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SLOVO STAROSTY

Milí Litoměřičané,
čas ve městě se
ani s příchodem horkých
letních dnů
nezastavil, a
tak mi dovolte
připomenout
si několik významných
událostí posledních dnů.
Potěšil mě výsledek rekonstrukce
dialyzačního střediska v nemocnici a modernější bude i dětská JIP. Připravujeme dopravní
koncepci města. V té souvislosti
chystáme i změny v MHD, která
by pro vás měla být komfortnější
a zároveň dostupnější. Usilujeme
o vybudování parkovacího domu
v bývalém železničním tunelu,
který je v souladu s chystanou
koncepcí, jejíž podobu s vámi
budeme diskutovat. Každý názor nás potěší a tímto vás žádám
o pomoc při tvorbě průzkumu
dopravního chování obyvatel
města, který v září začíná. I jeho
prostřednictvím můžete vyjádřit
svůj názor na jeden z nejpalčivějších problémů města. Probíhají
opravy inženýrských sítí na řadě
míst, které jsou pro náš život potřebné. Podle harmonogramu
běží i revitalizace Palachovy ulice, kde bych chtěl všem poděkovat za trpělivost. Stavební práce
jsou náročné a komplikují život
řadě obyvatel nejen této ulice. Věřím však, že výsledek nás všechny
potěší.
Na druhou stranu pohodu a
krásné kulturní zážitky přináší
Litoměřické kulturní léto. Nemohu nezmínit Hasičské slavnosti,
jejichž úroveň a vysoká návštěvnost je posunuly na jedno z prvních míst TOP žebříčku akcí, které se v kraji konají. Řada dalších
významných událostí teprve stojí
před námi. Nejen o nich se dočtete uvnitř Radničního zpravodaje.
Krásné léto Vám přeje
Ladislav Chlupáč

ČTĚTE UVNITŘ

Aktuální informace z dopravy
ve městě (str. 2)
Dialyzační středisko v nemocnici prošlo zásadní modernizací (str. 5)
LIKUL nabídne mimořádné
kulturní zážitky (str. 12, 13, 14)

ZDARMA

Hasičská fontána na Lodním náměstí, kterou sledovaly tisíce lidí, učinila
důstojnou tečku za sedmým ročníkem Hasičských slavností.
Foto Eva Břeňová

Druhý červnový víkend patřil v Litoměřicích dobrovolným hasičům. Tři
stovky sborů z celé ČR, ale i Slovenska,
Maďarska, Rakouska, Německa a Polska přijely po třech letech do Litoměřic na 7. ročník Hasičských slavností,
které jsou jedinou akcí svého druhu ve
střední Evropě. Prezentaci historické i
současné techniky na výstavišti, nádherný průvod historickým centrem
města za doprovodu Hudby Hradní
stráže a Policie ČR, ukázky záchranných prací na Lodním náměstí, ale i
přátelské fotbalové utkání mezi českými a slovenskými profesionálními hasiči zakončily před zraky tisícovek lidí
hasičská hudební fontána a ohňostroj
na Lodním náměstí.
Pokračování na straně 8

CHYSTAJÍ SE ZMĚNY V MHD

Zcela novou koncepci provozu městské hromadné
dopravy připravuje město Litoměřice. Asi nejzásadnější
změnou má být rozšíření počtu linek ze současných dvou
na čtyři, přičemž trasa jedné z nich bude tzv. seniorská,
tedy speciálně uzpůsobená potřebám nejstarší generace.
Trasa současných dvou linek by s drobnými úpravami měla zůstat beze změn. Třetí linka je pracovně
nazývána „nákupní“, protože umožní lidem cestovat
z Pokratic, tedy z horní části města, kolem horního i
dolního vlakového nádraží až do Želetic k nákupní galerii Na Soutoku, a zpět. Cestou zastaví i u Kauflandu.
Čtvrtá, tzv. seniorská linka, zase zajede na většinu míst
navštěvovaných příslušníky nejstarší generace – tedy k
penzionům, domovu pro seniory, ale například i k nemocnici, autobusovému nádraží a dokonce díky rozměrově menšímu typu autobusu i na Mírové náměstí.
„Jízdní řád všech linek chceme koncipovat tak, aby
navazovaly na nejdůležitější autobusové i vlakové spo-

je. V dopravní špičce budou jezdit v desetiminutových
intervalech,“ upozornil místostarosta Pavel Grund.
Autobusy MHD se dvěma linkami najezdí v současné době v Litoměřicích 111 tisíc kilometrů za rok, což
město vyjde na zhruba 4 miliony korun. Při provozu
čtyř linek počet ujetých kilometrů stoupne na cca 234
tisíc kilometrů. „O ceně jízdného ještě není rozhodnuto, ale cílem je, aby bylo co nejnižší s ohledem na
fakt, že chceme jako Zdravé město Litoměřice motivovat obyvatele k efektivnímu využití MHD na úkor
osobních aut,“ upozornil místostarosta Grund s tím, že
osoby starší 70 let pravděpodobně budou jezdit zdarma.
Městu končí k 31. prosinci smlouva se současným provozovatelem. Připravuje proto vypsání výběrového řízení
na nového provozovatele. Součástí požadavků bude i nákup zcela nových nízkopodlažních autobusů s moderním
informačním systémem.
Eva Břeňová

SOUČASNÝ NÁJEMCE
ZAHRADY ČECH ZŮSTÁVÁ

Kalendář výstavních akcí na Zahradě Čech zůstane nezměněn.
Společnost Zahrada Čech, s.r.o.,
v níž má poloviční podíl město, i
nadále bude provozovat litoměřické
výstaviště. Zastupitelé potvrdili tuto
společnost jako vítěze veřejné nabídky na pronájem výstaviště, a to
do roku 2032.
O pronájem projevili zájem čtyři
uchazeči. Jedna nabídka byla vyřazena pro nesplnění podmínek, protože
personální a finanční reference a bezdlužnost byly předloženy až po uplynutí termínu pro podání nabídek.

Zastupitelé proto vybírali ze třech
nabídek podaných Zahradou Čech,
výstavištěm Lysá nad Labem a společností Diamant Expo Chabařovice.
Komise nakonec vyhodnotila jako
nejvýhodnější nabídku předloženou
Zahradou Čech, s.r.o., a doporučila
ji zastupitelům ke schválení. Ti tak
většinou hlasů po delší diskusi učinili. „Uchazeč předložil nejkvalitněji
a nejuceleněji zpracovanou nabídku
splňující všechny požadavky uvedené
v záměru pronájmu,“ prezentoval závěr komise jeden z jejích členů, místostarosta Pavel Grund.
(eva)

PLAVECKÝ BAZÉN
ZAHÁJÍ PROVOZ

V sobotu 5. srpna pravděpodobně bude znovu otevřen krytý
plavecký bazén. Mimo provoz byl
celý červenec. Kromě běžné údržby došlo ke kompletní výměně
sprch v dámských i pánských šatnách a rekonstrukci rozvodů. Dětské šatny zase mají nové obklady
a dlažbu.
Lidé o prázdninách využívají
plaveckého areálu na Písečném
ostrově. Rozjezd sezony byl vzhledem k teplému počasí realtivně
příznivý. K 25. červenci hlásilo
koupaliště 20 tisíc návštěvníků.
Za celou loňskou sezonu jich přišlo 34 tisíc.
(eva)
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PROVOZ V PRAŽSKÉ
ULICI JE OMEZEN
Do konce srpna je omezen provoz v Pražské ulici. Uzavírka se
týká úseku od křižovatky s ulicí
Na Valech ke křižovatce s Rooseveltovou. V této části probíhá
rekonstrukce kanalizace. Z ulice
Rooseveltova do Pražské směrem
k parku je průjezd umožněn.
S dalším dopravním omezením
pak musí řidiči počítat od 1. září
do 31. října. Uzavírka se dotkne
zbývajícího úseku ulice Pražská,
části ulice Žižkova (od ulice Pražská ke křižovatce s ulicí Sládkova)
a části ulice Rooseveltova (mezi
křižovatkami ulice Sládkova k
ulici Pražská, tedy podél věznice),
kde dojde k rekonstrukci kanalizace a vodovodu.
(hroch)

ZMĚNY: DRUŽSTEVNÍ
A STRÁNSKÁ ULICE
V Družstevní a Stránské ulici
dochází k rekonstrukci plynovodu. Práce potrvají do konce srpna.
Doprava na obou komunikacích
je svedena do jednoho jízdního
pruhu. Trasa MHD zůstala beze
změn. Dočasně však byl omezen
počet parkovacích míst.
(eva)

„MRÁZOVKU“ ČEKÁ
OPRAVA PLYNOVODU
Mrázova ulice se připravuje na
rekonstrukci plynovodu. Práce se
dotknou úseku mezi křižovatkou
s ulicí Stránského a kruhovým
objezdem na Vojtěšském náměstí. Probíhat budou od 5. srpna do
15. září při částečném omezení
provozu. Výjimkou bude realizace propojek přímo u kruhového
objezdu plánovaná na víkend 5. a
6. srpna, kdy průjezd směrem do
centra města (od nového mostu)
zůstane zachován, ale v opačném
směru bude průjezd ul. Mrázova
úplně uzavřen. Objížďka povede
ul. Liškova, Odboje, Stránského,
Družstevní a Michalovická. (lan)

DOMINIKÁNSKÁ
NEBUDE PRŮJEZDNÁ
S úplnou uzavírkou Dominikánské ulice, která je spojkou
mezi Velkou Dominikánskou a
Dlouhou ulicí, počítejte od 10.
srpna do 31. října. Důvodem je
rekonstrukce střechy přilehlého
objektu.
(kuch)

„KRUHÁK“ BYL
OTEVŘEN V PŘEDSTIHU
Kruhový objezd na Kocandě je od
1. července opět v provozu. Stalo se
tak téměř dva týdny před plánovaným zprovozněním křižovatky. Díky
charakteru podloží a použité technologii na opravu kruhového objezdu se podařilo práce na vozovce
dokončit v dřívějším termínu. (eva)

DOPRAVA

NÁKUP TUNELU JE SCHVÁLEN

Letecký pohled na bývalý železniční tunel, který začíná (vpravo) u vlakového nádraží. Vizualizace: Tomáš Sarnovský
Město hodlá koupit bývalý železniční tunel u vlakového nádraží. Záměr schválili zastupitelé. Kupní cena
by měla činit 6,9 milionu korun. K realizaci však dojde pouze v případě, že město získá dotaci na přeměnu
tunelu v parkovací dům pro zhruba 158 vozidel. Předkupní smlouva s majitelem tunelu bude podepsána.
Záměr vzniku parkoviště v bývalém železničním tunelu našel mezi zastupiteli podporu. Cena, s níž majitel
podle místostarosty Karla Krejzy předběžně souhlasil,
je dle jejich názoru pro město přijatelná.
Podle již zpracovaného projektu by měl být v tunelu
instalován zakladač, jehož prostřednictvím budou vozidla
automaticky řazena. „Byli jsme se podívat v Chrudimi,
kde systém úspěšně funguje. Jde o rychlé a spolehlivé zařízení. Parkování auta a následně jeho vyzvednutí netrvá

déle než dvě minuty,“ informoval místostarosta Krejza.
Tunel se nachází v těsné blízkosti Mírového náměstí,
hojně využívaného k parkování. Nový parkovací dům by
náměstí o několik desítek vozidel odlehčil. „Projekt s automatickým řadičem totiž počítá se vznikem 158 míst.
Dalších 38 by jich bylo k dispozici před tunelem. Náklady
na projekt s variantou zakladače, včetně pořízení nemovitosti, jsou předběžně odhadovány na zhruba 80 milionů
korun,“ popsal projekt místostarosta Václav Červín. Realizován však bude pouze v případě získání dotace, která
by mohla dosáhnout až 90 procent způsobilých nákladů.
Žádost o dotaci podá radnice počátkem září. Rozhodnutí padne do konce roku. V případě získání finanční podpory by již na konci příštího roku mohla
v tunelu parkovat první vozidla.
Eva Břeňová

PRÁCE V KOZINOVĚ ULICI
POTRVAJÍ DO KONCE ROKU

Změny v dopravě se dočasně
týkají i Kozinovy ulice. Od června
do konce roku jsou zde po etapách
prováděny stavební práce související s rekonstrukcí inženýrských sítí.
Děje se tak vždy za úplné uzavírky
daného úseku.
„Úvodní etapa rekonstrukce vodovodních a kanalizačních řadů a
přípojek se v případě Kozinovy ulice
dotkla úseku vymezeného od křižovatky s ulicí Čelakovského až do části
ulice Dalimilova ke křižovatce s ulicí
Bezručova. Další úseky ulice Dalimilova následují dle reálných možností stavby,“ specifikoval vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství
městského úřadu Jan Jakub.

Po dobu trvání stavebních prací
není obsluhována stávající zastávka
MHD „Dalimilova“. Pod stejným
názvem byla dočasně přesunuta do
nedaleké Husovy ulice (proti stávající zastávce „Husova“). „Jiných zastávek MHD se uzavírka nedotkla.
S ohledem na to, že vozidla BUS
obou linek MHD jezdí po delší období obousměrně proti sobě ulicí
Husova, omezil odbor dopravy a silničního hospodářství po souhlasném
stanovisku dopravního inspektorátu
Policie ČR parkování po pravé straně
ulice Husova, a to ve směru jízdy k
ulici Nerudova. Učinil tak s cílem
zvýšit bezpečnost dopravy, protože se
zde míjejí autobusy.
(eva)

OBYVATELÉ JAROŠOVY
ULICE SI STĚŽUJÍ

Obyvatelé Jarošovy ulice si stěžují na chování řidičů, kteří nerespektují
pravidla. Často jezdí rychle, což na dlažebních kostkách způsobuje hluk.
Větší počet kontrol a měření rychlosti vozidel, odstranění dvou retardérů, které přinášejí podle názorů majitelů dotčených domů víc
problémů než užitku, a změny v dopravním značení. To je dohoda, jež
v červenci vyplynula ze setkání obyvatel Jarošovy ulice se zástupci radnice. Účastníci diskutovali přímo na ulici. «Jsme nespokojeni se stavem
komunikace, jezdí se po ní větší rychlostí než se má, přejezd dláždění
je hlučný. Navíc provoz se tu v posledních letech výrazně zvýšil. Výjimkou nejsou nákladní automobily, sem tam i autobus. Chodník je úzký,
dva chodci se sotva vyhnou. Žádáme řešení,“ uvedl na setkání mluvčí
nespokojených majitelů domů Zdeněk Sýkora.
(se)

ZASTÁVKY MHD
SE JINAK JMENUJÍ
Došlo ke změně názvů některých
autobusových zastávek městské
hromadné dopravy, a to na obou
linkách B i D. V té souvislosti byly
schváleny nové jízdní řády.
„Názvy některých zastávek neodpovídaly na jedné straně platným
předpisům a metodice Ministerstva
dopravy ČR a na straně druhé ani
místním a geografickým poměrům,“
vysvětlil vedoucí odboru dopravy
a silničního hospodářství MěÚ Jan
Jakub. Jako příklad uvedl zastávku
„Litoměřice - Interspar“, kde došlo
ke změně provozovatele obchodního
centra, nebo „Litoměřice - Daliborova čerpací stanice“, kde byla čerpací
stanice zrušena. Další názvy zastávek
byly sjednoceny a změněny na základě požadavku krajského úřadu, který
provozuje na území města linky v
rámci dopravy Ústeckého kraje. (eva)
ZMĚNY NÁZVŮ
„litoměřice, interspar“
=> nově „Litoměřice, obchodní
centrum“
„Litoměřice,u Lidlu“ =>
nově „Litoměřice, Kamýcká“
„Litoměřice, Daliborova
čerp.st.“ => nově „Litoměřice,
Daliborova“
„Litoměřice, Pokratice,
u lávky“ => nově „Litoměřice,
Pokratická“
„Litoměřice, ŽELETICE,
TRHÁRNA“ => nově „Litoměřice, Želetická“
„Litoměřice, ŽELETICE,
Mlékojedská“ => nově „Litoměřice, Mlékojedská“

