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LITOMĚŘICE

SLOVO STAROSTY

Milí 
Litoměřičané, 
s příchodem jara 
přišlo Zdravé 
město Litoměřice 

s myšlenkou uklidit vybrané 
části města vlastními silami. 
Nikoliv proto, že by pracov-
níci technických služeb situ-
aci nezvládali, ale  jednoduše  
proto, abychom ukázali, že 
nám záleží na tom, jak vy-
padá, a hlavně jsme ochotni 
pro jeho čistotu  něco udělat. 
Záměrně jsme pro úklid vy-
brali prostor kolem horního 
nádraží. Krásné jarní počasí 
odkrylo haldy odpadků, které 
se zde nacházely. Nad neú-
ctou k životnímu prostředí 
některých z nás zůstával ro-
zum stát. Společnými silami 
zaměstnanci úřadu, městské 
policie, technických služeb i 
CHKO úklid zvládli během 
několika hodin. Chtěl bych 
jim za vynaložené úsilí moc 
poděkovat. Stejně tak lidem, 
kterým nejsou Litoměřice 
lhostejné a zapojí se do 
obdobné akce 17. května. 
Nedegradujme myšlenku 
Zdravého města Litoměřice 
úšklebky, že se nám vrací 
socialismus a s ním povin-
né brigády. Nevrací. Jen se 
pokoušíme přimět každého 
z nás, aby pokaždé vyhodil 
prázdnou lahev do koše a 
páchnoucí hromádku po čtyř-
nohém kamarádovi z chodní-
ku odklidil. Dokažme společ-
ně, že si svého města vážíme. 
Krásné jarní dny přeje

Ladislav Chlupáč

 ČTĚTE UVNITŘ
Tyršův most bude opra-
ven příští rok          (str. 2)
Další rozvoj Želetic 
je ohrožen               (str. 3)
Budoucnost pivovaru je v 
rukou nás všech     (str. 4)
Revitalizace Jiráskových 
sadů začala             (str. 6)
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   Nově vznikajícím provozov-
nám sázkových her a loterií 
v Litoměřicích odzvonilo. 
Vyhláška, kterou zastupitelé v 
březnu schválili, totiž přesně 
specifikuje podle ulic a čísel 
popisných celkem osmadvacet 
míst, kde je povoleno sázkové 
hry a loterie provozovat. Jde 
o stávající provozovny, jejichž 
počet se nebude dále rozšiřovat. 
   „Předpokládáme, že postupem 
let jich začne ubývat. Změna 
provozovatele totiž bude velmi 
obtížná, ne-li nemožná,“ uvedl 
místostarosta Karel Krejza. 
Vyhláška zároveň omezuje pro-
vozní dobu. Zavřeno v hernách 
bude vždy dopoledne od šesté 

do jedenácté hodiny, kdy mladí 
lidé odcházejí do škol a starší do 
zaměstnání. Podle psychologů 
a dosavadních zkušeností jde 
totiž o dobu, která je v tomto 
ohledu pro gamblery riziková. 
Vyhláška zároveň kromě toho 
reguluje i reklamu, respektive 
nařizuje, jakým způsobem smí 
být provozovna označená. 
   Radnice jejím přijetím rea-
guje na petici podepsanou 261 
občany, kteří žádali úplný zákaz 
provozování sázkových her a  
loterií na celém území města. 
To by však podle zastupitelů 
problém neřešilo, pouze by jej 
přesunulo na místa jen obtížně 
kontrolovatelná.                 (eva)

   Multifunkční odpočinková zóna pro mladé 
lidi i pro seniory bude vybudována na Stře-
leckém ostrově. Vedení radnice tak reaguje na 
požadavek obyvatel, který vyplynul z veřejného 
diskusního fóra v domě kultury. Do diskuse o 
její podobě a umístění zapojilo vedení radnice i 
zástupce občanského sdružení Kinoklub Ostrov, 
mladé architekty i aktivní jedince, kteří na tuto 
potřebu upozorňovali.
   „V první etapě půjde o osazení čtyř  herních 
prvků pro děti, jako je lanová pyramida, vlno-
bití, houpačka Hnízdo   a šplhací sestava. Další 

čtyři sportovně – relaxační prvky budou určeny 
seniorům s cílem nabídnout i zástupcům této 
věkové kategorie možnost aktivního trávení vol-
ného času na Střeleckém ostrově,“ charakterizo-
vala projekt vedoucí odboru územního rozvoje 
městského úřadu Venuše Brunclíková. 
   Realizace první etapy proběhne na jaře. Smě-
řována bude do prostoru u letního kina. „Usilu-
jeme o získání grantu ve výši 100 tisíc korun, 
přičemž 300 tisíc  jsme  připraveni vyčlenit z 
rozpočtu města,“ informoval místostarosta Karel 
Krejza.                                                         (eva)

   Zdravé město Litoměřice 
připravuje velký jarní úklid, 
do kterého se mohou aktivně 
zapojit i sami občané. Stane 
se tak v rámci celorepublikové 
akce „Ukliďme Česko“, která 
proběhne v sobotu 17. května. 
   Pro tuto úklidovou akci vybra-
la komise životního prostředí na 
základě podnětů občanů násle-
dující lokality: Střelecký ostrov 
a trať, kolem dolního nádraží (u 
Penny marketu), Plešiveckou 
ulici (prostor louky před vete-
rinární klinikou), Kamýckou 
ulici, Michalovickou ulici, 
směrem na Radobýl, prostor u 
schodiště mezi kasárnami u Za-
hrady Čech a bývalým dolním 
nádražím.

Dokončení na str. 7

Zhruba 250 pytlů (o objemu 120 litrů) plných odpadků bylo 21. břez-
na sesbíráno v prostoru kolem horního nádraží a železniční tratě. 
Proběhl  jarní úklid, kterého se zúčastnilo 45 pracovníků městského 
úřadu, technických služeb, městské policie a CHKO. Uklízel i staros-
ta Chlupáč nebo  místostarosta Krejza.                 Foto Eva Břeňová

DALŠÍ HERNY NEVZNIKNOU

ROZVOJ STŘELECKÉHO OSTROVA BUDE POKRAČOVAT

UKLIĎME NAŠE 
MĚSTO SPOLEČNĚ

   Nemocnice získala dotaci 
ve výši 55 miliónů korun na 
modernizaci operačních sálů 
z Regionálního operačního 
programu Severozápad. Dále 
město získalo dotaci na rekon-
strukci dětského dopravního 
hřiště v Jiráskových sadech. 
„Mám z toho velkou radost, 
protože modernizace sálů 
povede k dalšímu zkvalitnění 
péče o pacienty, což je naší pri-
oritou. Obdobně mě potěšila 
dotace na dopravní hřiště, bez 
které bychom tento projekt ne-
mohli realizovat,“ konstatoval 
starosta Ladislav Chlupáč.  

(eva)

DALŠÍ ÚSPĚCH !
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   Semafory před dolním vla-
kovým nádražím byly v únoru 
dočasně mimo provoz.  Někteří 
lidé poukazovali na dle jejich 
názoru neúměrně dlouhou dobu, 
po kterou nefungovaly. 
   „Tři firmy, které jsme oslovili  
s žádostí o vypracování návrhu 
na opravu, v krajním případě 
na výměnu celého zařízení, ne-
reagovaly. Oslovili jsme proto 
další, kde jsme již byli úspěšní.  
Revize zařízení a jeho oprava 
proběhla v nejbližším možném 
termínu,“ vysvětlila vedoucí 
odboru územního rozvoje 
městského úřadu Venuše Brunc-
líková. 
   Semafory jsou zhruba 30  let 
staré. Poslední revizí zřejmě 
prošly před deseti lety v souvis-
losti se stavbou kruhové křižo-
vatky Na Kocandě.            (eva)

    Oprava Tyršova mostu pro-
běhne v příštím roce. Již ve 
druhém pololetí roku letošního 
však  dojde k přípravě objízdné 
trasy, která bude vyžívána po 
celou dobu oprav soumostí. 
Prohlásil to 13. března v Lito-
měřicích ředitel chomutovské 
správy Ředitelství silnic a 
dálnic ČR Pavel Procházka. 
Učinil tak v přítomnosti minis-
tra dopravy Antonína Prachaře, 
ministra životního prostředí 
Richarda Brabce a hejtmana 
Ústeckého kraje Oldřicha 
Bubeníčka, kteří přijeli do 
Litoměřic v rámci své cesty po 
Ústeckém kraji.
   Oprava starého mostu přes 
Labe je součástí stavby rekon-
strukce čtyř mostních objektů, 
komunikace a zemního tělesa 
na soumostí Tyršova mostu 
v Litoměřicích. Dva mosty 
plní funkci inundačních mos-
tů v záplavovém území na 
levém břehu Labe, Tyršův 
most překlenuje tok řeky a 
poslední most převádí silnici 
I/15 přes železniční trať Děčín 
– Všetaty – Lysá nad Labem na 
pravém břehu Labe. Stávající 
dlouhodobě neudržitelný stav 
inundačních mostů je z důvodu 
zajištění únosné zatížitelnosti 
provizorně řešen podepřením 
mostních konstrukcí ocelovými 
příhradovými konstrukcemi.

   Rekonstrukce proběhne v le-
tech 2014 a 2015. Rozdělena je 
do dvou etap. První etapa zahr-
nuje přípravu objízdné trasy a 
vyžádá si 12,5 milionu korun. 
Součástí objízdné trasy, kterou 
je nutno připravit s předstihem, 
před demolicí již nevyhovují-
cích stávajících mostů, je zka-

pacitnění okružní křižovatky 
na Vojtěšském náměstí a reali-
zace s tím souvisejících úprav 
a přeložek inženýrských sítí. 
„Na realizaci první etapy se 
bude finančně podílet i město 
Litoměřice, které například za-
jistí úpravu chodníků, přeložku 
vedení veřejného osvětlení pře-
chodů pro chodce,  přechodnou 
instalaci semaforů v ulici Na 
Valech, a to vše za zhruba 1,6 
milionu korun,“ informoval 
vedoucí dopravy a silničního 
hospodářství městského úřadu 
Jan Jakub. 
   Druhá etapa se již týká 
samotného Tyršova mostu a 
realizována bude v příštím 
roce. Vyžádá si náklady ve výši 
142,5 milionu korun. Investo-
rem je ŘSD. 
   Nejen o rekonstrukci Tyršova 
mostu však starosta Ladislav 
Chlupáč s oběma ministry 
hovořil. „Z hlediska dopravy 
máme tři priority: rekonstruk-
ci Tyršova mostu, dostavbu 
západní komunikace a vybudo-
vání tzv. jihovýchodní spojky, 
která by ulehčila Kocandě,“  
konstatoval starosta.  

Eva Břeňová 

SEMAFORY JSOU 
OPĚT V PROVOZU

NOVÁ JEDNOSMĚRKA
ZPŘEHLEDNÍ DOPRAVU POTVRZENO: TYRŠŮV MOST

BUDE OPRAVEN V ROCE 2015

Ministr dopravy Prachař (vlevo) nad plánkem diskutoval o chys-
tané rekonstrukci Tyršova mostu se starostou Chlupáčem.                                                           

Fota Eva Břeňová 

Ministra životního prostředí Brabce, který je zároveň poslancem 
Parlamentu ČR za Ústecký kraj, starosta informoval o projek-
tech realizovaných v oblasti životního prostředí. 

   Pozor při odbočování v Pekař-
ské ulici by měli dát řidiči mířící 
nejen k zimnímu stadionu. In-
stalována zde byla sestava do-
pravních značek informujících o 
nově zavedeném jednosměrném 
provozu v části ulice. 
   Důvodů k instalaci bylo něko-
lik. S ohledem na velké množ-
ství pravidelně parkujících vozi-
del zde nebyl při obousměrném 
provozu zachován pro bezpečný 
průjezd minimálně tři metry ši-
roký pruh pro každý směr jízdy, 
jak ukládá zákon. Nebyly  za-
chovány ani potřebné rozhledy. 
Často zbývaly pro jízdu sotva 
tři metry dohromady pro oba 
směry. Navíc v této lokalitě do-
šlo k otevření terapeutické dílny, 
pro jejíž klienty (držitele ZTP a 
ZTP/P) bylo nezbytné vyčlenit 
parkovací místo. 
   „Proto jsme dopravu a parková-
ní zde v rámci daných možností 
po letitých diskuzích se zástupci 
městské policie i Policie ČR 
usměrnili, a tím zpřehlednili. 
Učinili jsme tak s cílem zvýšit 
bezpečnost provozu,“ vysvětlil 
vedoucí odboru dopravy a sil-
ničního hospodářství městského 
úřadu Jan Jakub.                 (eva)
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    Boj o budoucí rozvoj Želetic 
svádí vedení radnice.  Nesou-
hlasí totiž s návrhem vymezení 
záplavového území vodního 
toku Ohře. Z něj vyplývá, že by 
nejen v Želeticích, ale i dalších 
obcích nacházejících se v ak-
tivní zóně Ohře, neměla být po-
volena žádná stavba. Výjimkou 
mají být stavby vodních děl, 
sloužící k úpravě vodního toku.  
    „Pokud bude vymezeno 
záplavové území v navržené 
formě, dojde k úplnému rozbití 
koncepce rozvoje městské části 
Želetice, která je zakotvena 
v platné územně plánovací do-
kumentaci pocházející z roku 
2009,“ uvedl starosta Ladislav 
Chlupáč. Ohrožena je i dopravní 
koncepce dané lokality, zejmé-
na pak přeložka silnice I. třídy 
č. I/15, včetně úpravy levobřež-
ního předmostí Tyršova mostu. 
Nesouhlasné stanovisko města 
Litoměřice k diskutovanému 
návrhu proto odešlo Krajskému 
úřadu Ústeckého kraje.
   Želetice totiž představují uce-
lenou zónu poskytující výrobní 

i nevýrobní služby. Z hlediska 
poskytování služeb v oblasti 
obchodu a drobné výroby ko-
nečným odběratelům je tato 
lokalita využívána obyvateli 
nejen litoměřického regionu. 
Zároveň poskytuje řadu příleži-
tostí na trhu práce. „Tento trend 
platný územní plán podporuje a 
dále rozvíjí vymezením nových 
zastavitelných ploch, logicky 

navazujících na plochy stáva-
jící,“ dodává vedoucí odboru 
územního rozvoje městského 
úřadu Venuše Brunclíková. 
   Radnice proto žádá kraj o pře-
hodnocení návrhu a pokračová-
ní dalších jednání na toto téma, 
a to nejen s vedením Povodí 
Ohře, ale i Povodí Labe. Město 
Litoměřice se totiž nachází na 
soutoku obou řek.              (eva)

   Město Litoměřice má za sebou 
první úspěšný rok realizace pro-
jektu „MISTRAL – Místní im-
plementace strategického řízení 
v Litoměřicích“, financovaného 
z Operačního programu Lidské 
zdroje a zaměstnanost a z roz-
počtu města. Získaná dotace 
ve výši 2,1 milionu korun po-
krývá 85 % celkových nákladů 
projektu.
   Díky projektu se v uplynulém 
roce podařilo rozvíjet otevře-
nou komunikaci nad rozvojem 
města mezi radnicí a občany. 
Příkladem toho je veřejné fórum 
„Desatero problémů Litoměřic. 
Řešme je společně“ a diskuze 
na téma „Budoucnost městské-

ho pivovaru v Litoměřicích“. 
   „Nedílnou součástí projektu 
je také příprava nové Strategie 
marketingu a cestovního ru-
chu nebo Personální strategie 
úřadu,“ upozornila Dana Svo-
bodová, vedoucí oddělení pro-
jektů a strategií městského úřad. 
Žadatele o grant z rozpočtu 
města potěší zejména vytvoření 
jednotného grantového systému 
města, který by měl usnadnit 
orientaci v grantech spravova-
ných odbory městského úřadu 
a jejich pravidlech, zjednodušit 
administraci a zvýšit transpa-

rentnost při posuzování žádostí. 
   V rámci projektu vzniká také 
řada metodik, které jsou návo-
dem jak efektivně a v souladu 
se schváleným Strategickým 
plánem rozvoje města město 
řídit. „Příkladem jsou meto-
diky ke strategickému řízení, 
strategickému týmu, Akčnímu 
plánu nebo metodika k orga-
nizaci projektových dnů, která 
má být pro úředníky manuálem 
jak projednávat významné in-
vestiční akce s veřejností a jak 
tato „projednání“ připravovat,“ 
dodala Dana Svobodová.   (eva)   

   Nejen plocha využívána k par-
kování vozidel před nemocnicí 
bude reprezentativní.  Zastu-
pitelé rozhodli, že 3,9 milionu 
korun uvolní na modernizaci 
parkoviště Na Valech, naproti 
bývalému okresnímu úřadu. 
   „Stavba by měla být zahájena 
v květnu,“ informovala vedoucí 
odboru územního rozvoje měst-
ského úřadu Venuše Brunclíko-
vá. Zahrnovat bude odvodnění, 
položení asfaltu na místa, kudy 
budou vozidla projíždět, a po-
kládku žulové dlažby na plochy 
vymezené k parkování. Vzhled 
místa má být obdobný, jako 
tomu je v případě parkoviště U 
Hvězdárny. 
   „Na místě škvárové plochy 
vybudujeme moderně vypadají-
cí parkoviště, které bude ladit ke 
staré hradební zdi, v jejíž těsné 
blízkosti se nachází,“ dodal 
starosta Ladislav Chlupáč. (eva) 

    Výstavbě Zelené ulice na Mi-
řejovické stráni už nic nebrání. 
Majitelé dvou zbývajících po-
zemků svolili s jejich výměnou 
za náhradní parcely. Směnu 
schválili zastupitelé. Město se 
tak po zápisu do katastru nemo-
vitostí stane vlastníkem všech 
pozemků, na kterých začne ještě 
letos stavět novou komunikaci. 

