod Radobýlem (400 tisíc Kč), 
zpracování projektu nutného k získání 
stavebního povolení na rekonstrukci pi-

vovaru (2,5 milionu korun), dále projekty 
drobnějšího charakteru související s budo-
váním dešťové kanalizace (v Pokratické 
ulici), nových komunikací a vybudová-
ním výtahu v budově radnice na Mírovém 
náměstí (15/7),“ doplnila výčet vedoucí 
odboru Brunclíková. 
   Další statisíce korun jsou připraveny na 
stavbu bezbariérových nájezdů, vybavení 
dětských hřišť, zprovoznění nefunkčních 
vpustí, nákup historických svítidel a vý-
ložníků, rozšiřování počtu parkovacích 
míst na sídlištích pomocí zatravňovacích 
tvárnic, instalaci olověné vložky druhé 
kašny na Mírovém náměstí atd.        (eva)

OPRAVY SILNIC A CHODNÍKŮ BUDOU POKRAČOVAT

    Voda v dětském bazénu a v 
sousedním brouzdališti v pla-
veckém bude výrazně teplejší. 
V rozpočtu města je připraveno 
1,9 milionu korun na oddělení 
filtrace vody od zbývající části 
plaveckého areálu na Písečném 

ostrově. 
   Již loni byly na střeše správní 
budovy koupaliště instalovány 
solární panely na ohřev teplé 
užitkové vody. Vzhledem k to-
mu, že voda cirkuluje po celém 
areálu, se její teplota zvýšila jen 

o několik málo stupňů Celsia. 
Výsledkem oddělení filtrace 
brouzdaliště a dětského bazénu 
bude voda výrazně teplejší. Což 
v této části areálu umožní pro-
dloužit letní sezonu. 
   Úprava proběhne během roku. 
Efekt se však projeví až v roce 
příštím.                                (eva)

VODA BUDE TEPLEJŠÍ

   Litoměřice i letos podpoří 
obyvatele, kteří chtějí využít al-
ternativní zdroj energie. Zájem-
ci o instalaci solárních kolektorů 
na ohřev teplé užitkové vody 
mohou od města získat 40 tisíc 
korun. V rozpočtu je pro tyto 
účely vyčleněno 520 tisíc Kč. 
   O tento druh příspěvku kaž-
doročně žádá více zájemců, než 
je finančních prostředků. „Nyní 
evidujeme pět zájemců, kteří 
nebyli uspokojeni loni. Dostane 
se na ně až letos. Dalších osm  
má šanci,“ poukázal na aktuální 
stav vedoucí odboru životního 
prostředí MěÚ Pavel Gryndler. 
   Litoměřice poskytují granty 
na instalaci solárních kolektorů 
na ohřev TUV již patnáct let. 
Finanční příspěvek města při-
tom pokryje zhruba 40 procent 
celkových nákladů. Pracovníci 
odboru životního prostředí ná-
sledně kontrolují dodržení pod-
mínek, za kterých byl příspěvek 
poskytnut. Jakmile například 
zjistí, že majitel nemovitosti 
topí uhlím, hrozí mu nejen vrá-
cení grantu, ale i čtyřicetitisíco-
vá pokuta. „Zatím jsme takový 
případ nezaznamenali,“ dodal 
vedoucí Gryndler.              (eva)

    Svým stánkem se i letos bude 
prezentovat město Litoměřice 
na mezinárodním veletrhu ces-
tovního ruchu Holiday World, 
který se uskuteční ve dnech 19. 
až 21. února v areálu holešo-
vického výstaviště. Pracovníci 
Centra cestovního ruchu zde 
představí nejen turistické atrak-
tivity města, ale i místní partne-
ry.                                       (eva)

NA HOLIDAY WORLD 
NEBUDEME CHYBĚT

Finančně nákladná modernizace horního vlakového nádraží, které 
leží na trati Lovosice - Litoměřice - Česká Lípa, přinese cestujícím  
větší bezpečí a vyšší komfort cestování.              Foto Eva Břeňová. 



NOVÁ LŮŽKA  
Dalších 32 nových lůžek zakou-
pí  nemocnice v nejbližší době 
pro stanici léčebny dlouhodobě 
nemocných E. Finance na nákup 
půjdou z fondu LDN. 

ÚSPORNÝCH SVĚTEL 
PŘIBUDE  

Dalších 100 tisíc korun získala 
nemocnice od Správy úložišť 
radioaktivních odpadů SÚRAO. 
Využije je na nákup dalších 
úsporných LED svítidel. Stejná 
již byla loni v září instalována ve 
vybraných veřejných prostorách 
nemocnice.                           (nk)
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   Výborným umístěním v hod-
nocení spokojenosti pacientů 
a zaměstnanců skončilo i 
v letošním roce pro Městskou 
nemocnici v Litoměřicích 
celostátní šetření neziskové 
organizace Health Care Insti-
tute (HCI). To se každoročně 
v rámci projektu Nemocnice 
ČR v kategoriích ambulant-
ních pacientů, hospitalizova-
ných pacientů a zaměstnanců 
zabývá srovnáváním českých 
a moravských nemocnic.
   Litoměřická nemocnice 
získala v rámci celé repub-
liky v celkovém hodnocení 
spokojenosti zaměstnanců 
14. místo. V hodnocení spo-
kojenosti pacientů obsadila 

v konkurenci všech nemocnic 
ČR 55. příčku u hospitalizova-
ných a 57. pozici u ambulant-
ních pacientů.
   V rámci Ústeckého kraje 
je hodnocení litoměřické 
nemocnice rovněž výbor-
né. Tato se totiž ve všech 
třech oblastech hodnocení 
(ambulantní pacienti, hos-
pitalizovaní pacienti a za-
městnanci nemocnice) vždy 
umístila v rámci kraje na 
jednom z prvních třech míst. 
Zaměstnanci litoměřické ne-
mocnice jsou dle šetření HCI 
dokonce nejspokojenějšími 
v celém kraji a získali pro 
svou nemocnici první místo. 
Velmi podobné hodnocení 

přineslo i hodnocení pacientů, 
kdy hospitalizované osoby 
svými názory umístily nemoc-
nici v rámci kraje na druhou 
pozici a ambulantní pacienti jí 
zajistili třetí příčku.
   „Jsme rádi, že se nám v rám-
ci šetření HCI opakovaně daří 
dosahovat tak výborných 
výsledků,“ neskrýval radost 
z celorepublikového umístě-
ní Radek Lončák, předseda 
správní rady litoměřické ne-
mocnice. 
   Do celorepublikového šetře-
ní HCI se zapojilo celkem 491 
hospitalizovaných pacientů, 
327 pacientů ambulancí a 298 
zaměstnanců litoměřické ne-
mocnice.                           (nk)

PŘEDPORODNÍCH
KURZŮ PŘIBUDE

   Od října je na oddělení léčeb-
ny dlouhodobě nemocných v 
provozu ergoterapeutická dílna. 
Umístěna je v prostorách stani-
ce LDN D a v provozu je třikrát 
v týdnu od 9 do 10.30 hodin. 
   „Vybudovali jsme ji ve spolu-
práci s oddělením rehabilitace, 
ze kterého k nám docházejí 
ergoterapeutky. Využili jsme 
málo využívaného prostoru 
jídelny na jedné ze stanic 
LDN,“ popsala začátky pro-
jektu Markéta Karlová, vrchní 
sestra LDN. Dílna je určena 
pacientům všech stanic léčebny 
nemocnice.    Projekt nové dílny má i jiné 

přínosy, než samotnou ergotera-
pii, což je léčebná terapie, která 
je součástí ucelené rehabilitace. 
Pacienti, kterých se v dílně 
schází někdy i přes desítku, se 
zde odreagují, vzájemně si po-
povídají, poslechnou muziku, 
pustí film, mohou si dát kávu  
nebo čaj. „Pro ty pohyblivé je 
to zároveň i rehabilitace, proto-
že si do dílny musí sami dojít. 
Ty imobilní dovezeme, takže 
dílna je pro všechny,“ uvedla 
vrchní sestra Karlová. Aktivity 
jsou pro pacienty dobrovolné. 
V plánu je vybudovat i malou 
knihovnu.                           (nk)

V ergoterapeutických dílnách si 
klienti s pomocí ergoterapeutů 
procvičují i jemnou motoriku. 

Foto Naděžda Křečková 

DÍLNA POMÁHÁ V LÉČEBNÉ TERAPII

   Ve znamení několika významných projektů se bude odvíjet rok 
2015 litoměřické nemocnice. V plánu je jak dokončení již rozpraco-
vaných investičních akcí, tak i realizace zcela nových projektů. 
  „V první polovině roku stojí před námi dokončení modernizace 
iktového centra, kde zbývá nakoupit dynamický chodník na rehabi-
litační oddělení a upgradovat CT přístroj, a modernizace centrálních 
operačních sálů,“ informoval Radek Lončák, předseda správní rady 
a výkonný ředitel nemocnice. Důležitá bude přestavba a moderniza-
ce porodního sálu do podoby, jež více vyhoví přáním a požadavkům 
rodiček. 
   Pokračovat bude i postupná rekonstrukce oddělení stravovacích 
služeb. „Bohužel se nám kvůli složité situaci ohledně některých 
pozemků nepodařilo dosáhnout na dotaci. Stravovací provoz tak 
musíme i nadále modernizovat z vlastních prostředků, což nám 
neumožní provést práce v takovém rozsahu, jak bychom si před-
stavovali,“ zhodnotil možnosti nemocnice předseda správní rady. 
Rozpočet nemocnice počítá letos přibližně se třemi milióny korun.  
Do postupné rekonstrukce stravovacího provozu se nemocnice pus-
tila již v roce 2011. Od této doby zde bylo postupně nainvestováno 
přibližně 16 miliónů korun.                                                         (nk) 

ROZVOJ POKRAČUJEMODERNIZACE OPERAČNÍCH 
SÁLŮ JIŽ BYLA ZAHÁJENA

NEMOCNICE BODOVALA
   Zvýšený zájem budoucích 
rodičů vede k posílení předpo-
rodních kurzů. Byly dost plné 
a gynekologicko-porodnické 
oddělení preferuje spíše indi-
viduální přístup. Kurzy budou 
každý měsíc nabízeny místo 
jednoho již ve dvou termínech. I 
nadále zahrnou dvě části - jeden 
týden bude věnován porodu a 
druhý týden kojení. 
   Dalším posílením služeb je 
znovuzavedení cvičení pro tě-
hotné. Jak kurzy pro nastávající 
rodiče, tak i cvičení pro těhotné 
budou probíhat ve čtvrtek. Cvi-
čení začne v 10 hodin a kurzy v 
odpoledních hodinách. Upřes-
nění naleznete v předstihu na 
webových stránkách nemocni-
ce.                                       (nk)

   Projekt modernizace cen-
trálních operačních sálů byl 
zahájen. „Práce nyní probíhají 
v jedné polovině sálů. Operativa 
byla dočasně přesunuta do ná-
hradních sálů gynekologického 
pavilonu,“ informoval Miro-
slav Janošík, vedoucí oddělení 
rozvoje, zdravotnické techniky 
a veřejných zakázek. Po třech 
měsících budou probíhat i práce 
na druhé polovině operačních 
sálů ve stejném režimu, tj. s 
dočasným přesunem operativy z 
právě rekonstruovaných sálů na 
náhradní sály. 
  „Ačkoliv je rekonstrukce 
operačních sálů bez jakéhoko-
liv dopadu na výkon operativy 

procesně náročná, pacienti to 
nijak nepocítí,“ ujistil předseda 
správní rady nemocnice Radek 
Lončák. Zároveň požádal o 
pochopení v případě možných 
změn v plánování některých od-
kladných operačních výkonů. 
   Celá stavební modernizace má 
být dokončena do konce června 
letošního roku. Na celý projekt 
získala nemocnice dotaci ve 
výši necelých 50 miliónů korun 
uznatelných nákladů (včetně 
DPH), z čehož 42,5 miliónů ko-
run je dotace ROP a 7,5 miliónu 
korun činí spoluúčast nemocni-
ce. Z toho stavební úpravy jsou 
v objemu necelých 11 miliónů 
korun včetně DPH.              (nk)

KRÁTCE
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„Na téma omezení hazardu jsme 
nerezignovali,“ 
tvrdí zastupitel

Mgr. Petr PANAŠ / Strana zelených

PROBLEMATIKA HAZARDU VE MĚSTĚ

„Tento celospolečenský 
problém by měla řešit vláda,“ 

uvádí místostarosta

Ing. Pavel GRUND / ČSSD

Opět se otevírá otázka omezování hazardu. Domnívám se, že  
problém by měla řešit vláda. Někdo může namítnout, že některá 
města a obce v tomto směru provedly několik opatření, Litoměři-
ce nevyjímaje. Vydáním vyhlášky loni došlo k omezení provozní 
doby stávajících heren a zamezení vzniku nových.
Je pravda, že dochází ke zvyšování počtu výherních hracích pří-
strojů (VHP) v již existujících zařízeních. Bohužel město nemůže 
provozovatelům úmysl o navýšení VHP zakázat. Dle § 17 odst. 8 
zákona o loteriích může obec povolit maximálně 6 kusů VHP  v 
pohostinských zařízeních a dalších místech splňujících podmínky 
zvláštního provozního režimu. Více než 6 kusů VHP smí být jen 
v hernách a kasinech. To znamená, že pokud obec povoluje VHP 
v hernách (místnost určená zejména k provozování  VHP, kde je 
zajištěn po celou dobu provozu dozor), nemůže počet VHP regu-
lovat ani omezovat.