ÚZEMNÍ ROZVOJ

RADNIČNÍ ZPRAVODAJ - str. 3

VĚDCI DISKUTOVALI V HRADU
O GEOTERMÁLNÍM PROJEKTU

Pravděpodobně v září bude v bývalých Jiříkových
kasárnách v Litoměřicích zahájena stavba v České republice unikátního vědeckovýzkumného centra. Stane
se tak v rámci projektu velké výzkumné infrastruktury
RINGEN, zaměřeného na výzkum potenciálu využití
geotermální energie v České republice. Realizace projektu byla 14. června slavnostně zahájena v hradu konferencí, které se zúčastnili realizátoři i partneři projektu, včetně zástupců ministerstev, Ústeckého kraje apod.
Hlavním cílem výzkumné infrastruktury (VI) je vytvořit odborné zázemí pro výzkum efektivního využívání hlubinné geotermální energie, která představuje
prakticky nevyčerpatelný zdroj obnovitelné energie.
„Tento projekt byl zařazen mezi strategická výzkumná
centra ČR, která představují jedinečná zařízení i v kontextu Evropského výzkumného prostoru - ERA - a jsou
podporovaná státem i evropskými fondy,“ poukázal na
význam RINGENu jeho ředitel, profesor Tomáš Fischer
z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, která je
nositelem projektu. Hlavním cílem RINGENu je ověřit
možnosti čerpání zemského tepla v hloubkách 3-5 km,
kde teplota hornin dosahuje 100-150 °C a lze ji používat jako zdroj vytápění nebo k výrobě elektřiny. „Hlavní náplní tak bude rozvoj a testování nových vrtných
technologií ve středních a velkých hloubkách, rozvoj
technologií stimulace propustnosti hornin pro tvorbu
podzemních geotermálních výměníků a seismické monitorování,“ doplnil profesor Fischer.
Do projektu jsou dále zapojeny tři ústavy Akademie
věd ČR, Česká geologická služba a dvě významné české univerzity - ČVUT a Technická univerzita v Liberci.
V brzké době se navíc konsorcium rozroste o dva další

partnery - Univerzitu J. E. Purkyně z Ústí n. L. a Vysokou školu báňskou z Ostravy. Celkem tak konsorcium
zahrnuje devět institucí.
Město Litoměřice je strategickým partnerem projektu
a sehrálo klíčovou roli v jeho dlouhodobé přípravě. Získalo totiž všechna potřebná povolení a již v letech 2006
až 2007 zrealizovalo dosud nejhlubší průzkumný geotermální vrt PVGT-LT1. Ten se po úpravách stane seismickým monitorovacím vrtem a bude klíčový pro zajištění
bezpečnosti při vrtání a směrování hlubokých vrtů.
„Vznik výzkumné infrastruktury je zásadním předpokladem pro další fázi projektu, kterou představují geotermální
vrty, jež by mohly zajistit pro Litoměřice dostatek čisté energie pro vytápění,“ upozornil místostarosta Karel Krejza.
V rámci slavnostního zahájení projektu byla v hradu představena výzkumná infrastruktura RINGEN a
další navazující projekty. Přítomní odborníci mimo
jiné zdůraznili význam geotermální energie v kontextu
Ústeckého kraje, ČR a Evropy a ocenili v té souvislosti
přístup vedení města Litoměřice, který označili za ojedinělý a průkopnický.
Projekt RINGEN je spolufinancován z Evropské unie.
Eva Břeňová

NA PODZIM ZAČNE DRUHÁ ETAPA

První etapa rekonstrukce Palachovy ulice je v plném proudu
a stavební práce jsou v souladu
s harmonogramem. Začínají v Sovově ulici a aktuálně končí v Palachově ulici - na křižovatce s ulicemi Palackého a Tolstého.
„Byly vytěženy stávající vrstvy
povrchu a provedeny zemní práce. Firmy navážejí podkladové
vrstvy nového asfaltového povrchu. Rozbíhají se práce související
s dlážděním chodníků a ploch určených k parkování. Hotové jsou
inženýrské sítě, uliční vpusti a veřejné osvětlení,“ charakterizoval
aktuální stav Ladislav Pošík, stavební technik odboru územního
rozvoje městského úřadu.
Druhá etapa má být zahájena na
přelomu září a října poté, co bude
dopravě otevřen úsek dotčený
první etapou. Druhá etapa se
týká úseku od křižovatky s ulicí
Palackého ke křižovatce s ulicí
Křižíkova. Součástí je i stavba
chodníku po levé části Křižíkovy
ulice, jež zajistí bezbariérový
přístup z Palachovy ulice až
k hornímu nádraží. K realizaci
třetí etapy, jež skončí na křižovatce
s ulicí Masarykova, dojde až příští
rok.

Podoba Palachovy ulice ve druhé polovině července. Foto Anna Hrochová
Zároveň s revitalizací Palachovy
ulice dochází k rekonstrukci vodovodu, kanalizace a revizím přípojek. Tyto práce, jež se již dotýkají
horní části a pokračují směrem
k Masarykově ulici, předcházejí
samotné rekonstrukci celé Palachovy ulice.
„Stavba je složitá a obyvatelům
této části přináší velké komplikace.
Snažíme se je společně řešit, i když
to není jednoduché. Děkujeme
všem za trpělivost, ale výsledek nepochybně bude těšit nás všechny,“
uvedl starosta Ladislav Chlupáč.

SEMAFORY JSOU
UŽ V PROVOZU

Nově instalované semafory v
ulici Na Valech byly 20. července
uvedeny do provozu. Stalo se tak
poté, co úspěšně proběhlo kolaudační řízení. Pořízení signalizačního zařízení a s tím související
stavební práce si vyžádaly investici ve výši 3,5 milionu korun (bez
DPH). Časová smyčka na semaforech, umístěných na křižovatce s
ulicí Sovova a u pošty, poběží ve
zhruba stejných intervalech jako v
minulosti.
(eva)

VY SE PTÁTE,
MY ODPOVÍDÁME
(Vybíráme z Facebooku města:
facebook.com/litomerice/
Jan Kundera: „Za povšimnutí stojí stav městských silnic po různých
opravách. Proč je ve finále opravené
místo pod úrovní stávající silnice,
proč jsou kanály buď pod úrovní silnice nebo vyčnívají? Například v ulicích M. Majerové, Březinova cesta,
Nezvalova a další a další. Má za to na
radnici někdo odpovědnost?“
Karel Krejza, místostarosta:
„Pane Kundero, máte pravdu. Je nutno přiznat, že opravy silnic nacházejících se v majetku města se nedaří
dle našich představ. Zatímco výtluky
menšího rozsahu i s využitím nové
techniky pracovníci technických
služeb provádějí dobře, stejně jako
dobře pracují s frézou, položit asfaltový koberec na větší plochu
nedokáží tak kvalitně, aby vydržel.
Rozhodli jsme se proto v takových
případech spolupracovat s firmou,
která má kvalitní finišer. Na nápravě
stavu tedy pracujeme.“
Vráťa Rybář: Teplická by potřebovala rekonstrukci stejně jako Palachova. Čtvrtmetrové díry v silnici,
neupravená zeleň (keře na konci
ulice), neopravená budova nádraží
taky moc nepřidá.
Karel Krejza, místostarosta: „I co
se týče Teplické ulice, dávám panu
Rybářovi za pravdu. Máme radost, že
se podařilo dohodnout s vlastníkem
rekonstrukci vlakového nástupiště a
vybudování bezpečného přechodu
pro chodce a cyklisty. Žádali jsme i
opravu nevzhledné budovy nádraží
a je velká naděje na změnu k lepšímu. V majetku Českých drah je i
část Teplické ulice, ovšem většina je
města. Faktem je, že pod asfaltovým
povrchem jsou dlažební kostky, které
zapříčiňují drolení asfaltu. Řešením
by bylo nechat ho odstranit a celou
ulici předláždit. To by však stálo miliony korun, což jsme si vyzkoušeli na
malém úseku v Teplické – před vietnamským obchodem s potravinami.
Jen tento kousek město vyšel na půl
milionu korun. Ale v případě předláždění se ptám: Budou spokojeni
obyvatelé Teplické ulice (již zatíženi
hlukem tudy projíždějícího motoráčku) poté, co se zvýší hlučnost pocházející od aut jedoucích po dlažebních
kostkách? Teplická ulice by si zasloužila kompletní revitalizaci podobnou
Palachově ulici. V dohledné době
bychom se měli všichni, včetně městského architekta, urbanistů, dopravní
policie atd., nad budoucí podobou
Teplické zamyslet.“

SLEDUJTE SEKCI
UZAVÍRKY 2017 NA
WWW.LITOMERICE.CZ
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SNAHA POMOCI
KLUBŮM NEKONČÍ
Město pokračuje ve snaze vedoucí
ke zlepšení zázemí dalších sportovních klubů. Znovu se pokusí získat z
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy dotaci na rekonstrukci části
areálu bývalých kasáren Dukelských
hrdinů. Využívat ji chce sportovní
klub Karatedó Steklý, potápěčský
klub Kraken, boxeři, beachvolejbalisté a turistický oddíl mládeže Litomíci. Jde o kluby, které dlouhodobě
avizují nedostatek volných kapacit,
což limituje jejich další rozvoj.
Celkové náklady projektu byly
vyčísleny na téměř sedm milionů
korun. Město v případě získání dotace přidá z vlastních rozpočtových
prostředků minimálně 40 % celkových uznatelných výdajů akce. Učiní tak v souladu s rozpracovanou
Koncepcí podpory rozvoje sportu
v Litoměřicích.
(eva)

CERTIFIKÁT PATŘÍ
INFOCENTRU
Litoměřické infocentrum poskytuje služby vysoké kvality. Získalo totiž
certifikát II. stupně Českého systému
kvality služeb.
Projekt „Národní systém kvality
služeb pro cestovní ruch v ČR“ je nástroj pro zlepšování a zkvalitňování
služeb organizací v oblasti cestovního
ruchu a v navazujících službách. Získáním certifikátu II. stupně litoměřické infocentrum potvrdilo, že je pro
turistu/zákazníka příslibem ověřené
kvality služeb.
„Certifikát I. stupně se nám podařilo získat v lednu 2014 a mám velkou
radost, že jsme systematickou prací a
plněním stanovených cílů letos dosáhli na certifikát II. stupně České kvality služeb. Jedná se o týmovou práci a
ocenění všech zaměstnanců organizace,“ uvedla Anna Matulová, ředitelka
Centra cestovního ruchu, příspěvkové
organizace města, která je provozovatelem informačního centra v Litoměřicích.
Radka Nováková

VEŘEJNÁ SPRÁVA

RADNICI ZDOBÍ NOVÝ
BRONZOVÝ ZNAK
Necelých sedmdesát centimetrů vysoký bronzový znak města a označení RADNICE tvořené 21
centimetrů vysokými bronzovými písmeny zdobí
od půlky července na Mírovém náměstí budovu
městského úřadu. Autorem díla je akademický
sochař Libor Pisklák. Jeho instalace navázala na
loňskou rekonstrukci fasády památkově chráněného objektu.
Vypracovány byly dvě varianty – kamenná a
bronzová. Po konzultaci s památkáři dostala přednost bronzová. „Dílo je ukotveno na nerezových
čipech hluboko zapuštěných do fasády,“ informoval jeho autor. Jednoduchý nápis RADNICE koresponduje s označením nedalekého muzea. Podoba
znaku města na budově radnice je však od znaku
na nároží muzea jiná. „Znak na muzeu je renesanční, jinak tvarovaný, s jiným lvem i odlišně pojatými hradbami. Ačkoliv heraldika postupem let
zůstávala stejná, pojetí znaku se vyvíjelo. Mně jako
mustr sloužila poslední heraldiky schválená varian- Libor Pisklák při instalaci znaku a nápisu na budově
Foto Karel Pech
ta,“ upřesnil Libor Pisklák.
(eva) radnice.

MĚSTO UDĚLILO NĚKOLIK
VÝJIMEK Z NOČNÍHO KLIDU

Více než deseti akcím udělilo
město výjimku z nočního klidu.
Město Litoměřice má veřejný pořádek regulovaný obecně závaznou vyhláškou, která mimo jiné
upravuje také dobu nočního klidu
na základě zákona o přestupcích,
kdy se jedná o její zkrácení v době
konání významných tradičních
slavností.
Zastupitelé pro letošek schválili
zkrácení nočního klidu pro Vinobraní, Pivní slavnosti, Hasičské
slavnosti, Litoměřický kořen, Hudební léto, festival Incendio, Litoměřické svátky hudby, DCP hudební festival, projekce v letním kině,
benefiční akce na podporu skateparku SAVE-SKATE III a hudební
večery v Biskupském pivovaru.
Nové zákony upravují od července také noční provoz předzahrádek. „Předzahrádky byly již v

říjnu 2015 vyjmuty z působnosti
hygienických stanic, když bylo novelou zákona o ochraně veřejného
zdraví stanoveno, že se z hlediska
hygieny nepovažují za součást provozovny. Neprovádí se tedy měření hluku. Zahrádky nově řeší dva
zákony o přestupcích. Od 1. července 2017 se tak přestupku může
dopustit i fyzická osoba podnikající a právnická osoba,“ vysvětlila
Martina Skoková, vedoucí odboru kanceláře starosty a tajemníka
městského úřadu.
Posouzení, zda k rušení nočního
klidu dochází, je tak na přivolané
Polici ČR nebo městské policii. Ze
zákonů tedy vyplývá, že zatímco
dříve by museli příslušníci pokutovat jednotlivé osoby sedící na
předzahrádce, nyní mohou dát pokutu provozovateli restaurace.
Anna Hrochová

CYKLOVĚŽ
BUDE NA JAŘE
Termín výstavby skleněné cyklověže u vlakového nádraží byl posunut. Radní schválili zrušení výběrového řízení na dodavatele stavby
a vyhlášení nové soutěže. Stavba
by dle nové zadávací dokumentace
měla být zahájena v březnu příštího
roku a dokončena v květnu.
„Důvodem opakování výběrového řízení jsou nejasnosti a odlišné
právní výklady poskytovatele dotace k provedeným zadávacím řízením na dodavatele automatického
parkovacího zařízení pro kola. O
dotaci, která představuje 90 procent nákladů vyčíslených na celkem
12 milionů korun, však Litoměřice
nepřijdou,“ ujistila vedoucí odboru
územního rozvoje městského úřadu
Venuše Brunclíková.
Jedenáct metrů vysoká prosklená
věž se samoobslužným systémem
pojme až 118 kol. Součástí má být i
nabíječka na elektrokola. (eva)

ELEKTRONICKÁ ÚŘEDNÍ TABULE JE V NEMOCNICI

Získat informace o rozpočtu města Litoměřice,
o dopravních uzavírkách, vyhláškách nebo vyhledat v sekci Životní situace návod jak postupovat
při vyřizování úřední záležitosti můžete i v nemocnici prostřednictvím elektronické úřední tabule. Moderní informační zařízení s dotykovým
ovládáním zde bylo v létě uvedeno do provozu.
„Na tabuli najdou lidé totožné informace
jako na elektronické úřední desce na Mírovém
náměstí. Ovládání je velmi jednoduché, intuitivní, takže se lidé po několika kliknutích dostanou
k dokumentům, na které mají zájem se podívat,“
přiblížil fungování nového informačního nástroje tajemník městského úřadu Milan Čigáš.
Elektronická úřední tabule je umístěna za
podatelnou, v těsné blízkosti pracoviště Czech

Starosta Ladislav Chlupáč s tajemníkem
městského úřadu Milanem Čigášem při spuštění
informační tabule.
Foto Eva Břeňová

Point, které bylo v nemocnici otevřeno loni
v prosinci. Cílem bylo umožnit zaměstnancům
a klientům nemocnice přímo v budově vyřídit si
úřední záležitosti.
„Ukázalo se, že šlo o krok správným směrem. Statistiky ukazují, že této služby využívá čím dál více
lidí, a to nejen pacientů a zaměstnanců nemocnice, ale chodí sem i lidé z okolí,“ vysvětlil tajemník.
Zřízení Czech POINTU v nemocnici vítají také
imobilní pacienti, protože úředníci za nimi mohou
docházet vyřídit agendu až k lůžku. Největší zájem u
nich je o ověřování podpisů, například u plné moci.
Litoměřice jsou jedno z mála měst, které má
pracoviště Czech POINTU a úřední tabuli v nemocnici. Ministerstvo vnitra to zařadilo mezi
příklady dobré praxe.
(nk)

MĚSTSKÁ NEMOCNICE
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DIALYZAČNÍ STŘEDISKO V NEMOCNICI
PROŠLO ZÁSADNÍ MODERNIZACÍ

Doslova od podlahy zrekonstruované dialyzační středisko i s nefrologickou ambulancí bylo slavnostně
otevřeno v litoměřické nemocnici.
Ke zcela zásadní modernizaci, která
trvala 4,5 měsíce a stála 14,5 milionu
korun, došlo po 24 letech provozu.
„Středisko nyní odpovídá celosvětově vysokým standardům – od
propojení dialyzačních přístrojů
s počítačovým systémem, přes horkou desinfekci dialyzačního okruhu
k vytvoření ultračisté vody až po
nová polohovací křesla se zabudovanými reproduktory,“ uvedl ředitel
sítě dialyzačních středisek B. Braun
Avitum CZ/SK Martin Kuncek.
Úroveň střediska ocenil i starosta Ladislav Chlupáč. „Téměř každý
měsíc je v nemocnici představena
nějaká novinka. Těší mě, jak dynamickým rozvojem naše zdravotnické zařízení prochází. Dialyzační
středisko posunulo kvalitu poskytované zdravotní péče zase o kus
výš,“ konstatoval starosta.
Hemodialýzou se zde léčí 48 pacientů, pro časovou náročnost léčby

MAGNETICKÁ
REZONANCE
Projekt vybudování magnetické
rezonance v Městské nemocnici v Litoměřicích se dostává do další fáze.
Těsně před dokončením je projektová dokumentace potřebná pro stavební úpravy budoucího pracoviště.
Poté dojde k vypsání veřejné zakázky
na dodavatele stavebních prací, které
budou velkého rozsahu a poměrně
složité. Probíhat mají za provozu
oddělení radiologie a zobrazovacích
metod a potrvají zhruba tři měsíce.
Pokud půjde vše podle harmonogramu, vedení nemocnice předpokládá dokončení pracoviště magnetické rezonance na konci letošního
roku. Přístroj dodá firma Audioscan, se kterou již byla podepsána
smlouva.
(nk)

PROBĚHL AUDIT
Pouze s drobnými nálezy formálního charakteru byl ukončen druhý
periodický audit systému managementu kvality dle ISO 9001, který
probíhal v nezdravotnické části nemocnice a na vybraných zdravotnických pracovištích (lékárna, prodejna
zdravotnických potřeb, odběrová
místnost a centrální sterilizace). Podle auditu zde všechny procesy
fungují v souladu s normami. Litoměřická nemocnice má systém
managementu kvality na vybraných
pracovištích certifikovaný již od roku
2009.
(nk)

Jiřina Jindřichová, jedna z dialyzovaných pacientek, na snímku s vedoucí
lékařkou střediska Janou Fialovou.
Foto: B. Braun Medical, s.r.o.
se pro ně stává druhým domovem.
Což potvrdila i Jiřina Jindřichová.
„Je to tady po rekonstrukci opravdu
krásné. Řada věcí nám zpříjemňuje
léčbu. Netáhne okny, je tady klimatizace, muži i ženy mají oddělené hy-

gienické zařízení a v šatnách máme
každý až dvě skříňky na osobní věci.
Obrovskou výhodou jsou také reproduktory od televize zabudované
v polohovacích křeslech, protože už
nás neruší hluk z provozu přístrojů.

