
SLOVO STAROSTY
Milí Litoměřičané, 

v poslední 
době se hod-
ně diskutuje 
o litoměřické 
nemocni-
ci. Vývoj ve 
zdravotnictví, 
zachování 
ekonomické-

ho zdraví nemocnice, udržení 
kvalitního personálu a rozsahu 
poskytované zdravotní péče si 
zákonitě vyžádalo potřebu změ-
ny právní formy nemocnice. Za-
ložení akciové společnosti, o níž 
rozhodlo zastupitelstvo, je tedy 
nutnou změnou. V žádném pří-
padě nejde o privatizaci či prodej. 
Diskusi na toto téma vedeme 
již delší čas a průběžně jsme o 
ní veřejnost informovali. Nejde 
tedy o nic nového. Je povinností 
města jako vlastníka nemocnice 
vytvářet co nejlepší podmínky 
pro její fungování a další úspěš-
ný rozvoj. Akciová společnost 
se jeví jako nejvhodnější. Svědčí 
o tom ostatně i fakt, že jde o for-
mu, která je mezi zdravotnický-
mi zařízeními v ČR jedna z nej-
častějších a nejosvědčenějších.  
Naše nemocnice bude i nadále 
poskytovat zdravotní služby v 
nezměněném rozsahu a nadá-
le zůstává ve stoprocentním 
vlastnictví města. Tlak vnějšího 
prostředí je obrovský – z jed-
né strany akciová společnost 
Krajská zdravotní sdružující 
pět zdravotnických zařízení, ze 
strany druhé Podřipská nemoc-
nice s poliklinikou fungující 
jako společnost s ručením ome-
zeným. Musíme udělat vše pro 
to, abychom vnějším podmín-
kám úspěšně odolali a zajistili 
konkurenceschopnost zařízení, 
které patří nám všem. 

Ladislav Chlupáč  

UZAVÍRKA VALŮ KONČÍ
Již následující víkend, tedy 3. a 4. června, dojde k pokládce asfaltového povrchu 

ve druhé části ulice Na Valech - v úseku od ulice Osvobození až ke kruhovému 
objezdu Na Kocandě. Ihned poté by měla být tato páteřní komunikace s novým 
povrchem po téměř tříměsíčním dopravním omezení opět průjezdná. Důvodem 
dopravní uzavírky probíhající ve dvou etapách byla stavebně náročná rekonstruk-
ce kanalizace, jež s sebou nesla na řadě míst několik metrů hluboké i široké výkopy. 

Nadále však řidiči musejí počítat s  řadou dopravních komplikací. Tou 
nejzásadnější zůstane po otevření Valů uzavírka Sovovy a Palachovy ulice, které 
jsou již od počátku dubna neprůjezdné. „Prozatím však zde probíhá jen stavebně 
náročná rekonstrukce kanalizace,“ upozornila vedoucí odboru územního rozvo-
je městského úřadu Venuše Brunclíková. Práce se etapovitě přesouvají ze Sovovy 
ulice výše. Počátkem června se dostanou do úseku, kde na Palachovu ulici ústí 
ulice Křižíkova a Resslova. Akce, jejímž investorem jsou Severočeské vodovody a 
kanalizace, skončí pravděpodobně v srpnu.  Již v červenci však město zahájí kom-
pletní rekonstrukci Palachovy ulice, jejíž celý projekt je zveřejněn na webových 
stránkách města v sekci Uzavírky 2017.  Více na straně 2.  (eva)

VZNIKNE V CENTRU DVĚ STĚ NOVÝCH PARKOVACÍCH MÍST?
Litoměřice mají naději, že přímo v centru 

vznikne téměř dvě stě nových parkovacích 
míst. Vedení města si totiž nechalo zpra-
covat technickou studii na využití bývalé-
ho železničního tunelu jako parkovacího 
domu. Tak vysoký počet míst by podle ní 
přinesla realizace varianty počítající s  in-
stalací tzv. zakladačového systému v tunelu, 
který by dokázal zaparkovat až 158 aut. Pro-

stor pro vznik dalších 38 vozidel pak nabízí 
venkovní část. 

Zastupitelé na mimořádném jednání tech-
nickou studii vzali na vědomí. Zároveň pověřili 
odbor územního rozvoje městského úřadu, aby 
zadal zpracování dalších úrovní projektové do-
kumentace počítající s variantou zakladačového 
systému. Ten již úspěšně funguje v  Chrudimi. 
Zároveň schválili záměr podání žádosti o dotaci 

z  Integrovaného regionálního operačního pro-
gramu na realizaci projektu nazvaného „Objekt 
hromadného parkování u autobusového nádra-
ží“. Podmínky dotačního titulu přitom dávají Li-
toměřicím šanci s žádostí o dotaci uspět. Získat 
mohou až 90% způsobilých nákladů. 

Bývalý železniční tunel je soukromým majet-
kem. Jeho majitel již deklaroval ochotu ho měs-
tu odprodat. Dokončení na straně 2

DOTKNĚTE SE KŘIŠŤÁLOVÝCH 
DLANÍ SLAVNÝCH OSOBNOSTÍ
V Litoměřicích bylo 25. května 

otevřeno Muzeum křišťálových do-
teků. Litoměřický sklář Jan Huňát 
v něm vystavuje zhruba tři desítky 
dlaní významných světových i čes-
kých osobností. Dotknout se tak 
můžeme ruky zachránce židovských 
dětí sira Wintona, prezidenta Havla, 
bývalé ministryně zahraničních věcí 
USA Madelaine Albrightové, ale i 
fenomenálních hokejistů Jágra nebo 
Haška, případně zpěvačky Anasta-
cie či muzikanta Ringo Starra.

„Bylo mým přáním otevřít v rod-
ném městě vlastní muzeum. Díky 
vstřícnosti města, které mi pronaja-
lo reprezentativní prostory v histo-
rickém jádru Litoměřic, se sen stal 
skutečností,“ uvedl sklář Jan Huňát 
u příležitosti slavnostního otevření 
muzea, kterého se zúčastnila i zpě-
vačka Marta Kubišová. Právě její 
otisk ruky rozšíří vystavené křišťálo-
vé exponáty. „Pozvání do Litoměřic 
jsem ráda přijala, je to krásné město 
a těší mě, že moje dlaň se ocitne v 

tak vybrané společnosti,“ prohlásila 
několikanásobná zlatá slavice.

Otevření Muzea křišťálových dote-
ků s překrásným výhledem na kated-
rálu sv. Štěpána uvítali i akci přítomní 
starosta Ladislav Chlupáč společně 
s místostarosty Karlem Krejzou a 
Pavlem Grundem.  „Pro nás je v ČR  

zcela unikátní muzeum Jana Huňá-
ta vítaným produktem vedoucím k 
obohacení turistického ruchu. Věří-
me, a majiteli muzea to z celého srd-
ce přejeme, že návštěvníky zaujme,“ 
shodli se představitelé města.

Muzeum je otevřeno každý den, kro-
mě pondělí, od 10 do 17 hodin.  (eva)

Radniční zpravodaj

STAVBA CYKLOVĚŽE 
NABRALA ZPOŽDĚNÍ

Chybějící stanovisko Minister-
stva pro místní rozvoj je důvodem 
zpoždění stavby skleněné parkovací 
věže u dolního vlakového nádraží. 
Zahájena přitom měla být v dubnu.

Důvodem zdržení jsou nejasnosti 
a odlišné právní výklady poskyto-
vatele dotace k provedeným zadá-
vacím řízením na dodavatele auto-
matického parkovacího zařízení pro 
kola v rámci celé ČR.

Přidělení dotace z MMR však 
tato záležitost neohrozí. V případě 
požadavku na opakování výběrové-
ho řízení  se pouze o několik týdnů 
odsune termín realizace. (eva)

Zpěvačka Marta Kubišová si v doprovodu Jana Huňáta se zájmem prohlíží 
otisk dlaně herce Bolka Polívky. Foto Anna Hrochová
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PALACHOVKA MÁ MÍT VÍCE 
ZELENĚ I PARKOVACÍCH MÍST

Výsledkem revitalizace Palachovy ulice bude kro-
mě jiného i vyšší počet parkovacích míst a více zeleně. 
Vyplývá to z  projektu, který je kompletně zveřejněn 
na webových stránkách města. V té souvislosti došlo v 
dubnu k vykácení téměř čtyř desítek vzrostlých stromů 
lemujících obě strany silnice.

„V ulici jsme pokáceli celkem 27 stromů na povolení 
odboru životního prostředí, dalších 8 stromů bylo pod-
měrečných. Namísto toho dojde k vysazení 40 stromů 
nových,“ upřesnil Ladislav Pošík, investiční technik 
odboru územního rozvoje městského úřadu. V  Pala-
chově ulici tak bude od podzimu 38 hlohů (Crataegus 
monogyna „Stricta“), jeden jerlín (Sophora japonica) a 
jeden dub (Quercus robur). „Vysadíme zde tzv. alejové 
stromy s korunou založenou ve výšce 2,2 metru, které 
umístíme s ohledem na požadavky bezpečnosti silnič-
ního provozu a ochranná pásma inženýrských sítí,“ 
vysvětlila zástupkyně vedoucího odboru životního pro-
středí Lenka Brožová.

Vizualizace, kterou město zveřejnilo na svém face-
bookovém profilu, podnítila dotazy na budoucí počet 
parkovacích míst v revitalizované ulici. Ten se přitom 
podle projektu zvýší. „K dnešnímu dni  ulice dispo-
nuje přibližně 140 parkovacími místy, dvě místa jsou 
k tomu vyhrazena pro invalidy. Nově bude v ulici par-
kovacích míst 148, další dvě místa pro invalidy a pět 
případných rezervních míst,“ dodal Ladislav Pošík. 
V  Sovově ulici zůstane pruh pro zásobování, přiby-
dou dvě místa na dočasné parkování (K+R) u bočního 
vstupu do školy.

Úpravy Palachovy ulice jsou navrženy jako rekon-
strukce stávající dopravní infrastruktury, optimalizu-
jící celkové uspořádání ulice. Páteřním prvkem má 
být nová, asfaltová, šest metrů široká vozovka vedoucí 
od ulice Masarykova až Na Valy. Na vozovku naváže 

výstavba podélných i šikmých parkovacích stání ve 
všech úsecích mezi křižovatkami. 

Plocha křižovatek má být oproti zbývajícím částem 
vozovky o 10 centimetrů zvýšena,  čímž dojde k při-
rozenému zklidnění dopravy.  Rekonstruovány bu-
dou i chodníky podél domů při zachování jejich šíře. 
Například na chodníky v ulici Palachova plynule na-
váže chodník v  ulici Křížíkova tak, aby byl umožněn 
bezbariérový přístup z  Palachovy ulice až k  hornímu 
vlakovému nádraží. Jako bezbariérové jsou navrženy i 
autobusové zastávky v jižní části ulice.  Součástí stavby 
je dále optimalizace veřejného osvětlení, včetně nasvět-
lení místa pro přechod chodců v prostoru křižovatky 
ulic Palachova x Masarykova, Palachova x Eliášova a 
Sovova x Na Valech, která bude řízena semafory.

Dojde i k dalšímu zvýšení uživatelského komfortu. 
Například asfaltovou plochu před kinem nahradí chod-
níková plocha se zelení tak, aby zde vzniklo malé ná-
městíčko. Před restaurací Johannahof zbude místo na 
novou předzahrádku. (hroch, eva)

PROVOZ ŘÍDÍ SEMAFORY
Provoz v horní části Pokratické 

ulice řídí od počátku dubna se-
mafory. Severočeská vodárenská 
společnost jako investor stavby 
zde opravuje kanalizaci. Stavební 
práce mají být dokončeny do 25. 
června.

„Stávající kanalizace v Pokra-
tické ulici je z betonu vnitřního 
průměru 400 mm. Stoka byla 
uvedena do provozu roku 1987. 
Je ve špatném technickém stavu, 
protože vykazuje korozi 50 % i 
vyšší, praskliny a deformace, v 
důsledku čehož vznikají kaver-

ny. SVS rozhodla o rekonstrukci 
poruchového úseku kanalizace 
od křižovatky ulic Pokratická, 
U Medulánky a Na Výsluní po 
č. p. 180 v Pokratické ulici,“ in-
formoval tiskový mluvčí SVS Jiří 
Hladík.

Na opravu kanalizace realizo-
vanou SVS naváže pokládka as-
faltového povrchu komunikace 
financovaná Správou a údržbou 
silnic Ústeckého kraje. Město Li-
toměřice zaplatí stavbu dešťové 
kanalizace a kompletní rekon-
strukci chodníku. (eva)

VZNIKNE V  CENTRU DVĚ STĚ 
NOVÝCH PARKOVACÍCH MÍST?
Dokončení ze strany 1

Z hlediska dopravy se přitom nachází na strategickém místě – v  těsné 
blízkosti autobusového a vlakového nádraží, pouhých několik set metrů 
od centra města, které je v současné době přeplněno parkujícími vozidly. 
„V případě realizace projektu počítáme s tím, že o minimálně stovku míst 
snížíme počet parkovacích stání na Mírovém náměstí,“ uvedl starosta La-
dislav Chlupáč. 

Náklady v tuto chvíli ještě nelze vyčíslit. „Upřesněny budou po dodání 
kompletní projektové dokumentace a rozpočtu projektanta,“ upozornila 
vedoucí odboru územního rozvoje městského úřadu Venuše Brunclíková. 
Hrubý odhad dosahuje téměř 80 milionů korun. V případě kladného roz-
hodnutí o poskytnutí dotace budou náklady zahrnuty do výdajů rozpočtu 
města až pro roky 2018 - 2019. (eva)

Pravděpodobně 6. června 
dojde ke zprůjezdnění páteřní 
komunikace Na Valech. Vzápětí 
však přijde na řadu zhruba mě-
síc trvající uzavírka okružní kři-
žovatky na Kocandě z  důvodu 
pokládky nového asfaltového 
povrchu. Zahájena má být 12. 
června. Investorem akce je Ře-
ditelství silnic a dálnic ČR. 

Doprava by měla být dle před-
běžných informací kompletně 
převedena  přes ulici Marie Po-
mocné do ulice Nádražní. „Měs-
to s převedením dopravy  přes 
nepříliš vyhovující komunikaci 
souhlasilo za podmínky, že bude 
upravena a opravena tak, aby 
mohla takový provoz zvládnout,“ 
informoval vedoucí odboru do-
pravy a silničního hospodářství 
městského úřadu Jan Jakub. 

V  plánu je i řada dalších 
omezení provozu a dopravních 
uzavírek. S  omezením provozu 
v  centru města by měli počítat 
řidiči 9. a 10. června, kdy se v 
Litoměřicích konají celorepub-
likové Hasičské slavnosti. 