ROZPOČET MĚSTA LITOMĚŘICE PRO ROK 2015

Ing. Petr URBÁNEK / ANO 2011

Rozpočtový výhled na roky 2015-2017, schválený těsně před komu-
nálními volbami, počítal pro rok 2015 s přebytkem ve výši 3,5 mil. 
Kč. Jak se z tohoto přebytku stal během pouhých 3 měsíců schodek 
ve výši 13,2 mil. Kč nám bohužel nikdo nevysvětlil, stejně jako ni-
kdo neodpověděl na množství námi předem zaslaných připomínek 
a dotazů. Předvolební sliby o odpovědném hospodaření tak vzaly 
velice rychle za své a dosavadní plýtvání s veřejnými prostředky 
bude i nadále pokračovat.
Tento rozpočet bych jednoznačně nazval “projídacím”, není totiž 
v souladu se Strategickým plánem rozvoje města a chybí v něm 
množství investičních akcí, které vedení města občanům dlouhodo-
bě slibovalo. Jako příklady bych zmínil opravu budovy velitelství, 
do níž se měla, dle předvolebních slibů, přesunout od září 2015 
ZUŠ, vybudování startovacích bytů, řešení parkování na sídlištích, 
budování cyklostezek, rozšíření kamerového systému pro zvýšení 
bezpečnosti či stavba chybějící tělocvičny na ZŠ Masarykova. Tref-
ně to vystihl jeden ze zastupitelů, který navrhl přejmenování odboru 
územního rozvoje na odbor oprav a údržby, protože rozpočet je v 
podstatě pouze udržovací a město nijak dopředu neposune.

„Nadále budeme hospodařit 
bez dluhů,“ říká radní 

a předseda finančního výboru

Ing. Radek LONČÁK, MBA / ODS
„V rozpočtu chybí množství 

slibovaných akcí,“  míní 
opoziční zastupitel

            
          
   

Návrh rozpočtu města pro rok 2015 byl připravován již před vol-
bami. Jako nově zvolení zastupitelé za KSČM jsme se na jeho 
přípravě nepodíleli a k jeho podobě máme výhrady. S ohledem na 
doporučení členů finančního výboru (rozpočet jako kompromis) a s 

ohledem na možné provizorium, které by neprospělo nikomu, jsme 
se rozhodli návrh kriticky podpořit. V následujícím období se ale 
budeme snažit více podobu rozpočtu ovlivňovat.
Vzhledem k ohlasům veřejnosti ohledně dění ve společnosti Zahra-
da Čech jsem i já přišel na zastupitelstvo s návrhem kontrolních 
opatření. Po vzájemné diskuzi mezi koalicí a opozicí došlo k přijetí 
kontrolních opatření, včetně pověření mj. kontrolního výboru ke 
kontrole dodržování podmínek souvisejících s pronájmem, údržbou 
a revitalizací areálu ZČ, zaměřené na ochranu oprávněných zájmů 
města, což považuji za úspěch a do naplnění kontrolních opatření se 
jako předseda KV aktivně a rád zapojím.

„V budoucnu chceme podobu 
rozpočtu více ovlivňovat,“  

konstatuje zastupitel

Jaroslav RŮŽIČKA / KSČM

Přes proklamace radnice o provedených opatřeních k eliminaci hazar-
du, došlo za rok 2014 k nárůstu výherních hracích zařízení o 53 kusů. 
Strana zelených proto připravila do lednového jednání zastupitelstva 
návrh vyhlášky, která by ještě více omezila dobu, po kterou je možné 
herny provozovat. Zároveň se budeme snažit prosadit více kontrol, ale 
také důraz na osvětu a prevenci. 
Na téma omezení hazardu nechceme ani do budoucna rezignovat a 
uděláme vše proto, abychom snížili negativní jevy, které jsou s gam-
blerstvím spojené.  Vzhledem k tomu, že postupné omezování výher-
ních hracích zařízení je i v programovém prohlášení koaličních stran a 
kratší provozní doba heren nebude mít žádný dopad na rozpočet města, 
pevně věřím, že návrh bude schválen.  Navíc stále vnímám, že nedošlo 
ke splnění požadavku občanů na úplný zákaz hracích přístrojů, jak vze-
šlo z veřejného projednávání.  Do „zdravého města“ automaty nepatří. 
Ale když není vůle k jejich zákazu, tak k omezení se snad najde.

Rozpočet respektuje aktuální možnosti a potřeby. Některé projekty jsou 
realizovatelné v jednoletém horizontu, jiné je třeba plánovat déle. Na 
počátku byl rozpočet dle opozičních „expertů“ ztrátový. Poté, co jsme 
vysvětlili, že ztrátový rozpočet Litoměřice nikdy neměly, objevil se po-
jem rozpočet schodkový. Jenže město má potenciál schodek rozpočtu 
vyrovnat z vlastních, uspořených prostředků, a tím se nezadlužuje! A 
tak se z nouze začíná objevovat, že je projídající. Je vidět že ekonomičtí 
zástupci opozice nemají jasno, co rozpočet znamená, jak se sestavuje a 
jak funguje. V oblasti běžných příjmů a výdajů je rozpočet vysoce efek-
tivní a úsporný. Provozní spotřeba je nižší, než provozní příjem. Rozdíl 
představuje 30 mil. Kč. Město své běžné výdaje plánuje a spotřebovává 
tak efektivně, že je schopno ušetřit tyto peníze, třeba na další investice, 
jako např. zateplování budov škol, rekonstrukce autobusového nádraží, 
výstavba dopravního hřiště apod. Vše za cca 128 mil. Kč, z čehož zhru-
ba 86 mil. tvoří dotace. Nezapomínejme ani na menší akce, které však 
představují dalších více než 12 mil. Kč. Do celkové bilance rozpočtu 
město zapojuje další vlastní finance uspořené z předchozích let, a to ve 
výši 13 mil. Kč. A jak vznikl schodek 13,2 mil. Kč? Právě tím, že město 
systematicky, avšak uváženě z vlastních prostředků investuje.
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Gabriela Smetanová, 
36 let, mat. dovolená

U r č i t ě 
b y c h 
ocen i la 
v í c e 
hřišť pro 
nejmen-
ší děti. 

Park V. Havla je krásný, 
ale pro malé tam herních 
prvků mnoho není. Stej-
ně jako v Jiráskových 
sadech. Na ostrově je to 
moc pěkné, ale daleko. 
Ale jsem ráda, že zde 
parků přibývá, stejně 
jako zeleně.

Pavel Gladiš, 
27 let, číšník

N á m 
se tady 
ž i j e 
v e l m i 
d o b ř e . 
Je tu 
m á l o 

romských obyvatel. 
Jediné, co mi vadí, jsou 
bezdomovci  na náměs-
tí. Hlavně večer zde 
sedávají opilí.  A rádi 
bychom více dětských 
hřišť v centru.  Na ost-
rov chodíme, ale je tam 
pořád narváno. 

Richard Šafránek, 
27 let, zaměstnanec 

Do
 L i t o -

m ě ř i c 
jsem se 
přistě-
h o v a l 
od   

Chomutova a v Li-
toměřicích se mi líbí 
jejich atmosféra, klid 
a pěkné město. Bydlím 
na náměstí a nelíbí se 
mi vstup z Mostecké 
ulice na parkány – po-
sprejovaný, špinavý a 
páchnoucí tunel. Ten by 
zasloužil vylepšit. 

Jana Kolaříková, 
28 let, soc. pracovnice

Já jsem 
z d e 
spoko-
j e n á , 
ž á d n é 
zásadní 
v y -

lepšení mě nenapadá. 
Jsem však sportovně 
založený člověk, tak 
snad park pro sportov-
ce, s hrazdami na při-
tahování apod., co mají 
v jiných zemích. Ten by 
se mi zde líbil. Prostě 
více sportovních prvků 
ve městě.

Stanislav Hakl, 
78 let, senior

Ž i j u 
zde od 
r o k u 
1 9 6 0 
a mys-
lím, že 
situace 

je nyní mnohem lepší, 
než bývala. To, co by 
se mohlo zlepšit, je na-
příklad rychlejší dokon-
čení Jiráskových sadů. 
Možná se tam zbytečně 
udělaly věci, které se 
mohly zachovat a ne-
musely se měnit.

CO BY SE MOHLO VE MĚSTĚ ZMĚNIT V ROCE 2015?
V centru města se obyvatel Litoměřic ptali Eva Břeňová a Miroslav Zimmer

NAŠE ANKETA NAŠE ANKETA• NAŠE ANKETA •

   Radní schválili záměr přípravy 
žádosti o dotaci na stavbu nové 
multifunkční haly v areálu Za-
hrady Čech. Nahradit by měla 
dva nevyhovující plechové pa-
vilony. Ovšem jen v případě, že 
město na realizaci projektu získá 
dotaci z Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy České 
republiky. 
   Připravovaný projekt zahrnuje 
demolici stávajících objektů, 
výstavbu multifunkční haly, 
výsadbu zeleně a sadové úpravy. 
Předpokládané náklady činí 56,6 
milionu korun (bez DPH), při-
čemž finanční spoluúčast města 
má dosáhnout 50 %. Vlastníkem 
haly by bylo město, stejně jako 
je majitelem pozemků, budov a 
značky Zahrada Čech. 
  „Město multifunkční halu s od-

povídajícím sociálním zázemím 
potřebuje. Jde ostatně o poža-
davek veřejnosti, který zaznívá 
na veřejných diskusních fórech. 
Využita by byla nejen pro potře-
by výstav, ale i různých druhů 
sportu, tedy po celý rok,“  uvedl 
starosta Ladislav Chlupáč. 
   S tímto názorem souhlasí i 
radní Lukas Wünsch, který hájí 

zájmy města ve společnosti 
Zahrada Čech. „Potřeba je 
evidentní. Jen si musíme říci, 
jak pokryjeme náklady na její 
provoz, aniž bychom dále za-
těžovali rozpočet města,“ uvedl 
radní Wünsch, který ve funkci 
jednatele vystřídal k 1. lednu 
letošního roku místostarostu 
Václava Červína.               (eva) 

VÝSTAVIŠTĚ I SPORTOVCI
NOVOU HALU POTŘEBUJÍ

   Zastupitelé v jednomyslné 
shodě uložili kontrolnímu výbo-
ru zastupitelstva, aby přezkou-
mal dodržování všech podmí-
nek souvisejících s pronájmem, 
údržbou a revitalizací areálu 
Zahrady Čech. Zároveň se usku-
teční výběrové řízení na externí 
advokátní kancelář, která zajistí 
právní rozbor vztahů uvnitř spo-
lečnosti Zahrada Čech, v níž má 
město 50% podíl.               (eva)

DODRŽOVÁNÍ SMLUV
JE PROVĚŘOVÁNO

   Litoměřice nabízí i letos 
možnost využít grantového 
systému města, a to hned 
v několika oblastech: 

Interní grantový systém 
Zdravého města (vy-
hrazeno 150 tisíc korun) 
– uzávěrka 13. 2.
Program podpory orga-
nizacím (školy a školská 
zařízení) pracujícím s dět-
mi a mládeží (100 tis. Kč) 
– uzávěrka 13. 2.
Program podpory or-
ganizacím pracujícím 
s dětmi a mládeží (vol-
ný čas dětí, 100 tis. Kč)  
– uzávěrka 13. 2. 
Program podpory v ob-
lasti kultury (500 tis. Kč)  
– uzávěrka 27. 2. 
Program podpory fair-
tradových aktivit  (30 
tis. Kč) – uzávěrka 14.2. 
Program podpory soci-
álních a zdravotních ak-
tivit pro občany města 
(200 tis. Kč)  - uzávěrka  
31. 3. 
16. 2. bude vyhlášen Do-
tační systém pro podpo-
ru realizace jednotlivých 
návrhových opatření 4. 
komunit. plánu sociál. 
služeb města s termínem 
odevzdání do 31. 3. 