Upřímně si ale nejvíce vážím milého
a přátelského personálu,“ pronesla
slavnostnímu zahájení přítomná
dialyzovaná pacientka.
Kompletně nové dialyzační středisko a ambulance zůstávají nadále ve 4. patře interny. Středisko
má nyní velký dialyzační sál, který
vznikl propojením 5 místností,
v jehož středu je umístěna sesterna.
„Velkou výhodou je, že jsou nyní
přístroje propojeny s počítačovým
systémem,“ upozornila vedoucí lékařka střediska Jana Fialová.
Středisko nyní pracuje ve dvousměnném provozu tři dny v týdnu – v pondělí, ve středu a v pátek a
v jednosměnném provozu v úterý, ve
čtvrtek a v sobotu. Chronické selhání
ledvin je komplexní onemocnění. Je
třeba úzké spolupráce s dalšími specialisty a lékaři z nemocnice. V Litoměřicích je spolupráce mezi dialyzačním střediskem a lékaři nemocnice
výborná. „Našli jsme společnou cestu
a věřím v dlouhodobě úspěšnou spolupráci,“ konstatoval kromě jiného
předseda správní rady nemocnice Radek Lončák.
(koc, eva)

VYŠŠÍ KOMFORT PACIENTŮ
JE JEDNOU Z PRIORIT

Zastupitelé Ústeckého kraje rozhodli o přidělení dalších finančních prostředků litoměřické nemocnici. Ta v dubnu podala žádost do dotačního programu „Podpora zvýšení komfortu pacientů při poskytování akutní lůžkové
péče na území Ústeckého kraje – 2017“. „Za tyto peníze nakoupíme lůžka
na dvě stanice chirurgického oddělení, tři ultrazvuky, Holter, ergometr a
motodlahy,“ vyjmenoval Miroslav Janošík, vedoucí oddělení rozvoje, zdravotnické techniky a veřejných zakázek. Nemocnice má z tohoto dotačního
programu opět možnost získat až pět miliónů korun.
Nejde však o jedinou příležitost, jak ke zvyšování komfortu našich
pacientů využít krajských financí. Nemocnice odevzdala žádost o přidělení
finančních prostředků do programu „Podpora zvýšení komfortu pacientů
při poskytování následné a dlouhodobé lůžkové péče na území Ústeckého
kraje – 2017“. O dotaci mají krajští zastupitelé rozhodovat v září.
„V tomto programu můžeme žádat o částku ve výši zhruba dvou miliónů
korun, které bychom chtěli využít pro oddělení LDN na nákup mycích boxů,
sprchovacích lůžek, zvedáků pacientů, víceúčelových převozových křesel,
odsávaček a několika lůžek s vyšší nosností,“ dodal Miroslav Janošík.
Krajské dotace čerpá litoměřická nemocnice úspěšně již od roku 2014. (nk)

DĚTSKOU JIP MODERNIZUJEME
Od začátku prázdnin probíhá na dětském oddělení modernizace dětské
jednotky intenzivní péče. Ta zahrnuje především vybudování dosud chybějícího centrálního stanoviště pro personál dětské JIP, novou výmalbu,
nové podlahy, vybudování sociálního zařízení včetně dosud chybějícího
sprchového koutu a vybavení novým nábytkem, včetně osazení nové kuchyňské linky. Nově bude zřízena čajová kuchyňka pro doprovod dětských
pacientů přístupná z hlavní chodby oddělení. Práce, na kterých se podílí
několik místních firem různých specializací, si vyžádají investici ve výši
zhruba 700 tisíc korun, z čehož přibližně půl milionu půjde na stavební
práce a 200 tisíc na interiérové vybavení, včetně dřevěných atypií.
Investice bude hrazena ze zdrojů nemocnice, na část bude využito sponzorských darů. Modernizace části dětského oddělení proběhne dle architektonického návrhu Ing. arch. Nadi Richterové.
(nk)

PORODNÍ SÁL MÁ
NOVÁ SVĚTLA

Tři nová operační svítidla byla instalována na porodním sále. Oproti stávajícím mají nejen o padesát
procent vyšší svítivost, ale díky LED
technologii jsou i mnohem úspornější a pro personál je používání
komfortnější. Na snímku je vrchní
porodní asistentka gynekologicko porodnického oddělení Simona Filipová. Výměna světel v porodních boxech nemocnici stála 303 tisíc korun.
Text a foto Naděžda Křečková

VÝSTAVA: KRAJINA
V PROMĚNÁCH SVĚTLA

V hale nemocnice je o prázdninách
k vidění výstava prací Karla Proška,
která nese název „Krajina v proměnách světla“. Rodák z Teplic, který nyní
žije a tvoří v Jenčicích a jehož doménou je především klasická černobílá
fotografie, zde vystavuje do konce srpna. Inspirace hledá nejraději v krajině
milovaného Českého středohoří, ale
inspirují ho i jiné motivy.
(nk)

RADNIČNÍ ZPRAVODAJ - str. 6

Tomáš SARNOVSKÝ / ANO 2011
„Před 15 lety byl geotermální projekt
vizionářský, je ale čas na změnu,“
domnívá se zastupitel
Geotermální projekt vstupuje do další nejisté sezóny. Před patnácti lety vše vypadalo dobře. Tři
hluboké vrty. Do jednoho pustíme vodu a z těch
dvou zbývajících začne proudit horká pára. Zajistí
se vytápění pro občany na všech sídlištích a vyrobí
i elektřina. Tak kde je tedy zakopaný pes? Nedávno
proběhla prezentace vědeckých týmů, které se chtějí podílet na výzkumu
spojeném s geotermálním projektem. A právě tyto prezentace ukázaly, v
čem jsou problémy, o kterých se doposud příliš nemluvilo, a proč to celé
trvá tak strašlivě dlouho.
Podobný projekt existuje pouze ve Francii. Budoval se dvacet let a stál 2 mld.
korun. Jde o málo ověřenou technologii tzv. „Horké suché skály“. Skála v 5 km
hloubce musí být dostatečné průchozí. Naše kompaktní žula se proto musí
frakovat (rozdrobit). To je drahé, technologicky náročné a může to způsobit
zemětřesení. Proto jsou ve městě a okolí instalovány seismické stanice.
Prezentovaný 3D model tepelného zdroje vykazoval při nadměrném napouštění chladné povrchové vody velký úbytek tepelného potenciálu. Je zde riziko,
že při chybném využívání se účinnost po 40 letech výrazně sníží.
Realizace projektu přijde na 1,5 mld korun! Další náklady by stálo propojení
teplovodů. Časový horizont realizace komerční části, která by konečně mohla
přinést občanům Litoměřic slibované levnější teplo, je nejdříve rok 2027.
Litoměřice už investovaly 50 milionů. Dobrá zpráva je, že je mohou získat
zpátky. Zpětným odprodáním důlního práva získáme prostředky například na
výstavbu fotovoltaické bateriové elektrárny. Instalovaný výkon by byl téměř 5
MW. To by energeticky pokrylo většinu veřejných budov. Také je možné peníze
získané z výroby energie vyplácet občanům města formou dividend.
Bylo by nefér obviňovat starostu a jeho tým, že prosazováním projektu chyboval. V době, kdy se začalo o využívání geotermální energie v Litoměřicích
mluvit, byla cena tepla a energií vysoká. Politika energeticky soběstačného
města je správná. Se znalostí věcí před 15 lety byla tato myšlenka vizionářská.
Nyní je třeba spolupracovat s místními podnikateli a hledat pro ně společně v
projektu příležitosti. Jde o stavební práce, servis, ubytování, služby, volný čas..
Dále odprodat důlní právo a investovat získané prostředky v rámci politiky
energeticky soběstačného města. To vše by mohlo přinést občanům benefity
téměř okamžitě, nikoliv v nejisté geotermální budoucnosti.

OMLUVA
V červnovém vydání Radničního zpravodaje města Litoměřice řádil šotek. Způsobil, že na straně 6 omylem zůstal rok starý a neaktuální článek
zastupitele Petra Urbánka na téma Zahrady Čech, ale s podpisem a fotografií zastupitele a radního města Martina Hrdiny. Ten chtěl psát o sportovištích, jak vyplývá ze správného titulku, nikoliv o Zahradě Čech.
Panu Hrdinovi, stejně jako Vám, čtenářům Radničního zpravodaje, se
omlouváme. Komentář radního Martina Hrdiny přinášíme nyní.
Ing. Eva Břeňová, šéfredaktorka Radničního zpravodaje

Lukas WÜNSCH / SEVEROČEŠI.CZ
„Radniční zpravodaj nemá sloužit
k „politikaření“,“ tvrdí radní města
Řada Vás, čtenářů tohoto Radničního zpravodaje,
se nás ptá, proč se hnutí Severočeši neobjevuje na
této straně mezi politickými komentáři? Je to jednoduché. Dle našeho názoru má být zpravodaj periodikem kulturního a společenského charakteru, aby
informoval co se v našem městě děje. A v našem
městě se stále něco pěkného děje, protože zde žije
řada šikovných obyvatel. Má též přinášet informace
o dění na radnici a informovat například o nových vyhláškách, zákonech a
novinkách vůbec. Myslíme si, že politici mají dostatek prostoru se prezentovat jinak a jinde a nemají „zabírat“ toto místo smysluplnějším příspěvkům.
Proto jsme vždy věnovali nám vyhrazený prostor neziskové či jiné společenské organizaci a míníme v tom do budoucna pokračovat i nadále, jen s
touto dnešní výjimkou.
Ruku na srdce – kolik z vás tuto stránku vůbec nečte?

KOMENTÁŘE ZASTUPITELŮ

Mgr. Karel KREJZA / ODS
„Doprava a parkování je
největším problémem města,“
tvrdí místostarosta
Doufám, že už vyčpělé téma Zahrady Čech není
třeba rozebírat. I s ohledem na usnesení Policie
ČR o odložení trestního oznámení podané panem
zastupitelem Urbánkem (ANO 2011), ve kterém je
vedení města více než očištěno od jakýchkoliv podezření a kde je naopak konstatováno, že soukromý
investor byl městem oškubán. Problematika je rozhodnutím zastupitelstva
na 15 let vyřešená ke spokojenosti většiny zastupitelů a věřím, že i občanů
města a návštěvníků výstaviště. Čekají nás totiž mnohé jiné výzvy.
Jako třeba dokončení dopravní studie, jež má řešit budoucí opatření směřované ke zlepšení dopravy ve městě, a to i dopravy v klidu, tedy parkování.
Budeme chtít do celého procesu zapojit vás, obyvatele. Proto vás, jakmile
to půjde, vyzveme k diskusi o výsledcích a doporučeních studie, kterou v
nejbližších měsících dostaneme.
Nebo dokončení změny právní formy fungování nemocnice z dnes již nevyhovující příspěvkové organizace na akciovou společnost. A následně pak
nalezení vhodného strategického partnera, který nám pomůže zajistit další
rozvoj zdravotních služeb v našem městě. To v žádném případě neznamená
privatizaci.
Doprava a parkování je dlouhodobě největší problém. Stejně tak nemocnice je pro život nás všech velmi důležité a citlivé téma. Zachování rozsahu
péče za podmínek celostátního nedostatku lékařů a zdravotních sester je
velmi obtížné, ale nevzdáme to. Ale k tomu musíme najít silného partnera,
který problémy pomůže řešit, protože samo město to díky snadné a zneužitelné politizaci tohoto tématu samo nedokáže.
Odkládat obtížně řešitelné problémy s vědomím - kdo nic nedělá, nic
nezkazí, je jednoduché. To však litoměřická ODS nedělá. Stejně tak nechce rozhodovat bez vás. Máte-li proto nějaké pochybnosti, přijďte na
jednání zastupitelstva a zeptejte se. Nebo kdykoliv jindy ke mně – rád vše
zodpovím.

Mgr. Martin HRDINA / TOP 09
„Mají Litoměřice dostatek
sportovišť? Do ideálního stavu
leccos chybí,“ říká radní města
Nabídka sportovních kroužků a oddílů je v
Litoměřicích celkem bohatá. Rodiče a děti si
mohou vybrat z širokého spektra sportů. Disponují ale Litoměřice dostatečným množstvím
kvalitních sportovišť, které využívají nejen registrovaní, ale také jen rekreační sportovci, kteří si jdou po práci zahrát třeba fotbal, florbal nebo volejbal?
Na zkvalitňování podmínek pro sportovce se intenzivně pracuje,
ale do ideálního stavu leccos chybí. Své by o tom mohli vyprávět třeba
trampolínisté či florbalisté, kterým chybí specializované sportoviště.
Fotbalistům by se náramně hodila umělá hrací plocha, kde by mohli
trénovat po celý rok. Také početná atletická základna by uvítala stadion
se 400 metrovým běžeckým oválem se všemi sektory.
Jisté rezervy jsou i na sportovištích základních škol. Masarykova
nemá vlastní tělocvičnu, Havlíčkově by slušela revitalizace běžeckého
oválu. Pozitivní je, že v současné době začala rekonstrukce běžeckých
drah u ZŠ Masarykova a Ladova. Obě sportoviště již byla v havarijním
stavu. V této souvislosti jistě potěší finanční příspěvek města na rekonstrukci hrací plochy hokejbalového hřiště na Kocandě.
Co ve městě ale z hlediska sportovního zázemí chybí nejvíce a co jako
nejpalčivější problém potvrdilo i diskuzní fórum Desatero problémů
Litoměřic, je absence víceúčelové sportovní haly.
Sportovní oddíly jsou často pořadateli vrcholných soutěží a kapacita
haly při ZŠ U Stadionu prostě nestačí. Věřím, že pokud se halu podaří
vybudovat, bude důstojně využívána a rozhodně nebude prázdným a
nevyužitým prostorem. Město s tak širokou sportovní základnou si jistě
víceúčelovou halu zaslouží.