Od konce května do kon-
ce července probíhá za čás-
tečné uzavírky rekonstrukce 
plynového vedení v ulici Pe-
kařská, Mariánské náměstí 
a České armády.

Ve fázi projednávání je 
prozatím rekonstrukce in-
ženýrských sítí v Dalimilově 
ulici, které by měla být v  té 
souvislosti zcela pro dopravu 
uzavřena, a to pravděpodob-
ně od poloviny června do 
konce letošního roku. (eva)

SLEDUJTE SEKCI
UZAVÍRKY 2017 NA

WWW.LITOMERICE.CZ Vizualizace budoucí podoby Palachovy ulice vycházející 
z projektu Projekce dopravní Filip s.r.o. 
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KINO BUDE MÍT LETNÍ TERASU S MINIKINEM
Kino Máj bude mít letní terasu s minikinem. Její vý-

stavba směrem do dvora Základní školy Lingua Universal 
byla zahájena v dubnu s cílem nabídnout návštěvníkům 
posezení nejen ve vnitřní kinokavárně, ale za pěkného 
počasí i na venkovní terase s občasnou miniprojekcí. 
Zprovozněna má být ve druhé polovině června.

„Kromě nabídky filmových titulů chceme návštěvní-

kovi kina nabídnout i kvalitní doprovodné služby. Rádi 
bychom, aby k nám lidé přicházeli, i když zrovna nejdou 
na film,“ uvedl Michal Špadrna, vedoucí kina, kterého s 
jeho spolupracovníkem Petrem Bursou přijal na radnici 
starosta Ladislav Chlupáč společně s místostarostou Kar-
lem Krejzou. Učinili tak s cílem poděkovat jim za rozvoj 
tohoto kulturního stánku a pochválit za úspěchy, kterých 
pod jejich vedením dosahuje. (eva)

JAKÉ JSOU NAŠE 
DOPRAVNÍ NÁVYKY?

Jezdíte do práce autem? Jaké volíte 
dopravní prostředky? Jak vnímáte si-
tuaci ohledně parkování v Litoměři-
cích? Odpovědi nejen na tyto otázky 
by měl přinést průzkum dopravního 
chování, který se během června a 
podzimu uskuteční v Litoměřicích a 
sousedních obcích.

„Cílem je získat informace pro 
tvorbu dopravní koncepce, která od-
povídá potřebám občanů a zlepšuje 
kvalitu jejich životů,“ upozornil Zde-
něk Zabilanský, projektový manažer 
městského úřadu, který se zabývá 
udržitelnou dopravou. Zaměstnanci 
společnosti FOCUS – Centrum pro 
sociální a marketingovou analýzu 
- osobně osloví 930 náhodně vybra-
ných domácností.   Dotazování zajistí 
profesionálně vyškolení tazatelé vázá-
ni etickým kodexem. 

Město využije výsledky průzkumu 
při tvorbě plánu udržitelné městské 
mobility. Případné dotazy možno po-
sílat na zdenek.zabilansky@litome-
rice.cz, případně volat na tel. č.: +420 
605 224 114. (zab)

Vybaveni oranžovými lepítky dávali účastníci diskusního fóra v domě kultury 
hlasy projektům, které si podle nich žádají realizaci. Foto Eva Břeňová

ZVÍTĚZILA STEZKA
PRO BOSÉ NOHY 

Čtyřicet metrů dlouhá stezka 
z  přírodních materiálů s  dřevěnou 
houpačkou a lávkou určená k chůzi 
bosou nohou bude o letních prázd-
ninách postavena v  areálu Základ-
ní školy U Stadionu. Projekt, jehož 
předkladatelkou je lékařka Lucie 
Horáková, zvítězil v  rámci tzv. par-
ticipativního rozpočtování, jehož 
prostřednictvím město zapojuje ve-
řejnost do rozhodování. 

„Roste počet dětí s  plochou no-
hou a vadným držením těla, které 
potřebují speciální rehabilitační 
cvičení. Stezka jej může částečně 
nahradit,“ vysvětluje Lucie Horáko-
vá, proč stezku vhodnou k přiroze-
nému procvičování svalů na nohou 
navrhla k realizaci. Náklady jsou 
předběžně vyčísleny na 135 tisíc ko-
run. (eva)

STAVBA SPORTOVNÍ HALY 
ZÍSKALA NEJVYŠŠÍ PODPORU

Nejvíce účastníků letošního veřej-
ného diskusního fóra „Desatero pro-
blémů – řešme je společně“ si přeje 
vybudovat v  Litoměřicích víceúče-
lovou sportovní halu. Námět, který 
vznikl u diskusního stolu věnované-
ho sportu a volnému času, získal nej-
více hlasů od zhruba dvou stovek lidí, 
které se akce pořádané každoročně 
v dubnu v domě kultury zúčastnily. 

Na druhém místě se umístil požada-
vek na instalaci klimatizace a moderni-
zace vzduchotechniky v kině Máj a na 
třetím omezení počtu parkovacích míst 
na Mírovém náměstí. Vlastní diskusní 
stůl měli i mladí zastupitelé, zastupující 
žáky a studenty škol. Jejich požadavek 
na snížení nájemného v domě kultury 
pro pořádání kulturních plesů se vešel 
do TOP desítky. 

„Diskusní fórum se mi líbilo. At-
mosféra byla pracovní a příjemná, bez 
napětí. Za sebe mohu říct, že napří-
klad stavba víceúčelové sportovní haly 
má i mou podporu,“ okomentoval 
průběh akce místostarosta Karel Krej-
za, který hned v úvodu krátce zhod-
notil, jak se daří vypořádávat s náměty 
definovanými na loňském diskusním 
fóru. Nejprve přiznal, že požadavek na 
rekonstrukci plaveckého bazénu vede-
ní města překvapil, neboť podle něj v 
Litoměřicích existuje řada důležitěj-
ších úkolů volajících po řešení. „Kaž-
dopádně se jím zabývat budeme a za-
řadili jsme ho do zásobníku projektů,“ 
uvedl místostarosta. Naopak již letos 

by měly být vyslyšeny hlasy obyvatel, 
které loni volaly po modernizaci tržni-
ce hyzdící historické jádro města. Pro-
jekt je připraven a rekonstrukce bude 
zahájena pravděpodobně na podzim. 
Stejně tak postupně dochází k instala-
ci odpadkových košů na místa, která 
lidé jmenovali v anketě, a plnění dal-
ších požadavků.  

Náměty definované na letošním 
diskusním fóru následně ověřila an-
keta a sociologický průzkum. Výsled-
kem je, že vedení města bude předlo-
ženo pět témat k řešení:
•   Stavba víceúčelové sportovní haly
• Omezení množství parkovacích 

míst na Mírovém náměstí
•   Zvýšení monitoringu stavu ovzdu-
ší a určení znečišťovatele
•   Zavedení komplexních cykloopat-
ření ve městě nad rámec parkovací 
cyklověže
•   Zvýšení kontroly pejskařů a dopl-
ňování sáčků do košů 

„Například klimatizace a moder-
nizace vzduchotechniky v kině nebo 
snížení nájemného v  domě kultury 
pro maturitní plesy nezískaly v  an-
ketě a sociologickém průzkumu 
dostatečnou podporu,“ dodal poli-
tik Zdravého města Litoměřice Petr 
Hermann. Eva Břeňová 

JE VÝŠE PRONÁJMU DOMU KULTURY PRO MATURANTY PŘEMRŠTĚNÁ? 
Výše pronájmu domu kultury na maturitní ple-

sy je již delší čas terčem kritiky mládeže. Studenti 
volají po jejím snížení. Naposledy se tak stalo na 
diskusi s  veřejností, kde se cena nájmu zařadila 
mezi prvních deset definovaných problémů. 

„Myslíme si, že přibližná cena 60 tisíc korun, co 
pronájem stojí, je opravdu hodně. Rádi bychom 
věděli, za co tedy vlastně platíme,“ vystoupila s 
kritikou Marie Hervertová, členka zastupitelstva 
mládeže. „Za pronájem pro maturitní plesy po-
žadujeme přibližně 45 tisíc korun,“ upřesnila ře-
ditelka Městských kulturních zařízení Věra Kmo-
níčková. Tato částka je přitom výrazně nižší než 
běžné komerční pronájmy.  Rozhodnutím rady 
města totiž byly maturitní plesy vyjmuty z  ko-
merčních cen pronájmů kulturního domu a poní-
ženy na úroveň provozních nákladů. 

Částka, která se mladým lidem přesto zdá být 
vysoká, však zahrnuje kromě nájmu řadu služeb. 
Z  výčtu více než dvaceti položek, které jsou ve 
smlouvě o pronájmu zahrnuty, předkládáme jen 
některé. V ceně pronájmu je například personál 
sálu včetně technické podpory, a to i ve dvou 
zkušebních hodinách, které jsou zdarma. Cena 
zahrnuje bezpečnostní službu, šatnu včetně per-
sonálu, energie, ale také vyplnění formuláře a 
nahlášení OSA, úklid během i po maturitním 
plesu, odvoz a likvidaci odpadu, praní ubrusů 
(jen to vyjde po jednom plesu na 4 000 korun), 
zapůjčení červeného běhounu, sypání balónků i 
zapůjčení kompresoru na ně, 700 kusů pásek pro 
vstup, dokonce také osvětlení a s  ním spojené 
služby v prostorách sálu (například při nástupu 
a podobně).

„Studentům se snažíme nadále vycházet vstříc. 
Připomínám, že loni jsme pro dům kultury sní-
žili hodinovou sazbu pronájmu o dalších 300 
korun na hodinu, a to kvůli změně sazby DPH. 
Bylo to z důvodu, aby se vyšší DPH na pronájmu 
pro studenty nijak výrazně neprojevilo, a nájem 
tak příliš nepodražil,“ dodala Věra Kmoníčková.

Za zmínku stojí fakt, že studenti jen ze vstupné-
ho mohou (při ceně 250 Kč / vstupenka a kapaci-
tě sálu 600 osob) vybrat až 150 tisíc korun. Další 
částky získávají prodejem tomboly. „Pronájem 
domu kultury reflektující v  případě maturantů 
pouze provozní náklady tak nelze považovat za 
přemrštěný,“ dodala vedoucí odboru školství, kul-
tury, sportu a památkové péče městského úřadu 
Andrea Křížová. Anna Hrochová 



AUTOSALON POTĚŠIL 
Vysoký počet prezentovaných zna-

ček různých modelů, a to nejen aut, 
expozice na vysoké úrovni, speciální 
roadshow se značkou Volkswagen, 
offroadová trať, sraz veteránů nebo 
tuningářů, řada exhibicí, zajímavých 
soutěží a bohatý kulturní program. 
To vše přinesl Autosalon, který na 
Zahradě Čech probíhal od 12. do 14. 
května. Branami výstaviště prošlo 
více než 16 tisíc návštěvníků.

VW, Škoda, Kia, Audi, Hyundai, Re-
nault, Dacia, Opel, Ford, Mustang, Ni-
ssan, Citroen, Toyota, John Deere, Ive-
co, Case, Steyer, Zebra, Tatra – to byly 
značky, které na Autosalonu nechyběly. 
Novinkou letošního ročníku se staly 
obytné vozy různých značek, předsta-
vení luxusní lodi nebo třeba čtyřkolky. 

Generálním partnerem akce byla 
společnost Gerhard Horejsek a spol., 
s.r.o, která ve svých pavilonech vy-
tvořila atraktivní expozice dosahující 
evropské kvality velkých autosalonů. 

Hasičský záchranný sbor předsta-
vil Tatru 815 CAS 20, Tatru 815-7 
CAS 30 Kontejner MČS 1500, mobil-
ní čerpací stanici o výkonu 90.000l/
min. a cisternovou automobilovou 
stříkačku určenou pro velkoobjemo-
vé hašení lesních požárů. 

Technický klub mládeže DDM 
Rozmarýn, který je platformou zá-
jmového a školního technického 
vzdělávání, připravil expozici z obo-
ru modelářství, elektrotechniky či 
robotiky. Přízemí paviloni D potěšilo 
všechny milovníky kanoistiky a ves-
lování – pro návštěvníky byly při-
praveny speciální trenažery, které si 
mohli vyzkoušet a zároveň se dozvě-
dět řadu informací o těchto sportech. 

Autosalon na Zahradě Čech byl 
také doplněn o zajímavý kultur-
ní program. Sobotní den tradičně 
patřil 34. ročníku Mezinárodního 
srazu historických vozidel. Účast 
historických skvostů byla vyšší než 

v loňském roce. Zajímavých modelů 
byla řada. V neděli pak proběhl sraz 
tuningářů. Téměř 100 upravených 
aut nešlo přehlédnout na ploše před 
pavilonem K. Zaujala speciální road-

show.  Všechny dny pak byly doplně-
ny o dění na Estrádě, kde zazpívala i 
kapela KABÁT revival.

Michaela Mokrá,
vedoucí obchodu Zahrady Čech
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PSI VLÁDLI 
ZAHRADĚ ČECH
Zahraniční porotci i vystavovatelé, 

280 plemen, 2800 psů - těmito bilan-
cemi se může chlubit Mezinárodní 
výstava psů Nord Bohemia Canis 
2017, která opět po roce proběhla na 
výstavišti Zahrada Čech v Litoměři-
cích. Vystavovatelé si akci pochvalo-
vali i letos. „Jezdím sem už několik 
let. Líbí se mi, že se většina plemen 
vystavuje venku na příjemném tráv-
níku. Je tu i milé zázemí, opravdu 
široký výběr stánků. Jezdíme si to 
především užít,“ zhodnotila vystavo-
vatelka Iva Kotlabová z Ústí n. L

„Výstavu podpořili kromě čes-
kých také rozhodčí z Dánska, Srbska 
nebo Slovenska. Akce se těší kaž-
doročně přibližně stejným počtem 
vystavovatelů,“ zhodnotil předseda 
organizace Nord Bohemia Canis 
František Švec. 

Výstava Nord Bohemia Canis je 
výstava mezinárodní. To znamená, 
že ti nejlepší psi zde vysoutěží stejně 
hodnotné tituly jako na výstavách na-
příklad v Praze, Brně nebo Českých 
Budějovicích. Díky nim pak mohou 
získat tituly šampionů.

Text a foto Anna Hrochová 

Škodu Kodiaq obdivovali nejen muži, ale i ženy. Vůz byl představen v pa-
vilonu A generálního partnera výstavy, kterým byla společnost Gerhard 
Horejsek. Foto Eva Břeňová

KALENDÁŘ JE V PRVNÍM POLOLETÍ BOHATÝ
Zahrada Čech odstartovala jarní sezónu Tržnicí Za-

hrady Čech. Následoval Autosalon a vzápětí Mezinárodní 
výstava psů.  Rozjezd jarní sezóny se vydařil. A to je jen 
začátek. Areál výstaviště je plně využíván i mimo hlavní 
výstavy menšími akcemi a externími organizátory.