Více na: www.litomerice.cz/
dotace-a-granty

GRANTOVÝ SYSTÉM

MLADÍ ZASTUPITELÉ 
JSOU AKTIVNÍ

•

•

•

•

•

•

•

   Od roku 2002 má možnost 
zapojit se do zlepšení života 
v našem městě také mládež. Při 
Středisku ekologické výchovy a 
etiky Sever působí skupina žáků 
a studentů litoměřických škol, 
kteří společně tvoří tzv. Zastu-
pitelstvo mládeže (dříve Dětské 
zastupitelstvo). Jeho členové 
se schází každé úterý v 15:30 
v prostorách Severu v Masa-
rykově ulici. Mladí zastupitelé 
se učí, jak se stát aktivními 
občany, pomáhají při kampaních 
Zdravého města a spolupracují 
s dalšími organizacemi. 
   V listopadu se zúčastnili praž-
ského fóra „Hear our voices“, 
které řešilo téma inkluze handi-
capovaných dětí do vzdělávací-
ho procesu. V prosinci přivítalo 
zastupitelstvo v Litoměřicích 

zástupce žákovských parlamen-
tů z Prahy Libuš, Prahy 7 a Pra-
hy 14.  V současné době spolu-
pracuje Zastupitelstvo mládeže 
s knihovnou na projektu KRE 
- KNI (Kreativní knihovna), 
jehož cílem je otevřít „brány“ 
knihovny mladým a podpořit 
jejich kreativní potenciál. Ve 
spolupráci se Zdravým městem 
Litoměřice připravuje Zastupi-
telstvo mládeže podklady k pro-
jektu pro výstavbu workouto-
vého hřiště. Jednou z tradičních 
akcí zastupitelstva je tzv. Mladé 
fórum, na němž jsou definovány 
nejpalčivější problémy našeho 
města očima mladých.
  Zájemce, kteří mají nápady a 
naše město jim není lhostejné, 
rádi přivítáme.  

K. Simajchlová, koordinátor 
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ÚNOR
7. 2. KERAMICKÁ DÍLNA
Sobotní tvořivé dopoledne (9 - 
12 hod.), dospělí; 100 Kč/hod., 
děti 50 Kč/výrobek.
7. 2. KARNEVAL 
Hry, soutěže, hudba, tanec (15 
– 17 h.). Přijde kouzelník i Har-
ry Potter. Vyhlášení nejkrásnější 
masky. 
13. 2. VYHLÁŠENÍ VÝTVAR-
NÉ SOUTĚŽE V KINĚ
Pro účastníky výtvarné soutěže 
na téma: Zlatá rybko, přeji si. 
Vítězné a nejhezčí práce budou 
vystaveny v kině od 9. - 26. 2. 
20. -21. 2. Noc a den v Rozma-
rýnu – Zimní radovánky 
Pro školní děti (19–12 h.). Pá-
tek: pečeme a vyrábíme, sobota: 
zimní olympiáda. Cena 170 Kč. 
BŘEZEN
2.-6. 3. Jarní příměstský tábor 
Akce pro školní děti s progra-
mem (6.30 – 16.00 h.). Možnost 
děti přihlásit jen na určité dny. 
Cena 100 Kč/den (vč. oběda).  
3. 3. Prázdninový turnaj 
Magic the Gathering
(8 - 12 h.). Pro členy kroužku, 
veřejnost i úplné nováčky. 
Od 8 let. Vstupné 30 Kč.
4. 3. Prázdninový turnaj v Do-
minion (desková hra 8 - 12 h.)
Turnaje se mohou zúčastnit i za-
čátečníci. Od 8 let. Vstup 30 Kč
5. 3. 2015 Prázdninový turnaj 
ve Stiga hokeji 
Každou středu klubová liga. 
Děti si mohou proslulou hru 
vyzkoušet a zahrát si ji s dalšími 
nováčky. Od 6 let. Vstup 30 Kč.
14. 3. Keramická dílna 
Sobotní tvořivé dopoledne (9 
– 12 h.). Dospělí 100 Kč/1hod., 
cena pro děti 50 Kč/výrobek.
15. 3. Magic turnaj
Více na webových stránkách
22. 3. VÍTÁNÍ JARA 
Tvořivé dopoledne s rukodělnou 
činností a utápěním Morany. 
NETRADIČNÍ 
VELIKONOČNÍ DÍLNY 
Pro školy a školní družiny. 
EXKURZE NA LETIŠTĚ 
VÁCLAVA HAVLA 
V rámci velikonočního příměst-
ského tábora 3. 4. Cena 360 Kč. 
Uzávěrka přihlášek 20. 3.  
VÝLET DO LEGOLANDU
Jednodenní výlet do Německa 
pro malé (od 6 let) i velké. Cena 
do 16 let 1 500 Kč a pro mládež 
a dospělé 1 700 Kč. Přihlášky 
do 30. 3.

ROZMARÝN ZVE

    Lesní třída v Mentaurově 
již druhým rokem úspěšně 
funguje při Mateřské škole 
Kytička v Litoměřicích. Cel-
kem 26 dětí ve věku od 3 do 
6 let má to štěstí, že třikrát 
v týdnu odjíždějí autobusem 
ráno před osmou hodinou do 
objektu Svazu skautů a skau-
tek. Zde s přispěním Státního 
zemědělského intervenčního 
fondu vybudovala Mateřská 
škola Litoměřice, příspěvková 
organizace města, lesní třídu 
s potřebným vybavením. 
  Ta však slouží hlavně jako 
„úkryt“ před nepřízní počasí. 
„Jinak je naším cílem, aby 
děti trávily co nejvíce času 
v přírodě,“ vysvětlila ředitelka 
Mateřských škol Litoměřice 
Monika Mejtová. Děti tak 
pozorují a učí se poznávat zví-
řátka, broučky, ptáky, kytičky, 
plní potravou krmelce, staví 
přístřešky, váží uzly a učí se 
řadě dovedností, které zvyšují 
schopnost  sebeobsluhy v pří-

rodě. Jakmile to počasí dovolí, 
k odpolednímu spánku uléhají 
pod stromy. 
   „Jsem velmi mile překva-
pena zázemím a péčí, jakou 
zde Honzík dostává. Odráží se 
hlavně v jeho samostatnosti. 
Věřím také, že pobyt venku 

zvýší jeho odolnost proti 
nemocem,“ uvedla maminka 
tříletého chlapce Petra Dosta-
lová. Rodiče platí stejné škol-
né jako ostatní, pouze se dělí 
o úhradu nákladů spojených 
s dopravou a pronájmem zaří-
zení.                                 (eva)

DĚTIČKY Z LESNÍ TŘÍDY
SPINKAJÍ  „POD ŠIRÁKEM“

Kontakt s kouzelnou přírodou v Mentaurově a zvířátky dětem v les-
ní třídě nechybí. Starají se zde o ně pedagožky Zuzana Beránková a 
Iveta Málková.                                                     Foto Eva Břeňová 

   V prosinci skončil projekt 
Domova pro matky s dětmi 
Diakonie ČCE v Litoměřicích, 
který od února 2013 až do 
konce loňského roku finančně 
zajišťoval sociální službu azy-
lové bydlení pro matky s dětmi, 
které se ocitly v nepříznivé ži-
votní situaci spojené se ztrátou 
bydlení. 
   Díky projektu a jeho finan-
cování ze státního rozpočtu 
v rámci Individuálního pro-
jektu Ústeckého kraje ušetřilo 
město Litoměřice, jako partner 
zařízení, více než 2 miliony ko-

run, které by od města domov 
potřeboval k zajištění provozu. 
Za tuto dobu zde našlo pře-
chodný domov 45 žen a 81 
dětí. V rámci nabízených slu-
žeb se klientky snažily o řešení 
krizové situace a se sociálními 
pracovníky hledaly možné ces-
ty do běžného života. 
   Provoz zařízení úspěšně po-
kračuje i po ukončení projektu. 
Žádáme o dotace na pokrytí 
provozu z dalších zdrojů. Vý-
sledky v tuto chvíli ještě nezná-
me.          Vladimíra Tomášová, 
        Diakonie ČCE Litoměřice

EVROPSKÉ PENÍZE MĚSTU
UŠETŘILY DVA MILIONY

VYUŽIJTE DNY 
OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Dny otevřených dveří  ve škol-
kách probíhají od 8 do 15 hodin. 

 MŠ LIPOVÁ 9. února 

 MŠ MAŠINKA 23. února

 MŠ SEDMIKRÁSKA 19. února

 MŠ SLUNÍČKO 24. února

 MŠ KAMARÁD  28. února

 MŠ REVOLUČNÍ 17. února

 MŠ VĚTRNÍK 27. února

 MŠ DELFÍNEK 26. února

 MŠ KYTIČKA 12. března

 MŠ PALETKA 10. března

 MŠ POHÁDKA 11. března

   Malí obyvatelé azylového 
domu v Želeticích, který v Li-
toměřicích provozuje nezisková 
organizace Naděje, si budou mít 
kde hrát.  V rozpočtu města je 
připraveno 357 tisíc korun na 
vybudování venkovního hřiště, 
které zde chybí. Dalších 300 
tisíc se radnice pokusí získat 

z Programu prevence krimina-
lity Ministerstva vnitra. 
   Děti, které v azylovém domě 
žijí s rodiči, si dosud hrají hlav-
ně v klubovně. Venkovní hřiště 
jim chybí.  „Předpokládám, 
že k realizaci v letošním roce 
opravdu dojde,“ konstatoval 
místostarosta Pavel Grund, 

který před několika dny azylový 
dům navštívil, prošel si jej a se-
známil se s provozem. 
   V objektu v současné době 
žije 35 dětí. „Mnohé déle než je 
doporučený jeden rok. Ačkoliv 
se sociální pracovníci snaží 
rodinám pomoci sehnat si jiný 
druh bydlení a mnohdy úspěšně, 
je to stále těžší,“ konstatovala 
vedoucí litoměřické pobočky 
Naděje Petra Smetanová.  (eva)

DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ
BUDOU MÍT NOVÉ HŘIŠTĚ
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   Smrt má mnoho tváří. Nenech-
te se ovládnout.  Tato významo-
vě silná motta doprovázela 
práce, jejichž autoři zvítězili v 
soutěži o nejlepší protidrogový 
plakát. Soutěž organizovala Ná-
rodní protidrogová centrála ve 
spolupráci s městem.  Smyslem 
bylo přimět žáky a studenty, aby 
se zamysleli nad tím, co všech-
no nám drogy mohou vzít. 
   Prvenství v kategorii základ-
ních škol si odnesla Barbora 
Vídeňská ze ZŠ Ladova. V ka-
tegorii středních škol zvítězil 
student čtvrtého ročníku MŠ a 
SŠ o.p.s. Litoměřice Jakub Vy-
šata. „Vybíral jsem z několika 
variant. Nakonec jsem zvolil tu, 
kde poukazuji na fakt, že drogy 
znamenají volbu mezi životem 
a smrtí,“ odpověděl devatenác-
tiletý student oboru grafický 
design na otázku, jak k tvorbě 

vítězného plakátu přistupoval. 
Čtrnáctiletá Barbora zase pro-
střednictvím své práce apeluje 
na lidi, aby se nenechali drogy 
ovládat. 
   „Do soutěže bylo přihlášeno 

47 prací, z nichž 23 jich pochází 
ze základních a 24 ze středních 
škol,“ doplnila informaci Mi-
roslava Najmanová z odboru 
sociálních věcí a zdravotnictví 
městského úřadu.               (eva)