Což nepochybně potěší obyva-
tele této lokality, kteří si dlou-
hodobě stěžují na neutěšený stav 
dosud pouze zpevněné cesty.
   „Již byly zahájeny práce na 
zpracování projektové doku-
mentace na komunikaci a deš-
ťovou kanalizaci, jejíž stavba 
je požadavkem  Severočeských 
vodovodů a kanalizací,“ charak-

terizoval místostarosta Václav 
Červín stav příprav na stavbu, 
která si vyžádá maximálně 10 
milionů korun. Přesná částka vy-
plyne z projektové dokumentace 
a následně z veřejné soutěže na 
dodavatele stavby. „Zahrne při-
tom nejen stavbu dešťové kana-
lizace, asfaltové komunikace a 
dlážděných chodníků v Zelené, 
nýbrž i v sousední Lipové ulici,“ 
upřesnil místostarosta.       (eva)

   Zklidnění dopravy se dočkají 
obyvatelé Dalimilovy ulice. 
Nízký retardér, který nesplnil 
očekávání, bude odstraněn. 
Místo něho vedení radnice 
nechá vybudovat zcela nový 
vyvýšený přechod pro chodce, 
který zpomalí dopravu. 
   Projekt počítá kromě zemních 
prací, vybudování zálivů po 
obou stranách silnice, pokládky  
dlažby a obrubníků i s novým 
osvětlením LED lampami. „In-
vestice dosáhne 570 tisíc korun, 
které budou uvolněny z rozpoč-
tu města,“ informoval místosta-
rosta Václav Červín.          (eva)

   Chodník ve Švermově ulici 
naproti zimnímu stadionu bude 
úplný. Na jaře začnou stavební 
práce mezi vyústěním Kubelí-
kovy a Michalovické ulice, kde 
chodník dosud chyběl. Osazeny 
budou i dvě nové lampy, které 
místo osvětlí. „Cílem je zvýšit 
bezpečí a komfort chodců i 
s ohledem na množství do města 
tudy projíždějících vozidel,“ po-
ukázal na smysl stavební akce, 
jež si vyžádá zhruba 300 tisíc 
korun, místostarosta Václav 
Červín.                               (eva)

ROZVOJ ŽELETIC JE OHROŽEN

Želetice byly v červnu 2013 pod vodou, na suchu zůstal jen Inter-
spar. Je zřejmé, že jejich další rozvoj by měl být plánován citlivě 
s ohledem na fakt, že se nacházejí v záplavové zóně. Neměl by však 
být zastaven úplně.                                               Foto Eva Břeňová

STAVBĚ UŽ NIC NEBRÁNÍ

NOVÝ PŘECHOD 
ZKLIDNÍ DOPRAVU

CHODNÍK 
BUDE ÚPLNÝ

„MISTRAL“  ROZVÍJÍ KOMUNIKACI

PARKOVIŠTĚ ČEKÁ 
REKONSTRUKCE
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   Pokud chcete v Litoměřicích 
něco změnit, vyjádřit svůj ná-
zor, jak se vám zde žije, jak a 
co rozvíjet a podporovat, co 
vám ve městě vadí, zúčastněte 
se ve středu 9. dubna od 16 
hodin v domě kultury veřejné-
ho diskuzního fóra „Desatero 
problémů Litoměřic -  řešme 
je společně“. Dozvíte se, zda 
bude mít knihovna výtah, což 
byl jeden z požadavků loňského 
diskusního fóru, a nejen to.
   „Diskutovat s vedoucími 
jednotlivých odborů a odpo-
vědnými osobami můžete v te-
matických oblastech: životní 
prostředí, doprava a územní roz-
voj, vzdělávání, sport, kultura a 
volný čas, sociální oblast a zdra-
votnictví, podnikání, cestovní 
ruch a bydlení, veřejná správa, 
strategický rozvoj a bezpečnost 
ve městě. Součástí fóra bude i 
stůl mladých,“ uvádí za orga-
nizátory Rita Vlčková, koordi-
nátorka projektu Zdravé město 
Litoměřice.  I letos diskutující 
vyberou organizaci, která získá 
40 tisíc korun. Pro účastníky je 
připraveno hlídání dětí, tom-
bola, ochutnávka fairtradových 
výrobků a ovocných moštů, 
prodej a prezentace výrobků 
místních neziskových organiza-
cí.                                       (eva)

   Webový portál www.kamvli-
tomericich.cz rozšiřuje spekt-
rum informací. Zatímco dosud 
nabízel ucelený přehled všech 
kulturních akcí pořádaných na 
území města Litoměřice, od 1. 
dubna zde naleznete i kalendář 
sportovních událostí. 
   „Stejně jako v případě kul-
tury chceme i v oblasti sportu 
nabídnout ucelený přehled 
sportovních událostí s prokliky 
na webové stránky jednotlivých 

klubů. Jejich zástupci mají vlast-
ní přístup do administrace webu 
a sami si do kalendáře vkládají 
akce, které pořádají,“ vysvětlil 
místostarosta Karel Krejza. Cí-
lem je nejen zvýšit přehlednost, 
informovanost, ale v neposlední 
řadě i návštěvnost jednotlivých 
sportovních zápasů. 
  Radní města podpořili zkva-
litnění a rozšíření portálu 
www.kamvlitomericích.cz  čty-
řiceti tisíci korunami.        (eva)

   Bude se v Litoměřicích opět 
vařit pivo? Nejen na tuto otáz-
ku hledalo 19. února  odpověď 
zhruba  šest desítek lidí, kteří 
přišli do konferenčního sálu 
hradu  diskutovat o budoucnosti 
areálu bývalého pivovaru se sta-
rostou města Ladislavem Chlu-
páčem, městským architektem 
Janem Mužíkem a autory studie, 
která nabízí jeden z možných 
záměrů budoucího využití. 
   Podle ní by zde měl vzniknout 
například malý pivovar s roční 
produkcí piva do 20 tisíc hek-
tolitrů, s muzeem piva, pivními 
lázněmi, hotelem s jedenatřiceti 
dvoulůžkovými pokoji, restau-
rací a dalšími společenskými, 
zábavnými a relaxačními pro-
story, jejichž konkrétnější způ-
sob využití vyplyne z dotačních 
podmínek, diskuzí s veřejností 

a z budoucího podnikatelského 
záměru případných partnerů. 
„Obnova pivovaru, vznik 
ubytovacích zařízení a další 
navazující služby by utvořily 
komplex se sousedním hradem 
a domem kultury, což by v pří-
padě realizace zvýšilo v mnoha 
ohledech atraktivitu města, roz-
šířilo současnou nedostatečnou  
ubytovací kapacitu, celkově 
podpořilo  cestovní ruch a v ne-
poslední řadě přineslo lidem 
nová pracovní místa,“ poukázal 
na přínosy starosta Chlupáč.
   Již nyní je zřejmé, že unikátní 

areál zchátralého pivovaru měs-
to bez dotací zachránit nedoká-
že. První ekonomické odhady 
totiž hovoří o nákladech ve výši 
přesahující 240 milionů korun. 
„Čekáme proto na vhodné do-
tační programy, které budou vy-
psány v novém programovacím 
období pro roky 2014 – 2020,“ 
uvedl Antonín Tym z oddělení 
projektů a strategií městského 
úřadu. 
   Účastníci diskuse z řad obča-
nů vedení radnice upozorňovali 
na ekonomická rizika a případ-
nou zátěž městského rozpočtu. 
„V posledních letech proběhlo 
několik jednání s investory, 
kteří byli nadšeni unikátními 
prostorami, včetně třípodlaž-
ního sklepení, jež se nacházejí 
přímo v historickém jádru měs-
ta. Zároveň se ale zalekli jejich 
rozlohy a s tím související výše 
investice potřebné k revitalizaci. 
Je proto zřejmé, že první krok 

k záchraně areálu musí udělat 
město tím, že připraví stavbu 
a nezbytnou infrastrukturu  pro 
vstup potenciálních partnerů,“ 
uvedl Zdeněk Zabilanský, autor 
ekonomické analýzy projektu.  
   Jak zdůraznil starosta Ladislav 
Chlupáč, nic není definitivní. 
Studie je předložena veřejnosti 
k diskusi. Zájemci se s ní mohou 
seznámit na webových strán-
kách Zdravého města Litomě-
řice. V souvislosti s budoucím 
využitím areálu pivovaru proto 
nešlo o poslední veřejné projed-
nání. Náměty vzešlé z diskuze 
a připomínky občanů zaslané 
v elektronické podobě oddělení 
projektů a strategií městského 
úřadu budou projektanty posou-
zeny, variantně zapracovány do 
studie řešení využití pivovaru a 
následně opět projednány s ve-
řejností dne 6. května  od 17 h. 
v konferenčním sále hradu.           

Eva Břeňová 

BUDOUCNOST PIVOVARU 
JE V RUKOU NÁS VŠECH

ŘEŠME PROBLÉMY 
MĚSTA SPOLEČNĚ

Loni se diskutovalo v DK nejen 
o tématech kultury a sportu ve 
městě.            Foto Eva Břeňová 

RADNÍ PODPOŘILI SPORTOVCE KULTURNÍ I SPORTOVNÍ AKCE HLEDEJTE
NA: www.kamvlitomericich.cz    Podporu ve výši osm tisíc korun schválili radní města  Sportov-

nímu klubu Parta Litoměřicko. Určena je na pořádání Mistrovství 
světa v cyklistice intelektově znevýhodněných sportovců, jež se 
uskuteční  v červnu  v Račicích. Jeden ze závodů proběhne se star-
tem i cílem v Litoměřicích. 
   Dalších 10 tisíc korun dostane od města žákyně základní školy 
Barbora Vídeňská, jež dlouhodobě dosahuje vynikajících výsledků 
v parkurovém skákání. 
   Naopak zamítavě se k žádosti o podporu postavili radní v případě 
turistického oddílu TOPRD (Turistický Oddíl Prarodiče, Rodiče a 
Děti), který žádal o dvacet  tisíc korun na úhradu nákladů souvisejí-
cích s dopravou. „Zástupce TJ Slavoj navrhl, aby se nově vznikající 
oddíl stal součástí Slavoje, a mohl tak využívat k dopravě jeho vozi-
dla. Jak komise sportu, tak i radní se k návrhu přiklonili,“ informo-
val předseda komise a radní Ivo Elman.                                    (eva)

DALŠÍ VEŘEJNÉ
PROJEDNÁNÍ

6. května od 17 hod.
konferenční sál hradu

Pivovar v podobě navržené ve studii. Areál pivovaru je tvořen 
dvěma budovami, dvorem a rozsáhlými sklepeními. Pochází z první 
poloviny osmnáctého století. Pivo se zde vařilo do roku 2002. 
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    Zastupitelé pomohli hokejovému klubu HC 
Litoměřice překlenout tíživou finanční situaci. 
Schválili mu dotaci ve výši 6 milionů korun, což 
se rovná částce, kterou si klub půjčil od města 
na sezónu 2011/2012.  Podporu hokejisté získali 
napříč politickým spektrem. S výjimkou dvou 
zastupitelů všichni přítomní hlasovali pro. Učinili 
tak poté, co vedení HC vysvětlilo důvody, jež je 
přiměly požádat město o pomoc. 
   Kořeny problému sahají na začátek roku 2011, 
kdy byl sestavován rozpočet klubu na následující 
sezonu. Vedení předpokládalo, že stejně jako v mi-
nulosti budou nejvýznamnějším příjmem klubu 
odvody z loterijních společností ve výši 5 milionů 
korun, tak jako tomu bylo v minulosti. Nicméně 
zákon o loteriích byl novelizován a došlo k něko-
likaměsíčnímu zpoždění toku peněz. Nově  totiž 
již neproudí přímo do rozpočtu sportovních klubů, 
ale jdou na účty  měst a obcí, jež je přerozdělují dle  
rozhodnutí jednotlivých zastupitelstev. 
   „Výše odvodů do rozpočtu města měla v roce 
2012 činit více než 16 milionů korun. Na základě 
příslibu komise sportu, jež je poradním orgánem 
rady města, jsme měli formou příspěvku na spor-

tovní činnost získat zhruba polovinu, což jsme 
zohlednili při sestavování rozpočtu. Skutečnost 
však byla jen 2,5 milionu korun,“ vysvětlil místo-
předseda HC Litoměřice Jaromír Tvrzník s tím, že 
negativní ekonomické trendy se nepříznivě odrazi-
ly i na straně smluvních partnerů.
    Do obdobně nepříznivé finanční situace se však 
nedostal pouze hokejový klub. Očekávané příjmy 
z loterií za rok 2012 a realita dopadly i na BK Sla-
voj, TJ Slavoj a fotbalový klub. Jim město finanční 
propad dorovnalo dotací. 
   „Díky dotaci neskončí v Litoměřicích hokej, kte-
rý má kromě dospělých i deset žákovských a mlá-
dežnických mužstev. Za vstřícný přístup zastupi-
telům velmi děkujeme nejen jménem hokejového 
klubu, ale i našich fanoušků,“ uvedl Daniel Sadil, 
předseda HC Litoměřice, který má pátou nejvyšší 
návštěvnost diváků na domácích zápasech a druhý 
nejmenší rozpočet v první hokejové lize. Rozhod-
nutí o tom, zda se bude v Litoměřicích opět hrát 
první liga, padne zhruba v polovině dubna. V tuto 
chvíli probíhají z ekonomického pohledu zcela 
zásadní jednání s nejvýznamnějšími partnery.   