DOPRAVA
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ZAJÍMÁ VÁS DOPRAVA?
VYJÁDŘETE NÁZOR

Je rozumná. Sára Baudlerová říká, že přilbu na kole vždy nosí. Od strážníka
Roberta Čelka proto dostala i ona malou odměnu.		 Foto Anna Hrochová

BEZ PŘILBY NEVYJÍŽDĚJTE

Na hlídky městských strážníků a Policie ČR mohou o letních prázdninách narazit cyklisté v Litoměřicích. Ti, jako každým rokem, věnují zvýšenou pozornost mladým cyklistům a jejich bezpečné jízdě. Současně také
kontrolují vybavení kol a prověřují znalosti zákona o provozu na pozemních komunikacích. Vzorní cyklisté jsou odměňováni drobnými cyklopotřebami - lahvemi, zvonky, blikačkami, reflexními prvky.
Cílem kampaně Národní dny bez úrazů je snížení nehodovosti cyklistů
a následků jejich dopravních nehod zapříčiněných nesprávným použitím
bezpečnostních prvků a upozornit cyklisty, zvláště děti a jejich rodiče, na
nebezpečí vážných úrazů hlavy při pádu z jízdního kola. Potěšující přitom
je, že počet dětí jezdících bez přileb klesá.
(hroch)

Jste spokojeni s dopravní situací
v Litoměřicích? Máte pocit, že je
co zlepšovat? Od září do prosince
budete mít jedinečnou možnost
vyjádřit názor. Váš hlas může být
slyšen prostřednictví průzkumu
dopravního chování.
„Díky průzkumu získáme zpětnou vazbu od občanů, která nám
pomůže orientovat se v jejich preferencích týkajících se zkvalitňování dopravy a parkování ve městě.
Proškolení tazatelé označení logem
města a identifikačním průkazem
agentury FOCUS - Centrum pro
sociální a marketingovou analýzu se budou ptát na otázky týkající se
například parkování na Mírovém
náměstí (zda jim zde auta vadí, či
nikoliv) nebo na možnost využívání cyklodopravy. Shromážděná

data utvoří například dopravní model či grafické znázornění spokojenosti s dopravou,“ vysvětlil Zdeněk
Zabilanský, projektový manažer
městského úřadu, který se zabývá
udržitelnou dopravou.
S čím při návštěvě tazatele počítat?
• tazatel vysvětlí účel průzkumu
• požádá o základní informace o
domácnosti a předá k vyplnění cestovní deníky a dotazníky spokojenosti s dopravou
• upozorní, že účast je dobrovolná a
dotazníky anonymní
• dohodne si termín pro vyzvednutí vyplněných dotazníků či způsob,
jakým vás může kontaktovat
• Při druhé návštěvě s vámi tazatel
zkontroluje vyplněné dotazníky a
předá drobné dárkové předměty za
váš čas a ochotu.
(hroch)

ÚSTAV HLEDÁ POZOROVATELE SRÁŽEK

Český hydrometeorologický ústav hledá pozorovatele srážkoměrné stanice v Litoměřicích. Jedná se o měření srážek 1x denně v 07 hod. SEČ a o pozorování průběhu
počasí během dne. Hlášení se posílá 1 x měsíčně do ČHMÚ v Ústí nad Labem. Práce
je vhodná pro důchodce s malou zahrádkou. Předpokladem k výkonu činnosti je
pečlivost a celoroční přítomnost (možný zástupce). Odměna je ve výši 4488 korun
hrubého ročně. Zájemci se mohou obrátit na paní Schmiedovou (tel.: 472706028)
nebo ing. Richterovou (tel.: 472706021, e –mail: dasar@chmi.cz).

U-ŽÍT LITOMĚŘICE SI PŘIJEL I MINISTR BRABEC

Litoměřice patří v ČR mezi nejprogresivnější města při využití tzv.
chytrých technologií pomáhajících
chránit a zkvalitňovat životní prostředí. Za jejich přístup je pochválil
ministr životního prostředí Richard
Brabec, který v červnu navštívil na
Mírovém náměstí probíhající akci
U-ŽÍT Litoměřice. Při té příležitosti
předal starostovi Ladislavu Chlupáčovi rozhodnutí o přidělení dotace
na pořízení nových elektromobilů.
„Litoměřice patřily mezi nejpřipravenější,“ vysvětlil ministr, proč
získaly od ministerstva dotaci ve
výši 1,7 milionu korun na nákup 6
elektromobilů a 2 hybridů. Dalších
šest milionů město přidá ze svého.
Nákup je však s využitím dotace a
po vypsání výběrového řízení na
dodavatele plánován až na konec
příštího roku. V té době totiž končí
operativní leasing na 10 elektromobilů a 2 hybridy, které město a jeho
příspěvkové organizace využívají
od konce loňského roku. „Zájem
budeme mít o auta s dojezdem cca
300 kilometrů,“ konstatoval místostarosta Karel Krejza.
Ostatně elektromobily značek Tesla nebo Volkswagen či hybridní vozy
Toyota mohli vyzkoušet i návštěvníci
akce U-ŽÍT Litoměřice. Soutěžilo se
i o elektrokolo a další zajímavé ceny.
Zaujala cykloelektrárna. Lidé si šlapáním do pedálů mohli dobít mobil

Energetický manažer města Jaroslav Klusák předal ministrovi Brabcovi tričko Zdravého města Litoměřice ElektromoFoto Eva Břeňová
bily různých značek byly vystaveny na Mírovém náměstí. Zájemci si je mohli i vyzkoušet.

či vyšlapat čerstvý džus. Prezentovaly
se zde významné firmy z oblasti energetiky a automobilového průmyslu,
jejichž zástupci představili nejmodernější technologie, vozidla a možnosti, jak šetřit energii a zlepšovat
stav životního prostředí. Návštěvníci
zkoušeli i elektrokola a viděli funkční
ukázky solárních a tepelných čerpadel. Zajímaly je i informace o nakládání se starými elektrospotřebiči, jak
dobře zateplit, případně jak si vybrat
kotel. Součástí akce byl také doprovodný kulturní program, v němž
vystoupila zpěvačka Lenka Dusilová
a další hosté.

Město dalo touto akcí jasný signál o svém dalším směřování v oblasti ochrany a zkvalitňování životního prostředí. „Jako Zdravé město
Litoměřice právě slavíme patnáctiny a hlásíme se k udržitelnému rozvoji. Tedy k tomu, aby město bylo
zdravé po všech stránkách - ekonomické, sociální i v oblasti životního prostředí,“ vysvětlil starosta
Ladislav Chlupáč. Litoměřice jsou i
v Evropě známé tím, že patří mezi
lídry v oblasti úspor energie, využívání obnovitelných zdrojů energie a
rozvoji elektromobility.
Dalším cílem akce bylo podpořit

soukromý sektor a obyvatele města,
aby si sami nové technologie pořizovali, a přispěli tak nejen k čistějšímu
ovzduší ve městě a jeho okolí, ale i
dlouhodobě snižovali svoji energetickou náročnost. „Věřím, že při
správně nastavené podpoře elektromobility lze dosáhnout již za pět až
sedm let výraznějších výsledků ve
zlepšení čistoty ovzduší, které trpí
právě stále se zvyšující dopravou,“
dodal ministr Brabec.
Akce byla spolufinancována Státním fondem životního prostředí
v rámci projektu PATH 2030.
Eva Břeňová
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CESTOVNÍ RUCH

LITOMĚŘICÍM VLÁDL SVATÝ FLORIAN

Průvod příslušníků desítek hasičských sborů sledovaly na Mírovém náměstí tisíce lidí. Nechyběly ani historické stříkačky a dobové uniformy (foto vlevo) .
Historická i novodobá technika byla po celý víkend vystavena na Zahradě Čech, kde zaujala malé i velké návštěvníky (foto vpravo).
Dokončení ze strany 1
„Je to jedna z nejkrásnějších
akcí, které se v Litoměřicích konají,“ vzácně se shodovali místní patrioti i návštěvníci města.
Slavnosti byly de facto zahájeny
již ve středu stavbou provizorního
hasičského městečka na vodním
cvičišti. Profesionální hasiči zde postavili 180 stanů i s potřebným zázemím pro zhruba osm stovek lidí.
Následovalo cvičení na Labi. Ve
čtvrtek se pak do Litoměřic začaly
sjíždět sbory dobrovolníků z celé
republiky i s technikou a koňmi.
V pátek dopoledne byly slavnosti
oficiálně zahájeny v 9 hodin na
radnici, kde starosta Ladislav
Chlupáč přijal organizátory a nejvýše
postavené hasiče. Mezi hosty byl i
generál Alexander Nejedlý, prezident
Hasičského záchranného sboru
Slovenska, který přiznal, že se stále cítí
být Čechoslovákem. Hosté společně
se starostou města a organizátory
následně odjeli na výstaviště, kde již
panoval až do pozdních večerních
hodin čilý ruch. Páteční večer
zakončila Floriánská mše v katedrále.

Do sobotního rána se hasiči probouzeli s vědomím, že již v 9 hodin
začíná řazení sborů a techniky na
Mírovém náměstí. Úderem 10. hodiny a za tónů husitské hymny Ktož sú
boží bojovníci napochodovalo na náměstí 130 vlajkonošů se slavnostními
prapory, mezi nimiž se hrdě tyčila i
zástava města Litoměřice. Za nezištnou práci odváděnou ve prospěch
druhých poděkovala nastoupeným
jednotkám řada nejvyšších představitelů, mezi nimi i ministr vnitra Milan
Chovanec. Jejich práci žehnal z tribuny kardinál Dominik Duka.
Více než dvouhodinová přehlídka historických vozů, stříkaček, ale
i nejmodernější techniky, včetně
těžkých transportérů používaných
při záchranných pracích, opět pokračovala programem na výstavišti. Vyhlášena zde byla i soutěž o
nejlepší webové stránky SDH. Zvítězil sbor z obce Suchý. Na čtvrtém
místě se umístil Rohatec. Vítanou
remízou pak večer končilo fotbalové utkání mezi českými a slovenskými profesionálními hasiči.
To se již na Lodním náměstí

V TURISTICKÉ SEZONĚ JE
OTEVŘENO NĚKOLIK KOSTELŮ
Pro zájemce je do 17. září otevřeno několik kostelů. Komentované prohlídky zajišťují školení průvodci. Okruh
církevních památek zahrnuje šest zastávek: katedrálu sv.
Štěpána, děkanský kostel Všech svatých, kostel sv. Jakuba,
kostel Zvěstování Panny Marie a Diecézní muzeum a galerii, ale také vyhlídkovou věž Kalich na budově radnice.
Objekty budou přístupné buď po předložení zakoupeného
voucheru (120 Kč), nebo po zaplacení jednorázového vstupného do každého objektu (20 Kč). Do zakoupených voucherů
budou návštěvníci sbírat razítka a po absolvování alespoň poloviny okruhu pak mohou pokračovat za odměnou do Biskupského pivovaru U sv. Štěpána, kde si jako bonus mohou
vychutnat zdarma třetinku piva nebo limonády k zakoupenému hlavnímu jídlu. Dospělí za vouchery zaplatí 120 Kč, děti
od 6 do 15 let 60 Kč, studenti, senioři, majitelé ZTP a ZTP/P
90 Kč. K prodeji budou v městském informačním centru, v
kostele Všech svatých na Mírovém náměstí a v katedrále sv.
Štěpána. Více informací na www.ceskestredohori.info.
Jana Michálková,
tisková mluvčí Biskupství litoměřického

shromažďovaly tisícovky lidí, které
od 20.30 hodin sledovaly ukázky
záchranných prací na Labi, lety
vrtulníku s objemnými vaky na
vodu apod. Nechyběl mezi nimi
ani jeden z významných sponzorů
slavností, bývalý ministr financí
Andrej Babiš. Večer vrcholil hasičskou hudební fontánou připravenou sbory z Českolipska.
Definitivní tečku za 7. ročníkem
slavností učinil ohňostroj.
Organizátoři, kterými jsou členové Spolku pro obnovu a zachování
hasičských tradic, neskrývali spokojenost. „Na první ročník v roce 1998
přijelo 70 sborů s technikou. Letos
jich dorazilo už 300. Roste nejen
množství sborů, ale hlavně počet jejich členů, kteří se do Litoměřic těší,“
uvedla místopředsedkyně sdružení
Alena Borlová. „Cenná jsou i přátelství, která zde hasiči mezi sebou
navazují a prohlubují je i mimo
slavnosti,“ dodal předseda sdružení
Jindřich Hejduk z Podsedic, v jehož
hlavě se myšlenka hasičských slavností před lety narodila.
Text a fota Eva Břeňová

Starosta Ladislav Chlupáč při
slavnostním dekorování praporů na
Mírovém náměstí.

Slavností se zúčastnil i kardinál
Dominik Duka, který se zapsal do
pamětní knihy města.

LOĎ PLUJE I PROTI PROUDU

V době prázdnin se opět na hladinu podřipského úseku řeky Labe vrátila pravidelná lodní
linka plující pod označením 901 z Ústí n. L. přes
Lovosice a Litoměřice až do podřipské metropole, kam připluje ve 14:55 vždy v sobotu od 10.
7. do 19. 8. a zpět vyplouvá v 15:35 hodin.
Při plavbě zastavuje v Libotenicích, Nučničkách či Nučnicích a vedle tamního přívozu tak rozšiřuje nabídku pro výlety na obou
březích Labe. Přeprava kol je možná.
K návratu se nabízí Labská stezka, tedy cyklotrasa 2 od Mělníka do Litoměřic a dále do
Saska, která vede z Roudnice do Litoměřic po
pravém břehu, kde jistě uvítáte na podzim dokončený úsek mezi Lounkami a Nučnicemi. Po
levém břehu lze využít cyklotrasu 2A (EuroVelo 7, dříve 3102) směr Terezín. Všude platí tarif
Dopravy Ústeckého kraje. Mimořádně propluje lodní linka úsekem ještě 27. 8. při nedělní
plavbě z Litoměřic na Mělník a zpět a v den

Evropského dědictví 9. 9. při plavbě do Štětí
(současně se koná akce Historici v Roudnici)
a 23. 9. u příležitosti Roudnického vinobraní.
Trasu mezi Ústím nad Labem a Litoměřicemi
brázdí turistická lodní linka 901 do 29. října během víkendů a o svátcích. V období od 1. června do 1. září pluje navíc každý pátek a v období
od 10. července do 31. srpna také každou středu
a čtvrtek. Loď vyplouvá z Ústí nad Labem vždy
v 9:20 hod a v Litoměřicích kotví ve 12:35 hod.
Na zpáteční cestu se vydává z Litoměřic ve 14:30
hod a do Ústí nad Labem připlouvá v 17:40 hod.
Zastavuje vždy v přístavištích: Ústí nad Labem
Vaňov, Dolní Zálezly, Libochovany, Velké Žernoseky, Lovosice. Mimořádných plaveb v tomto
úseku mohou využít návštěvníci Litoměřického
vinobraní ve dnech 15. a 16. 9.
Kompletní jízdní řád naleznete na www.ceskestredohori.info.
Luděk Jirman,
ředitel Destinační agentury České středohoří

ŠKOLSTVÍ
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TALENTOVANÍ ŽÁCI BYLI OCENĚNI

SCHIZZO BAND
USPĚL V ‚REPUBLICE‘
Další skvělý úspěch v letošních
soutěžích připsal v červnu na konto Základní umělecké školy Litoměřice její orchestr
Schizzo
Band. Kapela, kterou tvoří žáci
pod vedením Jana Veselého a Jiřího
Ospalíka,
získala v ústředním
kole „Jazzových a jiných orchestrů“ v Litvínově ve své kategorii
první místo. Několik dní předtím
její kytarista Tomáš Loskot uspěl na
17. ročníku národní soutěže Hradecké Guitarreando. Porota v čele
s legendárním kytaristou Lubošem
Andrštem mu v silné konkurenci
kategorie ‹elektrická kytara› přiřkla
třetí místo.
Miroslav Zimmer

Společná fotografie nejúspěšnějších žáků a studentů litoměřických základních škol a ZUŠ. Na snímku s místostarostou Karlem Krejzou, zástupcem NF Kalich A.Vondrou a moderátorkou akce Evou Břeňovou. Fota Anna Hrochová
Mimořádně nadaní žáci a studenti litoměřických základních škol
a základní umělecké školy byli na
konci školního roku oceněni v průběhu slavnostního večera v hradu.
Více než dvacítka dětí školou povinných, ale i studentů právě končících střední školu, vyslechla slova
díků za vzornou reprezentaci školy
i celého města od místostarosty
Karla Krejzy a bývalého senátora
Alexandra Vondry, předsedy správní rady Nadačního fondu Kalich,
který akci společně s městem již
podruhé organizoval.
Večer nazvaný „Litoměřické naděje“ byl pře- hlídkou
úspěchů,
kterých mládež dosáhla v průběhu
právě končícího školního roku, ať již
ve vědomostních, hudebních nebo
sportovních soutěžích. Ceněna byla
i pomoc slabším spolužákům nebo
dobrovolné aktivity odváděné ve
prospěch školy i města. Každá škola
nominovala dva až tři nejlepší žáky,
které moderátorka Eva Břeňová
představila a společně absolvovali
krátký rozhovor. Poté převzali knihu Dějiny města Litoměřice, psací
dárkové soupravy a prázdninovou
permanentku na koupaliště.
Své umění ve hře na basovou kytaru na podiu předvedl student zá-

Místostarosta Krejza na podiu
vyzkoušel, jestli je judista Václav
Nováček zdatným sportovcem.
kladní umělecké školy Tomáš Loskot,
který získal 3. místo v ústředním kole
a jako člen orchestru Schizzo band
ZUŠ skončil v ústředním kole orchestrů ve zlatém pásmu. Večer zakončila
recitací žákyně 9. ročníku Základní
školy Boženy Němcové Denisa Středová, která svým výkonem nenechala
nikoho na pochybách, že její postup
přes školní, okresní a krajské kolo až
na národní přehlídku byl zasloužený.
„Bylo pro mě potěšením vidět,
kolik nadaných dětí v Litoměřicích
máme. Jsem rád, že se mezi nimi
v hojné míře objevují i matematici a
fyzikáři, kterých bývá nedostatek,“
uvedl místostarosta Krejza, který se
přímo na podiu nechal „porazit“ jedním z oceněných sportovců, úspěš-

ným judistou Ladovy ZŠ Václavem
Nováčkem. Předseda správní rady NF
Kalich zase připomněl, že posláním
Kalichu je kromě jiného i podpora
vzdělanosti. „Proto jsme takto nadané
mládeži chtěli poblahopřát k odvedeným výkonům a motivovat je k dalším
úspěchům, protože to jsou tito mladí
lidé, kteří nás zanedlouho vystřídají,“
dodal Alexandr Vondra.
(eva)
OCENĚNÍ ŽÁCI A STUDENTI:
ZŠ U Stadionu: Michal Žáček,
Amélie Hajnová, Kateřina Mašková
ZŠ Boženy Němcové: Denisa Středová, Ota Hamerník, Kristýna Hálová, Markéta Husarová
Masarykova ZŠ: Václav Turek,
Kateřina Brucknerová, Alice Kokavcová
Havlíčkova ZŠ: Eliška Marešová,
Jakub Vítek
Lingua Universal: Ema Balaštíková, Anetka Krupková
ZŠ Ladova: Klára Vyvialová, Václav Nováček, Agáta Sarnovská
ZŠ Na Valech: Eliška Janovská,
Denisa Hájková
Základní umělecká škola: Ludmila Landová, Tomáš Loskot, Markéta
Minářová

PRVŇÁČCI DOSTÁVALI
KNÍŽKU O SKŘÍTCÍCH
Z knížky Lapálie v Lampálii se v červnu radovalo
284 prvňáčků šesti základních škol zřizovaných městem. Převzali ji v divadle od pracovníků knihovny, kteří
slavnostně završili 9. ročník celorepublikového projektu „Už jsem čtenář – knížka pro prvňáčka“.
„Knížka je speciálně určená vám, prvňáčkům, kteří
jste se právě naučili číst. Objevíte v ní svět plný fantazie,“ zaujal děti ředitel knihovny Karel Tománek. Jemu i
pracovnici dětského oddělení knihovny Aleně Koudelkové se vzápětí dostávalo upřímného a mnohdy nesmělého poděkování od malých čtenářů, kteří ve druhém
pololetí se svými pedagogy docházeli do knihovny, kde
si hráli s písmenky. I tak si knihovna vychovává budoucí
čtenáře, za které bývají každoročně pasovaní na začátku
druhé třídy.
Text a foto Eva Břeňová

Do projektu se zapojila i Masarykova ZŠ. Na snímku
třídní učitelka Martina Nováková s malými čtenáři.