MLÁDEŽ ŘÍKÁ DROGÁM STOP

Autoři vítězných prací Jakub Vyšata a Barbora Vídeňská. 
Foto Eva Břeňová 

   Tři roky působí při Diecézní charitě Litomě-
řice dobrovolnické centrum vedené Veronikou 
Vedejevou. Nezištně ve prospěch druhých 
v něm jen v letošním roce pracovalo 250 lidí, 
kteří do listopadu odpracovali 3500 hodin. Tři 
desítky nejaktivnějších z nich přijali v prosinci  
na radnici Ladislav Chlupáč a místostarosta 
Pavel Grund.
   Sešli se zde studenti, zástupci střední i nejstar-
ší generace. Ti všichni pomáhají v domovech 
seniorů, v charitním šatníku, domech s pečova-
telskou službou apod. Jako poděkování dostali 
od města drobné dárky v podobě volných vstu-
penek do bazénu a knihovny.
   „Je doba adventu, kdy se lidé snaží dělat radost 
jeden druhému. Vy adventní čas nepotřebujete, 
protože obětavě pomáháte v průběhu celého 

roku. A za to vám patří obrovské poděkování 
nás všech,“ uvedl starosta Chlupáč s dovětkem, 
že již jen význam slova dobrovolník nese obrov-
skou hodnotu. 
   „Velkou radost máme i ze slibně se rozjíždě-
jícího firemního dobrovolnictví,“ poznamenala 
Veronika Vedejová. Tuto oblast zastupovaly 
Milena Hucanová a Lenka Veselá z čížkovické 
cementárny. „Letos se dobrovolně zapojila nece-
lá polovina z celkem 146 zaměstnanců,“ uvedla 
Milena Hucanová s tím, že malovali místnosti, 
sekali trávník, dřevo, prostě vše, co bylo potře-
ba. Lidé tak činili v rámci své pracovní doby, 
přičemž mzdu hradil zaměstnavatel.  „Je dobře, 
že i firmy cítí sociální odpovědnost vůči regio-
nu, v němž působí,“ podotkla ředitelka Diecézní 
charity Litoměřice Růžena Kavková.         (eva)

DOBROVOLNÍCI, DĚKUJEME VÁM

Dobrovolníci v obřadní síni města, kde jim za nezištnou pomoc druhým poděkovali starosta Ladislav 
Chlupáč a místostarosta Pavel Grund.                                                                            Foto Eva Břeňová 

    Studenti litoměřického gym-
názia opět prokázali své kvality. 
V konkurenci 260 gymnázií 
z Čech a Slovenska skončili 
v soutěži v dějepise, jejíž finále 
proběhlo v listopadu v Chebu, 
na skvělém druhém místě.  Již 
sedm let po sobě se tak v této 
soutěži umístili mezi třemi nej-
lepšími.
   Dlouhodobý úspěch a od toho 
se odvíjející očekávání je pro 
litoměřické studenty vedené 
učitelem dějepisu Petrem Ba-
šusem zavazující. Tématem le-
tošní soutěže byla první a druhá 
republika. Litoměřické družstvo 
ve složení Adéla Švihlíková, 
Marína Morozovová a Jaromír 
Fronc  ukázalo, že umí.  Lepší 
znalosti prokázali pouze Brňáci. 
Nejlepší slovenské družstvo, 
které obsadilo 17. příčku, po-
cházelo z Galanty.             (eva)

Litoměřičtí gymnazisté v Chebu 
ukázali, že umí. Foto Petr Bašus

   Ústecký kraj by rád bezúplat-
ně převedl městu Litoměřice 
Domov U Trati. Tedy zařízení, 
v němž žije několik desítek 
seniorů. Radnice však váhá a 
důvodem jsou peníze.
   Litoměřice totiž již nyní vyna-
kládají ročně na sociální služby 
20 milionů korun. V rámci 
kraje byly zařazeny mezi města 
s nejrozvinutějšími sociálními 
službami. „Provozní náklady 
Domova U Trati představují 
další 4 miliony korun ročně, 
navíc objekt potřebuje opravit,“ 
poukázal místostarosta Pavel 
Grund na finanční zátěž, která 
by město čekala. 
   V tuto chvíli tak není roz-
hodnuto. Záležitostí se budou 
zabývat zastupitelé. Stanovisko 
Litoměřic očekává kraj do kon-
ce března.                           (eva)

KRAJ UŽ NECHCE
DOMOV U TRATI

GYMNAZISTÉ OPĚT
NA STUPNÍCH VÍTĚZŮ
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   Více než třicet medailí z mis-
trovství republiky přivezli v po-
sledních dvou letech do Litomě-
řic judisté z oddílů  Sport judo a 
Litokan. Radost, že se jim i v ro-
ce 2014 dařilo, vyjádřil starosta 
Ladislav Chlupáč na radnici, kde 
v závěru loňského roku přijal re-
prezentanty obou oddílů. Učinil 
tak společně s místostarostou 
Václavem Červínem, který je 
zároveň i trenérem juda.
   Starostovi se přišlo představit 
hned devět úspěšných sportovců, 
mezi nimiž chyběl pouze David 
Hozák, junior, který se právě při-
pravoval v Japonsku na World 
Junior Tour. Přítomni však byli 
dorostenec Matyáš Bartoň (loni 
3. na MČR), čtrnáctiletý Jan 
Svoboda (mistr ČR), třináctiletá 
Denisa Moravcová (stříbrná na 
MČR), mladší žákyně Kristýna 
Škrancová (loňská mistryně 

republiky), junior Marek Kro-
páč (bronz na MČR), Žaneta 
Kropáčová (účast na evropském 
poháru v Teplicích), Marie Dítě-
tová (předloni úspěšně obhájila 
titul mistryně ČR, loni bojovala 
se zraněním), Denisa Beranová 
(trojnásobná mistryně ČR a 7. 
na evropském poháru) a Petra 
Hájková (juniorská mistryně ČR 
a vítězka mezinárodního turnaje 
v Gratzu).
   Starosta Chlupáč všem osobně 
poděkoval za vzornou reprezen-
taci. „Jde však nejen o úspěch 
oddílu, ale celého města, které 
sportovcům vytváří po mnoha 
stránkách skvělé zázemí,“ dodal 
trenér David Lorenc. Na mysli 
měl především fakt, že zatímco 
v roce 2002 podpořilo město 
sport 500 tisíci korunami, loni 
již bylo přerozděleno 13 milionů 
korun.                                  (eva)

Zleva starosta Chlupáč, Žaneta Kropáčová, Petra Hájková, Matyáš 
Bartoň, Denisa Beranová, Jan Svoboda, trenér Lorenz, Marie Dítě-
tová, Kristýna Škrancová, Marek Kropáč, Denisa Moravcová a mís-
tostarosta Červín.                                                    Foto Eva Břeňová

   S pomyslnou stříbrnou medailí 
na krku a s obrovskými zážitky 
z vystoupení před 25tisícovým 
davem se do Litoměřic vrátily 
z jižní Koreji sestry Chyňavovy. 
Jako členky pětičlenné skupiny 
Effe(x)tion totiž obsadily druhé 
místo v celosvětovém finále 
v K-POP, které se na konci října 
uskutečnilo v Changwonu. 
   „V jižní Koreji se rozmáhá na-
prosto jiná kultura, která nás za-
ujala. Svým způsobem kopíruje-
me to, co tamní skupiny vytvoří. 
Tedy korejsky zpíváme, tančíme 
a k tomu přidáme trochu vlastní 
invence,“ vysvětlily 21letá Kris-
týna Chyňavová a její o dva roky 

mladší sestra Anička starostovi 
Ladislavu Chlupáčovi, který je 
v závěru roku přijal na radnici a 
požádal o vysvětlení, co vlastně 
K-POP znamená. „Mám radost 
z každého úspěchu, kterého do-
sáhnou obyvatelé našeho města. 
Je fajn, že se k nám dostává druh 
kultury, která zde nemá kořeny, 
a přesto jsme v něm dobří,“ uve-
dl starosta. 
      Korejský pop je celosvětový 
fenomén, který podpořila korej-
ská společnost KBS uspořádá-
ním světové soutěže.  Díky pod-
poře Korejského velvyslanectví 
v Praze se zapojila i Česká re-
publika.                              (eva)

Starosta dívkám věnoval nové publikace o městě. Zcela vlevo Anna 
Chyňavová a zcela vpravo Kristýna Chyňavová, obě jsou z  Litomě-
řic.                                                                           Foto Eva Břeňová  

   Obrovským úspěchem a medailemi z mi-
strovství světa se přišli na radnici pochlubit 
starostovi Ladislavu Chlupáčovi tanečníci 
zdejší taneční školy Funky Dangers a kara-
tistka Adéla Jirásková.
   Na konci října se totiž  uskutečnilo 
v pražském Top hotelu Mistrovství světa 
HIP HOP UNITE, kterého se účastnilo 
několik desítek týmů. Litoměřičtí taneč-
níci nás reprezentovali v dětské kategorii 
ve složení Lenča Masopustová, Terezka 
Sluková, Stáňa Holčáková, Nela Hol-
čáková, Tonča Hajnová, Vanda Sovová, 
Jirka Šimek a Péťa Jurčáková. V juniorské 
kategorii nastoupili Jan Grus, Jan Švejda, 
Nikol Jirásková, Lucka Slabochová, Eliška 
Kloučková, Adél Vrabcová, Verunka Jelín-
ková a  Domča Jarošová. 
    Konkurence v obou kategoriích byla 
velká. O medaile bojovalo 19 juniorských 
a 12 dětských týmů. Tanečníci z Funky 
Dangers, mj. dvojnásobní mistři ČR a 
dvojnásobní druzí vicemistři Evropy, se 

probojovali do velkého finále. Zde získali 
pro ČR v obou kategoriích bronzové me-
daile.  „Závodili jsme s vynikajícími týmy 
z Ruska, Maďarska, jižní Afriky, takže jde 
o obrovský úspěch, umocněný skvělou 
atmosférou, kterou spoluvytvářeli i rodiče 
a fanoušci našich dětí,“  popsaly dojmy tre-
nérky Adéla Marková a Kamila Dadoková, 
jinak Áďa a Kamča, které se svými svěřen-
ci tvoří jeden velký tým.  Jak ostatně bylo 
znát z přátelského povídání se starostou 

Chlupáčem, který jim 
za vzornou reprezentaci 
města poděkoval spolu 
se zastupitelem Petrem 
Hermannem. 
   Stejně jako karatistce 
Adéle Jiráskové (na 
snímku), jinak vicemis-
tryni Evropy roku 2014.  
Útlá, hnědovlasá dívka 
si totiž přivezla 5. místo z Mistrovství svě-
ta v karate JKA (Japan Karate Association), 
které se uskutečnilo v říjnu v japonském 
Tokiu. „Karate se věnuji už od svých sedmi 
let, tehdy mě k němu přivedla kamarádka,“ 
vzpomíná patnáctiletá žákyně Masarykovy 
základní školy, která závodí za Karatedo 
Steklý a kromě již zmíněných úspěchů je 
i trojnásobnou mistryní ČR. A jaká výzva 
nyní před ní stojí? „Vybojovat zlato na mi-
strovství Evropy,“ neskrývá ambice Adéla, 
kterou nepochybně čeká slibná budouc-
nost.                                                    (eva)

Tanečníci z Funky Dangers se starostou 
Chlupáčem.                     Fota Eva Břeňová 

JUDISTÉ BODOVALILITOMĚŘIČANKY
 OKOUZLILY KOREU

DĚTI SE STAROSTOVI POCHLUBILY MEDAILEMI
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   Replika Svatováclavské 
koruny se stala největším 
lákadlem letošního „Adventu 
v Hradu Litoměřice“. Již tra-
diční předvánoční jarmark, 
který pořádalo Centrum 
cestovního ruchu, navštívila 
zhruba tisícovka návštěvníků. 
Osm stovek z nich přitom za-
vítalo do hradní kaple, kde za 
sklem, na červeném polštáři, 
zářil 2,4 kilogramu vážící 
klenot ze zlata. 
   Svatováclavská koruna 
jako součást Českých koru-
novačních klenotů, zapůjčená 
z hradu Karlštejn, zdůraznila 
vazbu litoměřického hradu 
ke králi českému a císaři 
římskému Karlu IV. V kapli, 
v níž byla vystavena, se totiž 
panovník modlíval. Jeho pa-
mátku uctili účastníci rekvi-
em, které sloužil litoměřický 
kanovník P. Martin Davídek. 
Učinili tak v den 636. výročí 
královy smrti.  S ohledem na 

malou kapacitu hradní kaple 
přenášela kamera dění přímo 
do konferenčního sálu hradu, 
kde ho sledovaly další desítky 
návštěvníků. 
   „Jsem ráda, že se opět 

ukázalo, že hrad má své ne-
zastupitelné místo ve spole-
čenském a kulturním životě 
města Litoměřice,“ konsta-
tovala ředitelka CCR Anna 
Matulová.                       (eva)

ČESKÝ KLENOT SI PROHLÉDLO
OSM STOVEK NÁVŠTĚVNÍKŮ 

Svatováclavskou korunu vystavenou v hradní kapli si prohlédlo a 
vyfotilo 800 návštěvníků nejen z Litoměřic, ale i okolí. Dělo se tak 
pod dohledem bezpečnostní agentury, která klenot po celou dobu 
střežila.                                                               Foto Eva Břeňová 