(eva)

   První stovky řidičů 
v centru Litoměřic za-
platily parkovné pomocí 
SMS zprávy odeslané z 
mobilního telefonu.  Na 
způsob, jak v případě 
platby postupovat, na-
vádějí tabule, které jsou 
připevněny ke každému 
parkovacímu automatu.
   Nová služba byla spuš-
těna 1. března. Smlouvu 
s jejím poskytovatelem, 
kterou je akciová spo-
lečnost Erika, schválili 
zastupitelé. Jejím cílem 
je nabídnout pohodlný 
a rychlý způsob úhrady 
parkovného a v případě 
potřeby i možnost pro-
dloužení doby parkovné-
ho bez toho, že by řidič 
byl nucen běžet k auto-
matu.  
   Moderní služba, která 
sníží nároky na tisk a 
papíry, však neskýtá vý-
hody pouze pro řidiče, ale 
i provozovatele. „Očeká-
váme zefektivnění výběru 
parkovného, nižší náklady 
na provoz systému, stejně tak 
zjednodušení a zrychlení kont-
roly úhrad parkovného,“ uvedl 
ředitel Technických služeb měs-
ta a radní Ivo Elman.  

   Platba prostřednictvím SMS 
zprávy je o něco málo výhod-
nější  než při využití automatu. 
Zatímco hodina parkování na 
náměstí nyní stojí deset korun, 

za virtuální parkovací 
lístek platný 75 minut 
zaplatíte v první zóně 
13 korun. Při kontrole  
strážníci využívají elek-
tronické zařízení.  „Na 
místě podle SPZ kont-
rolují, zda má řidič auta 
bez viditelně umístěného 
parkovacího lístku za-
placeno prostřednic-
tvím SMS, či nikoliv,“ 
charakterizoval způsob 
kontroly velitel městské 
policie Ivan Králik.    
   Z parkovného město 
Litoměřice ročně vybere 
zhruba 10 milionů korun. 
Jeho představitelé očeká-
vají vzhledem k efek-
tivitě systému zhruba 
stejný zisk i po zavedení 
elektronické platby. A to 
i přesto, že firmě zaplatí 
19 procent z každého 
prodaného lístku. Zku-
šenosti z jiných měst 
ukazují, že řidiči si na 
platbu prostřednictvím 
mobilu zvykají postup-
ně. „Očekáváme, že 

zhruba do dvou let bude služba 
představovat asi 15 procent 
z celkových tržeb,“ dodal mís-
tostarosta Karel Krejza.              

Eva Břeňová 

   Roz-
v i n o u t 
spolupráci 
m e z i 
m ě s t e m 
Litoměři-
ce a part-
nerskými 
m ě s t y 
nikoli na 
instituci-

onální, nýbrž na občanské bázi 
je cílem právě založeného sdru-
žení Lito-Partner. Předsedou 
sdružení se stal Filip Hrbek, 
absolvent filosofické fakulty 
ústecké univerzity. 
   Starosta Ladislav Chlupáč 
iniciativu, jež bude rozvíjena 
ve spolupráci s radnicí,  uvítal. 
„Spolupráce s našimi partner-
skými městy, mezi něž patří 
německá města Míšeň a Fulda, 
francouzské Armentieres a fi-
lipínský Dapitan s Calambou, 
úspěšně probíhá řadu let, ale 
spíše na bázi vzájemné spolu-
práce radnic. Je však potřeba, 
aby se více rozvinula mezi 
neziskovými organizacemi, 
spolky a občanskou společ-
ností jednotlivých měst,“ uvedl 
starosta.
   Sdružení chce prostřednictvím 
osobních i oficiálních kontaktů 
v jednotlivých partnerských 
městech pomáhat litoměřickým 
školám, sportovním oddílům, 
divadelním souborům, nezis-
kovým organizacím a všem 
ostatním zájemcům v navazo-
vání spolupráce se subjekty ve 
spřátelených městech. Nebude 
však bez přání aktérů nikterak 
zasahovat do již běžících a ani 
budoucích projektů spolupráce.
    „Naším hlavním úkolem 
je pomáhat všem zájemcům 
v ustanovování nových přátel-
ských vazeb, a to jak personál-
ně, organizačně, tak, doufejme, 
i finančně,“ uvedl předseda 
sdružení Hrbek. Možné zdroje 
financování společných aktivit 
vidí v případném získání gran-
tu z Česko-německého fondu 
budoucnosti, z Francouzského 
institutu v Praze, Goetheho 
institutu v Praze nebo Ústecké 
komunitní nadace. Navázat 
spolupráci hodlá i s velvysla-
nectvími Německa, Francie a 
Filipín.                              (eva)

PLATIT PARKOVNÉ LZE I MOBILEM

Strážník Robert Čelko prostřednictvím přístroje 
o rozměru mobilního telefonu kontroluje, zda je 
SPZ vozidla evidována mezi řidiči, kteří zaplatili 
odesláním SMS zprávy.           Foto Eva Břeňová

STEJNĚ JAKO OSTATNÍM KLUBŮM 
POMOHLO MĚSTO I HOKEJI

Lito-Partner 
rozvine vztahy 

s partnery

Filip Hrbek. 
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   Město Litoměřice bylo vybrá-
no mezi členy sdružení Energy 
Cities, aby představilo své akti-
vity v oblasti energetiky ostat-
ním evropským městům v rámci 
online internetového semináře. 
Dosavadní zkušenosti a plány 
v diskutované oblasti bude 3. 
dubna za město Litoměřice 
prezentovat jeho energetický 
manažer Jaroslav Klusák, podle 
kterého pozvání svědčí o pres-
tiži, kterou v oblasti energetiky 
město postupem let získalo. 
   „Bude se jednat především o 
představení ucelené koncepce 
snižování energetické nároč-
nosti města a dlouhodobého 
cíle energetické soběstačnosti. 
Nebudou však chybět ani infor-
mace o geotermálním projektu 
a dílčích aktivitách, jakými 
jsou např. renovace městského 
majetku ve velmi dobrém ener-
getickém standardu s pomocí 
dotačních titulů, provoz měst-
ských fotovoltaických elektrá-
ren či nově vzniklý fond úspor 
energie,“ nastínil oblasti, které 
chce v rámci semináře přiblížit, 
Jaroslav Klusák.                (eva)

   Revitalizace Jiráskových 
sadů byla zahájena. Vítěz ve-
řejné zakázky na dodavatele 
stavby, kterým je „Sdružení 
LTM Jiráskovy sady“, tvo-
řené společnostmi Gabriel a 
Gardenline, zahájilo na konci 
března stavební práce. 
   Arboristy, kteří se nejprve za-
měří na nutné ošetření stromů, 
vystřídá technika. „Náročnost 
zemních prací pravděpodobně 
neumožní, aby prostor zůstal 
alespoň částečně přístupný,“ 

uvedl starosta Ladislav Chlu-
páč. 
   Obnova Jiráskových sadů 
proběhne za finanční podpory  
Nadace Proměny (až 25 mili-
onů korun) ve dvou etapách.  
„V průběhu první dojde k cel-
kové  přípravě území a demo-
lici nefunkčních ploch (asfal-
tových cestiček  apod.). Dále 
zahrnuje zemní práce, založení  
nové cestní sítě a ošetření stá-
vající zeleně. Park získá nový 
mobiliář a veřejné osvětlení. 

V plánu jsou úpravy dětských 
hřišť, zbudování studentského 
altánu jako místa pro setkávání 
a instalace vodních prvků,“ 
charakterizovala první etapu 
Jana Říhová, projektová speci-
alistka Nadace Proměny.  S do-
končením se počítá na konci 
letošního roku. 
   Druhou etapu, zahrnující re-
konstrukci dopravního hřiště, 
bude realizovat město. Na pro-
jekt získalo před několika dny 
dotaci.                              (eva)

    V Litoměřicích byla zahá-
jena první etapa stavby parku 
na Miřejovické stráni. Zemní 
práce již běží naplno. Týkají 
se části, kde vznikne zhruba 
dvousetmetrový ovál vhodný 
například pro děti na kolách 
nebo koloběžkách.  Hrací prv-
ky budou umístěny uprostřed. 
„Tuto část i s vysázenou ze-
lení rozmanitého charakteru a 
lavičkami předáme do užívání 
veřejnosti do začátku letních 
prázdnin,“ uvedl místostarosta 
Václav Červín.
   Kompletní park bude mít tvar 
písmene „L“.  Zbývající etapa 
spočívá ve vybudování  jeho 
druhé části – opět s parkovou 
úpravou a rozmanitou zelení. 

Tato část parku bude mít kro-
mě relaxační funkce i funkci 
ochrannou. Navržena je totiž  
tak, aby v případě přívalů vody 
fungovala  jako ochranný val se 
zádržnou schopností, z něhož 
půjde voda do dešťové kana-
lizace postavené v loňském 
roce. 
    „Druhou etapu zahájíme 
poté, co obdržíme slíbenou do-
taci ze Státního fondu životního 
prostředí ve výši 2,5 milionu 
korun,“ podotkl místostarosta 
Červín. Kompletní park by měl 
být dokončen do konce letošní-
ho roku. Celkové náklady na 
realizaci díla dosáhnou  zhruba 
osmi milionů korun.  

Eva Břeňová

   Vrtná souprava v centru Jiráskových sadů vyhlou-
bila v polovině března osmdesátimetrový průzkum-
ný vrt. Voda z vrtu bude sloužit k závlaze stávající 
i budoucí, nově vysazené zeleně. Pokud se potvrdí 
závěry hydrogeologického průzkumu, že vrt bude 
schopen dodávat více než  3,5 litru vody za vteřinu, 
mohla by vodu využívat k závlaze i sousední Ma-
sarykova škola a Základní škola Boženy Němcové. 
Zda bude vhodné její využití  i pro jiné účely, napří-
klad fontánu, potvrdí až laboratorní testy. 
   Dílo realizovala firma Stavební geologie České 
Budějovice, která před několika málo lety úspěšně 
hloubila i vrt u plaveckého bazénu. V případě zdej-
šího pískovcového podloží však šla až do hloubky 
160 metrů.  
   Vložené náklady na realizaci díla, které jsou vyčís-
leny na 230 tisíc korun, se městu velmi rychle vrátí. 
V dalších letech totiž počítá s výraznou úsporou. 
„Pokud by přišel rok srážkově slabší, zavlažování 
parku by si vyžádalo náklady v řádech statisíců roč-
ně. Takto budou téměř zanedbatelné,“ poukázal na 
finanční výhodnost díla vedoucí odboru životního 
prostředí městského úřadu Pavel Gryndler.                        

Text a foto Eva Břeňová

REVITALIZACE SADŮ ZAČÍNÁ

VODA Z OSMDESÁTIMETROVÉHO 
VRTU POSLOUŽÍ K ZÁVLAZE

Zemní práce na první etapě parku již začaly. Místostarosta Václav 
Červín diskutuje s Petrem Kodarem, pracovníkem dodavatelské 
firmy, nad plánkem místa, kde se v polovině března rýsovaly obrysy 
dvousetmetrového oválu.                                      Foto Eva Břeňová 

NA MIŘEJOVICKÉ STRÁNI VZNIKÁ NOVÝ PARK

NAŠE ZKUŠENOSTI 
BUDOU INSPIRACÍ

    Dozvědět se podrobnější in-
formace o  stavu příprav geoter-
málního projektu v Litoměřicích 
můžete 27. května. V 17 hodin 
v konferenčním sále hradu totiž 
začíná veřejná debata s vedením 
města,  odborníky z Akademie 
věd, univerzit a projektovým 
týmem.

GEOTERMÁLNÍ PROJEKT
BUDE TÉMATEM DISKUSE
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           Velkoobjemové vaky na 
biologicky rozložitelný odpad 
začali 1. března vydávat na po-
žádání pracovníci technických 
služeb města. Vaky jsou vydá-
vány v areálu TS v pracovní 
době. Jejich svoz opět zajišťují 
TS. Službu, o kterou byl loni 
velký zájem, poskytuje město 
Litoměřice obyvatelům zdarma. 
   Z důvodu zvyšujícího se zájmu 
o nádoby na bioodpad dochází 
od tohoto roku ve vybraných 
ulicích ke změně dne svozu 
bioodpadu. Nově od 1. dubna 

svoz probíhá pravidelně jednou 
za čtrnáct dní vždy v sudý týden 
v úterý v následujících ulicích: 
Ankertova, Bezručova, Broží-
kova, Březinova cesta, Čela-
kovského, Dalimilova, Dykova, 
Fillova, Havlíčkova, Husova, 
Hynaisova, Janáčkova, Kollá-
rova, Kořenského, Kozinova, 
Křepkova, Macharova, Marie 
Majerové, Navrátilova, Neru-
dova, Neumannova, Nezvalova, 
Purkyňova, Revoluční, Samo 
Tomáška, Slavíčkova, Smeta-
nova, Sokolovská, Škrétova, 

Špálova, Švabinského, Vanču-
rova, Wolkerova, Zelenkova, 
Žitenická.
   V ostatních lokalitách svoz 
nádob na bioodpad probíhá od 
31. března beze změny, tedy 
jednou za čtrnáct dní vždy v 
sudý týden v pondělí. Nádoby 
musí být přistaveny v den vý-
vozu nejpozději do 06:00 hodin 
ráno. Pravidelný svoz bioodpa-
du skončí na konci listopadu. 
   Zájemci o nádobu na bioodpad 
si ji mohou objednat osobně na 
městském úřadě, odboru život-
ního prostředí u L. Egrešiové 
(Pekařská 2, III. patro), případ-
ně telefonicky na čísle 416 916 
175.                                      (le)

   Jarní úklid Litoměřic byl oproti předchozím 
letům ve zhruba měsíčním předstihu zahájen. 
Ačkoliv dle zákona končilo zimní období 31. 
března, teplé počasí „vyzvalo“ pracovníky 
Technických služeb města, aby již nyní vyrazili 
se zametacími stroji do ulic.
   „S cílem snížit prašnost zametáme chodníky a 
silnice, kde stojí nejméně aut. V tuto chvíli už je 
uklizená celá Kocanda, Mírové náměstí a přileh-
lé ulice v historickém jádru města,“ informoval 
ředitel TS Ivo Elman, který v polovině března 
předpokládal, že do konce března bude zamete-
no 75% chodníků a silnic ve městě. 
  Na dopravní značení by si měli řidiči dát pozor 
počínaje 1. dubnem, kdy se objeví první značky 
zakazující stání ve vybraných lokalitách, kde 

bude probíhat generální úklid. Harmonogram 
úklidu zájemci naleznou na webových stránkách 
města.
   Kromě zametání silnic a chodníků pracovníci 
TS zintenzivnili úklid míst kolem kontejne-
rových stání, kterých je v Litoměřicích 206. 
Nejednou totiž byla terčem kritiky. „Od počátku 
roku dbáme na to, aby každé kontejnerové stání 
bylo minimálně jednou denně uklizeno,“ upřes-
nil ředitel Elman. V této souvislosti došlo k per-
sonálnímu posílení zaměstnanců TS majících na 
starosti právě čistotu kolem kontejnerů. „Nemě-
lo by se stát, aby kolem popelnic byl tři dny starý 
nepořádek. Pokud by někdo o takovém případu 
věděl, nechť nás neváhá upozornit,“ vyzval oby-
vatel města Ivo Elman.                                (eva)

Dokončení ze str. 1
   Jedná se o dopolední akci, 
kdy bude na každém z uvede-
ných míst přistaven kontejner 
a koordinátor, který poskytne 
bližší informace, pytle, nářadí 
a rukavice. „Přesná místa srazu, 
hodiny, jména koordinátorů a 
další informace budou zveřej-
něny před akcí na webu zdra-
vemesto.litomerice.cz. Jako 
poděkování těm, kteří se úklidu 
zúčastní, je připravena tombola 
se zajímavými cenami,“ dodala 
za organizátory Rita Vlčková, 
koordinátorka projektu Zdravé 
město Litoměřice.  
   Příkladem obyvatelům města 
šlo již 21. března 45 zaměstnan-
ců městského úřadu společně 
s vedením města, městskou 
policií, Správou Chráněné kra-
jinné oblasti České středohoří. 

Společně vyčistili ve spolupráci 
s technickými službami prostor 
kolem tratě u horního vlako-
vého nádraží. Právě toto místo 
označili obyvatelé za nejvíce 
znečištěné po výzvě uveřejněné 
v Radničním zpravodaji. 