Nyní připravujeme výstaviště na Hasičské slavnosti 
2017, které proběhnou ve dnech 9. a 10. června. Na jejich 
přípravách pracuje velký organizační tým již řadu měsí-
ců. Následující víkend v sobotu 17. června zahltí výstavi-
ště jahodové pochutiny všeho druhu. Uskuteční se totiž 

Jahodové slavnosti, tedy den určený pro rodiny s dětmi. 
Areál výstaviště je také plně využíván externími orga-

nizátory. Každý poslední týden v měsíci patří oblíbenému 
secondhandu tak trochu jinak – Marwil.cz. Den s Policí 
ČR se uskuteční 14. června. Navíc každých 14 dní probí-
hají v sobotu od 8 do 12 hodin na Kostelním náměstí pod 
hlavičkou Zahrady Čech Farmářské trhy. 

Mezi další aktivity pak patří firemní akce, které nejsou 
veřejnosti přístupné nebo pronájem mobiliáře na akce po-
řádané mimo výstaviště. Michaela Mokrá

MĚSTO HLEDÁ NÁJEMCE VÝSTAVIŠTĚ 
NA DALŠÍCH ČTRNÁCT LET 

Litoměřičtí zastupitelé schválili 
záměr pronájmu areálu výstaviště 
Zahrada Čech na dalších čtrnáct 
let. Konkrétně od 1. května 2018, 
kdy končí současnému nájemci 
smlouva o pronájmu stejně jako 
licenční smlouva k  ochranným 
známkám, do 31. prosince 2032.

Zastupitelé již dříve rozhodli, že i 
v  budoucnu chtějí zachovat tradici 
výstavnictví v  Litoměřicích a znač-
ku Zahrada Čech. Jeden z  návrhů 
byl, aby provoz výstaviště zajišťo-
vala příspěvková organizace města. 
„Žádná z  příspěvkových organizací 
ale nedisponuje personálním vyba-
vením se znalostmi a zkušenostmi 
v  oblasti výstavnictví, ani tato čin-
nost nespadá do účelu, za kterým 
byly příspěvkové organizace zřízeny. 
Znamenalo by to zřízení zcela nové 
příspěvkové organizace, což se neje-
ví finančně výhodnější oproti nájmu 
areálu externímu subjektu,“ vysvětlil 
místostarosta Karel Krejza.

Další možností je zadání uspořádá-
ní tradičních výstav „Tržnice Zahrady 
Čech“ a „Zahrada Čech“ některou 

agenturou zabývající se touto činností. 
Tento způsob řešení by však nezajišťo-
val využití areálu ve zbývajícím čase, a 
proto jej podle radních nelze považo-
vat za ekonomicky výhodný.

V úvahu lze vzít i založení ob-
chodní korporace 100% vlastně-
né městem, do níž by byl vložen 
soubor nemovitého a movitého 
majetku tvořícího  areál výsta-
viště. Nicméně jednu obchodní 
korporaci za tímto účelem již 
město založilo a je otázkou, zda 
by výlučné vlastnictví města bez 
vkladu společníka zajišťovalo 
lepší výsledky.

Jako nejvhodnější forma se pro-
to i nadále jeví nájemní smlouva 
na areál výstaviště spolu s  licenční 
smlouvou, za obdobných podmí-
nek jako pro rok 2017.

Nastavení finančních podmínek 
bere v úvahu celorepublikovou kri-
zí výstavnictví. Zastupitelé schválili, 
že nový nájemce bude platit nájem 
nemovitých věcí ve výši 180 tisíc 
korun měsíčně (+DPH), 40 tisíc ko-
run ročně (+DPH) za nájem movi-
tých věcí a dále licenční poplatek ve 
výši 200 tisíc korun ročně (+DPH). 
Nájemné i licenční poplatek se kaž-
doročně navyšuje o roční míru in-
flace vyhlášenou ČSÚ.

Tímto způsobem chce město 
ovlivnit, co se na výstavišti bude dít. 
Podmínkou je i bezdlužnost vůči 
městu a prokázání nabytých zku-
šeností v oblasti výstavnictví. Nový 
nájemce bude povinen uspořádat 
každoročně dvě tradiční výstavy, a 
to jarní výstavu „Tržnice Zahrady 
Čech a podzimní výstavu „Zahrada 
Čech“. „Předpokládáme, že zároveň 
nabídne i řadu dalších zajímavých 
výstav a doplňkových akcí,“ dodal 
starosta Ladislav Chlupáč. 

Uzávěrka žádostí o pronájem are-
álu je 12. června. O výběru nájemce 
rozhodne zastupitelstvo. (eva)



NEMOCNICE BUDE JEŠTĚ 
LETOS AKCIOVOU SPOLEČNOSTÍ

Právní forma příspěvkové orga-
nizace je pro Městskou nemocnici 
v  Litoměřicích překonaná, brz-
dí ji v  dalším rozvoji a snižuje její 
schopnost odolávat tlaku konku-
rence. Zastupitelé proto schválili 
její převod na akciovou společnost, 
a to nejpozději od 1. října letošního 
roku.  I nadále bude ve stoprocent-
ním vlastnictví města, rozsah služeb 
zůstane zachován. Jak ujistil starosta 
Ladislav Chlupáč,  vedení radnice 
její privatizaci ani prodej nechystá. 

„Akciová společnost je účinným 
a prověřeným modelem pro efek-
tivnější řízení takto velké společ-
nosti,“ prohlásil právník Jaroslav 
Svejkovský, zpracovatel 70stránko-
vé právní analýzy. „Akciová spo-
lečnost je formou prověřovanou již 
od roku 2003. Naše právní kancelář 
připravovala obdobně jako v přípa-
dě Litoměřic právní kroky převodu 
činností příspěvkových organizací 
na akciové společnosti u řady dal-

ších nemocnic a dnes všechny stojí 
na pevných základech,“ ujistil člen 
Legislativní rady vlády ČR. Faktem 
přitom je, že právě forma akciové 
společnosti je u zdravotnických za-
řízení nejčastější. 

Jak upozornil radní města a před-
seda správní rady nemocnice Radek 
Lončák, žádná právní forma není 
zázračným garantem ekonomic-
ké úspěšnosti společnosti ani jistot 
jejích zaměstnanců. Je však povin-
ností odpovědného managementu 
a osvíceného zřizovatele vytvářet 
co nejvhodnější podmínky dalšího 
úspěšného rozvoje nemocnice. 

Městská nemocnice v Litoměři-
cích je v rámci současné struktury 
sítě akutních lůžkových zdravot-
nických zařízení Ústeckého kraje 
posledním zdravotnickým zaříze-
ním s právní formou příspěvkové 
organizace. Samotný Ústecký kraj je 
akcionářem Krajské zdravotní, a.s. 

spravující pět nemocnic (Masary-
kovu nemocnici v Ústí nad Labem 
a nemocnice Děčín, Teplice, Most 
a Chomutov). V bezprostřední 
blízkosti litoměřické nemocnice se 
nachází Podřipská nemocnice s po-
liklinikou, která funguje jako s.r.o. 

„Jde o zdravotnická zařízení, 
která mají mnohem více možností 
pro vytváření motivačních podmí-
nek. V případě Krajské zdravotní, 
a.s., také velký potenciál investiční 
politiky pro modernizaci a obno-
vu nemovitého majetku. Jedním 
z  hlavních důvodů zamýšlené-
ho převodu činností poskytování 
zdravotních služeb je i nutnost 
vytvoření zvýšeného motivačního 
prostředí v oblasti mzdového hod-
nocení v  kategorii zdravotnických 
pracovníků, jejímž cílem je další 
stabilizace zdravotnického perso-
nálu s potenciálem pro další rozvoj 
zdravotnických služeb,“ dodal Ra-
dek Lončák. Eva Břeňová
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Ani letos nechyběla  sanita dopravní zdravotní služby litoměřické nemocnice 
na akci „Dětský den bez úrazů“, který probíhal 19. dubna na dopravním 
hřišti. S prací dopravní zdravotní služby žáky druhých tříd základních škol  
seznamoval řidič Karel Novák. Foto Naděžda Křečková

NOVÁ LŮŽKA ZVÝŠÍ KOMFORT PACIENTŮ 
LÉČEBNY DLOUHODOBĚ NEMOCNÝCH

Celkem 32 nových lůžek včetně antidekubitních ma-
trací, příslušenství a pacientských stolků s jídelní des-
kou, vše od firmy Linet, bylo v pátek 12. května dodáno 
na stanici D lůžek dlouhodobě nemocných. Dodání 
těchto lůžek, která byla okamžitě po kompletaci pře-
dána do užívání pacientům, bylo naplněním dotačního 
programu Krajského úřadu Ústeckého kraje s názvem 
„Podpora zvýšení komfortu pacientů při poskytování 
následné a dlouhodobé lůžkové péče na území Ústecké-
ho kraje – 2016“. O tuto dotaci se litoměřická nemocni-
ce úspěšně ucházela v loňském roce. 

„Všechna lůžka jsou samozřejmě výškově nastavitel-
ná a plně elektricky polohovatelná,“ ujistil Miroslav Ja-
nošík, vedoucí oddělení rozvoje, zdravotnické techniky 
a veřejných zakázek a doplnil, že z daného dotačního 
titulu bylo od stejného dodavatele pro využití oddělení 
LDN nakoupeno ještě 20 antidekubitních matrací pro 

pacienty s ještě vyšším rizikem proleženin a 5 multi-
funkčních křesel pro polohování pacientů nebo pro je-
jich převozy na vyšetření. „Na každou z pěti stanic naší 
LDN umístíme jedno toto křeslo,“ upřesnil Janošík a 
doplnil, že poslední částí této dotace je ještě pořízení 66 
jídelních stolů, které budou umístěny na všechny poko-
je všech stanic lůžek dlouhodobě nemocných. 

Celkové náklady na pořízení tohoto nového vybave-
ní se pohybovaly na úrovni takřka 2,1 miliónu korun, 
které byly z valné většiny pokryty krajskou dotací. 
„Jsem rád, že se nám daří postupně měnit lůžka v celé 
nemocnici za tato špičková s  kvalitními antidekubit-
ními matracemi. Dotace kraje nám v  našem záměru 
výrazně pomáhají,“ zhodnotil Radek Lončák, předseda 
Správní rady litoměřické nemocnice.

Naděžda Křečková, oddělení 
marketingu, vnitřního auditu a kvality nemocnice 

LÁTKOVÉ PANENKY 
TĚŠÍ MALÉ PACIENTY

Spolupráce nemocnice s  Centrem 
sociální pomoci Litoměřice se prohlu-
buje. Doposud spočívala především 
v  organizování pravidelných pro-
dejních výstav výrobků klientů CSP 
v hale nemocnice. Nyní se rozšířila o 
dodávání látkových panenek pro dět-
ské oddělení. Látkové panenky jsou 
určeny na domalování dětmi.  (nk)

ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ 
V HALE NEMOCNICE

Na tři desítky hostů se sešly 9. 
května v hale nemocnice na vernisá-
ži snímků Jiřího Svobody, autora vý-
pravné knihy Tajemství Českého stře-
dohoří. Na výstavě je instalováno 22 
panelů s celkem 66 fotografiemi, které 
vyobrazují přírodní krásy a historické 
zajímavosti Českého středohoří, jako 
jsou vodopády, hrady, vzácné rostliny 
nebo geologické fenomény.Vystave-
né fotografie byly vytvořeny jak pro 
knihu Tajemství Českého středohoří, 
tak i pro připravovanou knihu Zá-
zračné České středohoří, která vyjde 
na podzim 2017 a kterou si přítomní 
hosté mohli v ještě nedokončené verzi 
v rámci vernisáže rovněž prohlédnout.
Výstava probíhá do konce června. (nk)

LDN DOSTALA
NOVÉ TELEVIZE

Tři televize s  úhlopříčkou 43“ 
převzali 17. května od místostaros-
ty Pavla Grunda a vedoucí odboru 
sociálních věcí a zdravotnictví Re-
naty Jurkové předseda správní rady 
nemocnice Radek Lončák, primář 
oddělení LDN Jaroslav Pršala a 
zastupující vrchní sestra oddělení 
Ludmila Vrbová. Tyto televizory 
byly pořízeny z finančního příspěv-
ku města uvolněné v rámci  komu-
nitního plánování sociálních služeb 
a jsou určeny pro zvýšení komfortu 
pacientů litoměřické nemocnice. 
Tři nové televize budou umístěny 
přímo na pokojích pacientů. (nk)

„AKCIOVKA“ BUDE
MÍT TŘI ORGÁNY
Akciová společnost bude mít tři or-

gány. Valnou hromadu, představenstvo 
a dozorčí radu. Zároveň se vznikem ak-
ciové společnosti zastupitelé jmenovali 
členy představenstva a dozorčí rady.

Členy představenstva s funkčním 
obdobím na pět let se stanou Ing. 
Radek Lončák, Ing. Vladimír 
Kestřánek a MUDr. Jaroslav Pršala. 
Do dozorčí rady, která je kontrol-
ním orgánem společnosti a dohlíží 
na výkon působnosti představen-
stva a na činnosti společnosti, byli 
jmenováni  MUDr. Leoš Vysoudil, 
MUDr.  Miroslav Jiránek, Ing. Pavel 
Grund, MUDr. Petr Pinka, Martin 
Bukvář a Ing. Vladimír Matys. 