GRAFFITI – UMĚNÍ,
NEBO VANDALISMUS?
Na tuto otázku odpověděla 17. července přednáška pro 25 dětí, kterou
připravilo s tvůrčím programem Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
NADĚJE Litoměřice. Projekt podpořil Dárcovský fond Hennlich a Ústecká komunitní nadace.
V klubu konaná přednáška seznámila děti s historií graffiti, významnými pouličními umělci a upozornila
na to, že graffiti nemusí být projevem
vandalismu, ale že mohou být tvořeny umělecky a legálně. Účastníci se
také dozvěděli o místech, která jsou
pro graffiti určená, čímž lze předcházet poškozování cizího majetku. Součástí přednášky byla i ukázka malby
sprejem na papír - tzv. spray art, a
ukázka tvorby graffiti na zeď. Další
část programu probíhala ve skateparku pod Tyršovým mostem. Děti zde
získaly možnost nasprejovat si vlastní
graffiti pod vedením odborníka.
Dětem se akce líbila a graffiti
je zaujaly. V budoucnu by mohlo v Litoměřicích vzniknout více
míst určených pro sprejery. Tvůrčí
potřeby mladých umělců by byly
uspokojeny a krásné Litoměřice by
zůstaly čisté.
Jakub Krpeš,
organizátor akce

PROBÍHÁ SBÍRKA
ŠKOLNÍCH POTŘEB

Hromadí se vám doma školní
tašky? Máte navíc pastelky nebo vodovky? Rádi pomáháte potřebným?
Zapojte se do sbírky školních potřeb
organizované projektem DOBRO
(Dobrovolnictví ve veřejné správě).
„Dary předáme dětem ze sociálně
slabých rodin. Pomůže cokoliv. Penály, tužky, kružítka, kalkulačky, fixy
a pastelky či jiné školní potřeby. Ty
mohou být i použité, ale ne poškozené,“ upřesnil Ondřej Přecechtěl,
konzultant dobrovolnických aktivit
Fondu dalšího vzdělávání DOBRO.
Dary do sbírky přijímají zaměstnanci infocentra na Mírovém náměstí vždy od 9 do 18 hodin, a to do
konce prázdnin.
(hroch)
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SENIOŘI

1. ZÁŘÍ BUDE
DEN SENIORŮ
První zářijový den bude patřit
seniorům. „Přijďte si vyzkoušet,
jaké aktivity vás baví, a v kterých
jste zdatní. Cílem není soutěživost,
možná jen ta se sebou samotným,“
sdělila Milka Kuderová, koordinátorka Dne seniorů, na který se již
připravuje letní koupaliště. Akce
spolupořádaná spolkem Lipen, Klubem českých turistů Litoměřice, oddíly TJ Slavoj Litoměřice, Domovem
seniorů U Trati, Klubem seniorů a
dalšími dobrovolníky nabídne známé i méně známé aktivity.
„Na seniory bude čekat zábava
v podobě hry ping pongu, petanque,
cvičení jógy a Tai Chi, šachy i tříkolky, poznáte, co je to molki a vyzkoušíte, na co budete mít chuť,“ dodala
Milka Kuderová.
(hroch)

MĚSTO DÁ 200
TISÍC HOSPICI
Mimořádný dar ve výši 200 tisíc
korun jednomyslně schválili zastupitelé pro Hospic sv. Štěpána. „Činnost
zařízení vhodným způsobem doplňuje zdravotní služby poskytované občanům města,“ odůvodnil místostarosta
Pavel Grund. Činnost hospice spočívá
v pomoci potřebným osobám, především trpícím lidem nacházejícím se
v terminálním stadiu své nemoci, zejména nádorového charakteru. Nabízí
i domácí hospicovou péči.
(eva)

V PENZIONU U TRATI
SE DOBŘE BAVILI
V zahradě penzionu U Trati bylo
22. června veselo. Úderem 9. hodiny zde totiž začala každoročně
pořádaná zahradní slavnost, v níž
nechyběly divadelní scénky, písničky, vystoupení harmonikáře,
vyprávění nebo soutěže. Jak obyvatelé penzionu, tak i zaměstnanci
slavnost absolvovali v kostýmech.
Nálada byla výborná. Nechybělo
ani občerstvení a selátko na rožni.
Ačkoliv je penzion U Trati zřizován Ústeckým krajem, s městem
Litoměřice spolupracuje. Proto se
slavnosti zúčastnili i zástupci města v čele s místostarostou Pavlem
Grundem.
Text a foto Eva Břeňová

NA NEJAKTIVNĚJŠÍ SENIORY ČEKALA ODMĚNA
Litoměřičtí senioři hýří aktivitou. Hned 131 lidí starších 60 let se zúčastnilo kampaně Místa v Litoměřicích
přátelská seniorům. Nejstarší byla 87letá Libuše Mrvíková, která absolvovala všech 16 aktivit organizovaných
Zdravým městem Litoměřice ve spolupráci s Komunitním plánováním sociálních služeb a řadou dalších partnerů. Stoprocentní účast zaznamenalo třináct seniorů.
„Jsem moc ráda, že město pro nás kampaň organizuje.
Byla opravdu zajímavá a na řadu míst jsme se dostali vůbec poprvé. Hodně se mi například líbila návštěva hasičské stanice,“ uvedla stále vitální Libuše Mrvíková, která

v kulturním a konferenčním centru převzala od představitelů města v čele se starostou Ladislavem Chlupáčem
ocenění určené nejaktivnějším účastníkům kampaně.
Stalo se tak u příležitosti kulturního odpoledne pro seniory „Přijďte mezi nás“ připraveného odborem sociálních věcí a zdravotnictví městského úřadu. K poslechu i
tanci hrála kapela Rozmarýnka, milovníkům dechovky
dobře známá z televizního pořadu Šlágr.
„Velmi nás těší, že počet účastníků kampaně probíhající během dubna a května, každoročně vzrůstá,“ uvedl
místostarosta Pavel Grund.
Text a foto Eva Břeňová

SOUTĚŽ: „JAK JSEM POTKAL DIAKONII“
Diakonie v Litoměřicích se za 25
let své existence setkala s velkým
množstvím lidí. S klienty služeb, s
hosty v našich zařízeních, se spoluobčany ve městě, s lidmi postiženými povodněmi, s dárci... Zúčastněte
se společně s námi soutěže.

Zašlete do 31. srpna váš příběh o
tom, jak jste se potkali s litoměřickou
Diakonií. Může jít o psaný text, kresbu,
fotografie, video, nahrávku ... Příspěvky budou zařazeny do soutěže o ceny.
Každý autor obdrží slevový poukaz na
občerstvení v naší čajovně Hóra. Na tři

vybrané příběhy čeká finanční odměna.
Příspěvky je možné zasílat mailem: litomerice@diakonie.cz, poštou:
Diakonie ČCE, Rooseveltova 716/7,
Litoměřice, pomocí formuláře na
http://www.diakonie25.cz/soutez-o-ceny-jak-jsem-potkal-diakonii/ Více
informací na tel. 739 244 842. (tom)

S MUZIKOU SE STÁRNE POMALEJI,
DOKAZUJE VLADIMÍR FRÜHAUF

Koncertem nazvaným „A léta
běží, vážení…“ oslavil 23. června
ženský komorní sbor Cantica Bohemica osmdesátiny svého sbormistra Vladimíra Frühaufa. A byla
to oslava pestrá a příjemná, veselá,
s patřičnou hudební kvalitou a ve
společnosti více než půldruhé stovky návštěvníků v zaplněném sále ZŠ
Boženy Němcové. Mezi pozornými
posluchači a gratulanty byli i muzikanti, vedoucí jiných sborů a také
skladatel Jiří Laburda. Jeho píseň
Beata Dei Genitrix má litoměřický
sbor v repertoáru a tak samozřejmě
nechyběla ani na narozeninovém
koncertu.
«Léta sice běží, to je pravda, ale
Vladimír dokazuje, že s muzikou
se stárne pomaleji,» tvrdí 86letý
skladatel. Podle něj je to mistrovský
kousek dát dohromady takovouhle
výbornou, skvěle zpívající partu. „A
vypadá to, že Vladimír připravuje i
svého schopného nástupce,“ říká J.
Laburda. Míní tím Dominiku Va-

leškovou, která Canticu dirigovala
v několika skladbách. Koncert pak
byl průřezem bohatým repertoárem sboru i jakousi chronologií
Frühaufovy vynikající sborové práce. Ten se sborovému zpěvu věnuje
neuvěřitelných 57 let! A stále prý ho
to baví. Litoměřickým koncertem
dokonce i sám prováděl, a to s humorem a vtipem sobě vlastním.

Bývalý pedagog, zakladatel litoměřického Hlásku, sbormistr legendárního Máje, se kterým dosáhl významných mezinárodních úspěchů
(podobně jako později s Canticou),
je od roku 2008 nositelem nejvyššího možného ocenění, které uděluje
Unie českých sborů, Ceny Bedřicha Smetany.
Text a foto Miroslav Zimmer
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SE SAMKOVOU
TAKÉ O ISLÁMU
Knihovna a ženský spolek Éra
žen zvou na besedu Kláry Samkové „O islámu, právu a všem, co nás
trápí...“. Koná se v budově knihovny
27. září od 17 do 19 hodin.
Účastníci se seznámí se spolkem
Éra žen, jeho projektech a možnostech podpory, dále Klára Samková
pohovoří o zkreslených představách
o běžném životě v evropských zemích, jaké mají nejen afričtí a blízkovýchodní migranti směřující do
Evropy. Následovat bude diskuse.
Součástí besedy je autogramiáda knih
Kláry Samkové – zájemci o některou
z knih budou moci částku za knihu
vložit přímo do sbírkové putovní pokladničky k projektu „O islámu do
knihoven“, jehož prostřednictvím se
spolek snaží obohatit a doplnit knižní
fond veřejných knihoven o publikace
informující o životě v islámských zemích a varující před riziky islámu a
migrace.
(ič)

ČTVRTMARATON
BĚŽÍ DO FINÁLE

Knihovna ve spolupráci se skupinou
“KROKUDY” pořádá běžecký seriál,
který vede ultramaratonec a propagátor běhu Miloš Škorpil.
Po květnové besedě spojené
s autogramiádou jeho knih a
workshopu na ostrově se uskuteční
2. září závěrečný čtvrtmaraton. Více
informací na www.krokudy.cz, kde se
můžete také on-line zaregistrovat. (ič)

MUZEUM ZVE
20.6. –29.10. Litoměřická NEJ
Výstava představí známá i méně
známá „NEJ“ Litoměřic a okolí.
Výstava venkovními panely pokračuje i v ulicích města.
29. 8. Komentovaná prohlídka
venkovní části výstavy Litoměřická NEJ. Chcete-li poznat
Litoměřická NEJ na autentických
místech, připojte se ke komentované vycházce po jednotlivých
zastaveních. Exteriérovou částí
výstavy provede její autor, historik Martin Krsek.
16. 9. Nejstarší záznam
o vinicích v Čechách
Botanicko-historická exkurze
zamíří na stepní stráně Radobýlu a na bílé stráně u Malíče. Připomene další litoměřická NEJ
– největší podzemní továrnu v
České republice a zmíní i nejstarší továrnu na rybí konzervy
v českých zemích. Exkurze bude
zakončena v žernosecké vinárně.
26. 9., 16.30 h. Největší podzemní továrna v ČR. Přednáška R. Gazsiho pořádaná v rámci
doprovodného programu k výstavě Litoměřická NEJ
P. Gutová, muzejní referent

FOTOSOUTĚŽ STARTUJE

Šikovní fotografové obdivující krásy Českého středohoří, přichází
další šance pro vás. Skupina FotoporoT vyhlašuje 1. srpna 7. ročník
soutěže Život a cestovní ruch v Českém středohoří.
„Těšit se budeme nejen na snímky přibližující krásu obdivovaného
Českého středohoří a staveb v něm, ale i na život v něm. Motivy lidí a
zvířat ve spojení s krásnou krajinou totiž v předchozích ročnících téměř
chyběly, což nás mrzí,“ říká předseda poroty Petr Hermann.
Uzávěrka soutěže je 31. srpna příštího roku, aby byla příležitost fotit
v každém ročním období. Soubor nejlepších snímků opět bude vystaven v hradu, a to v listopadu příštího roku.
V 7. ročníku dochází ke změně v pravidlech. „Vyhlašujeme pouze jednu kategorii, která je společná pro jednotlivé snímky i série,“ upozornil Petr Hermann. Přihlásit lze jeden až tři kusy jednotlivých fotografií
nebo jednu sérii o maximálním počtu 4 snímků nebo obojí současně.
Vítězem 6. ročníku soutěže se stal Zbyněk Nezbeda s fotografiemi vinic
a sadů, který v tajném hlasování poroty složené z profesionálních i amatérských fotografů získal první i druhé místo v kategorii A jednotlivých
snímků. Kategorii B vyhrál Jiří Volf se sérií fotografií, kterou nazval České
středohoří je krásné, rozmanité a nedoceněné.
Více informací o pravidlech, stejně jako vítězné snímky z předchozích
ročníků, naleznete na webových stránkách www.e-fotosoutez.cz. (eva)

KNIHOVNA BUDE DVA
TÝDNY UZAVŘENA
O prázdninách bude knihovna pro
veřejnost uzavřená od 12. srpna do 3.
září, tedy o týden déle než v předcházejících letech. Čekají nás totiž dvě
velké akce, které bychom za běžného
provozu nezvládli: kompletní revize
knihovního fondu a revitalizace oddělení beletrie.
Jednou za pět let musí knihovna
našeho typu provést kompletní revizi
knihovního fondu. Prakticky to znamená, že každá kniha je znovu načtena do knihovního systému a výsledky
se porovnávají s uloženými daty. Ru-

kama knihovníků projdou všechny
knihovní jednotky.
Revitalizací beletrie se rozumí celková modernizace oddělení. Podle
projektu architektky Karolíny Štědré
se promění nejen interiér, ale i celková dispozice (to čtenáři zaznamenají
už při vstupu na oddělení). Modernizací projde i knihovní software, což
umožní rychlejší odbavení čtenářů.
Bez porozumění a vstřícného přístupu města by k tak rozsáhlé akci nemohlo dojít.
Naším přáním je, aby čtenáři vnímali knihovnu jako příjemné prostředí, aby se do ní rádi vraceli a s potěšením v ní trávili svůj volný čas. (tok)