    Využito bylo výluky, která 
na trati proběhla ve dnech 17. 
až 21. března. Proto nemohl 
úklid proběhnout v sobotu, 
jak bylo původně plánováno. 
Každopádně chod úřadu nebyl 
omezen.                          (eva)

ZÁJEM LIDÍ O SVOZ 
BIOODPADU STOUPÁ

ÚKLID ZAČAL V PŘEDSTIHU,
POZOR NA ODTAHY AUT

UKLIĎME MĚSTO SPOLEČNĚ

Pracovnice úřadu Hana Tobiášová a Tereza Kalinová pracovali 
stejně jako ostatní s plným nasazením. Foto Eva Břeňová 

   Možná až stovky dětí se díky 
němu naučily vnímat hudbu.  
Nyní těší klienty Domova pro 
seniory na Dómském pahorku. 
Hovoříme o klavíru z roku 
1890, který roky patřil základní 
umělecké škole. Dne 24. března  
jej ředitelka Dominika Valeš-
ková věnovala vedení domova, 
neboť hodlá zakoupit nástroj 
nový.
   „Jde o nástroj, k němuž váže 
nejen mne, ale i mé zde přítomné 
kolegyně, paní učitelky Dagmar 
Chyňavovou a Marii Landovou,  
silné citové pouto. Na něm jsme 
se samy učily hrát, na něm jsme 
učily hrát řadu našich žáků. 
Nyní máme radost, že bude těšit 
vás,“ pronesla Dominika  Valeš- 
ková směrem ke zhruba pěti 
desítkám seniorů, kteří se sešli 
ve společenském sále domova 
na malé slavnosti, která předání 
nástroje provázela. 
   Na klavír zde budou hrát 
hudebně nadaní klienti domo-
va, jimž zpestří volné chvíle, a 
jednou měsíčně pak děti ZUŠ. 
„Věřím, že zde nalezne to 
správné využití,“ konstatoval 
starosta Ladislav Chlupáč, který 
v doprovodu pianisty Arnošta 
Mináře zahrál seniorům na ky-
taru oblíbené a známé songy.  
   Nechyběla ani výstava foto-
grafií Evy Břeňové a Luďka Ve-
selého, která je průřezem stavby 
domova, který byl předán do 
užívání před více než  čtyřmi 
lety.                                    (eva)

KLAVÍR POTĚŠIL

Ondřej Slavík, Adéla Grindlero-
vá (na snímku) a Lukáš Kacar, 
žáci ZUŠ, seniorům na klavír 
zahráli.

Starosta Chlupáč s kytarou, 
v doprovodu pianisty Arnošta 
Mináře ml., seniory a zaměst-
nance domova roztančil. 

Fota Eva Břeňová 
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   Tradiční prodejní výstava 
Tržnice Zahrady Čech otevírá 
své brány již ve středu 9. dub-
na. Opět budou mít návštěvníci 
v průběhu pěti dní možnost 
zakoupit si sadbu, květiny, 
cibuloviny, zahradní nářadí či 
techniku, zahradní nábytek, do-
mácí potřeby, hnojiva, postřiky, 
potraviny, přírodní léčiva a řadu 
dalšího sortimentu. 
     Letos jsme pro návštěvní-
ky připravili několik novinek, 
mezi ty hlavní patří rozšíření o 
chovatelský pavilon s drobným 
zvířectvem, kde bude možnost 
zakoupení kuřic, speciálního 
krmiva a chovatelských potřeb.  
Další letošní novinkou je pře-

měna pavilonu C na tradiční 
řemeslnou dílnu. Najdete zde 

keramiku, proutěné zboží, ručně 
vyšívané ubrusy či vyráběné 
šperky, ručně malované kras-
lice, pomlázky, řehtačky, pr-
kénka, ručně zdobené perníky, 
bylinky, čaje a spoustu dalšího.
   Vrcholem letošní tržnice se 
stanou víkendové bezplatné 
odborné semináře určené pro 
širokou veřejnost. Témata semi-
nářů budou vždy korespondovat 
s tématem dané výstavy a usku-
teční se  pod vedením odborní-
ků. Během pár minut se dozvíte 
novinky a potřebné informace 
např. o bylinkách, koncepci pří-
rodních zahrad atd.   

Michaela Mokrá,
marketing. manažer výstaviště

Otevírací doba: 
9. - 12. 4.              9 - 18 hod. 
      13. 4.              9 - 17 hod.
Vstup se psy povolen! 
Vstupné:

Běžné vstupné 70,- Kč 
Důchodci, děti, studenti, 
ZTP 40,- Kč 
Rodinné vstupné 
150,- Kč 
Držitelé ZTP-P a děti 
do 6 let zdarma 

Zvýhodněné vstupenky 
zakoupíte v infocentru 
v podloubí radnice

   Revitalizace areálu výstaviště 
po zimní pauze pokračuje. Staré 
nevyhovující stánky s občerstve-
ním, které byly umístěny u hlav-
ního pódia, byly nahrazeny 11 no-
vými. Radikální změna totiž byla 
potřeba. „Původní stánky, které tu 
byly v neměnném stavu zhruba 
30 let, se nacházely v havarijním 

stavu, nebyly napojeny na rozvod 
vody ani odpad,“ uvádí jako hlav-
ní důvod instalace nových stánků 
vedoucí provozu Martin Ptáček. 
   Nové stánky odpovídají hygi-
enickým předpisům, jsou větší, 
vybaveny kompletním rozvodem 
elektriky. Jejich pořízení bylo 
nákladné. Cena jednoho vyšla 

zhruba na 120 tisíc korun, což je 
částka bez předchozí demolice 
a kompletního rozvodu nových 
inženýrských síti. Prodejci, 
návštěvníci i vystavovatelé se 
mohou těšit na komfortní prostor, 
který bude doplněn i jednotným 
sezením a poslouží jako odpočin-
ková zóna.                            (mm)

JARNÍ TRŽNICE ZAHÁJÍ
SEZÓNU ŘADOU NOVINEK

STARÉ STÁNKY NAHRADILY NOVÉ

AUTOSALON A VETERÁNI
02. 05. - 04. 05. 

   Čtrnáct dní po Tržnici Zahrady 
Čech otevře výstaviště opět své 
brány. Tentokrát to bude přehlíd-
ka novinek od autorizovaných 
autosalonů s širokým spektrem 
značek prodávaných na našem 
trhu. Návštěvníci se mohou těšit 
na ukázky osobních a náklad-
ních vozidel, manipulační tech-
niky, motorek, skútrů, tříkolek, 
čtyřkolek i motorkářské obleče-
ní a doplňky. Některé exponáty 
si budou moci zájemci nejen 
prohlédnout, ale i otestovat. 
   Všechny tři dny bude probí-
hat doprovodný program, který  
jsme pro návštěvníky sestavili 
tak, aby si každý našel „to 
svoje“. Připravena bude ukázka 
vojenské techniky, tradiční sraz 
veteránů, biketrialová show, 
ukázky speciálního malování na 
auta (tzv.: americké retuše).   
       Výstavu doprovodí v amfite-
átru několik kapel: Kabát Revi-
val, Wanastowy vjeci – revival, 
Band - Ženkl a těšit se můžete 
na mnoho soutěží o zajímavé 
ceny.                                  (mm)

DŮM, ZAHRADA, 
VOLNÝ ČAS

16.05. - 18. 05.
   V letošním roce bude výstava 
skutečně rozmanitá. Je určená 
pro všechny, kdo se rozhodli 
stavět či rekonstruovat, nebo jen 
těm, kdo si chtějí zvelebit své 
domovy. 
   Výstava se zaměří na novinky 
z oblasti stavebních materiálů 
a technologií, střešních krytin, 
zateplení, izolací, obkladů, dla-
žeb, nátěrových hmot, omítek, 
krbů, vytápění, topných systé-
mů, oken, podlah, dveří, vrat, 
klimatizací a zabezpečovacích 
systémů. Chybět nebudou rady 
z oblasti výstavby rodinných 
domků i nízkoenergetických 
staveb vč. realizací zahrad. 
Pro zútulnění bytu, domu nebo 
zahrady budete moci vybírat 
z velkého množství dekorací a 
doplňků.                            (mm)

 Významný krok v zájmu 
zvyšující se informovanosti 
obyvatel města i jeho návštěv-
níků prostřednictvím moder-
ních technologií učinilo město 
Litoměřice. Starosta podepsal 
smlouvu se společností Intelis 
týkající se vytvoření portálu 
města v aplikaci inCity. 
   Což znamená, že pomocí své-
ho mobilního telefonu si budete 
moci vyhledat veškeré potřebné 
informace o městě, městské 
hromadné dopravě, zaplatit 
parkovné a nejen to. Uvidíte-li  

nepořádek, můžete poslat on-li-
ne zprávu vedení města. Postačí 
jediné – stáhnout si zdarma do 
svého telefonu mobilní aplikaci 
z  http://www.incity.cz/. 
   „Systém začne fungovat nej-
později 1. května,“ informoval 
tajemník městského úřadu Karel 
Chovanec. Množství informací 
a služeb, včetně možnosti náku-
pu vstupenek do městských kul-
turních a sportovních zařízení, 
bude postupem času přibývat.  
   Město tak  kráčí vstříc poža-
davkům moderní doby. Mobilní 

aplikace totiž začínají být velký 
fenomén. „V posledních třech 
letech dochází k velkému odlivu 
konzumentů internetového ob-
sahu z klasických stolních po-
čítačů a notebooků na mobilní 
zařízení,“ říká obchodní ředitel 
firmy Intelis Jan Bára. Mobilní 
internet se totiž stal komoditou 
přístupnou drtivé většině civili-
zovaného světa. Stejně tak exis-
tuje dostatek chytrých a cenově 
dostupných  mobilních zařízení 
(telefony, tablety). Tyto pro-
středky se pak stávají nástrojem 
tzv. moderních trendů - svobody 
pohybu, volného přístupu k in-
formacím, propojování, sociální 
komunikace a podobně. (eva)

INFORMACE O MĚSTĚ
NALEZNETE V MOBILU

KALENDÁŘ AKCÍ
NA VÝSTAVIŠTI

•
•

•

•

Staré stánky v blízkosti hlavního podia (foto vlevo), které již nevyhovovaly hygienickým předpisům, byly 
odstraněny. Na jejich místě  budou již při zahájení Tržnice Zahrady Čech stát moderní, vzhledově jed-
notné stánky (vizualizace vpravo), které nabídnou potřebný komfort jako prodejcům, tak i kupujícím.  

    Setkání starousedlíků pro-
běhne v Litoměřicích 26. dubna 
v 10 hodin v bývalém Gurmánu 
na rohu náměstí. Zve organizá-
torka akce Růžena Šubrtová.

PROBĚHNE SETKÁNÍ 
STAROUSEDLÍKU
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    V Domě s pečovatelskou službou 
v ulici Kosmonautů v Litoměřicích 
bylo 18. února veselo. Již 103. naro-
zeniny zde v kruhu nejbližších slavila 
paní Milada Nečesaná.  Ani letos 
nezapomněl popřát druhé nejstarší 
obyvatelce Litoměřic hodně zdraví, 
štěstí a spokojenosti starosta Ladislav 
Chlupáč, který tak učinil společně 
s vedoucí odboru sociálních věcí a 
zdravotnictví městského úřadu Rená-
tou Jurkovou. 
    „Od loňska se toho u nás moc 
nezměnilo. Jen chutě maminky, jež 
vyměnila sklenku vína denně za jed-
no pivo,“ přivítala hosty s úsměvem 
81letá Miloslava Putnová, která o ma-
minku starostlivě pečuje. Ta přitom 
ještě loni chodila na krátké procház-
ky. Pobyt na čerstvém vzduchu jí zpří-
jemňuje dny i nadále, jen již přitom 
sedí na invalidním vozíku. „Ráda se 
však koukám na Šlágr,“  připomněla 
pořad, který dokáže potěšit srdíčko, 
oslavenkyně. 
   V březnu pak oslavila své 106. 
narozeniny nejstarší obyvatelka Lito-
měřic, paní Rozálie Kočárková. Ještě 
loni žila v Domově pro seniory na Mi-
lešově. Nyní se nachází v litoměřické  
nemocnici, v léčebně dlouhodobě ne-
mocných. Právě sem jí přišel popřát 
starosta  Ladislav Chlupáč společně 
s výkonným ředitelem nemocnice 
Radkem Lončákem.                    (eva)

   Správní rada Městské ne-
mocnice v Litoměřicích vzala 
na vědomí informaci o změně 
vlastníka obchodního podílu ve 
společnosti RENART, spol. s 
r.o., která je provozovatelem he-
modialyzačního střediska v pro-
storách nemocnice. Správní 
rada byla ujištěna, že společnost 
RENART spol. s r.o. bude i na-
dále zkvalitňovat svoji činnost 
hemodialyzačního střediska ke 
spokojenosti pacientů tak, jak je 
tomu již od roku 1993.        (nk)

   S kladným hospodářským 
výsledkem +625 tisíc korun 
skončilo hospodaření Městské 
nemocnice v Litoměřicíchza 
rok 2013, což je vzhledem k pů-
vodnímu očekávání a současné 
situaci ve zdravotnictví více než 
výborný výsledek. „Nezměři-
telným úsilím se na tomto úspě-
chu podíleli prakticky všichni 
pracovníci nemocnice jak 
zdravotnické, tak nezdravotnic-
ké části,“ vyjádřil poděkování 
člen správní rady nemocnice a 
ředitel pro ekonomiku a provoz 
Vladimír Kestřánek. 
   Nemocnice chce vyrovnané 
hospodaření udržet i v roce 
2014. Proto je nutné dále po-
kračovat v optimalizaci celkové 
činnosti a hledat především 
další provozní úspory. Tomuto 
cíli je přizpůsoben také plán 
investic na letošní rok. 
   Investiční prostředky v celko-
vém objemu několika desítek 
miliónů korun se částečně od-
víjí i od úspěšnosti nemocnice 

v žádostech o dotace z evrop-
ských a jiných fondů. Nemoc-
nice obdržela v těchto dnech 
vyjádření k žádosti podané na 
ROP Severozápad, v rámci 
které žádala o prostředky na 
modernizaci centrálních ope-
račních sálů, a to jak v oblasti 
nového dispozičního řešení, 
tak i v oblasti obměny přístro-
jového vybavení. „Byla nám 
přiznána dotace téměř 56 mi-
liónů korun,“ neskrýval radost 
z úspěchu nemocnice Radek 
Lončák, předseda správní rady 
a výkonný ředitel. Předpoklá-
daná spoluúčast nemocnice na 
tomto projektu je cca 8 mil. 
korun. Avšak tento projekt 
není jediným, kdy litoměřická 
nemocnice úspěšně žádala o ev-
ropské dotace. V listopadu 2013 
byla nemocnici přiznána dotace 
z Integrovaného operačního 
programu na obnovu přístrojo-
vého vybavení iktového centra 
v hodnotě necelých 25 miliónů 
korun se 4 mil. spoluúčastí. 

   Kromě evropských financí 
investuje nemocnice do svého 
rozvoje i vlastní finanční pro-
středky. V investičním plánu na 
rok 2014 je počítáno s pokračo-
váním rekonstrukce stravovací-
ho provozu, s nákupem dalšího 
nového zdravotnického vybave-
ní, jako je například nový pře-
nosný ultrazvuk, kolposkop, 
monitor pro monitorování dětí 
v předporodní a porodní fázi, 
nebo s nákupem nového sanit-
ního vozu, který bude pořízen 
i s finanční spoluúčastí města. 
Není to však jediný záměr v 
oblasti zvýšení komfortu pa-
cientů. 
   „Mezi jednu z letošních prio-
rit patří i vybudování možnosti 
připojení na internet pomocí 
wifi technologie, a to na všech 
lůžkových odděleních a ve vy-
braných čekárnách ambulancí 
nemocnice. Pro realizaci 
tohoto záměru využijeme jak 
prostředky vlastní, tak i dotaci 
od našeho zřizovatele. Zcela 

specifickým záměrem pro za-
jištění dalších úspor provozních 
prostředků, ale také pro zvýšení 
pohody a bezpečnosti pacientů 
a jejich návštěv, je výměna 
stávajícího zářivkového osvět-
lení za moderní, úsporné LED 
žárovky na veřejných chodbách 
nemocnice,“ shrnul Radek Lon-
čák a dodal, že v nejbližší době 
budou zahájeny také přípravné 
práce na rekonstrukci porod-
ních sálů s plánovanou realizací 
v příštím roce. Do té doby bude 
nutné zpracovat architektonic-
kou studii, dokumentaci a  po-
třebná povolení ke stavbě. 