   Konferenční sál hradu se 
12. února večer stane místem, 
v němž proběhne slavnostní 
vyhlášení osobností Ústeckého 
kraje za rok 2014. Uděleny 
mají být ceny v pěti kategoriích: 
v oblasti podnikání a manage-
mentu, v oblasti kultury, veřejné 
správy a sportu. Nebude chybět 
ani kategorie dobrých skutků. 4. 
ročník akce, konané prvně v Li-
toměřicích, pořádá pod záštitou 
starosty Chlupáče vydavatelství 
regionálních novin Severočeský 
METROPOL.                    (eva)

   Jako první proběhla v lednu 
v degustační místnosti hradu 
ochutnávka vín pocházejících 
z mělnického Vinařství Kraus. 
Série letošních degustací však 
pokračuje. K zakoupení jsou již 
nyní vstupenky na ochutnávku 
vín z Vinařství Skrášek, která 
se uskuteční 13. února od 18 
hodin. I tentokráte na vás čeká 
řada vzorků lahodných bílých, 
červených i růžových vín, o 
jejichž přednostech a způsobu 
pěstování pohovoří odborník na 
víno.                                   (eva)

   Band Rostislava Pechouška se 
i letos postará o hudební dopro-
vod 3. ročníku Plesu přátel vína. 
Kdo má rád kvalitní česká vína 
a dobrou muziku, je zván Cent-
rem cestovního ruchu v sobotu 
21. února do litoměřického hra-
du. Večer začne již v 19 hodin 
degustací vín. Vstupenky jsou 
ke koupi za 250 Kč.           (eva)

   Nádvoří a vnitřní prostory 
hradu ožijí 28. března Veliko-
nocemi. Od 10 do 17 hodin se 
zde uskuteční čtvrtý ročník ve-
likonočního jarmarku řemesel a 
dovedností. 
   Příchod jara je neodmyslitel-
ně spjatý s Velikonocemi, takže 
nebudou chybět nejrůznější 
druhy kraslic – zdobené kraj-
kou, madeirou i tradiční ma-
lované. Návštěvníci uvidí také 
pletení pomlázek z vrbového 

proutí, předení na kolovrátku, 
práci na hrnčířském kruhu 
a další dovednosti, přičemž 
některé z nich si budou moci 
vyzkoušet.  V doprovodném 
programu opět vystoupí žáci 
Základní umělecké školy Li-
toměřice. Tvořivou dílnu pak 
otevře Dům dětí a mládeže 
Rozmarýn. Děti svou přítom-
ností jistě potěší živá zvířátka 
na nádvoří hradu. Vstup není 
zpoplatněn.                       (eva)

   Centrum cestovního ruchu 
připravuje na nadcházející turis-
tickou sezonu kampaň nazvanou 
„Holzmannovy Litoměřice“. 
Žádáme proto občany, kteří mají 
zajímavé fotografie, předměty 
či příběhy související s Felixem 
Holzmannem a jsou ochotni je 
zapůjčit či sdělit, aby kontakto-
vali  Martinu Vondrákovou na 
e-mail: martina.vondrakova@li-
tomerice-info.cz či na telefonním 
čísle 734 747 426.               (mv)

   Litoměřice jsou nevyčerpatelnou studnicí 
informací a v nitru ukrývají řadu zajíma-
vých témat vyzývajících ke zpracování. 
Shodli se na tom autoři nové knihy „Lito-
měřice – domov můj“ se starostou města 
Ladislavem Chlupáčem při křtu barevné 
publikace, která proběhla v závěru loňského 
roku v  hradu.
   Jde o volné pokračování úspěšného titulu 
„Kdo se to na nás dívá“, který se pokusil 
poodhalit, co prozrazují a tají sochy města. 
Barevná publikace „Litoměřice – domov 
můj“ tentokráte mapuje historicky zajímavé 
objekty, které mnozí z nás denně míjejí bez 
povšimnutí, protože na první pohled nejsou 

ničím zajímavé. „Pokud ovšem nevstou-
píme dovnitř,“ upozorňují fotograf Pavel 
Rýva a autor textů Oldřich Doskočil. 
   Příkladem může být dům na Dlouhé ulici 
čp. 15/178, v jehož přízemí se nachází 
prodejna potravin. „Málokdo už ale ví o 
desce s barokním tvaroslovím na jedné ze 
stěn, připomínající pět návštěv císaře Josefa 
II., který se svými generály, včetně legen-
dárního Laudona, pobýval právě v tomto 
nenápadném domě,“ prozrazují autoři jednu 
ze zajímavostí, kterými se právě vycházející 
kniha jen hemží.  K dostání je v infocentru 
v podloubí radnice na Mírovém náměstí za 
370 korun.                                            (eva)

LETOŠNÍ ROK BUDE
FELIXE HOLZMANNA VELIKONOČNÍ JARMARK 

 VYŠLA NOVÁ KNIHA „LITOMĚŘICE – DOMOV MŮJ“

VYHLÁŠENY BUDOU
OSOBNOSTI KRAJE

SÉRIE DEGUSTACÍ
V HRADU ZAČALA

Knihu si lidé mohli v hradu za zaváděcí 
cenu nejen zakoupit, ale po skončení křtu si 
ji také nechat od obou autorů podepsat. 

Foto Eva Břeňová 

PŘIJĎTE NA PLES
PŘÁTEL VÍNA
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   Litoměřičané mohli v uplynulých dvou 
letech zaznamenat zvýšený počet akcí, 
v jejichž průběhu se mohli vyjádřit k pro-
blémům a připravovaným investičním pro-
jektům. Veřejná fóra, diskuze s veřejností 
k budoucímu využití bývalého pivovaru 
nebo areálu kasáren pod Radobýlem byly 
jen některé z aktivit, které se podařilo usku-
tečnit v rámci projektu MISTRAL (Místní 
implementace strategického řízení v Lito-
měřicích). 
   Během dvou let realizace projektu prošli 
zaměstnanci městského úřadu celkem čtyřmi 
semináři zaměřenými na strategické řízení a 
komunikaci s veřejností. Byla inovována 

Strategie marketingu a cestovního ruchu a 
provedena analýza všech grantových systé-
mů města s návrhy na jejich zefektivnění. Ty 
v budoucnu získají jednotný design a formu-
láře, které se budou lišit jen ve specifických 
částech každého dotačního programu. 
   Během roku 2015 dojde na webu města ke 
spuštění elektronické verze. Podání žádosti 
o grant tak bude mnohem jednodušší a rych-
lejší. V rámci projektu MISTRAL bylo dále 
otestováno a zavedeno socioekonomické a 
environmentální hodnocení projektů. Tento 
postup, kdy jsou záměry projektů vyhodno-
covány z hlediska jejich dopadu na ekono-
miku, sociální oblast a životní prostředí před 

tím, než jsou zařazeny do rozpočtu, je v ČR 
unikátní. Litoměřice jsou vůbec prvním 
městem, které toto hodnocení zavedlo plně 
do praxe. 
   MISTRAL byl úspěšně ukončen ke konci 
loňského roku. Již nyní ale město odstarto-
valo projekty nové, které naváží na výsledky 
MISTRALu. Příkladem je projekt READY 
21, na nějž Litoměřice získaly prostředky 
z tzv. švýcarských fondů. Zajímavostí je, že 
se stal třetím nejlépe hodnoceným projektem 
z více než stovky podaných žádostí.   

Dana Svobodová, odbor územního rozvoje

MISTRAL UMOŽNIL LÉPE PLÁNOVAT A VYHODNOCOVAT

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA. Tříkráloví koledníci i letos vyrazili kole-
dovat do ulic. V Litoměřicích jste jako Tři krále mohli potkat Ivanu 
Kretovou (zleva), Blanku Malou a Naďu Kejkrtovou, zaměstnanky-
ně litoměřické Farní charity, kterým úspěšně sekundovala pětiletá 
Anička Škopánová. Koledníci byli i letos úspěšní. V Litoměřické 
diecézi se vybralo 250.616 korun, které charita rozdělí potřebným.                                                              

   Výstava drobného zvířec-
tva „Se zvířaty do školy aneb 
Tělocvična plná dětí a zvířat“ 
se uskuteční 12. až 14. února 
v tělocvičně TJ Sokol v ulici 
Osvobození. Propagačně nauč-
nou akci pořádá pod záštitou 
starosty města žitenická organi-
zace Českého svazu chovatelů. 
   Výstava je určena odborné i 
laické veřejnosti, hlavně však 
dětem. „Rádi bychom jim při-
blížili základní chovatelské zna-
losti, informovali je o způsobu 
chovu drobných zvířat, péči o 
ně a nabídli jim v případě zájmu 
možnost zapojit se do připravo-
vaného  kroužku mladých cho-
vatelů,“ poukázal na smysl akce 
předseda žitenické organizace 
ČSCH Jiří Andrle.  
   Návštěvníci uvidí expozice 

drůbeže, okrasné vodní drůbe-
že, okrasného ptactva, zpěvných 
kanárů, morčat, kožešinových 
zvířat, koček, akvarijních ryb, 
králíků a holubů, ve venkovních 
prostorách budou k vidění koně, 
ovce, kozy a ukázka dravců. 
Proběhne i soutěžní výstava 
chovných králíků samců, na 
programu budou také soutěže 
pro děti. Svou činnost zde hodlá 
prezentovat i myslivecký, rybář-
ský, včelařský a herpetologický 
kroužek. 
   „Výstava je pořádána v rámci 
projektu „ Děti a zvířata Litomě-
řice 2015“, v průběhu kterého se 
v letošním roce uskuteční řada 
chovatelských aktivit určených 
dětem a mládeži z Litoměřic a 
blízkého okolí,“ dodal Jiří An-
drle.                                   (eva)

TĚLOCVIČNA BUDE PLNÁ ZVÍŘÁTEK

   Město Litoměřice již posedmé 
obhájilo svou pozici na špici Ná-
rodní sítě Zdravých měst. Splni-
lo kritéria pro opětovné zařazení 
do druhé nejvýše hodnocené 
kategorie „B“.  Vyhodnocení 
proběhlo na konci listopadu v 
Kaiserštejnském paláci v Praze 
na Malé Straně v průběhu kon-
ference Národní sítě Zdravých 
měst ČR (NSZM). 
   Společně s Litoměřicemi ob-
hájily druhou nejvyšší kategorii 
další dvě města (Kopřivnice, 
Vsetín), jedna obec (Křižánky) 
a mikroregion Drahanská vrcho-
vina. Stejně jako loni se i letos 
jako jediné umístilo v nejvyšší 
kategorii „A“ město Chrudim. 
Kdy Litoměřice zkusí vyrovnat 
se Chrudimi,  zatím není zřej-
mé. „Každopádně máme slušně 
nakročeno. Pokusit se o kategorii 
„A“ však  můžeme až ve chvíli, 
kdy budeme mít provedený audit 
všech deseti oblastí udržitelného 
rozvoje,“ uvedl politik Zdravého 
města Petr Hermann.          (eva) 

OPĚT PATŘÍME 
MEZI NEJLEPŠÍ

  Nadační fond Kalich ve 
spolupráci s městem již 
podruhé uspořádal  pro Klo-
kánek v obřadní síni radnice 
vánoční nadílku.  Přišlo si 
pro ni 22 dětí a s nimi i tety, 
které se o ně starají. Starosta 
Ladislav Chlupáč jim za 
jejich obětavost poděkoval a 
předal knihu o městě.  Zatím-
co v roce 2013 zakoupil fond 
každému z dětí dárek, o který 
si samo napsalo, letos každé 
dostalo balíček sladkostí a 
jeden dárek společný. Byl 
jím nový stolní počítač, který 
Klokánku, provozovaném 
Fondem ohrožených dětí,  
před nedávnem vyhořel. 
  Z rukou předsedy správní 
rady Nadačního fondu Ka-
lich Alexandra Vondry jej 
převzala vedoucí zařízení 
Ivana Prudičová poté, co si 
děti i dospělí, mezi nimiž 
nechyběli ani místostarosta 
Karel Krejza a radní Pavel 
Kejř, společně zazpívali vá-
noční koledy.              (eva)

KALICH 
OBDAROVAL DĚTI 

Z KLOKÁNKU

Malé děti neskrývaly radost 
z balíčku sladkostí, ty velké 
naopak potěšil nový počítač.                              
                   Foto Karel Pech 

   Sportovec Litoměřicka roku 
2014 bude vyhlášen 9. února 
v domě kultury. Výsledky anke-
ty, kterou každoročně vyhlašuje 
Litoměřický deník společně 
s OS ČUS, i letos podpořilo 
město Litoměřice, které má opět 
svá „želízka v ohni“. O pořadí 
nejlepších sportovců však roz-
hodne počet hlasů získaných 
od čtenářů Deníku, sportovních 
redaktorů, předsedů vybraných 
tělovýchovných jednot, sportov-
ních klubů apod. Vstupenky si 
můžete vyzvednout v redakci.