Založená akciová společnost 
plně naváže na činnost příspěvkové 
organizace. Vstoupí do všech práv a 
povinností potřebných k poskytování 
zdravotních služeb v tom rozsahu, v ja-
kém jsou poskytovány k datu založení 
této akciové společnosti. Veškeré pra-
covně-právní poměry přejdou na tuto 
akciovou společnost k datu zahájení 
činnosti. Stejně tak zůstanou zachovány 
smluvní vztahy se zdravotními 
pojišťovnami. (eva)



Mgr. Karel KREJZA /ODS

Město nepochybilo, 
stojí v policejním prohlášení

Město jsme nepoškodili a trestný čin spáchán ne-
byl. Obvinění z podezření ze spáchání trestného 
činu podané na Policii ČR zastupitelem Petrem 
Urbánkem (ANO 2011) v souvislosti se Zahradou 
Čech tak bylo ryze účelové s cílem poškodit součas-
né vedení města a jeho partnera v očích veřejnosti. 
Trestní oznámení policie odložila po dlouhých mě-

sících zkoumání účetnictví a výsleších řady svědků. Níže předkládám citaci 
Policie ČR. Obrázek o tom, kdo svým postupem poškozuje zájmy města, ať 
si každý utvoří sám.
„Policejní orgán došel k názoru, že Město Litoměřice nebylo poškozeno uza-
vřením nájmu na areál výstaviště Zahrada Čech, jelikož podmínky výběrové-
ho řízení byly nastaveny tak, že město nemuselo investovat tolik finančních 
prostředků jako partner, který vyhrál výběrové řízení, a přesto si zajistilo 50% 
podíl jako společník na nově založeném subjektu Zahrada Čech s.r.o. 
Navíc od roku 2014 bez zjištěných důvodů navýšilo nájem z areálu a nájemce 
na to přistoupil bez dalších podmínek. Vlastníkem areálu zůstalo město po celou 
dobu nájmu, tudíž veškeré opravy, investice zhodnocovaly majetek města, který 
nebyl převáděn na další osoby.  Z přehledu investic do areálu je zřejmé, že město 
neinvestovalo zpět do svého majetku ani 50% toho, co za pronájem dostávalo.  
Je pravda, že ekonomický záměr a investice vítěze výběrového řízení se nena-
plnily v plném rozsahu, ale přesto při klesajících tržbách docházelo k investi-
cím a opravám v rozsahu milionů korun ročně. Ani po právní stránce nebylo 
zjištěno, že by došlo k takovému pochybení při schvalovacích procesech nebo 
při podpisu a realizaci Smlouvy, které by poškodilo Město Litoměřice. 
Z výše uvedeného je zřejmé, že se nepodařilo prokázat spáchání trestných 
činů Porušení povinnosti při správě cizího majetku nebo Porušení povinnosti 
při správě cizího majetku  z nedbalosti.“
Je tedy zřejmé, že jsme učinili vše pro město a jeho občany, a to na úkor 
soukromých podnikatelů, kteří majetek města s využitím vlastních pro-
středků významně zhodnocují. Nikoliv tedy oni vůči městu, ale město vůči 
nim by mělo pociťovat jistý dluh ….

Tomáš SARNOVSKÝ / ANO 2011

„Podívejme se na problém 
Zahrady Čech bez emocí,“ 
vyzývá zastupitel 
Zahrada Čech je jedinou hodnotnou značkou, kte-
rou máme. Nedávná výpověď nájemní smlouvy a 
její opětovné uzavření se stejným nájemcem, který 
účelově neplatil řádně nájemné, vyvolalo na ZM 
oprávněně vášnivou diskuzi. Zkusme se podívat 
na problém ZČ bez emocí. 

Zaznívají hlasy, že výstavnictví je v krizi a tudíž bylo nutné revidovat výši 
nájemného. Rozhodně to neplatí pro celý výstavnický obor, ale faktem je, 
že Zahrada Čech nevydělává. Většina zastupitelů trvá na pokračování tra-
dice výstavnictví. Jenže za 40 let se změnila celá společnost k nepoznání. 
Nelze donekonečna trvat na původním paradigmatu Výstavy ZČ jako osla-
vy úspěchů socialistického pěstitelství. Před třiceti lety byly každoročně v 
září Litoměřice zaplněné stovkami autobusů. Davy lidí si prohlížely krea-
tivní kompozice jablek, mrkví, kapusty a dýní. Těší se stále celý národ až 
konečně bude moci vyrazit do Litoměřic prohlížet si květák, cibuli a bram-
bory? Ne, opravdu netěší!  Co se nezměnilo od 1. ročníku, je potenciální 
zájem zahrádkářů. Jenže ti dnes mají celoroční nabídku v hobby marketech 
po celé zemi v blízkosti bydliště. 
Existuje řešení? Ano, ale je nutné najít takového partnera, který zajistí 
celoroční, ekonomicky smysluplné využití celého areálu. Partnera, který 
postaví velké zahradnické centrum, využije potenciál geotermálního vrtu 
k vyhřívání skleníků a také dokáže najít celoroční atraktivní využití pro 
většinu výstaviště. Dnes jsou trendy ve vertikálních zahradách, zelených 
střechách, digitálním pěstování, ekologických technologiích, balkónových 
zahradách... Bude třeba se orientovat na promyšlený moderní marketing, 
poskytovat poradenství a zvážit přístup pro další partnery jako jsou ob-
chodníci s mechanizací či zahradní architekti. 
Stávající podoba ZČ není z dlouhodobého hlediska udržitelná. Město sa-
nuje provoz, plechové pavilóny už měly být několik let nahrazeny novými. 
Bez rázného řešení budeme pouze prodlužovat agónii a nakonec nám může 
zbýt jen bezcenná značka.

RADNIČNÍ ZPRAVODAJ  - str. 6 KOMENTÁŘE ZASTUPITELŮ   

Mgr. Martin HRDINA / TOP 09
Mají Litoměřice dostatek 
sportovišť? ptá se radní města
Nabídka sportovních kroužků a oddílů je v Lito-
měřicích celkem bohatá. Rodiče a děti si mohou 
vybrat z širokého spektra sportů.  Disponují ale 
Litoměřice dostatečným množstvím kvalitních 
sportovišť, které využívají nejen registrovaní, ale 
také jen rekreační sportovci, kteří si jdou po práci 
zahrát třeba fotbal, florbal nebo volejbal?

Na zkvalitňování podmínek pro sportovce se intenzivně pracuje, ale do 
ideálního stavu leccos chybí. Své by o tom mohli vyprávět třeba trampo-
línisté či florbalisté, kterým chybí specializované sportoviště. Fotbalistům 
by se náramně hodila umělá hrací plocha, kde by mohli trénovat po celý 
rok. Také početná atletická základna by uvítala stadion se 400 metrovým 
běžeckým oválem se všemi sektory. 

Jisté rezervy jsou i na sportovištích základních škol. Masarykova nemá 
vlastní tělocvičnu, Havlíčkově by slušela revitalizace běžeckého oválu. Po-
zitivní je, že v současné době začala rekonstrukce běžeckých drah u ZŠ 
Masarykova a Ladova. Obě sportoviště již byla v havarijním stavu. V této 
souvislosti jistě potěší finanční příspěvek města na rekonstrukci hrací plo-
chy hokejbalového hřiště na Kocandě.

Co ve městě ale z hlediska sportovního zázemí chybí nejvíce a co jako 
nejpalčivější problém potvrdilo i diskuzní fórum Desatero problémů Lito-
měřic, je absence víceúčelové sportovní haly.

Sportovní oddíly jsou často pořadateli vrcholných soutěží a kapacita haly 
při ZŠ U Stadionu prostě nestačí. Věřím, že pokud se halu podaří vybudo-
vat, bude důstojně využívána a rozhodně nebude prázdným a nevyužitým 
prostorem. Město s tak širokou sportovní základnou si jistě víceúčelovou 
halu zaslouží.

MOBILNÍ ROZHLAS 
HLÁSÍ 600 UŽIVATELŮ!

„Zajímají mě in-
formace o městě 
a kulturním dění. 
Proto jsem se do 
služby registrovala,“ 
sdělila šestistá uži-
vatelka Mobilního 
rozhlasu Martina 
Vlčková. Jako po-
děkování za zájem 
o město obdržela v 
infocentru knihu o 
Českém středohoří.

Zásadní informa-
ce o dění v Litomě-
řicích přináší Mo-
bilní rozhlas každý 
týden již šesti stům uživatelů. Stručné informace o dopravě, kultuře nebo 
například mimořádném zastupitelstvu přináší město občanům touto ces-
tou již více než dva měsíce. Zdarma je může dostávat každý. 

„Stačí se registrovat na internetové adrese litomerice.mobilnirozhlas.cz 
nebo vyplnit formulář v litoměřickém infocentru na Mírovém náměstí. A 
potom už jen každé pondělí číst e-mail s nejdůležitějšími informacemi pro 
celý týden se zajímavými odkazy,“ sdělil tajemník městského úřadu Milan 
Čigáš. S přihlášením do Mobilního rozhlasu s ochotou pomohou i pracov-
nice infocentra. 

Všem přihlášeným přes účty google nebo seznam doporučujeme pro-
hlédnout složku „hromadná pošta“. Může se stát, že jejich poštovní schrán-
ka rozesílku Mobilního rozhlasu do této složky omylem zařadí, ta je pak 
pro uživatele hůře dohledatelná. (hroch)

Malý dárek 600. uživatelce Mobilního rouhlasu 
Martině Vlčkové předala koordinátorka projektu 
Anna Hrochová (vlevo). Foto Eva Břeňová 



Mezi významné aktéry slavnostního zahájení mezinárodní konference Rang-
ers v domě kultury patřili litoměřičtí skauti, kteří nesli vlajky 26 zúčastněných 
zemí. Foto Eva Břeňová

LITOMĚŘICE HOSTILY EVROPSKÉ STRÁŽCE PŘÍRODY 
Více než 130 rangerů z 26 zemí 

se zúčastnilo 10. května v   domě 
kultury slavnostního zahájení 
čtyřdenní mezinárodní konference 
strážců přírody. Vysoce kulturní 
zážitek přinesl hned v úvodu Sym-
fonický orchestr ZUŠ Litoměřice, 
který vystoupil společně s  Festi-
valovým litoměřickým sborem a 
sólisty pod taktovkou dirigenta 
Jiřího Knoteho. Sálem zněla v po-
dání početného hudebního tělesa 
kromě jiného i česká a slovenská 
hymna, neboť pořadatelem akce 
byla jak česká, tak slovenská Aso-
ciace strážců přírody. Celkem 26 
vlajek jednotlivých zemí svírali 
v rukou litoměřičtí skauti. 

Účastníky hned v úvodu pozdra-
vil prezident International Ranger 
Federation a zakladatel nadace 
Thin Green Line Sean Willmore, 
který přiletěl až z  Austrálie, dále 
představitelé českých a slovenských 
ministerstev životního prostředí, 
krajská radní Jitka Sachetová, sta-
rosta Litoměřic Ladislav Chlupáč a 
další hosté. 

Po celodenním programu byla 
večer na památku významné kon-

ference strážců přírody vysazena u 
Gotického dvojčete lípa, jíž žehnal 
generální vikář litoměřické diecéze 
Martin Davídek. Následoval kul-
turní program.

Cílem setkání nazvaného “Stráž-
ci v Evropě - zkoumání nových 
přístupů v ochraně přírody” byla 
výměna zkušeností mezi strážci 
přírody jednotlivých zemí a navá-
zání bližší spolupráce nejen v rámci 
Evropy. Dále došlo k podepsání de-
klarace o založení Evropské federa-
ce strážců a deklarace o spolupráci 
mezi Evropskými státy v  otázkách 
stráže přírody. Nedílnou součástí 
akce byly odborné exkurze do na-
šich chráněných území. 

„Setkání strážců evropských 
států jsou pořádána Mezinárodní 
federací strážců pouze jednou za 
tři roky a o místě konání se vedou 
dlouhé debaty, neboť je to velice 
prestižní záležitost pro každý pořa-
datelský stát. Jsme proto velmi po-
těšeni, že takovouto událost může 
hostit právě naše země,“ konstato-
val Borek Franěk, předseda Asocia-
ce strážců přírody České republiky. 

(eva)

MINISTERSTVO OCENILO
KVALITU ÚŘADU

Městský úřad v  Litoměři-
cích získal nálepku nejpřívě-
tivějšího úřadu v  Ústeckém 
kraji. Cenu od zástupců Mi-
nisterstva vnitra si 17. května 
v  Benešově převzal starosta 
Ladislav Chlupáč společně 
s  tajemníkem úřadu Mila-
nem Čigášem. Na druhém 
místě se umístil Děčín a třetí 
skončil Most. Celorepubli-
kově získal prvenství Žďár 
nad Sázavou.

Do soutěže se zapojily dvě 
třetiny obcí s rozšířenou pů-
sobností. Starosta Ladislav 
Chlupáč neskrýval z  úspě-
chu radost. „Byla oceněna 
dlouholetá kvalitní páce ce-
lého kolektivu zaměstnanců úřadu, neboť každým rokem hledáme společně 
další cesty vedoucí k vylepšení fungování úřadu ve prospěch uživatelů jeho 
služeb, tedy našich občanů,“ konstatoval starosta města, jehož příklady dobré 
praxe byly hned v několika případech prezentovány v brožuře Ministerstva 
vnitra.

Konkrétně šlo o zavedení bezplatné právní poradny pro obyvatele města i 
okolí a zřízení Czech POINT v budově městské nemocnice. Zaujaly i prorodin-
né dny, kdy úřad nabízí pro své zaměstnance a zejména pro jejich děti program 
ve svátečních dnech, kdy mají úřady ještě otevřeno, ale školy a školky již mají 
prázdniny. Jde o krok vedoucí ke slaďování pracovního a rodinného života. 
Jmenovat ale lze i novou elektronickou úřední desku, zvýšení informovanosti 
občanů prostřednictvím aplikace Mobilní rozhlas, sociálních sítí, webových 
stránek města apod. 

Vyhodnoceny byly v soutěži odpovědi na 56 otázek. Kritéria hodnocení 
byla rozdělena do pěti kategorií: dostupnost úřadu pro občany, transparent-
nost úřadu, jeho komunikace, řízení kvality ve veřejné správě a další aktivity. 
„Naprostou většinu požadovaných služeb náš úřad nabízí. Další novinky při-
pravujeme,“ dodal tajemník Milan Čigáš. Text a foto Eva Břeňová

SPOKOJENOST ROSTE
Obyvatelé Litoměřic jsou s městem 

jako místem, kde žijí či pracují, velmi 
spokojeni. Vyplynulo to z dotazníko-
vého šetření, které se uskutečnilo letos 
v  dubnu. Hned 92,5 % respondentů 
je spokojeno, což je i v porovnání s 
jinými městy v ČR výborný výsledek. 
Navíc oproti předchozím šetřením 
spokojenost narostla. 

Podíl velmi spokojených osob opro-
ti minulému šetření narostl o 6,3 pro-
centního bodu a dosahuje nejvyšších 
hodnot v rámci celé ČR.  Pozitivní je 
nízký podíl velmi nespokojených osob 
(pouze 1,4 %). Ten však oproti před-
chozímu šetření nevýznamně narostl 
(o 0,6%). Z výsledků plyne, že více 
jsou spokojeni muži, osoby vzdělaněj-
ší, lidé ve věku 41–50 let, studenti či 
lidé zaměstnaní. U míry spokojenosti 
rozdělené dle místa bydliště je nutné 
brát v potaz množství dotázaných z 
jednotlivých částí. Přesto lze říci, že 
nejspokojenější jsou občané bydlící na 
Kocandě a v Pokraticích.

Nejvíce lidé oceňují celkový vzhled 
města. Na pomyslném druhém místě 

se umístila kvalita bydlení v Litomě-
řicích, na třetím možnost provozovat 
záliby a koníčky a úroveň základních  
veřejných služeb. Nejníže byla ohod-
nocena spokojenost s možnostmi za-
městnání. Přesto i zde se oproti roku 
2014 výrazně zvýšila.