Naděžda Křečková, 
odd. marketingu, vnitřního 
auditu a kvality nemocnice

   Akreditace opravňující spe-
cializační vzdělávání lékařů v 
oboru otorinolaryngologie (chi-
rurgický lékařský obor, který 
se specializuje na diagnózu a 
léčbu chorob ušních, nosních 
a krčních) a chirurgie hlavy a 
krku byla Ministerstvem zdra-
votnictví ČR udělena Městské 
nemocnici v Litoměřicích. 
   Vyrozumění o udělení opráv-
nění k uskutečňování vzděláva-
cího programu pro specializační 
vzdělávání v daném oboru, o 
kterém rozhodla akreditační 
komise na základě žádosti ne-
mocnice dne 14. 2. 2014, bylo 
vedení nemocnice doručeno po-
čátkem března. Akreditace má 
platnost po dobu 8 let, poté bude 
nutno získaný statut  obhájit.
   Osvědčení o udělené akreditaci 
je k nahlédnutí na internetových 
stránkách nemocnice www.ne-
mocnice-lt.cz.                      (nk)

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ POTĚŠIL

NEJSTARŠÍ OBYVATELKY MĚSTA MĚLY NAROZENINY

103letá Milada Nečesaná ukrojila starostovi nádherně nazdo-
bený narozeninový dort, který jí upekla vnučka.

 Foto Eva Břeňová 

Nejstarší obyvatelka Litoměřic, paní Rozálie Kočárková, již 
své jmeniny s ohledem na zdravotní stav oslavila na lůžku. 

Foto Naďa Křečková 

AKREDITACE JE
PLATNÁ OSM LET

OČEKÁVAJÍ DALŠÍ 
ZKVALITNĚNÍ PÉČE
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   Zdravé město Litoměřice ve 
spolupráci se Střediskem eko-
logické výchovy SEVER uspo-
řádalo v pátek 7. března v sále 
Základní školy B. Němcové již 
čtvrtý ročník veřejné diskuse 
pro žáky základních a studenty 
středních škol s názvem „Mladé 
fórum aneb Desatero problémů 
Litoměřic“. 
   Mládež mohla přijít diskuto-
vat o problémech a jejich řešení 
s vedením města, vedoucími 
odborů městského úřadu, veli-
telem městské policie, zastupi-
teli a dalšími. Fóra se zúčastnilo 
celkem 51 žáků ze všech 7 zá-
kladních a 5 středních škol. 
   Setkání zahájil starosta La-
dislav Chlupáč, který ve své 
prezentaci zhodnotil řešení 
problémů z loňského fóra. 
Poté zodpověděl dotazy týka-
jící se rozvoje města a vyzval 
přítomné k aktivní spolupráci.  
Následovala práce v týmech, 
zaměřená na následující oblasti: 
životní prostředí , pořádek a 
bezpečnost, doprava a parková-
ní, kultura a volný čas, sport a 
sportovní zařízení. 

   Žáci nejdříve společně vy-
tipovali pozitivní věci, které 
se v posledních 3 letech v Li-
toměřicích uskutečnily, a poté 
je ostatním prezentovali. Ná-
sledovala prezentace činnosti 
Dětského zastupitelstva.  
V druhé části fóra měl každý 
stůl za úkol vytipovat 3 největší 
problémy k dané oblasti a další 
náměty, které by mělo vedení 
města řešit. 
   Každý stůl měl pak 5 hlasů 
a mohl vybrat problémy, které 
jsou z jejich pohledu nejdůle-
žitější.  Ověřeny budou veřej-

nou anketou, která proběhne 
na školách v dubnu. První 3 
problémy definované mladými 

lidmi jsou:
osvětlení přechodu na Tyr-
šově mostě
více podzemních kontej-
nerů
Rychlostní radary 

    Zúčastnění měli možnost zís-
kat za svoji účast zajímavé ceny 
v tombole.           Rita Vlčková, 

koordinátorka projektu
Zdravé město Litoměřice 

a MA 21

     Granty Zdravého města Lito-
měřice v celkové výši 150 tisíc 
korun získá deset projektů. Šest 
žadatelů bude uspokojeno v pl-
né výši, čtyři získají na realizaci 
část z požadované částky.
   Podpořeny byly projekty: 
Čistý ostrov - naše radost (rea-
lizátor Kinoklubu Ostrov),  Den 

dýní (galerie),  Aktivní senioři 
nelení – jsou rádi obklopeni 
zelení (knihovna),  Zameťme 
si před vlastním prahem  (z.s. 
OPER řeší psí exkrementy), Je 
to naše ulice (sousedská akce 
Diakonie ČCE), Za čistější 
ostrov (TOM Litomíci), aukce 
Židle pro hospic sv. Štěpána,  

Začněme od sebe (dobrovolníci 
Diecézní charity) a školní pro-
jekty „Škola za školou“  (ZŠ Na 
Valech) a Týden zdraví na ZŠ a 
MŠ Lingua Universal.
   Organizace i skupiny aktiv-
ních obyvatel mohou čerpat 
finanční prostředky z Interního 
grantového systému Zdravého 
města Litoměřice již 11 let. 
Za tuto dobu bylo podpořeno 
celkem 133 projektů v celkové 
výši 1, 274 milionu korun.  (rv)

   Zdravé město Litoměřice 
společně se skupinou sociální 
pomoci komunitního plánování 
sociálních služeb a služeb sou-
visejících Rodina, děti a mládež 
a dalšími partnery připravují, v 
rámci kampaně 30 dní pro ne-
ziskový sektor, akci pro rodiče a 
děti ve věkové kategorii do 8 let,  
nazvanou „Místa v Litoměřicích 
přátelská rodině“. 
   Od 14. dubna si mohou zájem-
ci v knihovně a v DDM Rozma-
rýn vyzvednout informační bro-
žury se startovacími kartami. Ve 
dnech 24. dubna až 31. května 
neziskové organizace poskytu-

jící sociální služby připraví pre-
zentaci svých činností formou 
soutěží, dnů otevřených dveří 
a dalších aktivit.  Pro rodiče s 
dětmi, kteří navštíví minimálně 
deset z nabízených aktivit, bu-
dou připraveny ceny.
   Akce bude zahájena 25. dubna  
představením Sváťova dividla. 
Slavnostní ukončení a ocenění 
nejaktivnějších rodin se usku-
teční 13. června na Mírovém 
náměstí v rámci akce zaměřené 
na osvětu rozvojové pomoci v 
Africe a fair trade DUN DUN. 
 Více na http://zdravemesto.lito-
merice.cz.                            (dd)

   Pro velký úspěch proběhne i 
v letošním roce kampaň nazva-
ná „Místa v Litoměřicích přá-
telská seniorům“.  V průběhu 
května se mohou senioři starší 
60 let zapojit do řady pro ně po-
řádaných akcí – od výtvarných 
aktivit, přednášek, až po me-
zigenerační soutěž, prohlídku 
podzemní expozice Důl Richard 
v proměnách času apod. 
   „Senioři si mohou soutěžní 
kartu a informační letáček s 
přehledem akcí vyzvednout 
od 21. dubna na informačním 

centru v podloubí radnice,“ 
informovala Jana Hanousková 
z odboru sociálních služeb a 
zdravotnictví městského úřadu.  
Hlavní cenou bude poukázka 
na zboží v hodnotě jeden tisíc 
korun dle vlastního výběru. Ma-
lou pozornost mohou očekávat i 
ti, kteří se zúčastní minimálně 
devíti akcí.  
   Kampaň organizuje skupina 
komunitního plánování sociál-
ních služeb ve spolupráci s pra-
covní skupinou pro seniory.                                      

(eva)

CENA ZA KVALITU 
MÍŘÍ DO LITOMĚŘIC

Foto: organizátoři konference

ŽÁCI A STUDENTI DISKUTOVALI
O PROBLÉMECH MĚSTA

ZDRAVÉ MĚSTO 
ROZDĚLILO GRANTY

SENIORŮM SE KAMPAŇ LIBÍLA,
PROBĚHNE PROTO I LETOS

MÍSTA PŘÁTELSKÁ RODINĚ

•

•

•

   Zástupci města Litoměřice 
převzali stříbrnou cenu za kvali-
tu ve veřejné správě za realizaci 
místní Agendy 21 jako jedné 
z efektivních metod kvality ve 
veřejné správě. Ocenění se jim 
dostalo 18. února v Hradci Krá-
lové, během 10. Národní konfe-
rence kvality ve veřejné správě. 
Ceny Ministerstva vnitra byly 
udíleny v  rámci slavnostního 
večera v Kongresovém centru.  
Za Litoměřice ji převzali ta-
jemník městského úřadu Karel 
Chovanec (na snímku vpravo) a 
politik Zdravého města Litomě-
řice Petr Hermann (uprostřed). 

Také vedoucí odboru životního prostředí Pavel Gryndler diskutoval 
s mladými lidmi.                                                    Foto Eva Břeňová

   Mateřská škola Litoměřice zís-
kala loni dotaci 100 tisíc korun 
na projekt Podpora logopedické 
prevenci a rozvoj komunikační 
dovednosti dětí. Celkový rozpo-
čet byl 179 tisíc  korun. Rozdíl 
MŠ uhradila z vlastních zdrojů. 
   Projekt byl zaměřen na posíle-
ní kompetencí pedagogů, zejmé-
na logopedů a logopedických 
asistentů v jazykové výchově, 
na prohloubení znalostí o vývoji 
řeči dítěte a jeho odchylek od 
normy, dále na prohloubení zna-
lostí o vytváření jednotlivých 
hlásek apod.       
Monika Mejtová, ředitelka MŠ

CÍLEM BYLO POSÍLIT
SCHOPNOSTI UČITELŮ
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   K životu se probouzející 
příroda představuje ideální čas 
k focení. Skupina FotoporoT 
ve spolupráci s Centrem ces-
tovního ruchu Litoměřice vy-
hlásila již 5. ročník fotografické 
soutěže „Život a cestovní ruch 
v Českém středohoří“. 
   „Budeme se těšit na snímky 
architektonicky zajímavých 
staveb, kouzelné krajiny Čes-
kého středohoří, snímky obcí a 
měst nebo lidí v nich žijících,“ 
přiblížil téma soutěže Petr Her-
mann, předseda odborné poroty, 
složené z profesionálních i ama-
térských fotografů, reportérů a 
odborníků na cestovní ruch. Ti 
v průběhu  prázdnin vyberou 
vítězné snímky, které je možno 
zasílat do 31. srpna příštího roku 
na adresu: Informační centrum 
(fotosoutěž), Mírové náměstí 
16/8a, 412 01 Litoměřice. 
   Vernisáž nejzdařilejších foto-
grafií, spojená s předáním cen 
v podobě poukázek na nákup 
fotografického vybavení, pro-
běhne 4. října v hradu. Více 
informací na 
www.e-fotosoutez.cz.        (eva)

  Hradní vinárna má nového 
provozovatele. Rada města 
potvrdila vítězného uchazeče 
výběrového řízení na pacht ne-
bytových prostor, a to  Kateřinu 
Fieberovou z Litoměřic. Učinila 
tak poté, co vypověděl nájemní 
smlouvu František Kopecký,  
který nadále provozuje Rad-
niční sklípek. Hradní vinárna 
bude znovu otevřena 4. dubna. 
Provozovatelka slibuje moderní 
gastronomii i příznivé ceny. 

   Nádvoří a vnitřní prostory 
Hradu Litoměřice budou v ne-
děli 13. dubna žít Velikonocemi. 
Od 10 do 17 hodin se zde usku-
teční třetí ročník velikonočního 
jarmarku řemesel a dovedností,  
pořádaný Centrem cestovního 
ruchu Litoměřice.
   Příchod jara je neodmyslitelně 
spjatý s Velikonocemi, takže 
nebudou chybět nejrůznější dru-
hy kraslic – zdobené krajkou, 

madeirou i tradiční malované. 
Návštěvníci uvidí také pletení 
pomlázek z vrbového proutí, 
předení na kolovrátku, práci na 
hrnčířském kruhu a další doved-
nosti, některé z nich si budou 
moci vyzkoušet.  
   Jako doprovodný program je 
připraveno vystoupení flétno-
vého souboru ZUŠ, divadelních 
souborů Mladivadlo a Loudidlo 
nebo pěveckého sboru Litomě-

řický Hlásek. Děti by svou pří-
tomností měla potěšit živá zví-
řátka. „Protože letošní jarmark 
připadá na Květnou neděli, bude 
pod vedením zástupce litomě-
řické Diecéze probíhat od 14,00 
hodin obřad Svěcení ratolestí a 
čtení Pašijových her s hudebním 
vystoupením,“ upozornil Domi-
nik Faustus, garant akce. 
   Protože se mezi ruční doved-
nosti řadí i výroba stravy, ke 
koupi se budou nabízet domácí 
sýry, různé druhy pečiva, ko-
láčky, škvarkové placky, mošty, 
víno z hradních sklepů a další. 

(eva)

    Samostatným stánkem se 
prezentovalo město Litoměřice 
na mezinárodním veletrhu ces-
tovního ruchu Holiday World, 
který probíhal od 20. do 23. 
února v areálu holešovického 
výstaviště.  Holiday World je 
nejvýznamnější akcí svého dru-
hu nejen v České republice, ale i 
v regionu střední Evropy. 
   Pracovníci Centra cestovní-
ho ruchu Litoměřice (dále jen 
CCR) zde prezentovali nejen 
turistické atraktivity města, ale 
i řadu dalších partnerů půso-
bících v Litoměřicích, jako je 
například výstaviště Zahrada 
Čech, Dílna ručního papíru 
a mnozí další. „Zájem z řad 
návštěvníků veletrhu byl o 
propagační materiály, mapy 
města i okolí, expozici českého 
vinařství nacházející se v hradu, 
ale i o regionální vína, která je 
možno na stánku ochutnat,“ 
uvedla ředitelka CCR Anna 
Matulová.  
    „Mile mě překvapil zájem 

o litoměřický hrad,“ uvedl sta-
rosta Ladislav Chlupáč, který 
v pátek veletrh osobně navštívil.  
Svá slova pronesl poté, co se zá-
stupci řady subjektů zajímali o 
možnost uspořádat charakterem 
různorodé akce v rekonstruova-
ném hradu. 