VYHLÁŠENÍ SPORTOVCE
ROKU 2014 SE BLÍŽÍ
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   I v letošním roce udělí radni-
ce granty projektům propagují-
cím na území města myšlenky 
fair tradu, tedy spravedlivého 
obchodu. „Připraveno je 30 
tisíc korun. Dotace může tvo-
řit až 100% nákladů projektu, 
maximálně však čtyři tisíce 
korun,“ informovala Hana 
Tobiášová z oddělení projektů 
a strategií městského úřadu. 
Žádat je možno do 14. února 
(více na www.zdravemesto.
litomerice.cz/granty)
   „Loni bylo podpořeno cel-
kem sedm projektů,“ uvedla 
Hana Tobiášová. Příspěvek 
získalo Hynkovo hravé diva-
dlo,  které nastudovalo diva-
delní hru  Zikmund a Hanzelka 
jedou do Afriky. Podpořeny 
byly aktivity obecně prospěšné 
společnosti ShineBean prezen-
tované na festivalu věnovaném 
Africe. S žádostí o grant uspěla 
i Masarykova základní škola. 
Určen byl na nákup fairtra-
dových balíčků a omalovánek 

vysvětlujících základní prin-
cipy fair tradu. Při nástupu do 
školy obdrželi balíček prvňáč-
ci. Občanské sdružení ProLuka 
připravilo cyklus přednášek. 
Dvě byly věnovány kávě. 
Na třetí vystoupil zakladatel 
hnutí Fairtadová města Bruce 
Crowther, který byl nadšen, jak 
lidé zde spravedlivý obchod 

podporují. Myšlenku fair tradu 
podpořila knihovna v rámci 
projektu Město čte a dvěma 
tvořivými workshopy. Spolek 
LiPen zase prezentoval fair 
trade seniorům. Cyklus akcí 
zakončila v říjnu Základní ško-
la Na Valech akcí Pečou s námi 
maminky fairtradové svačin-
ky“.                                 (eva)

PODPORA FAIRTRADE ROSTE

Jednou z nejvýznamnějších fairtradových akcí, která se v Litoměři-
cích v loňkém roce uskutečnila, byl letní festival Dun dun podporují-
cí Afriku.                                                               Foto Rita Vlčková  

Při vstupu do domu kultury 
dostal každý pozvaný senior vá-
nočku.           Foto Eva Břeňová 

   „České a keňské děti spolu“ 
je název výstavy, která byla in-
stalována v minigalerii radnice 
(místnost CzechPoint). Kromě 
fotografií z keňských škol jsou 
zde vystaveny práce českých a 
keňských dětí. 
   Autorem je nezisková orga-
nizace ShineBean, která takto 
představuje projekt Shirika, 
tedy partnerství českých a keň-
ských škol. Projekt umožňuje 
kontakt a vzájemné poznávání 
dětí dvou velmi odlišných zemí. 
Hlavní náplň spočívá ve vlastní 
spolupráci partnerských škol. 
   „S pomocí podpory Masary-
kovy školy mohla škola Kawili 
dovybavit knihovnu potřebným 
nábytkem. Loni se do projektu 
zapojily základní školy U Stadi-
onu a Na Valech. Například ZŠ 

U Stadionu vybavila keňskou 
partnerskou školu Barchando 
školními pomůckami. Díky 
škole Na Valech stojí v jejich 
partnerské škole Nyalunya nové 
dívčí záchody,“ konkretizovala 
pomoc Renata Rokůsková, 
předsedkyně litoměřického ob-

čanského sdružení ShineBean.  
  Nezisková organizace Shine-
Bean kromě jiného podporuje 
také vzdělávání keňských dětí.  
Více informací o způsobech 
pomoci, s níž může přijít každý 
z nás, naleznete na www.shine-
bean.org.                        (rr,eva)

Keňské děti děkují za zaslání školních pomůcek Základní škole U 
Stadionu.                                                               Foto: archiv školy

ČESKÉ DĚTI PODPORUJÍ KEŇU

   V supermarketu Interspar (nově Albert) se usku-
teční osvětová roadshow k prevenci rakoviny. Akce 
probíhající 12. března od 14 do 17 hodin se zúčast-
ní odborníci z řad lékařů, kteří veřejnosti blíže 
představí screeningové programy a jejich význam 
pro včasné odhalení rakoviny. Návštěvníci mají 
možnost s nimi konzultovat své individuální dota-
zy, pro příchozí je také připravena možnost předat 
svým blízkým osobní fotografii se vzkazem.
   „Dle výsledků Analýzy zdravotního stavu oby-

vatel Litoměřic z roku 2014, kterou vypracovala 
Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje a 
najdete ji na stránkách Zdravého města Litoměři-
ce vyplývá, že mezi největší zdravotní problémy 
na Litoměřicku se řadí narůstající počet alergiků, 
diabetiků, nádorů plic, prsu a prostaty.  Proto jsme 
přivítali možnost uskutečnit tuto preventivní akci 
ministerstva zdravotnictví právě pro naše občany,“ 
informovala Rita Vlčková, koordinátorka Zdravé-
ho města Litoměřice.                                       (eva)

SENIORŮM ZPÍVALA
YVETTA SIMONOVÁ

PROBĚHNE ROADSHOW K PREVENCI RAKOVINY

   V sále kulturního domu bylo 
3. prosince nabito. Zhruba 550 
seniorů starších 75 let přijalo 
pozvání města k účasti na tra-
dičním předvánočním posezení 
spojeném s občerstvením a kul-
turním programem, v němž vy-
stoupila i nestárnoucí zpěvačka 
Yvetta Simonová. 
   V Litoměřicích žije celkem 
1500 obyvatel nad 75 let. „Li-
dem starším 85 let, kteří se ne-
mohli zúčastnit posezení v do-
mě kultury, roznesli sedmáci ze 
ZŠ Boženy Němcové vánočky 
až do jejich domovů,“ dodala 
pracovnice odboru sociálních 
věcí a zdravotnictví Jitka Sa-
lusová. Jde o neocenitelnou 
pomoc, za kterou patří škole 
velké poděkování. Dohromady 
děti navštívily zhruba stovku 
domácností.                       (eva)

3. 2. – 29. 3. Pošta za Velké vál-
ky. Píšu Vám z fronty…
Výstava představí jedinečnou 
úlohu pošty rakouského moc-
nářství v době 1. světové války. 
Poštou doručované zásilky zna-
menaly mnohdy jediné spojení 
mezi vojáky bojujícími na fron-
tách a jejich rodinami v zázemí. 
Na výstavě bude kromě boha-
tého obrazového a písemného 
materiálu k vidění například 
vybavení služebny c. a k. polní 
pošty nebo historická poštovní 
uniforma. Vernisáž proběhne 
v úterý 3. 2. 2015 v 17 hodin. 
Výstava potrvá do 29. března. 
26. 2. Obraz českého 
vojáka ve Velké válce. 
Mezi Švejkem a legionáře.
Přednáška známého českého 
historika PhDr. Jiřího Raka, 
která je součástí doprovodného 
programu k výstavě Pošta za 
Velké války. Píšu Vám z fron-
ty… Od 17 hodin

MUZEUM ZVE
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Slevové úterky. KÓD ENIG-
MY (VB, 2014, drama). 
Životopisný film o britském 
matematikovi a logikovu Alanu 
Turingovi. Od 17:30.
MORTDECAI: Grandiózní 
případ (USA, 2014, krimi 
komedie). Světem protřelý ob-
chodník s uměním a na částečný 
úvazek i podvodník se zapojuje 
do honby za ukradeným obra-
zem. Od 20:00 hod. 
BABOVŘESKY 3 (ČR, 2014, 
komedie). Od 17:30 hod. 
Oscarový kandidát. WHI-
PLASH (USA, 2014, hudební). 
Devatenáctiletý bubeník, který 
sní o slávě. Od 20:00 hod.  
SpongeBob: Houba na suchu 
3D. (USA, 2015, animovaná 
komedie). Od 15:30 hod. 
JUPITER VYCHÁZÍ 3D. 
(USA, 2015, dobrodružný/sci-
fi).Jupiter Jones bude dědičnou 
následnicí královny vesmíru.   
Od 17:30 hod. 
NEZLOMNÝ (USA, 2014, dra-
ma). Příběh amerického běžce, 
který zazářil na berlínské olym-
piádě v roce 1936 a pak se jako 
letec zřítil do Pacifiku a skončil 
v japonském zajateckém táboře. 
Od 20:00 hod. 
SpongeBob: Houba na suchu.  
Od 15:30 hod.
NEZLOMNÝ. Od 17:30 hod.
JUPITER VYCHÁZÍ. 
Od 20:00 hod. 
JUPITER VYCHÁZÍ 3D. 
Od 22:00 hod.
SpongeBob: Houba na suchu 
3D. Od 15:00 hod.
SpongeBob: Houba na suchu. 
Od 17:30 hod.
JUPITER VYCHÁZÍ 3D. 
Od 20:00 hod.
NEZLOMNÝ. Od 22:00 hod.
SpongeBob: Houba na suchu. 
Od 15:00 hod.
JUPITER VYCHÁZÍ. 
Od 17:30 hod.
NEZLOMNÝ. Od 20:00 hod.
JUPITER VYCHÁZÍ. 

Od 17:30 hod. 
MORTDECAI: Grandiózní 
případ. Od 20:00 hod.
SILS MARIA (Švýcarsko, Ně-
mecko, Francie, 2014, drama). 
KINOKAVÁRNA. Od 20:05 h. 
Slevové úterky. NEZLOMNÝ 
(USA, 2014, drama). Od 17:30.
JUPITER VYCHÁZÍ. 
Od 20:00 hod.
Oscaroví kandidáti. BIRD-
MAN. (USA, 2014, drama/
komedie). Černá komedie o 
herci, který se proslavil filmo-
vou postavou kultovního ptačího 
hrdiny. Od 17:30 hod.
Oscaroví kandidáti. CHLA-
PECTVÍ. (USA, 2014, drama). 
Výjimečný film, který se natáčel 
12 let, mapuje život obyčejného 
kluka. Od 20:00 hod. 
Půlnoční premiéra: PADESÁT 
ODSTÍNŮ ŠEDI (USA, 2015, 
erotický). Knižní bestseller míří 
na plátna kin. Od 23:59 hod. 
POHÁDKY Z HOR. (ČR, po-
hádkové pásmo). Od 9:30 hod. 
Po skončení tvořivá dílna.
JUPITER VYCHÁZÍ 3D.
Od 17:30 hod.
PADESÁT ODSTÍNŮ ŠEDI  
Od 20:00 hod.
PADESÁT ODSTÍNŮ ŠEDI 
Od 17:30 hod.
PADESÁT ODSTÍNŮ ŠEDI  
Od 20:00 hod. 
PADESÁT ODSTÍNŮ ŠEDI  
Od 22:00 hod.
SpongeBob: Houba na suchu 
3D. Od 15:00 hod.
PADESÁT ODSTÍNŮ ŠEDI  
Od 17:30 hod.
PADESÁT ODSTÍNŮ ŠEDI 
Od 20:00 hod.  
SLÍDIL (USA, 2014, thriller). 
Příběh mladíka, kterému se 
nedaří uplatnit jako novinář, a 
tak se vrhne na vlastní pěst po 
stopách zločinu. Od 22:00 hod. 
PADDINGTON (USA, 2014, 
rodinný). Půvabné a vtipné 
vyprávění o osiřelém medvědu. 
Od 15:00 hod. 

 PADESÁT ODSTÍNŮ ŠEDI 
Od 17:30 hod.