Respondenti jsou nejvíce spokojeni 
se základními a mateřskými školami. 
Nejméně pak s fungováním městské 
policie. Jedna z  otázek se věnovala i 
parkování na Mírovém náměstí. Nej-
větší část odpovědí se vyjadřuje pro 
zachování současného rozsahu (42,9 
%). Na druhou stranu téměř polovina 
respondentů by uvítala omezení (37,8 
%) nebo zakázání parkování (10,5 %).

Dotazníkové šetření bylo prove-
deno pomocí standardizovaného do-
tazníku, použitého i v jiných městech. 
Dotazník byl téměř identický s těmi, 
které byly distribuovány při totožném 
šetření v letech 2007, 2011 a 2014. Šet-
ření bylo financováno v rámci projek-
tu Mobilita 21 podpořeného ze Státní-
ho fondu životního prostředí MŽP na 
základě rozhodnutí ministra. (eva)
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SCHVÁLENA BYLA KONCEPCE
PROSENIORSKÉ POLITIKY

Podíl lidí starších 60 let se k celkovému počtu obyvatel v Litoměřicích, stejně 
jako v celé republice, zvyšuje. V současné době zde žije více než 6 tisíc seniorů, 
což představuje 21% z celkového počtu obyvatel města. Seniorský věk se pro-
dlužováním délky života vlivem zvyšování kvality životní úrovně a zlepšováním 
zdravotního stavu stává významnou fází lidského života. V té souvislosti zastupi-
telé schválili novou koncepci proseniorské politiky platnou pro období let 2017 
až 2020. V kompletní podobě je zveřejněna na webových stránkách města. (eva)



DOBROVOLNÍCI NAPŘÍČ GENERACEMI HLÁSÍ: LITOMĚŘICE UKLIZENY! 
Téměř 140 dobrovolníků se 

zúčastnilo akce Ukliďme Česko, 
Ukliďme Litoměřice. Na pomoc 
s  úklidem přišli klienti i zaměst-
nanci azylového domu NADĚJE 
Litoměřice, senioři z Klubu českých 
turistů Litoměřice, děti i dospělí 
z turistického oddílu mládeže Lito-
míci z Litoměřic i Žitenic, turistic-
kého oddílu při ZŠ Havlíčkova, ne-
chyběli ani zástupci vedení města, 
jmenovitě místostarosta Karel Krej-
za a vedoucí odboru životního pro-
středí Pavel Gryndler, pomocnou 
ruku přidal dokonce ministr život-
ního prostředí Richard Brabec.

„Uklízeli jsme místo na cyklos-
tezce Litoměřice – Křešice, těsně za 
Litoměřicemi. Podle odhadů jsme 

zde sebrali okolo 300 kg odpad-
ků a 11 pneumatik,“ sdělila Katka 
Krňáková, koordinátorka na místě 
sběru.

Deset pytlů odpadu nasbíralo za 
Penny marketem osmnáct lidí bez 
domova a dva zaměstnanci azy-
lového domu NADĚJE. „Chceme 
dát najevo, že na prostředí, ve kte-
rém žijeme, nám záleží,“ vysvětlili 
dobrovolníci. Další skupinka deseti 
lidí pak nasbírala 16 pytlů odpadu 
v okolí soutoku řeky Labe a Ohře. 

Uklízelo se také na Střeleckém 
ostrově a v okolí letního kina, šest-
náct dobrovolníků uklidilo skládku 
u krematoria Richard. Celkem 300 
kg odpadu zde pomohl sebrat mi-
nistr životního prostředí Richard 

Brabec. „Nepořádek jsme odstranili 
také ze Seifertovy ulice, neplánova-
ně jsme přidali okolí trati i horního 
nádraží, suchou lebedu u nové láv-
ky horního nádraží a okolí vlakové 
zastávky Cihelna,“ dodala Rita Vlč-
ková, koordinátorka projektu Zdra-
vé město Litoměřice.

„My turisté si přírody vážíme, 
odpadky bychom nikdy jen tak 
nezahodili. Rozhodli jsme se při-
dat ruku k  dílu, aby naše životní 
prostředí bylo opět krásnější,“ 
uzavřela předsedkyně Klubu 
českých turistů Litoměřice Jana 
Wünschová, která dodala, že akci 
podpořilo 38 seniorů z Litoměřic, 
ale i Ústí nad Labem či Karlštejna.

Text a foto Anna Hrochová 

ODPADOMÁNIE ANEB PŘINES ODPAD A VYHRAJ!
Notebook, mobilní telefon, peněžitou cenu a mno-

hé další mohou vyhrát ti, kteří se zapojí do soutěže 
„Odpadománie aneb Přines odpad a vyhraj“ vyhláše-
né počátkem května městem Litoměřice. Jejím cílem 
je zvýšit informovanost o provozu sběrného dvora 
v  Nerudově ulici a přimět lidi, aby byli ohleduplní 
k  životnímu prostředí tím, že ve větší míře využijí 
bezplatně nabízených služeb dvora. 

„Litoměřice se totiž neustále potýkají s  černými 
skládkami, které vytvářejí někteří občané hlavně na 
sídlištích tím, že nesprávně odkládají odpad ke kon-
tejnerům. Jen loni bylo kolem kontejnerových stání 
nelegálně odloženo více než 700 tun odpadu,“ uved-
la pracovnice odboru životního prostředí městského 
úřadu Lucie Weberová. 

Soutěž město pořádá ve spolupráci s partnery – spo-
lečnostmi DK-BETON, ASEKOL, ELEKTROWIN a 
MEVA. Zúčastnit se a vyhrát jednu ze 135 cen mo-
hou obyvatelé Litoměřic starší 18 let, kteří do 31. října 
odevzdají jeden ze stanovených druhů odpadu. Čas-
tější návštěva dvora  přitom zvyšuje šance na výhru.

Pravidla soutěže jsou jednoduchá. Každý občan 
města, který přiveze na sběrný dvůr nebezpečný, ob-
jemný či biologicky rozložitelný odpad, dále dřevo, 
elektrozařízení, zářivky, kovy nebo jedlý olej a tuk, 
obdrží soutěžní kupón s razítkem. „Vyplněný kupón 
se třemi nasbíranými razítky lze vhodit do zapečetěné 
nádoby na sběrném dvoře. Do soutěže se lze zapojit 
opakovaně,“ upozornila Lucie Weberová. (eva)

Více informací na www.litomerice.cz/odpady.

TOALETA NA OSTROVĚ 
SLOUŽÍ VEŘEJNOSTI
Město zareagovalo na podnět ob-

čanů a rozhodlo se umístit na Stře-
lecký ostrov veřejné WC. „Střelecký 
ostrov se stal vyhledávaným místem 
pro různé společenské a sportovní 
aktivity. Nově zbudované work-ou-
tové nářadí si našlo řadu příznivců, 
vede tudy cyklostezka a funguje 
tu dětské hřiště. Jsem přesvědčen, 
že občané službu veřejného WC 
ocení,“ upozornil Michal Hanzl, 
provozovatel Hospody U letního 
kina a iniciátor umístění veřejného 
WC do prostor Střeleckého ostrova.

Technické služby města (TSM) 
umístily mobilní WC po konzulta-
ci s  odborem životního prostředí. 
„Instalovali jsme jej na místě lehce 
dosažitelném jak návštěvníky let-
ního kina, tak i rodinami s dětmi, 
které chodí na dětské hřiště. Toale-
tu budeme jednou týdně vyvážet a 
uklízet. S Michalem Hanzlem jsme 
domluveni, že nás případně upo-
zorní na potřebu mimořádného vý-
vozu nebo úklidu,“ sdělila Michae-
la Strejcová, pracovnice TSM, která 
má na starosti úsek čistoty města.

„Promýšleli jsme i možnost 
zbudování kamenných záchodků. 
To však momentálně možné není, 
mluvíme totiž o zátopové oblasti. 
Proto jsme se rozhodli využít mož-
nost umístění alespoň mobilního 
WC,“ vysvětlil místostarosta Karel 
Krejza. (hroch)

Mobilní toaleta stojí u letního kina. 
Na snímku pracovnice TSML Mi-
chaela Strejcová.   Foto Eva Břeňová 
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TÝDEN UDRŽITELNÉHO
ROZVOJE, ZAPOJTE SE
K  Evropskému týdnu 

udržitelného rozvoje, který vyhla-
šuje úřad vlády ČR od 30. května 
do 5. června, se připojí i Litoměřice 
několika akcemi. 

V  sobotu 3. června se koná Pro-
cházka po Zemi - dobrodružná vý-
prava s názvem „Po stopách malého 
indiána“. Sraz je mezi 9.30 a 10 hod. 
u Pokratického rybníka. Děti se mo-
hou těšit na divadelní představení. 
Společně s  rodiči si mohou vyrobit 
rodinný totem, lapače snů, opéci in-
diánské placičky i neindiánské buř-
tíky. Součástí akce je také Indiánský 
běh pro hospic. Organizátory akce 
jsou Sever Litoměřice, zastupitelstvo 
mládeže a EKO tým ZŠ Na Valech. 

Co je skleníkový efekt? Co způ-
sobuje svým chováním člověk? 
Co může pro zlepšení životního 
prostředí udělat každý z  nás? Na 
tyto a další otázky dává odpověď 
unikátní výstava PRIMA KLIMA, 
probíhající do 30. června ve vesti-
bulu kina Máj.

V  pátek 2. června pak nesmíte 
chybět na Mírovém náměstí při 
akci UŽÍT Litoměřice.  

Rita Vlčková,
Zdravé město Litoměřice



Klienti na invalidním vozíku se mo-
hou lépe pohybovat díky zvedacímu 
systému. Foto Anna Hrochová 

Martin a Honza (snímek vlevo), uživatelé služeb Diakonie (na snímku se svými rodinnými příslušníky), představili 
své průhledné, plastové sochy stojící u jezírka v parku Václava Havla. Místostarosta Pavel Grund v úvodu výstavy 
poděkoval dlouholeté ředitelce Ireně Opočenské za práci odvedenou ve prospěch Diakonie ČCE v Litoměřicích.

Fota Anna Hrochová 

NOVÁ POMŮCKA POTĚŠILA 
KLIENTY I ZAMĚSTNANCE SRDÍČKA

Překvapení, radost, smích a 
emoce dnes zavládly v Centru 
pro zdravotně postižené děti a 
mládež SRDÍČKO, příspěvkové 
organizaci města. Chvíle dojetí 
zprostředkoval nový stropní zve-
dací systém, díky kterému mohou 
děti i mladiství upoutaní na inva-
lidní vozík vstát a chodit. V  ma-
nipulaci s  uživateli pomáhá také 
zaměstnancům. 

„Je to pro náš denní stacionář 
velký pokrok a dostáváme se tak na 
úroveň převyšující jiné denní staci-
onáře v republice. Systém pomáhá 
v nácviku chůze uživatelům s ome-
zenou pohyblivostí i v jejich přeno-
su. Ten byl doposud náročný a mu-
seli jej vykonávat dva zaměstnanci. 
Stropní zvedací systém obslouží 
zaměstnanec jeden,“ vysvětlila ře-
ditelka SRDÍČKA Ivana Humlová.

Město přispělo na moderniza-
ci zdravotnického zařízení pro 
uživatele SRDÍČKA ze svého 
rozpočtu celkovou částkou 600 
tisíc korun. Při předání nechyběl 
místostarosta Pavel Grund a ve-
doucí odboru sociálních služeb 
a zdravotnictví litoměřického 
městského úřadu Renáta Jurko-
vá. „Největší potěšení pro nás je 
vidět úsměv dětí poznávajících 
pohyb, který by bez tohoto zaří-
zení nikdy nezažily,“ dodala Re-
náta Jurková. 

„Synovi se to očividně moc lí-
bilo. Pohyb potřebuje. Zkoušeli 
jsme i chodítko, ale není to totéž. 
Z nového systému jsme nadšení,“ 
podělila se o své pocity maminka 
Jaroslava Růžičková. Její slova po-
tvrdil syn Josef srdečným úsmě-
vem. (hroch)

RADOST KAZÍ DÍRA 
V ROZPOČTU

Je těžké si takovou částku 
představit. 4,5 milionu chybí 
v  rozpočtu Diakonie ČCE v  Li-
toměřicích. Pro klienty Diakonie 
by to mohlo znamenat například 
nucený návrat z chráněného by-
dlení zpět do ústavů, znemožně-
ní sjednání nového zaměstnání, 
ztrátu azylu pro matky s  dětmi, 
ztrátu těžce nabyté samostatnosti 
v bydlení a další dopady. 

„Letos dostala Diakonie státní 
dotaci na provozování sociálních 
služeb o 4,5 miliónu Kč nižší než 
v r. 2016. V tento okamžik ne-
chceme dělat ještě žádné závěry. 
Čekáme, jak proběhne dorovná-
vací platba z kraje, která vždy re-
aguje na přehled čerpání financí 
za uplynulý půl rok,“ upozornila 
ředitelka neziskové organizace 
Irena Opočenská. 

Jaké by bylo řešení, kdyby 
dotace nedorazila v  potřebné 
míře? To Diakonie letos netuší. 
„Nemáme finance odkud získat. 
Obávám se, že půjčkou bychom 
nic pozitivně nevyřešili,“ dodala 
ředitelka Irena Opočenská.

Také město Litoměřice vede 
situaci Diakonie v  patrnosti. 
„Diakonii vnímáme jako ne-
ziskovou organizaci přinášející 
našemu městu významnou po-
moc v oblasti sociální. Otázkou 
se samozřejmě zabýváme a če-
káme na dorovnání vyrovná-
vací platby, která by měla přijít 
v červenci. Teprve potom bude-
me schopni reagovat,“ uvedla 
vedoucí odboru sociálních věcí 
a zdravotnictví Renáta Jurková.

Anna Hrochová 

PRŮHLEDNÉ SOCHY KLIENTŮ 
DIAKONIE ZDOBILY LITOMĚŘICE

Již 25 let žije Diakonie příběh, ve kterém už nikdo ne-
musí být outsider. Všeříkající větou byla 2. května v parku 
Václava Havla zahájena zcela ojedinělá streetartová výsta-
va deseti „průhledných“ soch rozmístěných na různých 
místech Litoměřic. Představují v životní velikosti mentál-
ně postižené klienty a jejich křehké životní příběhy. 

Dvě průhledné sochy jsou například k vidění před vla-
kovým nádražím. Autorka výstavy do nich vtiskla příběh 
pětadvacetileté Kristýnky s  Downovým syndromem, 
která dojíždí do Litoměřic, a jejího kamaráda Jirky, jenž 
na ni pravidelně čekává, aby společně šli do Diakonie. 
Další plastové sochy klientů nalezneme v parku Václa-
va Havla, před knihovnou a na řadě dalších míst.  „Jsou 
průhledné, zrovna jako jsou pro nás někdy průhlední 
lidé s postižením, když je potkáváme na ulici,“ charak-
terizuje autorka výstavy, pracovnice Diakonie Helena 
Hingarová svůj umělecký počin. 