   Centrum cestovního ruchu 
však neprezentovalo město Li-
toměřice jen na pražském vele-
trhu. Zastoupeno bylo v březnu 
i na veletrhu cestovního ruchu 
v Hradci Králové, v dubnu 
bude v Lysé nad Labem a poté i 
v Hradci Králové.              (eva)

   Trojnásobná Zlatá slavice, zpěvačka s neu-
věřitelně krásným hlasem o rozsahu tří oktáv, 
s vynikající pěveckou technikou, ale také herečka 
a v posledních letech i fotografka. Dodáme-li, že 
ovace sklízela nejen za duety s Karlem Gottem, 
Waldemarem Matuškou a její nejhranější sklad-
bou zřejmě bude Montiho čardáš, všichni již 
vědí, že hovoříme o Evě Pilarové. Dáma, která 
letos oslaví své 75. narozeniny, vystoupí 3. dubna 
v Hradu Litoměřice. Nejprve představí v 17 hodin 
své fotografie. V 19 hodin v konferenčním sále 
hradu pak zazpívá staré hity i nové skladby. 
         „Do Litoměřic přivezu 26 fotoobrázků, jak 
říkám fotografiím, které následně zpracovávám 
na počítači. Fotím městská zákoutí i venkov a 

také západy slunce,“ charakterizovala Eva Pi-
larová svou fotografickou tvorbu, se kterou se 
bude do konce dubna prezentovat ve výstavních 
prostorách litoměřického hradu. Půjde již o její 
51. výstavu. 
          Ačkoliv zpěvačka přiznává, že fotografování 
je její velký koníček, zcela zásadní pro ni zůstává 
zpěv. „Zpívám už čtyřiapadesátý rok a pořád stej-
ně ráda,“ dodává trojnásobná Zlatá slavice, jejíž 
koncert 3. dubna v sále hradu začne v 19 hodin. 
Chybět nebudou nové písně, ale ani slavné hity, 
jako je například Montiho čardáš, nebo písničky 
pro pamětníky z divadel Semafor a Rokoko.
         Vstup na vernisáž je zdarma. Lístky na kon-
cert zakoupíte v recepci hradu za 290 Kč.    (eva)

LITOMĚŘICE SE PREZENTOVALY
NA HOLIDAY WORLD

Lenka Gottwaldová a Dominik Faustus z Centra cestovního ruchu 
Litoměřice prezentovali město Litoměřice na samostatném stánku 
veletrhu Holiday World v Praze.                          Foto Eva Břeňová

KVĚTNÁ NEDĚLE 
V HRADU

EVA PILAROVÁ PŘIVEZE DO HRADU FOTKY I PÍSNIČKY

ZASÍLEJTE SNÍMKY 
DO FOTOSOUTĚŽE

HRADNÍ VINÁRNA 
BUDE OTEVŘENA



12                                                                                RADNIČNÍ ZPRAVODAJ                                                       1. dubna 2014

   Spektrum publikací věnujících 
se historii města Litoměřice je 
opět rozmanitější. Na trh byla 
uvedena kniha „Kdo se to na 
nás dívá“. Křest barevné pub-
likace fotografií s texty se za 
přítomnosti autorů – historika 
Oldřicha Doskočila a fotografa 
Pavla Rývy, dále starosty města 
a ředitelky Centra cestovního 
ruchu uskutečnil v sále hradu. 
   Kniha představuje soubor fo-
tografií zhruba dvou stovek lito-
měřických exteriérových plas-
tik, skulptur, pomníků, reliéfů 
na fasádách historických domů a bust významných osobností. 

„Dívají se na nás z výšky řadu 
dlouhých let a my mnohdy už 
ani nevíme, že tady jsou,“ uvedl 
autor textů Oldřich Doskočil. 
   Barevná publikace, v níž na-
příklad najdete Morový sloup 
focený netradičně z Dlouhé 
ulice, Mariánský sloup, sakrální 
sochy, ale i poutníka na scho-
dech domu kultury nebo bustu 
Václava Havla v parku a mnoho 
dalšího, vyšla v nakladatelství 
Baron. V prodeji je v informač-
ním centru v podloubí radnice 
na Mírovém náměstí za 370 ko-
run.                                    (eva)

  Muzejní noc s bohatým progra-
mem proběhne 23. a 24. května 
v Litoměřicích. Tato akce nava-
zuje na předchozí ročníky, které si 
kladou za cíl oslovit návštěvníky 
prezentací institucí, které pečují 
o kulturní dědictví, ukázat jim je 
v netradičním čase a s neobvyk-
lým programem. Litoměřice se 
tak zařadí mezi města, kde pro-
bíhá takzvaný Festival muzejních 

nocí, a zároveň jsou v Ústeckém 
kraji opět jediným městem, kde 
tento festival probíhá ve více 
institucích – celkem sedmi. 
   Program je rozdělen do dvou 
dní. V pátek 23. května bude 
otevřená knihovna a večer si mů-
žete zajít i na film do Kinoklubu 
Ostrov. V sobotu 24. května bude 
Muzejní noc pokračovat v Dílně 
ručního papíru, v muzeu, v gale-

rii, v kavárně Fér Kafe, přilehlém 
parku Václava Havla a v hradu. 
Ve všech zařízeních bude připra-
vena celé řada výtvarných dílen, 
přednášek, koncertů i neobvyk-
lých aktivit.   
   Ve 22.30 bude na náměstí 
fireshow skupiny Ohnivé růže 
s pyrotechnickými efekty, která 
slavnostně celý ročník letošní 
Muzejní noci zakončí.
      Podrobný program naleznete 
na plakátech nebo na webových 
stránkách jednotlivých zařízení 
zapojených do projektu.        (ok)

   Litoměřičané si v neděli 6. 
dubna připomenou výjimečnou 
osobnost kardinála Štěpána 
Trochty, od jehož  úmrtí uply-
ne  tento den 40 let. Nejprve se 
v 10 hodin uskuteční mše svatá 
v katedrále sv. Štěpána, kterou 
bude celebrovat litoměřický 
biskup Mons. Jan Baxant. V 15 
hodin proběhne pietní akt u 
kardinálova hrobu na městském 
hřbitově, a to s účastí starosty 
města Ladislava Chlupáče. V 19 
hodin pak začne v divadle kon-
cert Maranatha Gospel Choir, 
tedy hudebního tělesa zpívají-
cího moderní gospelové písně. 
Vstup bude zdarma, lístky jsou 
k vyzvednutí v infocentru na 
Mírovém náměstí.              (eva)

   Pietní akt, kterým si 
jeho účastníci připo-
mněli 150. výročí úmrtí 
významného hudebního 
skladatele  Václava 
Jindřicha Veita, se 18. 
února uskutečnil u jeho 
hrobu na litoměřickém 
hřbitově. Kromě staros-
ty Ladislava Chlupáče, 
ředitelky ZUŠ  Domini-
ky Valeškové a dalších 
hostů byl přítomen i pro-
fesor Martin Friedrich, 
přímý Veitův potomek. 
Nechyběla ani Mirosla-
va Vencláková, starost-
ka Libochovan, pod něž 
spadá obec Řepnice, v 
níž se skladatel 19. ledna 
roku 1806 narodil a kde 
je umístěna pamětní 
deska.
   „Litoměřice jsou v mnoha 
ohledech městem hudby. Kromě 
řady jiných hudebních těles zde 
působí téměř dvacet pěveckých 
sborů. Osobnost, kterou byl hu-
dební skladatel Václav Jindřich 

Veit, je třeba si připomínat,“ 
uvedl starosta Ladislav Chlu-
páč. Svá slova pronesl u zdařilé 
kopie původního bronzového 
náhrobku, který je uložen v de-
pozitáři. Autorem kopie, která 
byla usazena teprve nedávno, 
je restaurátor Oblastního muzea 

v Litoměřicích Josef 
Doležal. Náklady spo-
jené s výrobou uhradi-
lo město.
   Litoměřice jsou 
známé tím, že zde 
zakončil svou životní 
pouť básník Karel Hy-
nek Mácha. „Málokdo 
však ví, že závěr svého 
života zde prožil i hu-
dební skladatel Václav 
Jindřich Veit, jehož 
tvorba vynikala čisto-
tou hudebního stylu 
a navíc do ní dokázal 
vkusně vkomponovat 
krásu české lidové 
písně,“ připomněla 
Dominika Valešková. 
   Veitovo dílo v Li-
toměřicích naposledy 

znělo v  divadle 19. ledna 
2006 u příležitosti 200. výročí 
skladatelova narození. Tehdy 
profesor Friedrich předal městu 
posmrtnou masku svého předka, 
která je uschována v depozitáři 
muzea.                               (eva)

   Dílna ručního papíru přichází 
s novým projektem, který bude 
zakončen dobročinnou aukcí. 
Výtěžek je určen pro hospic. 
   V současné době připravujeme 
prostor pro výtvarné zpracovaní 
a úpravu starých „nepotřeb-
ných“ židlí, které po jejich pří-
padné rekonstrukci a následném 
zkrášlení nabídneme v charita-
tivní aukci. Ta proběhne na kon-
ci května v hradu. Renovované 
židle budou vystaveny nejen na 
webech partnerů projektu (CCR, 
ZUŠ, Zdravé město Litoměřice, 
hospic apod.), ale také při Mu-
zejní noci, která se uskuteční 
v sobotu 24. května..
   Cílem je propojit jednotlivé 
složky naší společnosti a ukázat, 
že i malé skutky mohou pomá-
hat. Již nyní přinášejí dárci prv-
ní židle a hlásí se zájemci, kteří 
mají zájem o jejich renovaci. 
První židle jsou hotové. Více na 
www.rucnipapir.com. 

                     Irena Štyrandová,  
o. s. Dílna ručního papíru

PŘIPOMENEME SI 
KARDINÁLA TROCHTU PIETNÍ AKT PŘIPOMNĚL 

OSOBNOST SKLADATELE

Osobnost významného českého hudebního sklada-
tele připomněl starosta Chlupáč. Pietní akt proběhl 
u zdařilé kopie původního bronzového náhrobku. 
Autorem kopie je restaurátor oblastního muzea Josef 
Doležal.                                         Foto Eva Břeňová 

K MUZEJNÍ NOCI 
SE PŘIPOJÍ I LITOMĚŘICE

KDO SE TO NA NÁS DÍVÁ

Fotograf Pavel Rýva (vlevo) a 
autor textů Oldřich Doskočil 
představili knihu „Kdo se to na 
nás dívá“.     Foto Eva Břeňová 

PŘINESTE ŽIDLI, 
A POMOZTE HOSPICI

   Fotografická soutěž na téma 
sociální služby očima veřejnos-
ti bude 30. dubna  ukončena. 
Fotografie by měly přiblížit 
vnímání sociální tematiky očima 
veřejnosti.  Soutěž je určena pro 
všechny věkové skupiny. Foto-
grafie vyhodnotí odborná komi-
se a vítěz obdrží hodnotnou po-
ukázku. Více informací na http:
//komplan.litomerice.cz.       (jh)

FOTOSOUTĚŽ 
POMALU KONČÍ
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MUZEUM ZVE
6. 3.  – 25. 5. 
Léčivé rostliny 
a jejich dvojníci
Výstava o rostlinách s léčivý-
mi účinky a snadno zaměnitel-
ných druzích.

19. 4. od 10 do 17 hodin
Rostlinková velikonoční díl-
na — tvoření pro malé i velké. 
Barvení vajíček přírodními 
barvivy, zdobení rostlinami a 
rostlinnými motivy. Vstupné: 
35 Kč

22. 4. „Jak se pěstují bio-by-
linky v Zahradě Čech“
Návštěva Svobodného statku 
na soutoku (Camphill)  v Čes-
kých Kopistech spojená s ko-
mentovanou prohlídkou. Sraz 
v 15:00 na aut. zast. v Čes-
kých Kopistech (bus v 14:38 
z Litoměřic, nástupiště č. 8). 

8. 5. „Léčivé býlí 
na Radobýlu“
Přírodovědný výlet po trase 
Žalhostice – Radobýl – Li-
toměřice. Sraz v 9:45 na žst. 
Žalhostice (vlak v 9:40 z Lito-
měřic, vlak v 9:36 z Lovosic).

24. 5. Muzejní noc 2014
Naučně-zábavné aktivity 
inspirované výstavou Léčivé 
rostliny a jejich dvojníci. Sou-
částí programu bude beseda 
„Od semínka k rostlině  aneb 
Vyrábět nebo pěstovat“ na 
téma bio-zemědělství s J. Len-
hartem z Camphillu v Českých 
Kopistech, která začne v 15 h. 
Vstup zdarma.

   Základní umělecká škola Litoměřice ve spo-
lupráci s DDM Rozmarýn  pořádala v měsících 
únoru a březnu okresní kola  národní soutěže žáků 
ZUŠ vyhlášené MŠMT. V tomto školním roce se 
soutěží ve hře na klavír, kytaru a smyčcové ná-
stroje, v přednesu a literární tvorbě, ve výtvarné 
tvorbě.
   Okresní kolo soutěže ve hře na klavír proběhlo 
21. února v sále litoměřické ZUŠ. Do krajského 
kola postoupili žáci Magdaléna Pallasová (kate-
gorie O), Tomáš Svoboda (kat. I), Markéta Miná-
řová (kat. VI), Sára Korábová (kat.VII) a Kateřina 
Laryšová (kat.VII). Ve hře na kytaru zvítězili a do 
krajského kola postoupili žáci Tobiáš Sedláček 
(kat.OB), Filip Kastl (kat. II) a Radomír Fifik 
(kat. V). 
   Soutěž ve hře na smyčce byla v tomto roce bo-

hatá v zastoupení nástrojů. Vedle houslí zazněla i 
viola,  violoncella a kontrabas. Ve hře na housle 
zvítězila a postoupila Ludmila Landová (kat. 
VIII) a Štěpán Košťál (kat.IX). V koncertantním 
obsazení zahrály a získaly první místo s postupem 
Sára Korábová a Ludmila Landová (obě kategorie 
II), ve hře na violoncella zvítězily a postoupily 
do vyšší soutěže Marie Puldová (kat.VI) a Nikol 
Loskotová (kat. VIII). Úžasným výkonem pře-
kvapil porotu Luen Checchia Concalves (kat. III), 
vítěz ve hře na kontrabas.
   Práce žáků z ateliéru Jany Veselé a  ateliéru Mgr. 
Jana Choury jsou v těchto dnech vystaveny v Ga-
lerii Emila Filly v Ústí nad Labem v rámci krajské 
přehlídky výtvarných prací žáků ZUŠ.

Dominika Valešková, 
ředitelka ZUŠ Litoměřice

    K zápisům do škol zřizova-
ných městem Litoměřice dorazi-
lo v únoru 435 dětí. S ohledem 
na odklady zahájení povinné 
školní docházky  je přitom 
pravděpodobné, že do prvních 
tříd usedne v září stejný počet 
prvňáků jako loni, kdy jich bylo 
340. 
   Jak vyplynulo ze seznamů, 
některé šesti a sedmileté děti se 
zápisu účastnily ve dvou, někdy 
dokonce i ve třech školách. Nej-
více předškoláků (102)  přišlo na 
ZŠ Ladova, která tak v září stej-
ně jako v loňském roce otevře 
tři první třídy a zřejmě uspokojí 
zájem všech. Pravděpodobně 
stejný počet otevře i ZŠ U Stadi-
onu. Ostatní  plánují od  září dvě 
třídy prvňáčků. 
    „I letos se opakuje situace, že 
převis poptávky nad kapacitními 
možnostmi nastal v Masarykově 
ZŠ, kam se hlásí 92 předškoláků, 
a v ZŠ Boženy Němcové, kam 
jich chce 91. Obě zařízení totiž 
mohou otevřít jen dvě třídy,“  
uvedla  vedoucí odboru školství, 
kultury, sportu a památkové 
péče městského úřadu Andrea 
Křížová. Přednost při přijetí 
mají děti ze spádové oblasti, při-
čemž spádovost je dána vyhláš-
kou města. Dále mají jednotlivé 
školy vlastní kritéria. Většinou 

upřednostňují děti,  jejichž starší 
sourozenec již školu navštěvuje, 
případně se ve spádovém ob-
vodu nachází pracoviště rodičů 
apod. Vzhledem k dostatku míst 

v základních školách nehrozí, že 
by někdo nebyl umístěn.
   Konečné počty dětí se dozvíme 
na počátku června, podle počtu 
odkladů.                             (eva)

ŠKOLY ŽILY ZÁPISY DO PRVNÍCH TŘÍD

Příjemné prostředí, drobné dárečky, vlídné přijetí, jež se dostalo 
nejen dětem, ale i rodičům. Tak vypadala v průběhu zápisů atmo-
sféra na ZŠ Na Valech, kam přišel s maminkou i sedmiletý  Matýsek  
Vojtěcha. Od paní učitelky Ivy Záhorkové se mu za jeho šikovnost 
dostalo velké pochvaly. „Už umím počítat do stovky,“ pochlubil se 
bez známky nervozity  klučina.                             Foto Eva Břeňová 

DĚTI ZE ZUŠ JSOU ÚSPĚŠNÉ

Zatím největšího  úspěchu do-
sáhl žák dramatického oboru 
František Tichý, který v kraj-
ském kole konaném v Litvínově 
zvítězil  a postoupil do ústřední-
ho kola.          Foto: achiv škola

    Učitel Základní školy U Sta-
dionu Václav Dycka získal pro 
letošní rok krajské prvenství 
v anketě Zlatý Ámos, jež je 
prestižní soutěží o nejoblíbe-
nějšího učitele České republiky. 
Zajímavá je tím, že soutěžící do 
ní hlásí sami žáci. Jako vítěz 
krajského kola postoupil do 
celorepublikového kola, jehož 
výsledky byly vyhlášeny v pá-
tek 29. března, tedy po uzávěrce 
Radničního zpravodaje.