LITOMĚŘICE POETICKÉ

Litoměřice jsou opět
bohatší. Do jejich knižního fondu totiž přibyla publikace místní fotografky
Jarmily Kacarové „Litoměřice poetické“. Město,
z jedné strany lemované soutokem řek Labe a
Ohře a z druhé kouzelnou
krajinou Českého středohoří, nafotily desítky,
možná stovky fotografů.
Jarmila Kacarová přesto
nabízí Litoměřice jiné –
tajemné a poetické.
Publikace vonící novotou obsahuje kromě 170
barevných i černobílých
snímků Jarmily Kacarové
i verše ústecké básnířky
Táni Kindl Novákové.
Rozdělena je do osmi částí, přičemž každou z nich uvádí báseň.
Pokřtěna byla v hradu za účasti starosty Ladislava Chlupáče a vydavatele
Petra Prášila. Přítomny byly kromě řady hostů i Irena Štyrandová z Dílny
ručního papíru, Dominika Valešková a Jana Váchová, které na vydání aktivně spolupracovaly. Kniha je k zakoupení v litoměřickém infocentru za
390 korun.
Text a foto Eva Břeňová

BAREVNÝ SVĚT
KNIHOVNY
ČÍTÁRNA POD ŠIRÁKEM
Park Václava Havla bude na
konci prázdnin patřit čtenářům
a příznivcům knihovny, která se
opět připojila k projektu „Města
a obce čtou“. Od 10 do 18 hodin
bude možné usednout do houpací sítě, sedacího vaku nebo
do trávy a listovat si v knihách,
časopisech nebo v denním tisku.
Na každé odpoledne je připraven pestrý program pro děti i
dospělé. Cílem projektu je podpořit čtení knih. Zároveň chceme netradiční formou zpestřit
poslední týden prázdnin.
st 30. 8. | 17 h | Park VH
Eva Fertálová „První tah“ v
kavárně Fér Kafé | vernisáž výstavy. Kresby a malby zpěvačky
hudební skupiny Fridrich & Fridrich s její osobní účastí.
čt 31. 8. | od 13.30 h | Park VH
Znám jeho cestu | soutěžní
kvíz. Dozvíte se zajímavosti
o férovém obchodu. Všichni
účastníci budou zařazeni do
slosování o fairtradové balíčky.
Borůvková se šiškama | setkání a ochutnávka. 1. setkání milovníků marmelád a zavařování.
Jahodová, meruňková, višňová?
Ochutnávka nejrůznějších marmelád, na místě také umícháme
jednu knihovnickou. Společně
s vámi připravujeme 1. 10. JAMOVÁNÍ – soutěž a přehlídku
vašich marmelád!
pá 1. 9. | 9 h | Park VH
Korále a náhrdelníky z útržků
barevných papírů | workshop
pro seniory s vnoučaty. Pořádá
Spolek LiPen.
so 2. 9. | 10 h | Park VH
Hrátky s knižními skřítky |
workshop. Autorky knížky Tajemství jedné knihovny Eva
Štíbrová Dolejšová a Monika
Davidová provedou děti světem
skřítků z knihovny. Čtení, soutěže a malování pro začínající.
so 2. 9. | 14 h | Park VH
Tvorba Stop motion animace
| workshop. Animace složená z
jednotlivých fotografií, které se
při rychlém promítnutí snímků
za sebou rozpohybují. Inspirací
bude místo, kde se zrovna nacházíme. Lektorka E.Vopelková
ne 3. 9. | 10 h | Park VH
Petr N Houba: Hudby Kruh
| hudební interakce. Zažijme
společný rytmus (bubny a další
zajímavé hudební nástroje).
ne 3. 9. | 15 h | Park VH
Baťa a Kalábův něžný beat |
koncert. Folkrocková atmosféra parku a společné zakončení
projektů Města čtou.
Ivana Červinková, knihovna
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LITOMĚŘICKÉ KULTURNÍ LÉTO

7., 14., 21., 28. 8. - TVŮRČÍ PONDĚLKY

KOŘEN SKONČIL,
LIKUL POKRAČUJE

Litoměřické kulturní léto má
za sebou řadu pěkných kulturních událostí, které navštívily
tisíce lidí. Jedinečnou varhanní
show přivezl do Litoměřic americký varhaník Cameron Carpenter. Prostřednictvím hudby
jsme dostali příležitost potkat se
s myšlenkami křesťanství v rámci
Noci kostelů, kdy byly otevřeny
nejen kostely, ale i kaple a modlitebny až do pozdních hodin. Jedinečný kulturní zážitek nabídla
Litoměřická letní filharmonie
nejen v zahradě ZUŠ při veřejné
zkoušce, ale i v letním kině při
závěrečném velkém koncertu.
Novinkou byl Den kiltu na Mírovém náměstí s ukázkou nošení
kiltu, minikeltské vesničky apod.

Bohužel po 23 letech skončila
tradice hudebního festivalu Litoměřický kořen, který s úspěchem
pořádala na Střeleckém ostrově
agentura Modrý z nebe. Její představitel Michal Hanzl se rozhodl
oblíbený a úspěšný festival ukončit, podle něj z důvodu náročnosti organizace a osobní vyhořelosti. Řadě milovníků alternativní
rockové hudby bude chybě.
„LIKUL je v tuto chvíli ve své
polovině. Pěkné kulturní zážitky pro nás připravili nejen pracovníci Městských kulturních
zařízení, ale i další organizátoři. Těšme se na ně společně,“
vzkazuje místostarosta Karel
Krejza.
(eva)

11. 8. - VELKÝ LETNÍ KONCERT
OZDOBÍ HLAS BÁRY BASIKOVÉ
Již čtvrtým počinem pokračuje letošní tradice velkých letních
symfonických koncertů pod širým nebem. Pořadatelé tentokrát
sáhli po repertoáru z oblasti populární, muzikálové, jazzové a filmové tvorby.
Hlavním hostem večera se stane zpěvačka Bára Basiková, která za doprovodu Karlovarského
symfonického orchestru pod taktovkou Jiřího Knotte zazpívá řadu
známých písní. Těžištěm programu bude tvorba George Gershwina, od jehož úmrtí letos v létě

uplynulo právě 80 let. Dále zazní
několik skladeb Jaroslava Ježka a
výběr slavných melodií z dalších
žánrů. Vedle Báry Basikové se
jako sólistka představí i vynikající mladá klavíristka Marie Al-Ashhabová. Ta zahraje Gershwinovu slavnou Rhapsody in Blue.
Lesk koncertu dodá Litoměřický
festivalový sbor.
Koncert se koná v pátek 11.
srpna od 18 hodin v letním kině.
Vstupenky jsou v předprodeji na
pokladnách MKZ.
Roman Pallas, sbormistr

„Tisknu, tiskneš, tiskneme“ – to je jednoduché motto litoměřické Dílny ručního papíru pro celý měsíc srpen. Tvůrčí pondělky čtyřikrát rozjasní letní pondělní dopoledne ve Velké Dominikánské. „Budeme používat válcový grafický
lis, vytvářet vlastní návrhy a tisknout je na vlastní ruční papír. Workshopu se
mohou účastnit všechny věkové kategorie, od dětí až po prarodiče. Tvoření
přizpůsobíme věku účastníků,“ prozradila k akci lektorka a vedoucí projektu
Irena Štyrandová.
Na termíny 7., 14., 21. a 28. srpna se mohou zájemci hlásit buď telefonicky
na čísle 724 092 279, nebo e-mailem: irena.styrandova@seznam.cz.
Lekce probíhají v Dílně ručního papíru na adrese Velká Dominikánská 33, a
to vždy od 10 do 12 hodin. Sraz účastníků je v 9:45.
(hroch)

8., 9. 9. - FESTIVAL OHNĚ A POHYBU
Dětský festival ohně a pohybu
Incendio letos již potřetí okouzlí
Litoměřice ohňovým programem.
Koná se 8. a 9. září na Střeleckém
ostrově před letním kinem.
Hned první festivalový večer poprvé ovládne soutěž pro žongléry,
kteří se utkají ve dvou kategoriích
– „improvizace“ a „show“. Druhý
festivalový den začíná ve 14 hodin
zahajovacím vystoupením a průvodem z Mírového náměstí na ostrov, kde bude připraven program
pro rodiny s dětmi plný umělců,

workshopů žonglování, zorbingových koulí nebo třeba lukostřelba.
Finále představí tradiční Galashow,
tedy vystoupení skupin z celé ČR,
vítěze páteční soutěže v kategorii
Improvizace a samozřejmě společnou choreografii všech účastnících
se žonglujících dětí. Celou akcí provede známý moderátor Kamil Bílský z Hitrádia.
Festival Incendio je opět v režii
skupiny T.E.T.R.I.S. z Brandýsa nad
Labem a skupiny Vox Luminas z Litoměřic.
Veronika Jelínková

23. 8., 6.9. - LITOMĚŘICKÉ
VARHANNÍ LÉTO JDE DO FINÁLE

První koncerty letošního ročníku ukázaly, že impozantní varhanní hudba
umocněná vnitřním prostorem katedrály sv. Štěpána posluchače stále přitahuje. Také v srpnu a září se katedrála rozezní půvabným zvukem „královského nástroje“.
„První koncert propojil virtuozitu mladé české umělkyně Lindy Čechové-Sítkové s řízným zvukem žesťového kvinteta složeného z členů Hradní stráže
a Policie ČR. Stovka návštěvníků z tohoto koncertu odcházela doslova nadšená. Druhý koncert varhaníka Josefa Kratochvíla s doprovodem překrásného
sopránu křehoučké Anety Ručkové odměnili návštěvníci dlouhotrvajícím
potleskem, jaký katedrála dlouho nezažila a vyžádali si tak několik přídavků,“ zhodnotila ředitelka Městských kulturních zařízení Věra Kmoníčková.
Do konce festivalu posluchače čekají ještě dva varhanní recitály v podání
zahraničních umělců. Již 23. srpna zde od 19 hodin zahraje držitel několika
mezinárodních cen Marek Vrábel ze Slovenska oceněný také za mimořádný
přínos k odkazu díla J. S. Bacha. Festival zakončí koncert německého umělce
Arvida Gasta 6. září od 19 hodin.		 (hroch)

12. 8. - MANDRAGE ROZJEDOU PIVNÍ SLAVNOSTI

Ve velkém stylu odstartují 12.
srpna na Mírovém náměstí letošní
Pivní slavnosti. Samostatný koncert
plzeňské popové kapely Mandrage,
jejíž skladby Šrouby a matice, Františkovy lázně, Hledá se žena a další
jsou notoricky známé téměř každému posluchači současné české
populární hudby, rozjede 8. ročník
oslavy pivního moku. Prezentovat
se budou malé, mini, střední i velké
pivovary, kterých je přihlášených
kolem třech desítek.
„Pivovary se obměňují, a to nás
těší. Slavnosti vyhledávají stále
nové značky, především díky referencím kolegů, kteří se zúčastnili v
předchozích letech. Pro návštěvníky máme připravené soutěže, které
nabádají k ochutnávkám, vyhod-

notíme „stánek, u kterého se nejlíp pije“, a chybět nebude ani ekologická soutěž „o nejdelší komín

z kelímků“. Pevně věříme, že nás
nevypeče počasí a Pivní slavnosti
dopadnou na jedničku,“ prozradila

ředitelka Městských kulturních zařízení Věra Kmoníčková.
Koncert skupiny Mandrage proběhne v areálu Pivních slavností
na Mírovém náměstí od 13 hodin.
Vstupné bude 100 Kč a jeho cena
zahrnuje i vstup na Pivní slavnosti.
Kdo přijde po koncertu, bude mít
vstupné na Pivní slavnosti o 20 Kč
levnější. Děti do 110 cm mají vstupné
na slavnosti zdarma, děti do 15 let a
důchodci pak zaplatí 60 Kč. (hroch)
Program:
13:00 Mandrage
14:45 Zelenina
16:45 Švejk Band
18:45 Wanastowi Vjecy Revival
20:45 Ferit

LITOMĚŘICKÉ KULTURNÍ LÉTO
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30. 8. - MUSICA ORBIS: TURECKÁ NÁRODNÍ
FILHARMONIE MLÁDEŽE
Turkish National Youth Philharmonic Orchestra vznikla roku 2007. Její členové byli vybráni konkurzy na všech
tureckých konzervatořích. Věková hranice se pohybuje od
16 do 22 let. Filharmonie vystupuje v hlavních evropských
centrech a účastní se významných mezinárodních festivalů klasické hudby. V srpnu dorazí také do Litoměřic.
„V rámci litoměřického koncertu představí houslista
Hande Küden se stovkou mladých hudebníků pod vede-

ním Cem Mansura svou vysokou uměleckou a hudební
kvalitu. Skladby R.Strausse, P.I.Čajkovského, A.P.Borodina
i A.Dvořáka zazní v jejich podání 30. srpna,“ prozradila
ředitelka Městských kulturních zařízení Věra Kmoníčková.
Koncert Turecké národní filharmonie mládeže se v Litoměřicích uskuteční 30. srpna od 19 hodin ve velkém sále
Kulturního a konferenčního centra. Pořádán je ve spolupráci Hudební společnosti Úštěk a MKZ.
(hroch)

25., 26. 8. – SVÁTKY HUDBY

Letní festival klasické hudby a
operních árií se blíží!. Letos bude
mít tři koncertní večery. První instrumentální se uskuteční v pátek
25. srpna od 19 hodin v kostele
Zvěstování Panně Marii. Za doprovodu komorního tělesa Baroco sempre giovanne ( Baroko věčně mladé )
vystoupí jako sólisté Václav Hudeček
– housle, Marek Zvolánek – trubka a
Marek Vajo – trubka. Jako host dále
vystoupí vítěz Akademie Václava
Hudečka v Luhačovicích, který bude
znám v polovině srpna.
Druhý koncertní večer se uskuteční rovněž v tomto kostele od 19 hodin. Osvědčená Plzeňská filharmonie
s dirigentem Tomášem Braunerem
doprovodí operní pěvce Janu Kurucovou - mezzosoprán, Luciana Mastra – tenor, Martina Bártu – baryton a
Kristýnu Vylíčilovou - soprán v Galakoncertu „To nejlepší z Carmen“.
Diváci si vyposlechnou nejkrásnější
árie z opery G. Bizeta – Carmen.
3. koncertní večer se bude konat
poprvé i v Lovosicích, a to v neděli 3.
září v kostele Svatého Václava od 19

hodin. Zazní rovněž krásná a svěží
barokní hudba v podání komorního
tělesa Barocco sempre giovane, které
doprovodí i tenoristu Jakuba Pustinu a talentovanou fagotistku Denisu
Beňovskou.
Myslíme, že celý program festivalu je dobře a citlivě sestaven. Vybraní sóloví umělci jsou velmi kvalitní.
Chceme divákům postupně představovat různé sólové nástroje. Pro letošní první instrumentální koncert
jsme zvolili po dohodě s uměleckým
poradcem Václavem Hudečkem
trubky. Trubka má v kostele krásný
vznosný zvuk, který jistě umocní divákům prožitek z krásné hudby.
Jana Kurucová jako představitelka Carmen je vynikající i atraktivní
mezzosopranistka, která má stálou
scénu v Berlínské opeře a zpívá
v řadě prestižních operních domů
po celém světě. I ostatní operní pěvci jsou vynikající a diváci se mohou
těšit u druhého koncertního večera
na hodnotný kulturní prožitek.
Třetí koncertní večer vystoupí
jako sólisté tenorista Jakub Pus-

tina, který je již v Litoměřicích
dobře znám a oblíben jak pro svůj
pěvecký, tak i herecký projev, a fagotistka Denisa Beňovská. Je to
vynikající mladá fagotistka, kterou
si Hochschule für Musik und Theater ,,Felix Mendelssohn Bartholdy“
Leipzig vybrala k dalšímu studiu u
uznávaného profesora a fagotistu
Jörg Michael Thomé. I tento koncert bude mít vynikající úroveň.
Kulda Zdeněk, předseda
spolku Musica et Education

5. 9. - KALICH ZVE NA KONCERT PRO HOSPIC
„Divy lásky a hudby“ je název jedinečného koncertního zážitku, který velký sál Kulturního a konferenčního centra v Litoměřicích nabídne v úterý 5. září od 18
hodin milovníkům slavných muzikálových melodií a
podporovatelům Hospice sv. Štěpána.Zazní slavné muzikalové melodie v podání krásných pěvkyň.
Nadační fond Kalich totiž opět uspořádal charitativní koncert pro hospic. Po loňském fantastickém vystoupení skupiny The Tap Tap si tentokráte pozval „tři
tenory v sukních“. Tak totiž s trochou nadsázky je nazýváno úspěšné trio operních pěvkyň Andrea Kalivodová
– Tereza Mátlová – Pavlína Senić, které jsou spojeny se
scénami Národního divadla, Státní opery apod.
Do Litoměřic vezou nejznámější muzikálové melodie, jako například úryvky z muzikálu Cats, Phantom
opery, West Side Story a mnoho dalších. Chybět nebude ani Cohenovo Hallelujah. Umělkyně zpívají společně za klavírního doprovodu a vystoupení prokládají
sólovými skladbami.
„Věřím, že na své si přijdou příznivci krásných hlasů,
slavných melodií, ale také krásných žen. I tentokráte
bychom chtěli potěšit Hospic sv. Štěpána, neboť výtěžek
ze vstupného na závěr koncertu předáme jeho vedení,“
říká Alexandr Vondra, předseda správní rady Nadačního fondu Kalich. Půjde již o 6. ročník charitativního koncertu, na kterém v minulosti vystoupili skupina