Projekt street artu v Litoměřicích vznikl ve spolupráci 

s Pedagogickou fakultou UJEP v Ústí nad Labem s cílem 
odbourat možné předsudky vůči lidem s mentálním po-
stižením a dát najevo, že součástí společnosti jsou nejen 
silní, výkonní a nadějní jedinci, ale také lidé křehcí, kteří 
potřebují naši pomoc. „Bez nich by společnost nebyla 
úplná, bez nich by Diakonie neexistovala,“ konstatoval 
zakladatel Diakonie ČCE v Litoměřicích Zdeněk Bárta.     

Výstava, která bude k vidění do června, byla za účas-
ti pracovníků Diakonie, jejich přátel a klientů, zástupců 
Pedagogické fakulty UJEP a představitelů města zahájena 
u příležitosti 25. výročí existence této nestátní neziskové 
organizace, jež tvoří, jak v úvodu konstatoval místosta-
rosta Pavel Grund, jeden z pilířů struktury poskytova-
ných sociálních služeb ve městě Litoměřice. 

Oslavy 25. výročí Diakonie pokračovaly Jarní veselicí 
v atriu domu kultury. Do konce srpna se pak můžete za-
pojit do soutěže o ceny „Jak jsem potkal Diakonii“.  Více 
informací najdete na www.diakonie.cz  Eva Břeňová

ZASTUPITELÉ ROZDALI
MIMOŘÁDNÉ DOTACE
Zastupitelé na svém dubnovém 

jednání schválili mimořádnou fi-
nanční podporu z  rozpočtu města 
několika subjektům.

Diecézní charita Litoměřice po-
žádala o poskytnutí finančního 
příspěvku na výdaje „Dobrovolnic-
kého centra“, které doplňuje soci-
ální služby poskytované občanům 
města Litoměřice a je v souladu 
s jeho Komunitním plánem sociál-
ních služeb pro roky 2014 – 2017. 
Poskytnutá dotace ve výši 150 tisíc 
korun je vázána na úhradu nákladů 
přímo souvisejících s realizací této 
služby v  letošním roce. Obdobně 
tomu je i v  případě Fondu ohro-
žených dětí Klokánek. Litoměřické 
zařízení zastupitelé podpořili 200 
tisíci korunami.  Stejnou částku 
jako Klokánek pak od města dostali 
také organizátoři celorepubliko-
vých Hasičských slavností, které se 
na začátku června uskuteční v Lito-
měřicích. (eva)
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ZÁPASY ČERVNOVÉHO MISTROVSTVÍ SVĚTA V HOKEJBALE BUDOU 
V LITOMĚŘICÍCH ODEHRÁNY NA NOVÉM POVRCHU SPORTOVIŠTĚ  

Mimořádnou finanční injekci z rozpočtu měs-
ta dostanou hokejbalisté. Sloužit bude na poří-
zení nového plastového povrchu hokejbalového 
hřiště Na Kocandě. Celkové náklady jsou vyčís-
leny na 700 tisíc korun, přičemž 350 tisíc korun 
dosahuje účelově vázaná dotace města sportov-
cům. „Stejnou částku jim pak město půjčí s tím, 
že ji splatí do pěti let,“ upřesnil místostarosta 
Karel Krejza poté, co dotaci a půjčku schválili 
zastupitelé. 

Nový povrch nahradí stávající asfalt. Sportovci 
ho začnou využívat již v první polovině června. 
„Bude šetrnější k  pohybovému aparátu hráčů, 
ale i výstroji. Navíc umožní využít sportoviště i 
pro futsal, florbal nebo in-line hokej,“ nastínil 

výhody investice Jiří Skřivánek, předseda oddílu 
SHC Killers Litoměřice. 

Na novém povrchu litoměřického sportoviš-
tě budou odehrány i některé zápasy Mistrovství 
světa v hokejbale, které 19. června začíná v Lovo-
sicích. Uskuteční se v našem regionu po dohodě 
se Světovou hokejbalovou federací WBHF, přes-
tože původně jej měla pořádat federace v Číně. 
„Využili jsme nabídky a i když nejsou naše areály 
na úrovni, kterou jsme třeba viděli na loňském 
mistrovství světa v Montrealu, máme krásné 
okolí, velkou podporu měst a rozhodně se máme 
čím pochlubit. Hlavním naším cílem je propa-
gace hokejbalu, který se také stává velmi oblíbe-
ným sportem,“ vysvětluje Jiří Skřivánek.

Mistrovství světa proběhne v Lovosicích a Li-
toměřicích ve dnech 19. až 25. června. Během 
sedmi dnů odehraje 22 týmů z USA, Kanady, 
Ruska, Maďarska, Velké Británie, České repub-
liky, Slovenska, týmu Evropy a složeného týmu 
Česko-Slovenska téměř sto zajímavých utkání, 
do kterých nastoupí řada známých osobností. 

Vstupenky můžete zakoupit na stránkách htt-
ps://www.ticketstream.cz, a to buď na celé mist-
rovství za 500 korun, nebo na jednotlivé dny za 
stokorunu. K dostání budou i před utkáními.

Slavnostní zahajovací ceremoniál proběhne 
20. 6. v 19 hodin a vstup bude pro všechny zdar-
ma. Po ceremoniálu bude následovat utkání Čes-
ké republika - Kanada. (eva, jd)

„ZACHRAŇME  SKATEPARK“ 
Uživatelé litoměřického skateparku navázali spolu-

práci s městem a aktuálně jednají o nové podobě tohoto 
areálu pod Tyršovým mostem. V první řadě se jedná o 
rozšíření sportoviště na místě, kde se nachází travna-
tá plocha. Tuto část sportovního areálu nahradí asfalt 
a další sportovní prvky, které ve stávajícím skateparku 
chybí. Součástí rekonstrukce bude i dodání nových, 
pevnějších desek podél překážek a i částečná výměna 
stávajícího povrchu.

Zároveň je skate a bmx komunita připravena zvýšit 
dohled nad sportovištěm, do jehož obnovy investovalo 
město letos na jaře zhruba 150 tisíc korun. Součástí této 
rekonstrukce byla kompletní výměna dvou rezavých 
ramp, odstranění  rzi na ostatních překážkách a nátěr 
všech překážek v celém areálu.

V té souvislosti však zástupci radnice kritizovali díry 
v deskách a nepořádek, který se zde objevil po rekon-
strukci. Nakonec se ovšem ukázalo, že šlo o nedorozu-
mění a díry v deskách zde byly již dříve. 

„Zvýšíme zde dozor a pokusíme se ohlídat, aby růz-
né partičky, které sem nepřicházejí sportovat, nekazily 
dobré jméno uživatelů skateparku,“ slibuje Šárka Hla-
váčková, jednatelka mladých lidí, kteří areál pravidelně 
užívají a usilují o jeho rozvoj a propagaci. „V nejbližší 

době chystáme grafické návrhy piktogramů, které bu-
dou nenásilnou a zábavnou formou nutit návštěvníky k 
udržování pořádku,“ uvedla Šárka Hlaváčková. 

Obliba litoměřického skateparku se postupně zvyšu-
je. Užívají ho pravidelně zhruba dvě desítky milovníků 
skatu, ale mnohem více jezdců na bmx kolech, tzv. bi-
kerů, ale i in-line bruslařů a lidí na koloběžkách. Díry, 
které byly terčem kritiky zástupců města, pak vznikly 
běžným užíváním areálu bikery, kteří jezdí i po stěnách, 
jež však k tomu nebyly přizpůsobeny. 

„Věřím, že uživatelé sportoviště by si nikdy skatepark 
záměrně neničili. Kluci si tam pravidelně zametají a 
uklízí. Jenže nikdy nejde stoprocentně uhlídat ostatní 
návštěvníky areálu,“ dodává mladá žena.

Letos již potřetí s komunitou NA SCÉNU organizují 
benefiční akci na podporu skateparku „Save-skate III.“ 
(Zachraňme skatepark). Festival se uskuteční v sobotu 
8. července od 13:00 až do pozdních večerních hodin. 
Touto dobou bude mít skatepark po několika letech 
částečně jinou podobu. Letos se návštěvníci na bene-
fici můžou těšit na skate a bmx závody s bohatým hu-
debním programem jako kapely The Oxx, nebo ASAP 
Jarda. Vstup je dobrovolný a příspěvek putuje do fondu 
skateparku. Eva Břeňová 

NEJAKTIVNĚJŠÍ SENIORY ČEKÁ ODMĚNA
Dva měsíce společných aktivit 

zažívali v Litoměřicích senioři. Pátý 
ročník akce s názvem Místa přátel-
ská seniorům připravený Zdravým 
městem Litoměřice společně s Ko-
munitním plánováním sociálních 
služeb a partnery zaznamenal velký 
úspěch. Každé z 16 akcí se účastnilo 
v rozmezí od 50 do 75 seniorů. 

„Vybrala jsem si pro mne nejza-
jímavější události a těch se každo-
ročně účastním. Jsem spokojená 
s  programem i organizací,“ chválí 
Alena Uhlíková.

Cílem kampaně od začátku bylo 
představit seniorům zařízení, kte-
rá pro ně ve městě slouží, zapojit 
je tak do činnosti a poskytnout jim 
prostor pro setkávání a budování 
vzájemných kontaktů. Série aktivit 
započala prohlídkou barokní kaple 
v bývalém špitálu v Dominikánské 
ulici a klenotnice v kostele Všech 

svatých. Zajímavé informace se se-
nioři dozvěděli při prohlídce okres-
ního soudu nebo při přednášce v 
knihovně o sestavení rodokmenu. V 

Jiráskových sadech si mohli zacvičit 
s Bezva partou, v Rozmarýnu si za-
hráli deskové hry, podnikli pěší výlet 
s Klubem českých turistů do muzea 

Nostalgie do Terezína. Velký ohlas 
sklidila prohlídka požární stanice 
v Litoměřicích a kostela sv. Ludmi-
ly páterem Szeligou. Probíhaly také 
další přednášky a prohlídky zařízení 
určených seniorům.

„Jsme rádi, že naši senioři si akce 
užívají. O tom svědčí krásná hod-
nocení a poděkování, která od nich 
dostáváme. Člověk, který je aktiv-
ní, pozitivně myslí, zdravě žije a je v 
kontaktu s dalšími lidmi, je mnohem 
spokojenější, a tím pádem i zdravější. 
A o to nám na Zdravém městě jde,“ 
poznamenala Rita Vlčková, koordi-
nátorka Zdravého města Litoměřice.

Senioři, kteří se zúčastnili osmi a 
více akcí, budou odměněni při se-
tkání v domě kultury 7. června. Za 
svůj aktivní přístup obdrží od sta-
rosty Ladislava Chlupáče a místosta-
rosty Pavla Grunda drobný dárek a 
certifikát. Anna Hrochová 

Zábavné odpoledne s Bezva partou prožili senioři v Jiráskových sadech v rám-
ci kampaně Místa přátelská seniorům. Foto Anna Hrochová 

BĚH PRO HOSPIC 
Již 3. ročník Běhu pro hospic se koná 

v sobotu 3. června. I letos mají účastníci 
možnost proběhnout se nebo si projít 
trasy v délce 1, 3 nebo 9 km. 

Startovné, které kromě jiného letos 
nově pokrývá také elektronické měření 
času, použijeme na zakoupení pomů-
cek pro pacienty – pěti koncentrátorů 
kyslíku a pěti lineárních dávkovačů 
léků v celkové částce 300 tisíc korun.

Podpořte náš hospic během nebo 
přispějte některému z  běžců. Více 
na www.beh.prohospic.cz. Děkujeme. 

Irena Vodičková

Loni se Běhu pro hospic účastnilo 
585 běžců. Foto  Svatava Duková
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ROZŠÍŘENÍ EXPOZICE. Centrum cestovního ruchu 
Litoměřice zahájilo počátkem května turistickou sezónu. Při 
té příležitosti představilo rozšířenou expozici „Důl Richard 
v proměnách času“. Expozici obohatila instalace velkofor-
mátových panelů s fotodokumentací současného stavu dolu 
Richard. Autorem snímků je litoměřický fotograf Aleister 
Despo. Nová část expozice je umístěna v suterénu radnice. 
Samotná expozice představující smutnou historii dolu Rich-
ard, ale také jeho současné využití, se nachází v navazu-
jících sklepních prostorách pod budovou radnice, do kterých 
se vchází skrze městské opevnění (parkány) pod Máchový-
mi schody. Prohlídku si lze objednat na informačním cen-
tru. Otevřeno má v sezóně každý den v týdnu, od 9 do 18 
hodin, a to až do konce září. Text a foto Anna Hrochová 

BAREVNÝ SVĚT 
KNIHOVNY 

so 3. 6. | 14–17 h
Běžecký workshop s  Milošem 
Škorpilem | workshop
Společný trénink s ultramara-
toncem a propagátorem běhu. 
Praktické rady k oblečení, vý-
živě, tréninku a především ke 
způsobu a stylu běhání. Sejde-
me se ve sportovním a půjdeme 
rovnou na věc. | Střelecký ost-
rov. Počet míst omezen! | vstup-
né 200 Kč
Nepřehlédněte třetí díl běžec-
kého seriálu: 2. 9. – Krokudy 
čtvrtmaraton
st 7. 6. | 16.30–17.30 h. Trénová-
ní paměti | workshop. Cvičení 
pozornosti,   paměťové techniky 
a relaxační cvičení.  | zdarma
po 12. 6. | 17 h
Jan Velek  – Smrt, ztráty, roz-
chody a jejich skryté dary | 
setkání. Když někdo nebo něco 
mizí z našeho života, je těžké v 
tom vidět více než žal a trýzeň.
Beseda s povídáním, diskusí a 
meditací| vstupné 30 Kč
út 13. 6. | 14–18 h
Bazar knih: Z ruky do ruky | ba-
zar. Chcete směnit, prodat, nebo 
odkoupit knihy a učebnice? 
Bazárek Šperkovnice | bazar
Přijďte si prohlédnout nebo 
koupit výrobky dětí, které se 
pravidelně scházejí v kroužku 
Šperkovnice. Je ti méně než 15 
let? Chceš také vystavovat? Při-
hlaš se: detske@knihovnalito-
merice.cz nebo osobně na dět-
ském oddělení| před knihovnou
 pá 16. 6. | Knížka pro prvňáč-
ka | celostátní projekt. Školní 
třídy, jež se zúčastnily projektu 
Už jsem čtenář, jsou pozvány 
do divadla. Zde každé dítě zís-
ká knížku, která je unikátní tím, 
že byla vytvořena pro tuto pří-
ležitost. Zúčastněné děti budou 
v září slavnostně pasovány do 
Řádu čtenářů a získají zdarma 
průkazku do knihovny.
pá 16. 6. | 13–20 h
DUN DUN – Férový festival 
plný radosti a zážitků. Postav-
me africkou vesnici – benefiční 
workshop na podporu školy v 
Keni | park Václava Havla | 
so 17. 6. | 10–12 h
Řemesla a Jak se staví město | 
workshop. Rodinná soutěž „Dě-
jiny českého národa“.Vydáme se  
za řemeslníky do středověkého 
města, hravé dílny apod.Soutěž-
ní karta je k vyzvednutí na Dět-
ském oddělení. Účast je třeba 
potvrdit do 9. 6.| zdarma
do 31. 8. ASSociasse Kubin-
stadt | výstava ve 2. patře, na 
které umělci vytvořili společnou 
improvizovanou instalaci. 