 SLÍDIL. Od 20:00 hod.
ADOPCE: KONKURZ NA 
RODIČE (ČR, 2014, 75 min). 
Za účasti režisérky Alice Nellis. 
Co dělá rodinu rodinou? Od 
osvojení dítěte po sžívání nové 
rodiny. Od 17:30. 
PADESÁT ODSTÍNŮ ŠEDI 
Od 20:00 hod.
Slevové úterky. PADESÁT 
ODSTÍNŮ ŠEDI. Od 17:30 h.
PADESÁT ODSTÍNŮ ŠEDI 
Od 20:00 hod.
PADESÁT ODSTÍNŮ ŠEDI 
Od 17:30 hod.
Oscaroví kandidáti. VYŠŠÍ 
MOC (Švédsko/Dánsko/
Norsko, 2014, drama). Mrazivá 
psycholog. studie, drama o 
jednání lidí tváří v tvář životu 
nebezpečné situaci lavinového 
nebezpečí. Od 20:00 hod.
Bio senior – projekce nejen pro 
seniory. STOLETÝ STAŘÍK, 
KTERÝ VYLEZL Z OKNA 
A ZMIZEL. (Švédsko, 2013, 
komedie). Vstupné pouze 50 
Kč. Stoletý stařík se vydává na 
naprosto nepředvídatelný výlet. 
Od 15:30 hod.
KINGSMAN: TAJNÁ 
SLUŽBA. (VB, 2015, akční/
dobrodružný). Příběh britského 
špióna, který rekrutuje nevy-
cvičeného, ale nadějného kluka 
z ulice. Od 17:30 hod. 
VETŘELEC: Režisérská ver-
ze. (USA, 1979, sci-fi/horor). 
Kultovní sci-fi se Sigourney 
Weaver v roli statečné Ripleyo-
vé. Od 20:00 hod. 
ZVONILKA A TVOR NE-
TVOR. (USA, 2014, 78 min). 
Víly zachraňují neznámého 
tvora. Od 15:00. 
ZVONILKA A TVOR NE-
TVOR 3D. Od 17:30 hod.
KINGSMAN: TAJNÁ SLUŽ-
BA. Od 20:00 hod.
PADESÁT ODSTÍNŮ ŠEDI 
Od 22:00 hod.
ZVONILKA A TVOR NE-
TVOR 3D. Od 15:00 hod.
ZVONILKA A TVOR NE-
TVOR. Od 17:30 hod.
KINGSMAN: TAJNÁ SLUŽ-
BA. Od 20:00 hod.

VETŘELEC: Režisérská ver-
ze. Od 22:00 hod. 
ZVONILKA A TVOR NE-
TVOR. Od 15:00 hod.
ZVONILKA A TVOR NE-
TVOR 3D.  Od 17:30 hod.
PADESÁT ODSTÍNŮ ŠEDI 
Od 20:00 hod.
KINGSMAN: TAJNÁ SLUŽ-
BA. Od 17:30 hod.
PADESÁT ODSTÍNŮ ŠEDI 
Od 20:00 hod.
Severská filmová zima. QUI-
TOQ – DUCH HOR (Dánsko, 
1956, 119 min). Od 20:10 hod. 
KINOKAVÁRNA. První dánský 
film nominovaný na Oscara na-
točený v Grónsku. 
SLÍDIL. Od 17:30 hod.
KINGSMAN: TAJNÁ SLUŽ-
BA.Od 20:00 hod.
FOTOGRAF (ČR, 2015, 113 
min, drama). Příběh volně inspi-
rovaný osudem J. Saudka. 
Od 17:30 h. 
Oscaroví kandidáti. BIRD-
MAN (USA, 2014, 119 min, 
drama/komedie). Od 20:00 hod.
Severská filmová zima. CHCI 
TVÉ SRDCE Od 20:05 hod. 
(Norsko, 2009, drama). KI-
NOKAVÁRNA. Boj s norskou 
sociálkou je předem prohraný a 
tak se Harald v momentě vzteku 
a ze zoufalství rozhodne unést 
svou dceru.
TEORIE VŠEHO (USA, 2014, 
drama/romantický). Příběh ge-
niálního vědce, který měl celý 
život před sebou, když o něj 
mále přišel. Film o Stephenu 
Hawkingovi. Od 17:30 hod.
PADESÁT ODSTÍNŮ ŠEDI 
Od 20:00 hod.
BABOVŘESKY 3. Od 17:30 h.
TEORIE VŠEHO Od 20:00 h
PADESÁT ODSTÍNŮ ŠEDI 
Od 22:00 hod.
7 TRPASLÍKŮ 3D. (Německo, 
2014, anim. pohádka). 
Od 15:00 hod. 
PADESÁT ODSTÍNŮ ŠEDI 
Od 17:30 hod. 
GHOUL (ČR, 2015, thriller/
horor).  Trojice filmařů se vydá-
vá na Ukrajinu natočit unikátní 
dokument o místě, kde došlo ke 
kanibalismu.Od 17:30 hod. 
TEORIE VŠEHO. Od 22:00 h.

Kino Máj na ÚNOR 2015
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   5.2.
 

  

    6.2.

   7.2.

  

   8.2.

  
   9.2.
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  14.2.
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  17.2.

 
  18.2.
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 21.2.

 
  
  22.2.

 
  23.2.

 
  24.2.

  
  25.2.

  

  

  26.2.

 

  27.2.

  28.2.

Dům kultury
ÚNOR
Sportovec roku. Slavnostní vy-
hlášení ankety o nejúspěšnějšího 
sportovce a sportovní kolektiv 
Litoměřicka za rok 2014. 
Od 18:00 h. 
Masopust. 5. litoměřický maso-
pust s bohatým programem pro 
malé i velké  a pravou zabíjač-
kou na Mírovém nám. od 13:00 
h. Ve 14:00 průvod v maskách.  
Taneční odpoledne. K poslechu 
i tanci hraje kapela BONUS 
Orchestr Vlastimila Jurčíka. Od 
15:00 h. 
RADŮZA. Koncert talentované 
a odborníky uznávané zpěvačky, 
multiinstrumentalistky a autorky 
hudby i textů. Vstupné předpro-
dej 250 Kč / v den akce 290 Kč. 
Od 19:30 h. 
UDG & XINDL X. Jarní tour 
dvou hitovek. Od 19:30 h.
Vstupné: předprodej 260 Kč / 
v den akce 300 Kč

BŘEZEN
TANEČNÍ ODPOLEDNE. K 
tanci a poslechu hraje JITKY 
BAND. Od 15 hodin.
Vstupné: 65 Kč
LITTLE STAR – FINÁLE. 
Ti nejlepší, kteří postoupili z 
únorového předkola, se utkají o 
titul, hodnotné ceny a nabídku 
vystoupení v programu Vino-
braní 2015.
PLES JARA. Vrcholem plesové 
sezony je opět Ples jara. Připra-
ven je bohatý program. 
PRINCEZNOVSKÝ BÁL 
S HEIDI JANKŮ.  Od 15:00 h.

   
  
  9.2.

  

  11.2.

  15.2.

  18.2.

  25.2.

  
  15.3.

 
  18.3.

  21.3.

  22.3.

PLESY V DK
  6. 2. GJJ Litoměřice (oktáva)
  7. 2. 1.KŠPA (4.A)
13. 2. SPgŠHS (4.A)
14. 2. Gymnázium Roudnice n.L. 
          (oktáva)
20. 2. Ples Ovocnářské unie 
21. 2. Gymnázium Lovosice (4.A)
27. 2. VOŠ a SOŠ Roudnice n.L. 
28. 2. Gymnázium Lovosice (4.B)
  7. 3.  SOŠ Štětí
13. 3.  SPgŠ (4. B)
14. 3.  PLES DELI
20. 3.  SPgŠ (4. C)
21. 3.  PLES JARA

Divadlo K. H. Máchy
ÚNOR
Klavírní recitál /Gaston Etche-
goyen. Chilský pianista žijící v 
Litoměřicích zahraje skladby 
L.v. Beethovena, F. Chopina, 
P.H. Allendeho (Chile) a A. Gi-
nastery (Argentina). Od 19.00 h.
Káťa a Škubánek/Divadlo Věž. 
Poeticky laděná pohádka.
Od 9.00 a 10.30 hod.
V lese černém hlubokém/
Divadlo Ungelt Praha. Komorní 
psycholog. příběh am. dramatika 
N. LaButea. Hrají Z. Adamovská 
a P. Štěpánek, v režii V. Polesné-
ho. Od 19.00 hod.
O čarodějné krčmě/Divadlo 
Andromeda. Kouzla, čáry, víly, 
ale také spousta písniček. 
Od 9.00 a 10.30 hod.
Malá mořská víla /Mladivadlo 
při ZUŠ Litoměřice. Balada pod-
le pohádky H. Ch. Andersena. 
Režie Aleš Pařízek. Od 19.00 h.
Sněhurka a sedm trpaslíků/
Sváťovo dividlo. Od 10.00 hod.
MARYŠA - 9:00 a 11:15 / Diva-
dlo Různých jmen. Klasická hra 

z pera bratrů A. a V. Mrštíků. 
Od 9.00, 11.15 a 19.00 hod.
Červená Karkulka / Divadlo 
Applause. Nové zpracování Čer-
vené Karkulky. Od 15.00 hod.
BŘEZEN
Vrátila se jednou v noci/ 
Agentura Harlekýn Praha. „Ma-
minko, budu se ženit“, svěří 
se jednoho dne starý mládenec 
Manuel u hrobu své matce.  
Hrají: V. Vydra, L. Švormová, J. 
Malá, L. Hruška atd. Od 19.00 h.
Židovská hudba violoncello a 
klavír / Dominika a Jiří Hoškovi.  
Od 19.00 hod.
LOUTKOVÝ FESTIVAL. 
12. ročník určený pro školy, 
školky a veřejnost. Více na 
www.mkz-ltm.cz .
Souborné dílo Williama Shake-
speara ve 120 minutách / Di-
vadlo V Dlouhé Praha. Tři herci 
sehrají všech 37 her a 154 sonetů 
velkého dramatika pouze ve 120 
minutách. Hrají: J. Vondráček, 
M. Táborský, M. Matejka. 
Od 19.00 hod.

  
  22.2.

 
  15.3.

   19.3.

  24.-
  29.3.

  31.3.

 

 
    3.2.
 
  

    4.2.

    5.2.

 

  11.2.

  14.2.

  15.2.

  18.2.

TANEČNÍ PRO DOSPĚLÉ
V případě otevření tanečního kurzu 
bude probíhat každé úterý od 19 hod. 
taneční kurz pro dospělé počínaje 3. 
2. pod vedením tanečního  mistra 
Pavla Kruckého. Více na www.mkz-
-ltm.cz. Přihlášky do 16. 1. 
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ÚNOR
4. 2. v 17 hodin
Na Hromnice o hodinu více 
/ Jak promlouvá rok. Setkání 
s waldorfskou pedagogikou. 
Přijďte poslouchat, zpívat, 
tvořit i hovořit s A. M. Schnel-
lyovou. Vstupné 70 Kč. 
6. 2. v 17 hodin
Dynamická chůze  / Zdravý 
životní styl. Poruchy pohybo-
vého ústrojí trápí téměř každé-
ho. Stačí jen správně vykročit. 
Přednáší: J. Veselý. Vstupné 
30 Kč
11. 2. v 18 hodin
Ze srdce Evropy do Santiaga 
de Compostela / Autorský ve-
čer. Přednáška o téměř dvouleté 
pěší cestě Evropou. Uslyšíte i 
autorské a místní písně, které 
zazní jak v češtině, tak v ang-
ličtině i španělštině. Přednáší: 
Patrik Kotrba. Vstupné 30 Kč.  
18. 2. v 18 hodin
Islám / Světová náboženství. 
Příslušnost k němu tvoří „pět 
pilířů“ – vyznání víry (šaháda), 
modlitba, náboženská daň, půst 
v měsíci ramadánu a pouť do 
Mekky. Přednáší L. Doležalová. 
Vstupné 30 Kč 
27. 2. v 17 hodin
Večer o filmu / Kre-Kni. Pořa-
dem provází Mikoláš Müller.

BŘEZEN 
11. 3. v 18 hodin
Hinduismus / Světová ná-
boženství. Přednáší Mgr. L. 
Doležalová. Vstupné 30 Kč 
16. 3. v 17 hodin
Setkání Klubu celiakie / Zdra-
vý životní styl. Besedu vede 
Mgr. Vl. Hovorková
17. 3. v 17 hodin
Trénování paměti. Osvětová 
přednáška je pořádána v rámci 
Národního týdne trénování 
paměti.  Přednáší: Mgr. H. U.  
Lendacká
18.3. v 17 hodin
Jarní obroda / Jak promlouvá 
rok. Setkání s waldorfskou pe-
dagogikou. Přijďte poslouchat, 
zpívat, tvořit i hovořit s A.  M. 
Schnellyovou. Vstupné 70 Kč 
25. 3. v 17 hodin
Michal Viewegh / Autorský 
večer. 
27. 3.  v 17 hodin
Do ucha / Kre-Kni. Poslecho-
vý večer uvádí K. Lamblová.