Hradištan, Ondřej Havelka a Melody makers, Bratři
Ebenové, Spiritual kvintet nebo The Tap Tap.
Koncert se koná za podpory města Litoměřice.. Vstupenky (220 Kč) jsou v předprodeji v síti MKZ. (eva)

LITOMĚŘICKÉ
KULTURNÍ LÉTO
SRPEN
3. 8. Dětský letní rozpustilý čtvrtek. Pro děti v atriu za Kulturním
a konferenčním centrem od 17
hodin. Vstup 50 Kč
7. 8. Tvůrčí pondělky v Dílně
ručního papíru. Více na str. 12
10. 8. Dětský letní rozpustilý
čtvrtek.
11. 8. Velký letní koncert v letním
kině. Více na str. 12.
12. 8. Pivní slavnosti a koncert
skupiny Mandrage. Více na str. 12
14. 8. Tvůrčí pondělky v Dílně
ručního papíru. Více na str. 12
17. 8. Dětský letní rozpustilý
čtvrtek od 17 hodin v atriu za KD.
21. 8. Tvůrčí pondělky v Dílně
ručního papíru. Více na str. 12
23. 8. Litoměřické varhanní léto
od 19 h. v katedrále. Více na str. 12
24.8. Dětský letní rozpustilý
čtvrtek. Více na str. 12
25. - 26. 8. Litoměřické svátky
hudby. Více na str. 13
26. 8. Bleší trh (8 -12 h.) na Kostelním náměstí. Vstup zdarma.
28.8. Tůrčí pondělky v Dílně ručního papíru. Více na str. 12
30. 8. - 3.9 . Města čtou aneb Čítárna pod širým nebem v parku
V. Havla (10 -18 h.). Více na str. 11
30. 8. Musica orbis: Turecká národní filhamonie mládeže. Více str. 12
31.8. Dětský letní rozpustilý
čtvrtek v atriu DK.
ZÁŘÍ
1. - 3. 9. Filmový festival Litoměřice. Více na str. 15
3. 9. Litoměřické svátky hudby.
Více na str. 13
5. 9. Divy lásky a hudby. Koncert
NF Kalich s výstěžkem pro hospic.
Více na str. 13
6. 9. Litoměřické varhanní léto.
4. koncert. Více na str. 12
8. - 9. 9. Incendio. Festival ohně a
pohybu. Více na str. 12
9. 9. Bleší trh (8-12 hodin) na
Kostelním náměstí. Vstup volný.
15. - 16. 9. Vinobraní. Vstup
zdarma. Více str. 15
17. 9. Sochy v Dílně ručního papíru. Výstava Silvie Klöde, sochařky z Míšně. Do 30.11. Vstupné
dobrovolné.
26. 9. Lípa Musica. Kostel Všech
svatých od 19 hodin. Mezinárodní
hudební festival, který je součástí
„Rodinného stříbra Ústeckého
kraje“. Albrecht Koch - varhany
(Německo), Bach / Piutti /Schumann /Gade / Schumann /Rheinberger. Vstupné 200, 170, 100 Kč
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KULTURNÍ SERVIS

KINO MÁJ SRPEN
3.8.

4.8.

5.8.

KŘIŽÁČEK. (ČR, 2017,
drama). Malý Jeník, jediný
potomek rytíře Bořka, se
jednoho letního dne obléká
do dětského brnění a utíká z
domova v touze dosáhnout
Svaté země. Od 17:30 hod.
ATOMIC BLONDE: Bez
lítosti. (USA, 2017, scifi) Agentka MI6 Lorraine
Broughton je vyslána během
studené války do Berlína, aby
vyšetřila vraždu kolegy. Od
19:30 hod.

6.8.

7.8.

JÁ, PADOUCH 3. 2D. Od 13:30. 15.8. SRDEČNĚ VÁS VÍTÁME.
(Francie, 2017, komedie)Jak
JÁ, PADOUCH 3. 3D. Od 15:30.
dokážete, že jste ochotni poŠPANĚLSKÁ KRÁLOVNA. Od
máhat lidem v nouzi? Pozvete
17:30 hod.
je domů. Od 19:30 hod.
ATOMIC BLONDE: Bez lítosti.
16.8. ANNABELLE 2: ZROZENÍ
Od 19:30 hod.
ZLA. Od 19:30 hod.
KŘIŽÁČEK. Od 19:30 hod.

8.8.

ŠPANĚLSKÁ KRÁLOVNA.
Od 19:30 hod.

9.8.

VÁLKA PLANETU OPIC
(USA, 2017, sci-fi) Za svobodu, za
rodinu, za planetu. Od 19:30 hod.
MUMIE. 2D. Od 22:00 hod.

SPIDER-MAN:
Homecoming
(USA,
2017, 10.8.
dobrodružný)Mladý
Peter Parker se začíná více 11.8.
sbližovat se svou nově získanou identitou pavoučího
superhrdiny Od 17:30 hod.
KŘIŽÁČEK. Od 20:00 hod.
ATOMIC BLONDE: Bez lítosti. Od 22:00 hod.

PIRÁTI Z KARIBIKU: Salazarova pomsta 2D. Od 19:30
EMOJI VE FILMU. Od 15:30
hod.
ANNABELLE 2: ZROZENÍ
ZLA. Od 17:30 hod.
EMOJI VE FILMU. Od 19:30
hod.
ANNABELLE 2: ZROZENÍ
ZLA. Od 21:30 hod.
EMOJI VE FILMU. Od 13:30 h
EMOJI VE FILMU. Od 15:30 h
ANNABELLE 2: ZROZENÍ
ZLA. Od 17:30 h.
PO STRNIŠTI BOS. (ČR, 2017,
rodinný)Film
čerpá ze vzpomínek na dětství, které prožil
Zdeněk Svěrák za
války na
venkově. Od 19:30 hod.
ANNABELLE 2: ZROZENÍ
ZLA. Od 21:30 hod.
EMOJI VE FILMU. Od 13:30,
15:30 a 17:30 hod.
ANNABELLE 2: ZROZENÍ
ZLA. Od 19:30 hod.

LETÍME!(Norsko,2017,rodinný) 12.8.
Velkolepé ptačí dobrodružství o
vrabcovi, který žije jako čáp, a se
svými svéráznými kamarády se
vydává na let do Afriky. 13:30 h
JÁ, PADOUCH 3. 2D ( USA,
2017, rodinný) Největší světový
padouch Gru a jeho žlutí mimoní
pomocníčci se vracejí v novém
dobrodružství. Od 15:30 hod.
ATOMIC BLONDE: Bez lítosti.
13.8.
Od 17:30 hod.
ŠPANĚLSKÁ
KRÁLOVNA.
(Španělsko, 2016, drama) Od
19:30 hod.
14.8. ANNABELLE 2: ZROZENÍ
KŘIŽÁČEK. Od 21:30 hod.

ZLA. Od 19:30 hod.

KULTURNÍ A KONFERENČNÍ CENTRUM
3.8.

ROZPUSTILÉ LETNÍ
ČTVRTKY - JAK ŠLO VEJCE
NA VANDR v 17:00 / ATRIUM,
FOYER Veselá pohádka s
loutkami netradičních rozměrů
a loupežníci životní velikosti.
Divadlo Koňmo.

10.8. ROZPUSTILÉ LETNÍ
ČTVRTKY – MUZIKHRÁTKY
SE ZVÍŘÁTKY v 17:00 /
ATRIUM , FOYER
S legrací a písničkami o
zvířátkách se podíváme na
dvorek, do lesa a k rybníčku.
Divadlo Hnedle Vedle.
11.8. VELKÝ LETNÍ KONCERT

v 18:00 / LETNÍ KINO
STŘELECKÝ OSTROV
Nejznámější filmové melodie
v podání Litoměřických
festivalových sborů společně
s Karlovarskou filharmonií a
Bárou Basikovou

12.8. MANDRAGE Ve 13:00 /

MÍROVÉ NÁMĚSTÍ – areál
pivních slavností
Samostatný koncert této
Plzeňské popové kapely
odstartuje letošní Pivní
slavnosti ve velkém stylu.
Vstupné: 100 Kč, v ceně
vstup na Pivní slavnosti!

12.8. PIVNÍ SLAVNOSTI ve

14:00 / MÍROVÉ NÁMĚSTÍ.
8. ročník oslavy pivařů.
Ochutnejte několikero druhů
piv, známých i neznámých!
V programu vystoupí po
kapele MANDRAGE také
ZELENINA, ŠVEJK BAND,
WANASTOWI VJECY REVIVAL, FERIT. Děti do 110cm
zdarma, důchodci a děti (do
15 let) 60 Kč, ostatní 80 Kč

17.8. ROZPUSTILÉ LETNÍ
ČTVRTKY - BUBLINKOVÁ
SHOW MATĚJE KODEŠE
v 17:00 / ATRIUM , FOYER
Originální bublinové trikykouřové, levitující a explodující
bubliny, krychle,...
23.8. LITOMĚŘICKÉ VARHANNÍ LÉTO
v 19:00 hod , 3. koncert XXVII. ročníku
mezinárodního hudebního festivalu“ V
Katedrále sv. Štěpána vystoupí MAREK
VRÁBEL. Vstupné: dospělí 150 Kč , důchodci a studenti 120 Kč , ZTP a ZTP/P
75 Kč a děti do 15ti let 50 Kč. Vstupenky
v prodeji na pokladnách MKZ a na místě
vždy 30 min. Před koncertem.
24.8. ROZPUSTILÉ LETNÍ
ČTVRTKY – O PRINCI Z
KNÍŽKY v 17:00 / ATRIUM,
FOYER Pohádka trochu
vyprávěná, trochu hraná loutkami, trochu kouzelná a taky
celá v knížce. Honza Hrubec.
27.8. TANEČNÍ ODPOLEDNE /
HRADNÍ SÁL. Přijďte si zatančit a prožít krásné odpoledne
s přáteli u příjemné hudby s
kapelou ÁDY ŠKARDY Vstupné: 65 Kč
30.8. MUSICA ORBIS: TURECKÁ
NÁRODNÍ FILHARMONIE
MLÁDEŽE. v 18:00 hod.
/ VELKÝ SÁL Hudební
společnost Úštěk a Městská kulturní zařízení pořádají nevšední
koncert Turecké národní
filharmonie mládeže pod vedením dirigenta Cem Mansura.
Vstupné 100 Kč
31.8. ROZPUSTILÉ LETNÍ ČTVRTKY
– POJĎTE S NÁMI DO POHÁDKY v 17:00 / ATRIUM , FOYER.
kouzelný karneval s Jirkou Hadašem.

17.8. PO STRNIŠTI BOS. Od
17:30 a 19:30 hod.
18. 8. PO STRNIŠTI BOS. Od
17:30.
PO STRNIŠTI BOS. Od
19:30.
ZABIJÁK & BODYGUARD.
(USA, 2017, akční komedie)
Nejlepší bodyguard na světě
dostane nového klienta,
nájemného vraha, který musí
svědčit u Mezinárodního
soudního dvora… Od 21:30
hod.
19.8. EMOJI VE FILMU. Od 13:30
hod a 15:30 hod.
ZABIJÁK & BODYGUARD.
17:30.
PO STRNIŠTI BOS.19:30,
21:30.
20.8. EMOJI VE FILMU. Od
13:30.
PO STRNIŠTI BOS. Od
15:30, 17:30 a 19:30
21.8. PO STRNIŠTI BOS. Od
19:30
22.8. ZABIJÁK & BODYGUARD.
Od 19:30
23.8. PO STRNIŠTI BOS. Od
19:30
24.8. TEMNÁ VĚŽ (USA, 2017,
dobrodružný) Jejich boj přichází do našeho světa. Od
17:30 hod.

DIVADLO K.H.MÁCHY
9.9.

11.9.

14.9.

20.9.

24.9.

26.9.

26.9.

Den otevřených dveří.
Prohlídka celého divadla
včetně zákulisí, vyprávění
o historii divadla a doprovodný program v podání
dramatického oboru ZUŠ.
Od 10.00 do 17.00 hod.

25.8. PO STRNIŠTI BOS. Od 17:30 h
TEMNÁ VĚŽ. Od 19:30 hod.
BARRY SEAL: Nebeský gauner.
(USA, 2017, dobrodružný)CIA.
Bílý dům. Pablo Escobar. Tyhle
všechny vodil za nos. Od 21:30 h.
26.8. EMOJI VE FILMU. Od 13:30
VELKÁ OŘÍŠKOVÁ
LOUPEŽ 2. (USA, 2017, animovaný)Veverčák Bručoun
musí zabránit starostovi
zbourat jejich domov kvůli
plánované výstavbě. 15:30.
BARRY SEAL: Nebeský
gauner. Od 17:30 hod.
PO STRNIŠTI BOS. Od
19:30.
TEMNÁ VĚŽ. Od 21:30 hod.
OŘÍŠKOVÁ
27.8. VELKÁ
LOUPEŽ 2. Od 13:30 hod.
HURVÍNEK A KOUZELNÉ MUZEUM. (ČR, 2017,
rodinný). Je čas se odvázat.
Od 15:30 hod.
TEMNÁ VĚŽ. Od 17:30 hod.
BARRY SEAL: Nebeský
gauner. Od 19:30 hod.
28.8. TEMNÁ VĚŽ. Od 19:30 hod.
29.8. PO STRNIŠTI BOS. Od
19:30 hod
30.8. BARRY SEAL: Nebeský gauner.
Od 19:30 hod.
31.8.

HURVÍNEK A KOUZELNÉ
MUZEUM. Od 13:30 hod.
HURVÍNEK A KOUZELNÉ
MUZEUM. Od 15:00 hod.
HURVÍNEK A KOUZELNÉ
MUZEUM. Od 17:00 hod.
ANNABELLE 2: ZROZENÍ
ZLA. Od 19:30 hod.

LETNÍ KINO (od 21.15 h.)
Dva filmy z festivalu v Karlových Varech 2017: Vary ve
Vašem (letním) kině
4.8.

DRUHÁ STRANA NADĚJE
/Finsko, Německo, 2017, 98
min/ Režie: Marc Rothemund Vary ve Vašem kině.

Sborovna.
Divadlo Pavla Trávníčka.
Komedie, která řeší
problematiku učňovské
mládeže prostřednictvím
učitelského sboru . Od
19.00 hod.
Vernisáž / Slavnostní zahájení výstavy fotografií.
Fotografie ze života Centra pro náhradní rodinnou péči. Od 18.00 hod.

9.8.

DVOJITÝ MILENEC /Francie, Belgie, 2017, 107 min/
Režie: François Ozon
Erotikou prosycený thriller.
Vary ve Vašem kině.

Koncert Takumi Inagaki (J) klavír, Katarína
Slavkovská (SK) flétna,
Václav Mácha klavír. Od
19.00 hod.

23.8. MRTVÝ MUŽ/ USA,

Pošťácká pohádka/
Nezávislé divadlo. Po
pohádce výtvarná dílna.
Od 15.00 hod.

25.8. PÍSEŇ MOŘE /Irsko, Dán-

Gulliverovy cesty 2.
Divadlo Mladá scéna Ústí
n.L. Pohádka pro MŠ a
1.stupeň ZŠ.
Od 9.00 a 10.30 hod.
Bosé nohy v parku.
Agentura Harlekýn. Romantická komedie nejen
o lásce. Od 19.00 hod.

16.8. VŠECHNO NEBO NIC/ČR,

Slovensko, Polsko, 2017, 107
min/Režie: Marta Ferencová

18.8. T2 TRAINSPOTTING /

Velká Británie, 2017, 117
min/Režie: Danny Boyle.

Německo, Japonsko, 1995,
121 min/Režie: Jim Jarmusch

Konec prázdnin pro celou
rodinu: začátky ve 21:00

sko Belgie, Lucembursko,
Francie, 2014, 94 min/
Režie: Tom Moore
Mimořádné vstupné pro
děti do 15 let: 60 Kč, dospělí
70 Kč.