LETOŠEK SE V KNIHOVNĚ NESE 
V DUCHU PRORODINNÝCH AKTIVIT        

Nikoliv jen jako půjčovna knih, ale i jako místo se-
tkávání všech generací nabízející kromě půjčení knih 
i řadu rozmanitých doprovodných akcí. Tak se i v bu-
doucnu chce prezentovat Knihovna K. H. Máchy v Li-
toměřicích, která loni získala zvláštní ocenění „Měst-
ská knihovna roku 2016“ v kategorii měst nad 20 tisíc 
obyvatel za vynikající komunitní a vzdělávací aktivity.  
Letošní rok se nese v  duchu „Prorodinných aktivit“, 
k čemuž se váže řada akcí. 

Knihovna v  současné době registruje 3  563 čtenářů, 
z toho 1 126 dětských. S cílem podněcovat zájem mladé 
generace o čtení organizuje řadu aktivit, ať již je to paso-
vání druháků na čtenáře knihovny, projekt Knížka pro 
prvňáčka nebo knihovnické lekce pro žáky základních 
škol. Ke zvýšení podpory čtenosti slouží kromě literárních 
soutěží i projekt Města a obce čtou v parku Václava Havla.

Pracovníci zařízení cílí i na seniory. V knihovně již 
šestým rokem úspěšně působí Klub aktivního stáří a 
Klub tvůrčího psaní pro seniory. Dále probíhají kurzy 
angličtiny, trénování paměti, psychomotorická cvičení 
a tvořivé letní workshopy. 

„Celkem jsme loni uspořádali 338 vzdělávacích 
akcí, výstav a tematických výstavek, 11 víkendových 
workshopů, sedm procházek s historikem a jeden výlet 
pro návštěvníky knihovny,“ dokumentuje činnost po-
mocí čísel ředitel Karel Tománek. 

Loni do knihovny zavítalo 105 823 návštěvníků, což 
je zhruba o dva tisíce více než v  roce 2012. Vypůjčili si 
187 461 knih, periodik a CD. Provoz knihovny hradí zři-
zovatel, kterým je město. Roční příspěvek činí 6,5 milio-
nu  korun.  Od jeho výše se pak odvíjí i obnova knižního 
fondu a nákup novinek. „Nakoupili jsme 6 129 knižních 
jednotek za zhruba milion korun,“ informoval ředitel 
knihovny Karel Tománek, podle něhož by však bylo tře-
ba investovat do rozšiřování knižního fondu částku vyšší. 
„Příspěvek zřizovatele zůstává téměř nezměněn, ale ceny 
knih výrazně rostou,“ upozornil na důležitý fakt ředitel.

Každoročně dochází ke zpříjemnění uživatelského pro-
středí. Rekonstruováno bylo dětské i naučné oddělení a 
pro letošní rok je připravena rekonstrukce přízemí, kde se 
nachází oddělení beletrie a registrace čtenářů. Stane se tak 
s využitím grantu Ministerstva kultury. Eva Břeňová   

POCITY OBČANŮ PROZRAZUJE  MAPA
Kde tráví lidé v Litoměřicích vol-

ný čas nejraději? V  parku Václava 
Havla a na Střeleckém ostrovně. 
Kde se občanům Litoměřic nelíbí? 
V okolí bývalého pivovaru. To i dal-
ší zajímavé informace prozrazuje 
pocitová mapa. Sestavili ji respon-
denti podle vlastních dojmů. Od-
povídali na otázky, kde se jim líbí, 
kde nelíbí, kde tráví volný čas, kde 
se cítí bezpečně, kde naopak nebez-
pečně a která místa jsou podle nich 
v Litoměřicích zapomenutá. 

„Pocitovou mapu jsme ve městě 
Litoměřice poprvé vystavili v rám-
ci akce Kulatý stůl, a to již v  lednu 
2016. Sběr dat následně probíhal v 

půlročním intervalu, a to například 
v   nemocnici, v  knihovně nebo při 
diskusních fórech a také při akci Mís-
ta přátelská seniorům,“ připomněla 
Jana Eflerová, referentka samosprávy 
odboru sociálních věcí a zdravotnic-
tví. Občané mohli do pocitové mapy 
zapisovat také on-line od září do kon-
ce října 2016 na webu města. 

Mapu hodnotilo 2 990 respondentů. 
Mezi nejoblíbenější místa k  trávení 
volného času patří v  Litoměřicích 
park Václava Havla, Střelecký ostrov 
a restaurace Johannahof. Mezi místa 
označená „tady se mi líbí“ patří opět 
restaurace Johannahof, Mostná hora a 
Mírové náměstí. 

Špendlík s označením „zde se mi 
nelíbí“ zapíchlo jednoznačně největ-
ší množství respondentů do místa 
bývalého pivovaru a dále na (staré) 
dolní nádraží. Jako zapomenuté 
místo občané vnímají výstaviště Za-
hrada Čech a vilu „Fafák“. 

Bezpečně se občané cítí na Mí-
rovém náměstí, nebezpečně v  okolí 
Labe, na dolním nádraží a v okolí Se-
verky. Jako výsledek této analýzy byly 
v  místech posíleny hlídky městské 
policie a Policie ČR, proběhla také in-
stalace kamery.

Vyhodnocení průzkumu provedla 
Univerzita Palackého v  Olomouci, 
Katedra rozvojových studií. (hroch)

VYDEJTE SE PO STOPÁCH 
CÍRKEVNÍCH PAMÁTEK 
Od 23. června do 17. září mají návštěvníci královské-

ho města Litoměřice jedinečnou možnost navštívit vy-
brané církevní památky. V rámci turistického produktu 
„Okruh církevních památek“ se mohou seznámit s boha-
tou historií památek a navíc získat odměnu.

Na okruhu zamíří do katedrály sv. Štěpána, kostela 
Zvěstování Panny Marie, kostela Všech svatých či kostela 
sv. Jakuba. Okruh zahrnuje také známou vyhlídku Ka-
lich na Mírovém náměstí a blízké Diecézní muzeum. Po 
absolvování alespoň poloviny okruhu je možné pokračo-
vat za zasloužilou odměnou do Biskupského pivovaru u 
sv. Štěpána v Komenského ulici a vychutnat si svou tře-
tinku piva k hlavnímu jídlu z denní nabídky nebo menu, 
pro děti je připravena varianta rozlévané limonády.

Otevírací doba: církevní památky   Út - Ne 10:00 - 
17:30 hod.,  kostel Zvěstování Panny Marie Út - Ne 
11:00 - 17:00 hod., Diecézní muzeum Út - Ne 9:00 - 
16:00 hod., Kalich denně 10:00 - 16:00 hod. Ceny vstu-
penky: dospělí 120 Kč / Děti (6-15 let) 60 Kč / Studenti, 
senioři, držitelé ZTP a ZTP/P 90 Kč

Vstupenky okruhu jsou k zakoupení v Informačním 
centru na Mírovém náměstí, katedrále sv. Štěpána, kos-
tele Všech svatých a kostele sv. Jakuba. (jir)
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LIKUL  ZAHÁJÍ 
LITOMĚŘICKÝ HROZEN
Oblíbená soutěžní, prezentační 

a prodejní výstava vín Litoměřický 
hrozen zahájí 3. června v hradu Li-
toměřické kulturní léto (LIKUL). 
V jeho průběhu se uskuteční 
zhruba šest desítek charakterem 
různorodých kulturních akcí – od 
koncertů populární i vážné hud-
by, hudebních festivalů, divadel-
ních představení, až po výstavy, 
workshopy apod.

„Ochutnávka pořadů je natolik 
rozmanitá, že zástupce každé ge-
nerace by si měl vybrat dle svého 
gusta,“ domnívá se místostarosta 
Karel Krejza. 

Město na organizaci kulturních 
pořadů i v letošním roce uvolnilo 
jeden milion korun. Půl milionu 

bude rozděleno v rámci Programu 
podpory v oblasti kultury, který 
je určen jako kompenzace nákla-
dů na kulturní akce pořádané pro 
veřejnost na území města Litomě-
řice. Druhý půlmilion je určen na 
realizaci LIKUL. „O výši podpory 
nepřesahující 50 tisíc korun rozho-
dovali radní města na základě do-
poručení kulturní komise. Finanč-
ní příspěvky nad 50 tisíc korun 
schvalovali zastupitelé,“ upřesnila 
vedoucí odboru školství, kultury, 
sportu a památkové péče MěÚ An-
drea Křížová.

Tabulku dokumentující výši 
podpory města jednotlivým sub-
jektům naleznete na webových 
stránkách města.  (eva) 

24. 6. - DEN KILTU SLIBUJE 
DUDÁKY I KELTSKOU HUDBU

Zveme vás 24. června od 10 do 15 hodin na histo-
ricky 1. ročník Dne kiltu, který jsme se rozhodli uspo-
řádat v  nádherném prostředí historického náměstí 
města Litoměřice. Cílem akce je upoutat pozornost a 
popularizovat kilt jako takový. Upozornit na praktické 
výhody jeho nošení a seznámit veřejnost s historií kil-
tu jako pánského oděvu – s jeho vznikem a vývojem. 
Dnes je kilt chápán také jako jeden ze symbolů keltství 
– přihlášení se ke keltskému původu našich předků.

Součástí Dne kiltu bude ukázka nošení kiltu jako 
součásti armádní uniformy skotských pluků Britské 
armády, dudácké vystoupení, ukázka minikeltské 
vesničky, hudební vystoupení skupiny Kelt, hrající 
tradiční keltskou hudbu, ukázka nošení a odívání se 
do velkého plédu, který byl předchůdcem dnešního 
moderního kiltu. Uskuteční se i přednášky, ve kterých 
budete seznámeni se všemi součástmi Skotského ná-
rodního kroje.

Přijďte se podívat na muže, kteří se nebojí ukázat se oblečeni netradičně v 
suknici. Rostislav Procházka 

30. 6. – 1. 7.: LITOMĚŘICKÝ KOŘEN
Další ročník festivalu Litomě-

řický kořen se chystá tentokrát 
na dny 30. června a 1. července. 
Letos po 23. nabídne vlnu bigbí-
tu, alternativního rocku i divadlo. 
„Festival zahájí písničkář a pábitel 
Václav Koubek, který uvolní pódi-
um divadlu Sklep. Sklepáci přije-
dou ve složení David Vávra, Milan 
Šteindler, Tomáš Hanák, Franti-
šek Váša. Naopak závěr prvního 
festivalového dne bude patřit do-
kumentárnímu filmu Litoměřický 
kořen 2015, který přímo na místě 
natočili Miloš Dvořáček a Saša 
Gedeon,“ sdělil hlavní pořadatel 
festivalu Michal Hanzl.

A jaké další kulturní zážitky 
festival nabídne? Tornado Lou, 
Iva Bittová, Vladimír Václavek, 
Rudovou, Choroš, Houpací koně, 
provokující expresivní show-

manka Mucha, Ty syčáci v  čele 
s  Petrem Vášou, z  Brazílie, USA 
a Německa Chris Hazeltucky, 
z  Mongolska a Íránu Sedaa – to 
je jen výčet z bohatého programu 
oblíbeného litoměřického festi-
valu v letním kině. (hroch)

3. 6.  - ŽERNOSECKÝ SAUVIGNON JE ŠAMPIONEM LITOMĚŘICKÉHO HROZNU 
Litoměřický hrozen 2017 zná svého šampio-

na.  Hodnotitelé, kteří před několika dny v hradu 
degustovali 133 soutěžních vzorků z 27 českých a 
moravských vinařství, udělili titul šampiona Sau-
vignonu  (pozdní sběr, ročník 2016) z  Žernosec-
kého vinařství. To tak zopakovalo loňský úspěch, 
kdy obdrželo titul šampiona pro Modrý portugal. 

Bodovaly i domácí Klášterní vinné sklepy Lito-
měřice, a to v kategorii růžových vín a klaretů, kde 
získaly zlatou medaili pro Zweigeltrebe rose, roč-
ník 2016. Nejvýše hodnoceným vínem v kategorii 
bílých vín pak byl Sauvignon z Vinařství Podráb-
ský, které získalo nejvyšší hodnocení i v katego-
rii červených vín za Dornfelder (ročník 2016). 
Hodnocena byla i kategorie sladkých vín. Zlatou 
medaili převezme zástupce moravského Vinařství 
Maděřič pro Rulandské šedé, ročník 2016. 

„Tentokráte převládala suchá a polosuchá 
vína, což hodnotím pozitivně. Uděleno bylo 
„pouze“ 17 zlatých medailí, což svědčí o tom, že 
komisaři byli přísní, čímž drží úroveň Litomě-
řického hroznu poměrně vysoko,“ konstatoval 
ředitel soutěže František Kupsa, který je zároveň 
i majitelem Žernoseckého vinařství, jež obdrží 
titul šampiona. V tuto chvíli ještě není v prodeji.

Dle slibu Františka Kupsy však bude k degusta-
ci i zakoupení v sobotu 3. června v hradu, kde se 
uskuteční soutěžní, prezentační a prodejní výstava 
vín Litoměřický hrozen 2017. Celodenní program 
začíná již v 10 a skončí ve 20 hodin. „Věřím, že i 
při letošním šestém ročníku akce bude atmosféra 
v  hradu při sklence lahodného vína příjemná,“ 
říká Anna Matulová, ředitelka Centra cestovního 
ruchu, které je pořadatelem akce. Eva Břeňová 

Předsedou jedné ze tří hodnotitelských komi-
sí byl Vladimír Šuhájek, dlouholetý sklepmistr 
Klášterních vinných sklepů Litoměřice.  Foto 
Eva Břeňová 

Po dvou letech se na scénu Litomě-
řického kořene vrací také známá 
česká vokalistka a instrumentalist-
ka Iva Bittová. Foto A. Hrochová

9. 6. - PŘIJĎTE NA NOC KOSTELŮ
Noc kostelů je letos naplánována 

na 9. června. Opět nabízí prohlídky 
míst, kam se běžně návštěvník nedo-
stane, ale i speciálně připravené zají-
mavé kulturní zážitky.