VÁCLAV DYCKA JE 
OBLÍBENÝ UČITEL

Václav Dycka po vyhlášení.

Jste srdečně zváni na FÉ-
ROVOU SNÍDANI v sobotu 
10. května od 10.00 hod. na 
zahradu Masarykovy ZŠ.
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BABOVŘESKY 2. (ČR, 2014, 
komedie).  Letní komedie 
Zdeňka Trošky je úsměvným 
obrázkem ze života v současné 
vesnici. Od 17:30 hod.

 KOYAANISQATSI (USA, 
1982, hudební). Strhující umě-
lecký dokument Koyaanisqatsi 
je předchůdcem u nás dobře 
známého snímku Powaqqatsi. 
Od 20:00 hod
CAPTAIN AMERICA: Ná-
vrat prvního Avengera 3D 
(USA, 2014, fantasy). Steve 
Rogers neboli Captain Amerika 
se nechtěně zaplétá do pavučiny 
intrik, které ohrožují celý svět. 
Od 17:30 hod.

 CAPTAIN AMERICA: Návrat 
prvního Avengera  2D. 
Od 20:00 hod
CAPTAIN AMERICA: Ná-
vrat prvního Avengera 2D. 
Od 17:30 hod.

 CAPTAIN AMERICA: Návrat 
prvního Avengera 3D. 
Od 20:00 hod.
ONA (USA, 2014, romantický, 
sci-fi). Film o moderním roman-
tickém vztahu.  Od 22:00 hod.
VELKÁ OŘÍŠKOVÁ LOU-
PEŽ. (Kanada, USA, 2014, 
animovaná komedie).Veverčák 
Surly a jeho krysí kamarád Bud-
dy mají něco za lubem.  
Od 15:00 hod. 

 ONA. Od 17:30 hod.
 CAPTAIN AMERICA: Návrat 

prvního Avengera  2D.
 Od 20:00 hod
 CAPTAIN AMERICA: Návrat 

prvního Avengera  3D 
Od 22:00 hod
VELKÁ OŘÍŠKOVÁ LOU-
PEŽ. Od 15:00 hod. 
CAPTAIN AMERICA: Ná-
vrat prvního Avengera 3D. 
Od 17:30 hod.
ONA. Od 20:00 hod.
POJEDEME K MOŘI. (ČR, 
2014, rodinný) – účast tvůrců. 
Od 18:00 hod.

CAPTAIN AMERICA: Návrat 
prvního Avengera 2D. 
Od 17:30 hod. 
BABOVŘESKY 2.  Od 20 h.
300: Vzestup říše ( USA, 2014, 
historický, akční). Pokračování 
epické ságy se přesouvá na nové 
bojiště - na moře. Od 17:30 hod.
V NITRU LIEWYNA DAVISE 
(USA, 2013, hudební drama). 
Příběh ambiciózního a talento-
vaného mladého muzikanta. Od 
20:00 hod.
JUSTIN BIEBER´S BELIVE. 
(USA, 2014, hudební). Druhý 
film o Justinově životě. 
Od 15:30 hod.
RIO 2 3D (USA, 2014, ani-
movaný). Blue se svou novou 
rodinou zjistí velké tajemství.  
Nejsou na světě sami. Od 17:30
POJEDEME K MOŘI. 
Od 20:00 hod.
ZA KAMARÁDY Z TELEVI-
ZE (ČR, 60 min., pohádkové 
pásmo). Od 9:30 hod.
RIO 2 2D. Od 17:30 hod.
POJEDEME K MOŘI. 
Od 20:00 hod.
POJEDEME K MOŘI. 
Od 22:00 hod.
RIO 2 3D. Od 15:00 hod.
DO KINA ZA KRTKEM (Po-
kádkové pásmo v kinokavárně). 
Od 15:05 hod.
RIO 2 2D. Od 17:30 hod 
POJEDEME K MOŘI 
Od 20:00 hod.
POJEDEME K MOŘI 
Od 22:00 hod.
MICHAL JE PAJDULÁK 
(Divadelní představení Michala 
Nesvadby). Od 10:30 hod.
RIO 2 2D. Od 15:00 hod 
JUSTIN BIEBER´S BELIVE. 
Od 17:30 hod.
POJEDEME K MOŘI. 
Od 20.00 hod.
JUSTIN BIEBER´S BELIVE. 
Od 15:30 hod
RIO 2 3D.   Od 17:30 hod
POJEDEME K MOŘI. 

Od 20:00 hod.
POJEDEME K MOŘI. 
Od 17:30 hod.
POJEDEME K MOŘI. 
Od 20:00 hod.
POJEDEME K MOŘI. 
Od 17:30 hod.
PHILOMENA (VB, 2013, 
drama). Pozoruhodná cesta 
dvou velice odlišných lidí za 
tajemstvím, které bylo skryté půl 
století. Od 20:00 hod.
DETEKTIV DOWN (Itálie 
Norsko, Dánsko, ČR, komedie)
Robert chce být soukromým 
detektivem, což ale není tak 
jednoduché, pokud máte jako on 
Downův syndrom. Od 17:30 h.
TRANSCENDENCE (USA, 
2014, sci-fi). Příběh tří vědců, 
pracujících na struktuře kmeno-
vých buněk a pokročilé počíta-
čové technologii. Od 20:00 hod.
DETEKTIV DOWN. 
Od 17:30 hod.
DÁL NIC. (ČR 2014, doku-
ment). Nejznámější kus dálnice 
- D8. Od 20 h.
300: Vzestup říše. Od 22 h.
DOBRODRUŽSTVÍ PANA 
PEABODYHO A SHERMA-
NA.  (USA, 2014, animovaný). 
Když dítě může mít psa, proč by 
pes nemohl mít dítě? Od 15 h.
TRANSCENDENCE. 
Od 17:30 hod.
10 PRAVIDEL JAK SBALIT 
HOLKU ( ČR, 2014, komedie)
Pomůže otec a kamarádi sbalit 
holku svých snů? Od 20:00 hod. 
DETEKTIV DOWN. 
Od 22:00 hod.
DOBRODRUŽSTVÍ PANA 
PEABODYHO A SHERMA-
NA. Od 15:00 hod.
10 PRAVIDEL JAK SBALIT 
HOLKU. Od 17:30 hod.
DETEKTIV DOWN. Od 20 h..
TRANSCENDENCE.  
Od 22:00 hod.   
LEGO PŘÍBĚH. (USA, 2014, 
animovaný). Od 15:30 hod.

TRANSCENDENCE. 
Od 17:30 hod 

 10 PRAVIDEL JAK SBALIT 
HOLKU.  Od 20.00 hod.
DLOUHÁ CESTA DOLŮ. 
(VB, 2014, komedie). Čtyři 
neznámí lidé se potkají na ob-
líbeném místě sebevrahů. Od 
17:30 hod.
BABOVŘESKY 2. Od 20 h.
KRÁSNO. (ČR, 2014, černá 
komedie). Od 22 h. 
AMAZING SPIDER-MAN 2. 
- 2D(USA, 2014, dobrodužný)

 Od 17:30 hod.
AMAZING SPIDER-MAN 2. 
- 3D Od 20:00 hod.
AMAZING SPIDER-MAN 2. 
- 3D. Od 17:30 hod. 
DLOUHÁ CESTA DOLŮ. Od 
20:00 hod.
AMAZING SPIDER-MAN 2. 
- 2D. Od 22:00 hod.
ZVONILKA A PIRÁTI 3D. 
(USA, 2014, animovaný). Zvo-
nilka se společně se svými přá-
teli musí vydat na dobrodružnou 
pouť. 15:30 hod.
BABOVŘESKY 2. 
Od 17:30 hod. 
AMAZING SPIDER-MAN 2. 
- 2D. Od 20:00 hod.
DLOUHÁ CESTA DOLŮ. 
Od 22:00 hod.
ZVONILKA A PIRÁTI 2D. 
Od 15:00 hod. 
AMAZING SPIDER-MAN 2. 
- 2D. Od 17:30 hod.
NEKONEČNÁ LÁSKA 
(USA, 2014, drama). Od 20 h.
AMAZING SPIDER-MAN 2. 
- 3D. Od 17:30 hod.
NEKONEČNÁ LÁSKA. 
Od 20:00 hod.
NEKONEČNÁ LÁSKA. 
Od 17:30 hod.

 DLOUHÁ CESTA DOLŮ. 
Od 20:00 hod.
NEKONEČNÁ LÁSKA. 
Od 17:30 hod.
FAIR PLAY (ČR, 2014, 
drama). Od 20:00 hod.
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DUBEN
Čert a Káča/ Divadlo DUHA 
Polné. Lidová pohádka o Káče,  
Od 9:00 a 10:30 hod.
Koncert ZUŠ. Od 18:00 hod.
O broučkovi/ Sváťovo dividlo.  
Od 15:00 hod.
Zatoulané velikonoční vajíčko/ 
DS Okýnko. Zazpíváme si veli-
konoční koledu a zahrajeme si 
společně pohádky. Od 9 a 10:30.
Vernisáž ENKAUSTIKY/ Eliš-
ka Krutišová.  Od 18:00 hod.
ČERVENÁ/ Divadlo v Řeznické 
Praha. Hra na motivy skutečné 
události, života a osudu umělce 
Marka Rothka. Od 19:00 hod.
Jo, není to jednoduché/ Divadlo 
Palace.. Fr. komedie o tom, jak 
může dopadnout doučování ma-
tematiky pod peřinou. Od 19 h.
Povídání ovčí babičky/ Sváťovo 
dividlo. Od 10:00 hod.
BOHEMIA BALET II./ Taneč-
ní konzervatoř hlavního města 
Prahy. Od 19:00 hod.
Čtyřlístek v pohádce/ Divadlo 
Na RozHRAní Praha. Od 15:h.

 Čert to nemá nikdy lehké/ Li-
-Di Litoměřice. Od 9 a 10:30 h.

    2.4.

   2.4.
   6.4.

   8.4.

  

   8.4.

   9.4.

 

 13.4.

  20.4.

  24.4.

  27.4.

  29.4.

Divadlo
KVĚTEN
Mafie a city/ Divadlo u Hasičů 
Praha. Přiznat svému nejlepšímu 
příteli, že jsem milencem jeho 
dcery, je záležitostí delikátní.  
Od 19:00 h.
O perníkové chaloupce/ Sváťo-
vo dividlo. Od 10:00 h.
Koncert pro děti/ Pavel No-
vák. Do perfektně napsaných 
a nadčasových scénářů Pavla 
Nováka vložil syn Pavel spolu s 
muzikanty nový rozměr - náboj 
mladší generace. Od 9:00 h.
Dokonalá svatba/ Divadelní 
společnost INDIGO. Bill a Ra-
chel jsou šťastný pár, který má 
před svatbou. Jenže .... Od 19 h.
Ave Maria a nejkrásnější spiri-
tuály/ Edita Adlerová a Vladimír 
Roubal. Varhanní koncert se zpě-
vy. Od 19 h.
O medvědu Ondřejovi/ Diva-
delní společnost Julie Jurištové.  
Od 9:00 a 10:30.
Princezna na hrášku/ Sváťovo 
dividlo. Od 10 h.
Koncert ZUŠ/ Základní umělec-
ká škola Litoměřice. 
Od 18:00 hod.

   
   7.5.

  11.5.

  14.5.

  19.5.

  22.5.

  23.5.

  25.5.
 
  28.5.
 

Dům kultury
DUBEN
FESTIVAL TANEČNÍHO 
MLÁDÍ 2014. Semifinále 12. 
ročníku Mistrovství ČR SUT 
v parketovém tanci.  Vstupné: 
dospělí 100 Kč / děti 50 Kč. Od 
11.30 hodin        
VINAŘSKÉ LITOMĚŘICE
Tradiční výstava českých a 
moravských vín s mezinárodní 
účastí. Vstupné pouze na místě 
s degustační skleničkou pátek: 
300 Kč / sobota: 200 Kč. Od 10 
do 19 hodin. 
SAFETY ROAD VELETRH 
PREVENCE PRO MLADÉ 
ŘIDIČE.  Osvěta pro studenty 
středních škol. Unikátní projekt 
umožní vyzkoušet si na vlastní 
kůži simulaci jízdy v krizových 
situacích. Pro veřejnost je tato 
akce zpřístupněna od 15 do 17 
hodin. Vstup zdarma. 
TANEČNÍ ODPOLEDNE
Hudba všech žánrů pro všechny 
generace. K tanci  a poslechu 
hraje VIVA SONG VÍTI VÁV-
RY. Od 15 hodin. 
EVA EMINGEROVÁ. TOP 
JAZZ VOCAL - zpěvačka s 
neobyčejně poutavým hlasem 

a mimořádným žánrovým roz-
sahem. Vstupné: v předprodeji 
150 Kč / v den akce 190 Kč
Rezervace platí 10 dní, maxi-
málně do 13.4. Od 19.30 h.
KVĚTEN
Radim Uzel a Pepa Štross aneb 
O sexu převážně nevážně. Hu-
morné vyprávění  s doprovodem 
písničkáře . Od 19.30 h. 
FESTIVAL TANEČNÍHO 
MLÁDÍ 2014.  Finále 12. 
ročníku Mistrovství ČR SUT 
v parketovém tanci. Od 11.30 
hod. Vstupné: dospělí 100 Kč / 
děti 50Kč
TECHTLE MECHTLE  tra-
vesti  revue uvádí nový nadča-
sový pořad „2106“. Od 19.30 h. 
Taneční odpoledne pro všech-
ny generace. K tanci a poslechu 
hraje Rosťa Pechoušek Band . 
Vstupné: 65 Kč. Od 15 hodin 
Dívčí válka. Komedie Čechova 
prozatímně osvobozeného diva-
dla. Od 18.30 hodin. 
Na počest Františka Honzáka. 
Koncert, kam přijdou zazpívat s 
orchestrem krásné písně a sklad-
by Rosťa Pechoušek, Mirka Do-
lejší a další. Od 18.30 hod. 

   
    5.4.

   11.4.
 - 12.4.
 

   16.4.

   20.4.

   23.4.

  

 6.5.
  

  10.5.