   „Prolom kódy nudy“  je podtitul nového projektu knihovny pro 
mladé lidi od 14 do 26 let. Plný název Kre-Kni (Kreativní knihovna) 
napovídá, že i letos se v knihovně budou dít věci. 
   „Chceme nabídnout mladým lidem prostor pro vlastní tvůrčí ná-
pady a ukázat jim, že literatura a umění obecně nemusí být nuda,“ 
řekla zástupkyně ředitele Zora Čuchalová. Možností k vlastnímu 
uplatnění budou mít zájemci mnoho. Připravuje se dílna DIY (do it 
yourself), mělo by vzniknout dokumentační centrum knihovny, žáci 
a studenti budou moci ovlivňovat výběr nových titulů v oddělení 
fantasy literatury, vyzkoušet si publikační činnost psaním recenzí 
apod.
    V lednu v rámci projektu otevřela sérii poslechových večerů 
Maska rudé smrti, povídka E. A. Poea. Posluchačům ji v pořadu Do 
ucha představila Kristýna Lamblová, studentka Technische Univer-
stät Chemnitz. V únoru ji vystřídá Mikoláš Müller z litoměřického 
gymnázia.
  Knihovna na projektu spolupracuje se členy Zastupitelstva mlá-
deže, kteří sami připravili interaktivní nabídku, aby představili 
Kre-Kni na školách a nabídli spolužákům možnosti, jak se do dění 
v knihovně zapojit. Skutečnost, že se v Kreativní knihovně nezapo-
míná ani na čtení a zábavu, dokazuje otevření nového čtenářského 
klubu Knihožrouti, který doplnil dva kluby deskových her.
                                                             Kateřina Minková, knihovna

PROLOM KÓDY NUDY

   Již popáté ožije Mírové ná-
městí masopustním veselím. 
Ve středu 11. února ve 13 hodin 
začíná program plný vyprávění, 
hudby, tance a soutěží. Kdo by 
chtěl vidět pravou českou  za-
bíjačku, nechť dorazí již v 10 
hodin dopoledne. Vyrobené ji-
trnice budou k ochutnání během 
podvečerních veselých soutěží. 
   „Srdečně zveme všechny 
zájemce v maskách i bez do 
průvodu vedeného chůdaři  a 
maškarami. Vychází ve 14 hodin 
od hlavního pódia,“ vyzývá ře-
ditelka MKZ Věra Kmoníčková. 
Program končí kolem osmnácté 
hodiny. Stánky s občerstvením, 
řemeslnými výrobky a dopro-
vodným sortimentem budou 
k dispozici po celý den.   (eva)

O veselé masky nebude v průvo-
du nouze.      Foto Eva Břeňová 

   Středisko křesťanské pomo-
ci Klubíčko opět na podporu 
rodiny a stabilizaci manželství 
nabízí kurz Manželské večery. 
Určen je pro manželské páry a 
poskytuje praktické dovednosti 
pro překonávání obtíží či ne-
souladu v manželství nebo také 
pro zlepšení a posílení dobrých 
partnerských návyků. Speci-
fikum kurzu spočívá v tom, 
že se nejedná o přednášky či 
skupinová sezení, ale důraz je 
položen na vzájemnou komu-
nikaci mezi manžely v páru, a 
to na předem stanovená témata. 
Kurz o osmi lekcích, který začí-
ná 20. února, otevírá možnosti 
mluvit o tématech, kterým se 
manželé někdy vyhýbají či na 
ně mnohdy nemají čas. Více na 
//www.umc.cz/skp.klubicko/.

MANŽELSKÉ 
VEČERY

KNIHOVNA ZVE

www.knihovnalitomerice.cz

PŘIJĎTE NA MASOPUSTNÍ REJ

    Kino Máj obhájilo i v loňském roce svou 
pozici z předchozích let, a patří mu tak opět 
pátá příčka v žebříčku návštěvnosti jednosá-
lových kin v celé České republice. Vyplynulo 
to z žebříčku Unie filmových distributorů ČR. 
Kino nabídlo loni celkem 935 projekcí, které 
zhlédlo 53 tisíc diváků. Nejnavštěvovanějšími 
tituly byly Tři bratři, Hobit - bitva pěti armád a 
Babovřesky 2.
   „I letos pokračujeme každé první pondělí 
v měsíci v cyklu přenosu záznamů představení  
z Metropolitní opery v New Yorku. Přichystané 
jsou speciální tematické projekce v kinokavár-

ně či projekt Bio senior,“ poukázala na zajíma-
vosti Věra Kmoníčková, ředitelka Městských 
kulturních zařízení Litoměřice, které kino 
provozují. 
   Bio senior je programová novinka, která by 
měla vycházet vstříc starším divákům. „Chce-
me jim nabídnout projekce zajímavých titulů 
z uplynulých měsíců za minimální vstupné, a to 
v odpoledních, případně dopoledních hodinách. 
Zájem seniorů o projekce, o jejich načasování a 
programovou náplň by měla zmapovat v kině 
právě probíhající anketa,“ dodala ředitelka 
Kmoníčková.                                             (eva)

Na Strašidelný maškarní ples, 
který se uskuteční v pátek 6.2. 
od 20 h. v Kulturním klubu 
Hrádek (Tyršovo nám.), zve Di-
akonie.  Hraje skupina Impulz. 
Během večera proběhne straši-
delná soutěž a veselý program. 
Vstupenky (130 Kč) zakoupíte 
na sekretariátu Diakonie (Roo-
seveltova 9, tel.: 416 733 585, 
mail: litomerice@diakonie.cz). 

Strašidelný maškarní
ples pořádá Diakonie

Hospoda U letního
kina zve na koncerty
Koncert spojený s povídáním 
písničkáře, herce, spisovatele 
a pábitele Václava Koubka se 
uskuteční 6. února od 20 hodin. 
Ústecká kytarová legenda Hou-
pací koně vystoupí 20. března 
od 20 hodin. 

LITOMĚŘICKÉ KINO MÁJ PATŘÍ MEZI
NEJNAVŠTĚVOVANĚJŠÍ
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   Přijďte fandit mladým a talentovaným zpěvá-
kům do velkého sálu Domu kultury v Litoměři-
cích. Dne 18. března zde totiž proběhne finále 
Little Star 2015, tedy soutěže, které se účastní 
pěvecky nadané děti a mládež z celé republiky.
   Z dvacítky nejlepších zpěváků vybraných 
v prvním kole určí vítěze jednotlivých kategorií 
porota složená z populárních osobností. Jejími 
členy budou zpěvák a moderátor Petr Vondráček, 
zpěvák a tanečník Ben Christovao, zpěvačka Ilo-
na Czáková a zpěvák a skladatel Petr Bende.  Ti 
všichni v průběhu večera vystoupí s písničkou. 
   „Většina finalistů bude poprvé v životě zpívat 
s živou kapelou, takže nás jistě čeká večer plný 
napětí a překvapení,“ uvedla Věra Kmoníčková, 
ředitelka Městských kulturních zařízení Litomě-
řice, jež akci pořádají. Zpěváky doprovodí praž-
ská skupina Prowizorium. 

   

Dvacítka nejlepších zpěváků vzejde z prvních 
kola, které se již 21. února uskuteční v divadle. 
Vloni o titul Little Star usilovala stovka začínají-
cích zpěváků, kteří přijeli z různých koutů celé re-
publiky, od Fulneku přes Domažlice až po Soko-
lov.                                                             (eva)

LOUTKOVÝ FESTIVAL

POPULÁRNÍ OSOBNOSTI OPĚT
VYBEROU VÍTĚZE LITTLE STAR

TIPY PRO VÁS

Do 19. dubna je možno v galerii 
zhlédnout výstavu AD GLORI-
AM DEI. Pořádána je u příleži-
tosti výročí 130 let Diecézního 
muzea a 20 let jeho obnovené 
existence. Výstava připomíná 
výročí založení Diecézního mu-
zea v Litoměřicích v roce 1885, 
což bylo pro záchranu mnoha 
uměleckých děl v severních 
Čechách bezesporu průlomové. 
Zároveň odkazuje na rok 1995, 
kdy byla v Severočeské galerii 
výtvarného umění v Litoměři-
cích otevřena Galerie a muzeum 
litoměřické diecéze.             (jg)

GALERIE ZVE NA
AD GLORIAM DEI

V uplynulém ročníku v porotě zasedly zpěvačky 
Markéta Konvičková a Heidy Janků společně se 
zpěvákem Davidem Krausem.  Foto Eva Břeňová

   Litoměřické divadlo K.H. Má-
chy pořádá již dvanáctý ročník 
loutkového festivalu. Těšit se 
na něj můžete ve dnech 24.- 29. 
března. Pro malé i velké diváky 
je připraven pestrý program, kde 
nechybí velké loutkové ikony, 
jako je například Víťa Marčík 
nebo Vojta Vrtek z Doudleb. 
   Od úterý do pátku je program 
od 9 hodin a je směřován spíše 
pro školy, ale představení může 
navštívit i veřejnost. V sobotu a 
v neděli mohou diváci vstoupit 
do říše loutek hned dvakrát, a to 
od 10 a 15 hodin. A co vás čeká 
za pohádky? Tak například z po-

hádky Vyprávění starého vlka se 
dozvíme, jak to bylo s Červenou 
Karkulkou, Eva Hrušková a Jan 
Přeučil představí krásnou Šípko-
vou Růženku, mladí absolventi 
DAMU povypráví tajemný pří-
běh o detektivovi jménem Lupa 
a spousta dalších dřevěných, 
papírových, malých i velkých 
loutek v životní velikosti bude 
bavit především malé diváky. 
Více na www.mkz-ltm.cz v sek-
ci divadlo. Předprodej vstu-
penek začne 6.února na všech 
pokladnách MKZ.

Tereza Rozmarová, 
vedoucí divadla

    Vladimíra Šuhájka netřeba dlouze před-
stavovat. Zanechal totiž hlubokou stopu 
v litoměřických vinohradech, v nichž prožil 
celý svůj profesní život. S příchodem roku 
2015, téměř po padesáti letech, odešel do 
důchodu. Podle svých slov již definitivně.  
   „V roce 1966 jsem nastoupil do tehdejšího 
Státního statku Litoměřice. Vedení se za ta 
léta změnilo, ale já zůstával. Jsem rád, že 
jsem v jedné profesi vydržel tak dlouho,“  
říká nyní již bývalý sklepmistr Klášterních 
vinných sklepů Litoměřice, který má dle 
svých slov nejraději Tramín. Dopustit ale 
nedá ani na Ryzlink rýnský nebo Ruland-
ské bílé. Kolik vína za svůj život vypil? 
„Hodně. Ale v rámci utužování zdraví jsem 

dbal na to, aby ho nebylo více než půl litru 
denně,“ usmívá se novopečený důchodce, 
jemuž vděčíme za úspěchy, kterých pod 
jeho vedením litoměřické vinařství o rozlo-
ze zhruba 45 hektarů dosáhlo.  
    O jeho osud se prý ani po svém odchodu 
nebojí. „Mám totiž zdatného nástupce, a to 
Tondu Hrabkovskýho, který se do Litomě-
řic vrátil z Mělníka. Vím, že bude schopen 
ukočírovat vinařství nejen po agrotechnické 
stránce, ale i v oblasti sklepního hospo-
dářství,“ ujišťuje Vladimír Šuhájek. Zcela 
odpočívat však ani v důchodu nehodlá. Plá-
nuje, že bude pracovat jako poradce a více 
cestovat s Cechem českých vinařů.                           

Eva Břeňová 

Vladimír Šuhájek litoměřické víno prezen-
toval na mnoha vinařských akcích, včetně 
té domácí, kterou je v hradu Litoměřický 
hrozen.                            Foto Eva Břeňová
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  Letošní Litoměřické svátky 
hudby budou v létě o týden 
později než obvykle. Minulé 
dva ročníky se setkaly s velkým 
ohlasem, vystoupení zhlédlo 
více než dva tisíce lidí.
  Stejně jako loni zahraje na 
Svátcích hudby v Litoměřicích 
Plzeňská filharmonie s diri-
gentem Tomášem Braunerem, 
tentokrát ovšem doprovodí oba 
dva koncertní dny. Posluchači se 
mohou těšit na dva velké houslo-
vé koncerty, jeden s Václavem 
Hudečkem, který je zároveň 
garantem svátků hudby, druhý s 
některým z jeho bývalých žáků.

  „V úvahu připadá buď Jan 
Mráček, nebo Josef Špaček. Oba 
jsou skvělí a uznávaní houslisté. 
Sólisty na druhý koncertní den 
zatím neprozradím, mohu jen 
říci, že oba zpívali v Národním 
divadle v Praze a v Bratislavě, v 
proslulých operních domech po 
světě, včetně Metropolitní opery 
v New Yorku, italské La Scale. 
Bude to jedinečný koncert, pro-
tože tito umělci spolu v Česku 
ještě nikdy nevystupovali,“ sli-
buje Zdeněk Kulda za sdružení 
Musica et education. Místem 
koncertů bude opět bývalý jezu-
itský kostel.    Miroslav Zimmer

V LITOMĚŘICÍCH SE CHYSTAJÍ 
JIŽ TŘETÍ SVÁTKY HUDBY