30.8. ŠPUNTI NA VODĚ /ČR,

2017, 83 min/Režie: Jiří
Chlumský, Vstupné: 90 Kč
(pro členy Filmového klubu
80,- Kč)
Promítáme za každého počasí.
www.kinoostrov.cz
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KOUPALIŠTĚ OSVĚŽILA
VINOBRANÍ SLIBUJE
VTIPŮ KANTORKA
PROGRAM NA 6 PODIÍCH VÝSTAVA
„Český humor je otevře-

Víno, hudba a dobrá nálada. O vinobraní se pro ni každoročně do centra Litoměřic dostaví přibližně dvacet tisíc návštěvníků. Letos tomu nemá být jinak.
„Letošní vinobraní se ponese v podobném duchu jako v letech předchozích.
Pro oba dva dny máme připravený program na šesti pódiích, dále atrakce pro
děti na parkovišti U Hvězdárny, zookoutek, nebo strašidelná sklepení,“ informuje ředitelka Městských kulturních zařízení Věra Kmoníčková.
Přesto rok 2017 zaznamená několik novinek. Budou jimi přesuny. „Jazzovo-swingová scéna, která měla léta místo na Dominikánském náměstí, se přestěhuje na hradní nádvoří a taneční hudba se z Kostelního náměstí přesune do atria
za Kulturním a konferenčním centrem. Na Kostelním náměstí bude tvořit kulisu
jen příjemná poslechová hudba,“ doplnila Věra Kmoníčková.
(hroch)
15. 9. PÁTEK
HLAVNÍ SCÉNA
(Mírové náměstí)
16:00 VARMUŽOVA CIMBÁLOVKA
17:30 HROMOSVOD
19:00 MIRO ŠMAJDA
20:30 MEDVĚD 009
22:30 CLAMORTIS ohnivá show
NÁDVOŘÍ HRADU
od 16.00 orchestry, soubory a sólisté
ZUŠ: Nezrychluj!, zpěváci ze třídy
Zd. Jelena, Junior band, Schizzo band
NÁDVOŘÍ DIVADLA
Pěvecké sbory a divad. spolky z Ltm.
HISTORICKÁ SCÉNA
(Mírové náměstí)
15:45 Zahájení slavností,
úvodní ballabile účinkujících
16:00 Komedianti a kejklíři
17:00 Kterakto se nepoctiví
kupci trescou
17:30 Střepy a hřeby ...
fakírské představení
18:00 Furiantská pohádka
18:45 Kterakto se zbraněmi šermovati
19:20 Právo útrpné aneb kat litoměřický
20:00 Žongléři a kejklíři...aneb
v Litoměřicích je veselo
20:30 Kousky fakírské
KOSTELNÍ NÁMĚSTÍ
v pátek a sobotu vám k posezení, poslechu i tanci zahrají kapely: Camna,
Jiří Ospalík, Zdeněk Krejčí, Marcela
Laurinová, Thé Brownies, Matouš
Kobylka-sax, Renáta Drossler, Rosťa
Pěchoušek, Blue Green, Karlos Chodoros, Kali Dezert
ATRIUM U PARKU V. HAVLA
16:00 Don Wende
(downtempo, chillout)
17:30 Patrik_S (breakbeat)
19:00 Kazuyoshi (funky house)
20:00 Grunny (disco house)
21:00 Shira (pumping house)
22:00 Andro Gee (minimal)
23:00 ExCrew (B2B mix)
16. 9. SOBOTA
HLAVNÍ SCÉNA
(Mírové náměstí)
10:00 VÁVROVANKA
11:30 BÁRY
13:00 FiHa
15:00 VÍTĚZOVÉ LITTLE STAR
16:00 HOLDEN
17:30 PERUTĚ

19:00 JANEK LEDECKÝ
ohňostroj
20:30 EDDIE STOILOW
22:30 RELAX
NÁDVOŘÍ HRADU
14:30 Rene Trossman
16:00 Tres Quatros Kvintet
17:30 Gabriela Kolčavová Trio
19:00 Bordo
22:00 Electroswing
NÁDVOŘÍ DIVADLA
11:00 Nábor šašků Nezávislé divad.
12:00-12:30 soutěž pro děti
12:30 Zlatý zvoneček (divadlo Děčín)
13:15-13:45 soutěž pro děti
15:00 Rozárčina postýlka- divadlo
16:30 Hýbánky s Týnou a Zdeňkem
(TV Déčko)
Provází a baví moderátorka Áňa
HISTORICKÁ SCÉNA
(Mírové nám.)
10:45 Zahájení slavností,
úvodní ballabile účinkujících
11:00 Dopolední pohádka
12:00 Kyrysník jejího veličenstva
12:30 Mistr ostrého meče ...
13:00 Mistři kordu meče a rapíru
13:30 Kejklíři na ltm. rynku
15:00 Kousky provazochodecké
16:00 Komedianti na káře
16:30 Kdo jest se šermovati neučil
17:00 Žongléři a komedianti
17:30 Představení s koňmi ...
aneb vivat císařovna
18:00 Za čest a za slávu ... šermíři
18:30 Na visutém laně ... aneb
provazochodkyně na rynku
19:00 Ve městě bude pořádek ...
19:30 Kejklíři a komedianti
20:00 Večerní souboje a půtky
21:00 Poslední rozloučení
KOSTELNÍ NÁMĚSTÍ
v pátek a sobotu vám k posezení, poslechu i tanci zahrají kapely: Camna,
Jiří Ospalík, Zdeněk Krejčí, Marcela
Laurinová, Thé Brownies, Matouš
Kobylka-sax, Renáta Drossler, Rosťa
Pechoušek, Blue Green, Karlos Chodoros, Kali Dezert
ATRIUM U PARKU V. HAVLA
16:00
Švícko (relaxtone)
17:30
Motive (tech, dnb)
19:00
Dave_J (drumandbass)
20:00
Kubator (drumanbass)
21:00
Kework (techhouse)
22:00
Paskvill (extech)
23:00
Patyzon (groovytech)

ný a dá se říct neomezený.
Češi mají vynikající smysl
pro humor, milují černý
humor, který na Západě
není tak populární.“ To
jsou slova známého humoristy Pavla Kantorka, jehož
ilustrace představuje výstava umístěná v areálu letního koupaliště na Písečném
ostrově. Jeho díla zde za
finanční spoluúčasti města
vystavuje spolek InGarden.
Celkem 40 velkoformátových vtipů mohou návštěvníci koupaliště prohlížet
do 15. září. „Vystavené vtipy mapují celou kreslířskou historii Pavla Kantorka. Od prvních kreseb tuší až po propracovanější barevné vtipy, které získávají výslednou podobu v grafickém programu Corel Draw, na jehož vývoji
se pan Kantorek dlouhodobě podílí,“ prozradila kurátorka výstavy Barbora
Horešovská.
Text a foto Anna Hrochová

RŮZNÉ PODOBY DĚTSTVÍ
NA FILMOVÉM FESTIVALU

Ve dnech 1.- 3. září se uskuteční
již 17. ročník litoměřického filmového festivalu – letos s názvem „Dětství!“. Zahajovacím filmem se stane
film Terezy Nvotové Špína. Slavnostní zahájení festivalu se uskuteční
v pátek 1. září od 18 hodin v kině Máj.
Hlavním propojovacím prvkem
je tentokráte dětský herec. To, že
se ve filmech různých žánrů objeví
děti nebo teenageři, však vždy nutně
neznamená, že jde o filmy veselé či
pro děti. Dotkneme se i závažnějších
témat, jako je dětství ve válce (Ivanovo dětství ruského režiséra Andreje
Tarkovského), dětství svázané zvyky
v tradičně smýšlející rodině (Mustang
od režisérky Deniz Gamze Ergüven)
nebo dětství s nemocí (Holubice Františka Vláčila) nebo Normální autistický film Miroslava Janka. Ten přijede
film osobně představit.
Na programu festivalu však budou
i filmy určené pro dětského diváka
jako například pásmo filmů Břetislava Pojara Pojar dětem, digitálně
restaurovaný Špalíček Jiřího Trnky
či americký film z doby klasického
Hollywoodu Čaroděj ze země Oz.
Tradičně také uvedeme Ozvěny Anifilmu. V letním kině promítneme
v rámci festivalu filmy Pějme píseň
dohola a Opradová kuráž od bratrů
Coenů. Novým projekčním místem
je od loňska i loď Cargo Gallery, která
bude v Litoměřicích v době konání
festivalu kotvit. Na té uvedeme v sobotu 2. 9. filmy Čaroděj ze země Oz,
Axolotl Overkill, který byl letos i na
filmovém festivalu v Karlových Varech, a Welcome to the Dollhouse.
Proběhne také několik dílen ve spolupráci s knihovnou, například Stop
motion animace s Evou Vopelkovou.
S radostí také opět po dvou letech
uvítáme na festivalu přední české slam

poetristy, kteří svou poezii naživo
předvedou v pátek 1. září v hospodě U
Letního kina. Nabídka filmů je velmi
široká a pestrá, v rámci festivalu bude
k vidění mnoho unikátů, které jinde nejsou uváděny. V doprovodném
programu nebude chybět ani tradiční
výstava s vernisáží v kině a koncert
v Hospodě U Letního kina.
Filmový festival pořádá Kinoklub
Ostrov díky podpoře města Litoměřice. Více informací na www.kinoostrov.cz a https://www.facebook.com/
filmfestlitomerice.
Hana Galiová
Kinoklub Ostrov, z.s.
Kino Máj
Pátek 1.9. / 18:00 Zahájení festivalu a
film Špína (režie: T. Nvotová)
Sobota 2.9.
9:30 Mustang (režie: D. G. Ergüven)
11:00 Holubice (režie: F. Vláčil)
13:00 Ostrov Hedvika (režie: V. Pancíř) a Komín (režie: L. Pakalnina)
14:45
Ivanovo
dětství
(režie:
A.
Tarkovskij)
16:30 Normální autistický film (režie:
M. Janek) za osobní účasti režiséra
V kinokavárně Ozvěny anifilmu
Neděle 3.9.
9:30 Špalíček (režie: J.Trnka)
11:00 Nikdo mne nemá rád (režie: F.
Truffaut)
13:00 Valerie a týden divů (režie: J.Jireš)
14:30 Nápravná třída (I. Tverdovskij)
Na programu jsou dále na lodi Cargo Gallery, v knihovně, v letním kině
a v hospodě U letního kina: Welcome to the Dollhouse (T. Solondz),
Opravdová kuráž (režie: bratři Coenovi), Jack (režie: E. Berger), Čaroděj ze země Oz (režie: V. Fleming
a další), Pějme píseň dohola (režie:
O. Trojan), Axolotl Overkill (režie:
H.Hegemann), Nikdo mne nemá rád
(režie: F. Truffaut), V paprscích slunce (režie V. Manskij) atd.
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VELETRH ZAHRADY ČECH
KLEPE NA BRÁNY VÝSTAVIŠTĚ

Podzimní Zahradnický veletrh Zahrady Čech, který
patří mezi nejvýznamnější výstavy svého druhu a byl zařazen do projektu „Rodinné stříbro Ústeckého kraje“, odstartuje letos další desetiletí své existence. Již 41. ročník se
uskuteční ve dnech 15. až 23. září. Návštěvníci se mohou i
letos těšit na pestrý sortiment, řadu novinek, ukázkových
expozic i bohatý kulturní program, v němž by měl vystoupit například Václav Neckář a skupina Bacily nebo Leona
Machálková. Podrobný program organizátoři finalizují a
bude včas zveřejněn.
V tuto chvíli pracujeme i na dalších akcích, které nás na
podzim čekají. „Chystáme ve dnech 4. až 10. října druhý
ročník Techdays, který prezentuje školy a firmy s technickým zaměřením, či 5. ročník oblíbeného Gastro food
festu, tedy festivalu určeného všem gurmánům a milovníkům netradičních chutí české i zahraniční kuchyně,“

uvedla vedoucí obchodu Zahrady Čech Michaela Mokrá.
Sestaven již byl i kalendář akcí pro rok 2018. Nechybí
v něm dubnová tržnice, květnový autosalon a mezinárodní výstava psů, v červnu jahodové slavnosti, v září den pro
děti a podzimní veletrh, v říjnu Techdays, krajská výstava
psů a Gastro food fest.
„Děkujeme zastupitelům, že nám umožnili provozovat
litoměřické výstaviště nadále. Za dobu, co areál spravujeme, se jeho podoba výrazně změnila – došlo
k odkanalizování areálu, zakoupení nových stánků,
revitalizaci prostoru před estrádou, opravě správní
budovy, rekonstrukci fontány a jejího okolí, prostor
jezírka krášlí nový dřevěný bar apod. Snažíme se v rámci finančních možností areál revitalizovat, přizpůsobovat
nárokům vystavovatelů i návštěvníků a zvyšovat i rozvíjet
kvalitu výstav,“ dodala Michaela Mokrá.
(eva)

CYKLISTÉ,
VÍTE, ŽE ... ?
... mezi Roudnicí n. L., Terezínem a
Litoměřicemi byla vyznačena nová
cyklotrasa, která tvoří alternativní
trasu Labské stezky a nese mezinárodní označení EuroVelo 7 ? Důvodem vyznačení druhé větve Labské
stezky je mezinárodní obliba této
dálkové cyklotrasy a napojení Terezína na Labskou stezku.
Vzhledem k vysoké návštěvnosti Labské stezky je dále cílem
Destinační agentury České středohoří postupné vyznačování vedlejších cyklotras, které dovedou
cykloturisty z Labské stezky k turistickým cílům v destinaci České
středohoří.
Luděk Jirman

CHOVATELÉ ZVOU NA VÝSTAVU
DROBNÉHO ZVÍŘECTVA
Český svaz chovatelů, Základní
organizace Litoměřice-Žitenice, připravuje 13. okresní výstavu mladých
králíků, spojenou s výstavou králíků,
drůbeže, holubů, okrasného ptactva
a ušlechtilých morčat, kterou bude
pořádat v sobotu 26. srpna v Žitenicích od 8.00 do 17.00 hodin. Nad
okresní výstavou převzal záštitu starosta Litoměřic.
Na výstavě budou vystavovat i
chovatelé z německé družební organizace ze Sebnitz. K vidění dále
budou terarijní zvířata, akvarijní rybičky, ovce, kozy a další zvířata. Pro
děti je připraven bohatý doprovodný

program. Návštěvníci dostanou šanci zakoupit do chovů kvalitní zvířata
(včetně kuřic), rovněž tak i chovatelské potřeby, krmiva a vitaminové
doplňky pro zvířata.
ZO Litoměřice-Žitenice má v současné době 31 členů, z toho 6 mladých chovatelů. Svojí činností a pořádanými akcemi určitě patří mezi
nejaktivnější chovatelskou organizaci
nejen v tomto regionu.
Chcete-li se stát organizovaným
chovatelem, kontaktujte nás. Další
informace o činnosti ZO se také dozvíte na webových stránkách www.
cschzitenice.wbs.cz.
Jiří Anderle

PARKÁNY U GALERIE ZDOBÍ PLASTIKY. Na parkánech litoměřické galerie probíhá až do 1. října výstava plastik již nežijícího českého sochaře Jiřího
Korce (1925 – 2004). Děje se tak v rámci cyklu „Sochaři na parkánu“.
Foto Eva Břeňová
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STAROSTA PŘIJAL NA RADNICI ÚSPĚŠNÉ TRENÉRY

V Litoměřicích žijí úspěšní trenéři. Do trenérské
Síně slávy byl počátkem roku uveden Svatopluk
Henke. Společně s veslařem Zdeňkem Peckou, kterému se této pocty dostalo před čtyřmi lety, je na
radnici přijal starosta Ladislav Chlupáč. Poděkoval
jim za dlouholetou úspěšnou trenérskou činnost.
„Nejlepší trenéři by měli trénovat nejmladší závodníky. Do jejich rozvoje se vyplatí investovat nejvíce,“ shodli se oba trenéři se starostou. „Například
Sváťa má dar až neskutečně nabíjet ostatní energií,“
uvedl Zdeněk Pecka na adresu Svatopluka Henkeho, který se například významně podílel na sportovní kariéře úspěšného cyklisty Romana Kreuzigera. Od roku 1989 je šéfem mládežnické cyklistiky a
trenérem juniorské reprezentace. Od roku 1993 je i
ředitelem Závodu míru juniorů, jehož první etapa
startuje i končí v Litoměřicích, a který je součástí
světového poháru. „Startovala v něm celá řada cyklistických es jako například mistři světa Peter Sagan

nebo Kwiatkowski,“ jmenuje Svatopluk Henke (na
snímku vlevo), sám bývalý úspěšný sportovec. V letech 1969 a 1970 byl členem juniorského reprezentačního družstva a později vítězem celé řady prestižních cyklistických soutěží.
Svatopluk Henke se v Síni slávy ocitl vedle Zdeň-

ka Pecky, který se svým svěřencem Václavem Chalupou získal na světových soutěžích a olympijských
hrách osm medailí. Od roku 1989 byl ústředním
trenérem skupiny skifařů, s níž se mu povedlo v
letech 1989 - 2004 získat celkem 9 medailí z mistrovství světa nebo olympijských her. Nejvýraznější
osobností z této skupiny byl právě Václav Chalupa.
Vlastní úspěšnou kariéru Zdeněk Pecka ukončil v
roce 1984 jako jediný český veslař, kterému se povedlo v letech 1974 až 1984 vybojovat 7 medailí na
mistrovstvích světa a olympijských hrách.
Do Síně slávy každoročně uvádí Unie profesionálních trenérů, jež je součástí Olympijské akademie Českého olympijského výboru, trenéry, kteří
se svými svěřenci dosáhli během trenérské kariéry
mimořádných úspěchů. Trenérem roku 2016 se navíc stal Litoměřičák Petr Lacina, který dovedl judistu
Lukáše Krpálka ke zlaté medaili na olympiádě.
Text a foto Eva Břeňová
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