   
   

   13.5.
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1. - 3. 4. Velikonoční 
jarmark 9,00-12,00, 13,00-
15,00 hodin
5. 4. Keramická dílna. Pro 
děti, rodiče i prarodiče. Od 
9,00-12,00 hodin. CENA: 
100,- Kč na hodinu
12. 4. Velikonoční tvoření 
pro rodiny 9,00-12,00 hodin
13. 4. Účast na velikonoč-
ním jarmarku na Hradě Li-
toměřice 10,00-17,00 hodin. 
Předvedeme ukázky činností 
dětí, točení na kruhu, ple-
tení košíků z pedigu, věnce 
z organzy a filcu, píchaný 
patchwork.
16. 4. Fimo kurz – razítka na 
polymer – Gorjuss od 17,00 
hodin. Rukodělný seminář 
Halky Lacinové  pro dospělé 
a mládež. Přihlášky do 11. 4.
17. 4. Velikonoční pří-
městský tábor 7,00-15,30 
hodin. Celodenní program 
pro školní děti. Tento den 
bude zaměřen na hledání 
velikonočních vajíček a na 
výrobu velikonočních deko-
rací. Cena 100,- Kč (v ceně 
zahrnut teplý oběd)
17. 4. Magic turnaj 
8,00-12,00 hodin. Od 8 let. 
Vstupné 30 Kč. 
17. 4. Turnaj ve hře Domi-
nion 12,30-15,30 hodin. Od 
8 let.
18. 4. Exkurze do české te-
levize 6,55-14,45 hodin
Akce pro školní děti. Exkur-
ze je součástí příměstského 
tábora. Přihlášky  do 3. 4. 
Cena 250,- Kč, v ceně je 
zahrnuto jízdné a poplatek za 
exkurzi . 
22. 4. Den Země s Rozma-
rýnem aneb Život se psem 
není pod psa. 
Akce pro školy v rámci oslav 
Dne Země na Střeleckém os-
trově od 9,00-12,00 hodin
25. – 26. 4. Zlatá včela
Oblastní kolo republikové 
soutěže pro mladé včelaře 
v letošním roce u nás v Lito-
měřicích pod záštitou DDM 
Rozmarýn Litoměřice. 
30. 4. Pálení čarodějnic 
16,00-21,00 hodin. Dopro-
vodný program a soutěže 
pro děti, opékání buřtíků a 
zpěv u ohně. Akce začíná na 
Mírovém náměstí, odkud se 
půjde průvodem na Střelecký 
ostrov.

24. 3. – 10.5.
TISÍC A JEDEN KOBEREC 
/ VÝSTAVA. Vítězné práce z li-
terárně-výtvarné soutěže.
Máchovou stopou 2014 / Lite-
rární soutěž. 
„Jistým bodem počínaje není 
již návratu. Toho bodu je třeba 
dosáhnout“. Dospělí a středo-
školáci mohou do 31. 8.  na 
adresu machovoustopou@se-
znam.cz posílat povídku do 4 
stran na motivy citátu.  Více na 
www.knihovnalitomerice.cz
4. 4.  v 9.30 hodin
Čokoláda s příběhem / Spolek  
LiPen. Beseda o tom, co je a co 
není férový obchod. Ukázky vý-
roby cukrovinek a jejich ochut-
návka. Zajímavé recepty.
9. 4. v 18 h. Falun Gogn / Zdra-
vý životní styl. Zdokonalování 
mysli a těla.  Přednáší Bohumil 
Bartošek
14. 4. v 17.00 h. Trénování 
paměti  / Paměťové techniky 
pro studenty. Přednáší  H. Len-
dacká. 
16. 4. v 18.00 hodin
Putování po proudu 2014 / 
Autorský večer. Druhý ročník 
osvětové akce na podporu autis-
mu. P. Hlušička a V.  Havránek 
zdolají 400 km po proudu jedné 
z našich největších řek  – Labe. 
 22. 4. v 18.00 hodin
Smaragdový Buddha / Příběhy 
světa. Příběh putování sošky 
Buddhy v Jihovýchodní Asii. 
Přednáší  J. Štefaniková
23. 4. v 15.00 hodin
Malované rozhovory / Spolek 
LiPen. Jednoduchá technika 
malby akvarelem.  Přihlášky a 
dotazy: klub.lipen@seznam.cz
23. 4. v 18.00 hodin
Není cesta jako cesta / World-
trek. S dětmi na skály, do hor, 
do cizích krajů .  Autorský večer 
s K. Minkovou a A. Podivín-
ským.
26. 4.  9.00 – 12.00
Storytelling I. / Workshop  (9 
do 99 let). Hlaste se na akvi-
zice@knihovnalitomerice.cz 
nebo facebooku.  Naváže  série 
dalších tří setkání – 26.4.; 10.5. 
a 7.6. Lektorka: L. Pařízková

DĚTEM
SLEDUJTE NÁŠ NOVÝ 
DĚTSKÝ WEB !!!

HODY, HODY DOPROVO-
DY……Internetová soutěž o 

velikonočních tradicích. Otázky 
najdete na webu: detske.knihov-
nalitomerice.cz.

ŠPERKOVNICE
Každé ÚT od 15.00-16.30 h.

4. 4. / zadáno
NOC S ANDERSENEM
Pohádkové nocování na podpo-
ru dětského čtenářství.

5. 4.  9.00 – 12.00
Staň se rozhlasovým reporté-
rem I. / Workshop. Rozhlasová 
dílna pro rodiče i děti. Lektorky:  
G. Albrechtová a L. Jirásková

ZADÁNO PRO ŠKOLY:
Kouzelná baterka – čtení 
v rámci projektu Knížka pro 
prvňáčka – ZŠ B. Němcové, ZŠ 
Na Valech a Lingua universal
Jaro v knihách  -  pro MŠ
Krteček – pořad pro MŠ 
Pohádkové toulky za zvířátky 
– pořad pro ZŠ
Pohádky bez princezny a dra-
ka – moderní pohádky – pořad 
pro ZŠ
Cesta do pravěku – pro ZŠ

KVĚTEN 2014

6.5. v 17.00 hodin
TANARTE. Další spojení prv-
ků tantrajógy a arteterapie v 
kruhu žen. 

10.5. 9.00 – 12.00
Storytelling II. / Workshop 

12.5. v 17.00 hodin
Výživa a cvičení pro mozek / 
Trénování paměti. Přednáší H.  
Lendacká. 

13.5. v 17.00 hodin
Autorský večer Magdaleny 
Radostové. Vietnam – ze se-
veru na jih

14.5. 18.00 – 23.00 hodin
NOC LITERATURY. Čtení 
známých osobností na netra-
dičních místech + Máchovský 
úplňkový pochod na Radobýl.

21.5. v 18.00 hodin
Zdravý životní styl / Beseda o 
bezpečném užívání léků s T. Ci-
krtem, autorem knížky Příběhy 
léků, za účasti lékárníka.

 23.5. 17.00 – 21.00 hodin

MUZEJNÍ NOC.  Páteční 
podvečer plný vůní bylinek, s 
ochutnávkou čajů, bylinkovou 
poradnou a  soutěžemi.

27.5. v 18.00 hodin
PŘÍBĚHY SVĚTA. Po stopách 
Krista v Zemi zaslíbené. Před-
náší  J. Štefaniková

DĚTEM
ŠPERKOVNICE
Každé ÚT od 15.00-16.30 h.

12.5. 14.00 – 16.00
S knihovnou do pohádky 
(v rámci akce „ Místa v Litomě-
řicích přátelská rodině“).

31.5. v 9.00 HODIN
Víkendový výlet: Sobotní výlet 
pro děti, rodiče i prarodiče. Pu-
tování za příběhem bude propo-
jeno s geocachingem  a čtením 
knih v přírodě. Více na http:
//detske.knihovnalitomerice.cz
Pořádáno v rámci akce „ Místa 
v Litoměřicích přátelská rodi-
ně“.

SENIORŮM
Od 65 let registrace ZDARMA

9.5. v 9.00 hodin
Žonglování / Dopolední klub 
aktivního stáří. Lektorka klubu:  
H. Lendacká. Pořádáno v rámci 
akce „Místa v Litoměřicích přá-
telská nejen seniorům“.

20.5.  Čtení, psaní, hraní / 
Spolek LiPen. Pořádáno v rám-
ci akce „Místa v Litoměřicích 
přátelská seniorům“.

DOPOLEDNÍ KLUB AK-
TIVNÍHO STAŘÍ:
Každý PÁ od 9.00–11.00 h.

KDYŽ TVOŘÍ SENIOŘI / 
klub tvůrčího psaní
Každé ÚT od 15.00–16.30 h.

ANGLIČTINA
PRO SENIORY
Každé úterý dopoledne

PŘIPRAVUJEME
ZÁKLADNÍ KURZ TRÉNO-
VÁNÍ PAMĚTI
1x týdně, pondělí: 9.30 – 11.00, 
začátek bude upřesněn (duben)
CENA: senioři a nezaměstnaní: 
290 Kč / 8 lekcí    ostatní: 490 
Kč / 8 lekcí

KNIHOVNA ZVE MALÉ I VELKÉ DDM ROZMARÝN
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26. 4. ČISTÝ OSTROV
          – NAŠE RADOST
Rodinná akce podpořená Zdra-
vým městem  - pokřtíme nové 
odpočinkové prvky na Střelec-
kém ostrově. Program: divadlo 
pro děti a dílna zaměřená na 
recyklovaný materiál (výroba 
loutek), miniškola frisbee, spo-
lečný úklid a projekce filmu 
Lidský rozměr v Hospodě. Za-
čátek po 14. hodině. 
17. 5. SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ 
          LETNÍHO KINA
Slavnostní zahájení sezóny s 
novým projektorem a zvukem. 
Program: divadlo Krab, Už jsme 
doma s hudebním programem 
z večerníčku Krysáci, projekce 
večerníčku Krysáci,  večerní 
projekce a další. Začátek po 14. 
hodině.  Projekce v letním kině  
- 9., 17. (slavnostní zahájení) ,  
22. (v rámci Muzejní noci), 30. 
května. Program bude upřesněn. 
Více na www.kinoostrov.cz.

    Veřejnoprávní médium Český rozhlas 
Sever  zahájil nový rok s velkými programo-
vými změnami. Ve všední den odpoledne a o 
víkendu vysílá nové atraktivní pořady a nabí-
zí také více aktuálních zpráv a očekávaných 
událostí z Litoměřic okolí. O nové skladbě 
vysílání jsme si povídali s ředitelem stanice 
Milanem Knotkem.
   Je to velká změna?
   „Docela ano. ČRo Sever dostal nový zvu-
kový obal. Vysíláme více aktualit ze života 
všedního dne i událostí, které nás „právě 
dnes“  ještě čekají. Prohlubujeme přímý 
kontakt s posluchačem – ten může ovlivňo-
vat náš program více, než dosud. Písničky 
na přání jsme rozdělili na dva bloky – první 
hodina začíná v poledne a druhá v 17.00 hod. 
Ohlasy jsou dobré.
   Co zábavné pořady?

   „Od pondělí do pátku posluchači slyší ve 
13.00 hod. nový pořad Česko země nezná-
má, který je zajímavou soutěží o městech 
ČR a jejich osobnostech. Pořad moderovaný 
Pavlem Kudrnou je spojen s každodenní vý-
hrou velice hezkých cen. Pro ty, kteří mají 
rádi slavné české komiky z doby kvalitní a 
kultivované zábavy, jsme  ve všední den ve 
čtyři odpoledne zařadili pořad Humoriáda. 
Posluchači si zde mohou živě vybrat, jestli 
chtějí slyšet Menšíka, Sováka nebo třeba Ivu 
Janžurovou.
   Změny se dotkly také víkendu?
   „V sobotu dopoledne jsme zařadili nový 
magazín pro kutily a zahrádkáře a po něm jde 
v živém vysílání veterinární poradna, kam je 
možné odborníkovi zavolat pro naléhavou 
radu. Na nedělní dopoledne je připraven 
gastronomický magazín Pochoutky. A další 

novinkou je pořad Hvězdné návraty, což 
je medailon herců a dalších zajímavých 
osobností. Tento pořad běží na ČRo Sever 
v sobotu i v neděli vždy od čtyř do pěti od-
poledne.“
   Jak na změny ve vysílání reagují poslu-
chači?
   Většina ohlasů je pozitivních. Nové pořa-
dy se líbí a posluchači oceňují i lepší výběr 
hudby. Co se týká kritiky, posluchači se ptají, 
proč skončil oblíbený Oldies club Ivana 
Dolejšího. Ivan se rozhodl odejít na zaslou-
žený odpočinek a pořad už bohužel nevyrábí, 
nicméně na přání posluchačů budeme Oldies 
club reprízovat v neděli před polednem. Se-
tkávám se také s pochvalou týkající se zpra-
vodajství, což mě velice těší, protože nikde 
jinde tak komplexní informace z běžného 
života na Litoměřicku nenajdeme.

   Na brány města Litoměřice 
klepe opravdový svátek vína. 
Soutěžní, prezentační a prodej-
ní akce Vinařské Litoměřice, 
která se uskuteční ve dnech 11. 
a 12. dubna v domě kultury a 
v sousedním hradu, jím totiž 
nepochybně je.  Do Litoměřic 
nepřijedou jen desítky čes-
kých, ale i zahraničních vinařů, 
stovky milovníků kvalitních 
vín, ale i řada hostů. Chybět 
mezi nimi nebude ani ministr 
zemědělství Marian Jurečka, 
prezident Agrární komory 
Milan Veleba, předseda Senátu 
Milan Štěch, místopředseda 
Senátu Přemysl Sobotka, 
hejtman Ústeckého kraje Ol-
dřich Bubeníček, kardinál Do-
minik Duka a další osobnosti, 
včetně biskupa litoměřického 
Jana Baxanta a starosty La-
dislava Chlupáče, pod jehož 
záštitou se akce koná.
   Letos půjde již o 12. ročník. 
„Loňský byl historicky zatím 
nejúspěšnější. Přišlo více než 
3 500 návštěvníků, kteří de-
gustovali vzorky osmi desítek 
vystavovatelů. Ti přivezli do 
Litoměřic výborná vína i pře-
sto, že rok nebyl pro vinice 
klimaticky příznivý,“ uvedl 
Pavel Kacerovský, jednatel 
Ortopedického centra Ústí 
nad Labem, které akci pořá-
dá.  Starosta Chlupáč věří, že 

loni vysoko nastavenou laťku 
posunou organizátoři zase o 
stupínek výš. 
   Šampionem vín Vinařských 
Litoměřic 2013 byl vyhlášen 
Tramín červený, výběr z hroz-
nů, z BM vinařství. Kdo získá 
titul šampiona vín letos, jsme 
v době uzávěrky novin ještě 
nevěděli. Soutěž, kde rozho-
dující slovo měli zemědělští 
inspektoři a akreditovaní 
hodnotitelé, totiž proběhla 31. 
března a 1. dubna na Kolibě. 
Přihlášeno ale bylo rekordních 
826 vzorků vín z 11 států.  
   Program je však již nyní 

velmi dobře znám.  Vinařské 
Litoměřice začínají po oba 
dny v 10 a končí v 19 hodin.  
Předání zlatých a stříbrných 
medailí začíná v pátek v 16 
hodin. O hodinu později bude 
vyhlášen šampion Vinařských 
Litoměřic 2014. Sobotní den 
zpestří odborný seminář o vli-
vu vína na zdraví, kde vystoupí 
dva kardiologové - profesor 
Milan Šamánek a Zuzana Ur-
banová.  Své zkušenosti předá i 
profesor Rokyta, specialista na 
léčbu bolesti. Chybět nebude 
ani sexuolog Radim Uzel.         

Eva Břeňová 

PRESTIŽ VINAŘSKÝCH LITOMĚŘIC 
ROK OD ROKU STOUPÁ

ČRo Sever : LITOMĚŘIČANÉ SI ŘEKLI O OLDIES CLUB

KINOKLUB OSTROV

Stovky návštěvníků míří do Litoměřic ochutnat produkty nejen 
českých, ale i zahraničních vinařů.                   Foto Eva Břeňová 

   Poprvé společně vystavuje 
skupina Devatenáct ve fotogale-
rii nemocnice. Tři série snímků 
s odlišným obsahem jsou moti-
vovány společným tématem „V 
zaujetí“. Rostislav Král nazval 
svou sérii snímků  „Venku?“.  
Patrik Pátek zvolil pro své 
fotky název „Mezi starty“  a 
Josef    Rotter pojmenoval svůj 
cyklus „Vírou opuštěn“. Výsta-
va potrvá do 5. května.        (ph)

KRÁL, PÁTEK A ROTTER
VYSTAVUJÍ SPOLEČNĚ