„Noc kostelů je pozváním všech 
lidí dobré vůle ke společnému setká-
ní a k objevování krásy křesťanských 
výtvarných a architektonických po-
kladů,“ uvádí koordinátorka akce pro 
Litoměřice Kristýna Solničková.

Do Noci kostelů, která se uskuteční 

s podporou města, se v Litoměřicích 
zapojí kostel Všech svatých, kostel sv. 
Ludmily - klášter, kostel sv. Jakuba, 
kostel sv. Jana Křtitele, katedrála sv. 
Štěpána, kostel sv. Vojtěcha, hospic 
sv. Štěpána - kaple sv. Štěpána, kostel 
Zvěstování Panně Marii, Evangelická 
církev metodistická Litoměřice, kaple 
Božího milosrdenství – Domov na 
pahorku.  Podrobný program nalez-
nete na: https://www.nockostelu.cz/
index.php?pg=program (hroch)

6. 6. - AMERICKÝ VARHANÍK VEZE SHOW
Zcela ojedinělou varhanní show uvidí 

návštěvníci domu kultury 6. června od 19 
hodin. Vystoupí zde americký varhaník 
Cameron Carpenter, který boří zažité před-
stavy. Androgynní image a blyštivé kostýmy 
nepřekvapí na rockové scéně, méně obvyklé 
už jsou v klasické hudbě. Do Litoměřic při-
veze unikátní digitální varhany v hodnotě 
1,2 milionu korun. Extravagance hudební-
ka, který se neuzavírá v kostelech, jde ruku v ruce s nezpochybnitelnou virtu-
ozitou, napsal o Carpenterovi nedávno deník The New Yorker, a označil ho za 
„superstar“. Udržet balanc mezi tzv. moderním a klasickým světem se mu zatím 
daří. Je prvním varhaníkem, který získal nominaci na cenu Grammy. 
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PROJEKT EVALUACE: KULTURA JE 
V LITOMĚŘICÍCH NA VYSOKÉ ÚROVNI
Jakým směrem se bude ubírat kultura v Lito-

měřicích? Je programová skladba pořadů nabíze-
ných domem kultury, kinem a divadlem pro di-
váka atraktivní? Nejen na tyto dotazy má přinést 
odpověď v  České republice pilotní projekt Ná-
rodní sítě Zdravých měst „Evaluace kulturních 
zařízení“. Na příkladu Litoměřic je cílem vytvořit 
pro města a obce metodický nástroj na hodnoce-
ní kvality poskytovaných služeb v oblasti kultury, 
stanovit způsoby získávání zpětné vazby od divá-
ků a s ohledem na finanční možnosti i koncepci 
budoucího směřování.

„První fáze projektu týkající se sběru dat po-
tvrdila vysokou úroveň kultury ve městě Litomě-
řice,“ konstatovala koordinátorka projektu Tere-
za Raabová. Učinila tak po prezentaci ředitelky 
Městských kulturních zařízení Litoměřice Věry 
Kmoníčkové v kanceláři starosty.

Z  prezentace, shrnující zhruba posledních 
pět let činnosti domu kultury, kina a divadla, 
vyplynula řada zajímavých údajů. Při ročním 
obratu 30 milionů korun se daří vrátit zpět do 

rozpočtu organizace 62% nákladů. Soběstačnost 
jednotlivých zařízení se přitom liší. Nejlépe na 
tom je kino, které dosahuje 95%, což patří mezi 
nejlepší výsledky v rámci celé ČR. Dokazuje, že 
několikamilionová investice zřizovatele do di-
gitalizace, systematické zkvalitňování interiéru 
kina a atraktivita nabízených titulů nesou ovoce. 
Diváků litoměřickému kinu přibývá, a to i v úte-
rý, které patřilo mezi nejslabší. Negativní trend 
však zvrátily slevové úterky. „Počty projekcí byly 
zvýšeny a v  současné době jsme na maximu,“ 
upozornil vedoucí kina Michal Špadrna, který 
pro letošní rok připravuje novinku v  podobě 
venkovní terasy s letním minikinem.

Jiný trend zaznamenává divadlo, které v sou-
časné době staví hlavně na představeních urče-
ných mateřským a základním školám. „Navýšení 
počtu představení pro dospělého diváka zvýšení 
návštěvnosti nepřineslo. Velikost skupiny lidí 
navštěvujících divadlo je evidentně limitována. 
Honoráře divadelních souborů navíc šly v  po-
sledních dvou letech výrazně nahoru. Chceme se 

proto soustředit na pronájmy, které by do diva-
dla mohly přivést více lidí a další finanční zdro-
je,“ uvedla ředitelka MKZ Kmoníčková.  

Naopak výrazný nárůst diváků zaznamenává 
dům kultury, což souvisí hlavně s výrazným na-
výšením počtu kulturních akcí. Zatímco v roce 
2011 dosáhla návštěvnost 31 tisíc lidí, loni do 
DK zavítalo 57 tisíc návštěvníků. „Naším cílem 
však není počet akcí dále zvyšovat, spíše zkvalit-
ňovat programovou nabídku. Sedm desítek lidí 
na kvalitní balet má stejnou hodnotu jako tisí-
covka návštěvníků koncertu skupiny Chinaski,“ 
dodala Věra Kmoníčková.

Zásadním úkolem, který vedení MKZ čeká, je 
v maximální možné míře využít kapacitní výho-
dy, jež přineslo sloučení hradu a domu kultury 
ve společné „kulturní a konferenční centrum“. 

Do projektu „Evaluace kulturních zařízení“ 
se v  Litoměřicích kromě MKZ zapojila také 
Knihovna K. H. Máchy, která je taktéž příspěv-
kovou organizací města. Eva Břeňová

PRODEJ ABONENTEK 
V DIVADLE ZAČÍNÁ
Vedoucí Divadla Karla Hynka 

Máchy v Litoměřicích Tereza Roz-
marová upozorňuje, že 5. června 
bude pro stávající předplatitele 
zahájen prodej abonentek na dal-
ší divadelní sezónu (září 2017 až 
leden 2018). Pro nové zájemce o 
předplatné, které stojí 1700 ko-
run, prodej začíná o týden poz-
ději. 

„Nově máte možnost vybrat si 
ze dvou předplatitelských skupin,“ 
vzkazuje vedoucí divadla s tím, že 
abonentky lze koupit pouze na 
pokladně divadla. Rezervace není 
možná a jednotlivá představení ze 
skupin nelze kombinovat. (eva)

PŘEDPLATITELSKÁ SKUP. A

ZÁŘÍ / BOSÉ NOHY V PARKU / 
Agentura Harlekýn
ŘÍJEN / K-PAX - SVĚT PODLE 
PROTA / StageArtCz
LISTOPAD / TCHÝNĚ NA ZA-
BITÍ / Fanny Agentura Praha
PROSINEC / ŽENA VLČÍ MÁK / 
Divadlo Bolka Polívky
LEDEN / CRY BABY CRY / 
Švandovo divadlo Praha

PŘEDPLATITELSKÁ SKUP. B

ZÁŘÍ / SBOROVNA / Divadlo 
Pavla Trávníčka
ŘÍJEN / NEMILOVANÁ / Art-
Way
LISTOPAD / LIGA PROTI NE-
VĚŘE / Agentura Nordproduc-
tion
PROSINEC / JENOM ŽIVOT / 
Divadelní studio Bouře
LEDEN / MILUJI TĚ, ALE… 
 / Divadlo Palace Praha

18. 6.  - S LITOMĚŘICKOU LETNÍ FILHARMONIÍ 
SPOLEČNĚ «POPUTUJEME‘ EVROPOU»

Jedna z  největších hudebních akcí letošního polole-
tí  v regionu -  „Litoměřická letní filharmonie“ (LLF)  už 
má konkrétnější obrysy.  Její aktéři totiž absolvovali  pě-
tidenní soustředění v německém Colditzu, kde společně 
nastudovali vybraná díla evropských skladatelů. 

„Pilovali je nejprve jednotlivě po skupinách    po-
dle druhu nástrojů a pak samozřejmě i v orchestrální 
souhře,“ říká ředitelka spolupořádající ZUŠ Litoměři-
ce Dominika Valešková.   Skladby zazní na společném 
koncertu v  Litoměřicích,    který bude vyvrcholením 

unikátního projektu, při kterém spojily síly litoměřická 
škola a hudební školy ze Saska. 

V symfonickém orchestru pod vedením profesioná-
lů  si zahrají mladí z dalších uměleckých škol z Ústec-
kého kraje a z Německa.  Do Litoměřic přijedou  mu-
zikanti už 16. června,  aby vše připravili do konečné 
podoby.    Hudební    „Putování po Evropě“, jak zní 
podtitul   v pořadí už třetí Litoměřické letní filharmo-
nie,  předvedou  publiku o dva dny  později na koncertu 
v  letním kině. Miroslav Zimmer

LITOMĚŘICKÉ KULTURNÍ LÉTO
ČERVEN 
3.  6. Litoměřický hrozen. Více str.  12
6. 6.  Cameron Carpenter. Jedinečný 
varhanní koncert. Od 18 hodin v domě 
kultury. Vstupné 990 Kč / 790 Kč. 
9. 6. Noc kostelů 2017. Více na str. 12
11. 6. Varhanní koncert žáků ZUŠ v 
katedrále od 15 hodin.
14. 6. Hudební konccert žáků ZUŠ. 
Divadlo od 18 hodin. 
14. 6. Litoměřické varhanní léto. 1. 
koncert 27. ročníku mezinárodního 
hudebního festivalu. Linda Čechová 
Sítková (varhany), Žesťový kvintet 
Hradní stráže. Katedrála od 19 hodin. 
18.  6. Litoměřická letní filharmonie 
2017. 10.00 veřejná zkouška orchestrů 
v letním kině, od 14.00 koncert Lito-
měřické letní filarmonie. 
17. 6. Bleší trh na Kostelním náměstí 
od 8 do 12 hodin.  
17. 6. Kulturní den na dvoře D65. 
Workshop, raut, tombola s umělecký-
mi předměty, koncert, hraní z LP desek 
(Masarykova 65). Vstup volný. 

17. 6. Jahodové slavnosti na Zahradě 
Čech od  10 hodin. Čerstvé jahody a 
varianty jídla z nich. Pro děti balonko-
vá dílna, jahodové malování na obličej 
a soutěže atd.
17. 6. Graselload 2017. Rockový fes-
tival. Miloš Dodo Doležal, Anarchuz, 
Locomotive, Horrible Creatures, Cri-
ppled Fingers, .... Vstupné 200 Kč. 
21. 6. Absolventský koncert žáků 
ZUŠ v divadle.  
23. 6. Koncert pro sbormistra. K 80. 
narozeninám Vl. Frühaufa zpívá žen-
ský komorní sbor Cantica Bohemica. 
Varhanní sál ZŠ B. Němcové od 19 h. 
23. 6. Moje obrazárna. Vernisáž výsta-
vy obrazů litoměřické umělkyně Evy 
Maligové v Dílně ručního papíru  od 
17 hodin. Potrvá do konce srpna.  
24. 6. Již 5. ročník Koncertu pro 
černé koně. Music Bar Baronka 
od 20 hodin. Výtěžek ze vstupného 
bude použit na výrobu kola pro han-
dicapované dítě. Hrají: Sto Zvířat, 
Deliwery, Fourt Brains, The Rocket 
Dogs. Vstupné 250 Kč. 

24. 6. Den kiltu. Více na str. 12.  Mírové 
náměstí od 10 do 15 hodin. 
25. 6. Zahrada orchestrů ZUŠ. Pře-
hlídka orchestrů, souborů a sólistů 
ZUŠ v zahradě školy. Od 15 hodin. 
30.  6. Fotky na dlažbě. Mírové náměs-
tí od 9 hodin. 12. jednodenní výstava 
fotografií s tematem Litoměřic. 
30. 6. - 1. 7.  Litoměřický kořen. Více 
na str.  12

ČERVENEC
6.  7. Dětský letní rozpustilý čtvrtek 
od 18 hodin v atriu za DK. 
8. 7.  SAVE - SKATE II. Střelecký ost-
rov od 13 hodin. Více na str. 10
12. 7. Litoměřické varhanní léto v 
katedrále od 19 hod. 2. koncert 27. 
ročníku festivalu. Josef Kratochvíl 
(Varhany), Aneta Ručková /soprán). 
13., 20. a 27. 7. Dětský letní roz-
pustilý čtvrtek v atriu za KD od 18 
hodin.  
29. 7. Bleší trh na Kostelním ná-
městí od 8 do 12 hodin. 
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1.6. WONDER WOMAN 2D. (USA, 
2017, fantasy) Síla. Půvab. Mou-
drost. Zázrak. Od 17:30 hod..
PIRÁTI Z KARIBIKU: Salazaro-
va pomsta 2D. (USA, 2017, do-
brodr.). J. Sparrow  se vrací. 20:00

2.6. PIRÁTI Z KARIBIKU: Salaz-
arova pomsta 3D. Od 17:30 hod.
WONDER WOMAN 3D. 19:45
PIRÁTI Z KARIBIKU: Salaz-
arova pomsta 2D. Od 22:15 hod.

3.6. ŠMOULOVÉ: Zapomenutá 
vesnice. (USA, 2017, rodinný)
Na dramatické cestě plné akce 
a nebezpečí jsou Šmoulové na 
stopě objevu  největšího 
tajemství šmoulí historie! 13:30 h
STRÁŽCI GALAXIE VOL. 
2 (USA, 2017, sci-fi) V rytmu 
zbrusu nových Nejlepších hitů 
#2 pokračuje dobrodružství 
party hrdinů, kteří se vydávají až 
na hranice kosmu. Od 15:00 hod.
PIRÁTI Z KARIBIKU: Salaz-
arova pomsta 3D. Od 17:30 hod.
ŠPUNTI NA VODĚ. (ČR, 2017, 
rodinný) Co se stane, když tátové 
chtějí na vodu bez svých drahých 
poloviček. Od 19:45 hod.
WONDER WOMAN 2D. Od 
21:30 hod.

4.6. MIMI ŠÉF. (USA, 2017, rodin-
ný). Dítě nosí oblek a kravatu, 
mluví hlubokým hlasem a 
nemístně žertuje. Od 13:30 hod.
STRÁŽCI GALAXIE VOL. 2. 
Od 15:15 hod.
WONDER WOMAN 3D. Od 
17:30 hod. Od 20:00 hod

5.6. VETŘELEC: Covenant. (USA, 
2017, sci-fi, horor) Nejstrašnější 
mimozemské monstrum filmové 
historie se vrací. Od 17:30 hod.
WONDER WOMAN 2D. Od 
19:45 hod.

6.6 PIRÁTI Z KARIBIKU: Salaz-
arova pomsta 2D. Od 19:30 .

7.6. DANCER (VB, Ukr. 2017, 
taneční, dokum.). Polunin se 
dostal na špičku světové baletní 
scény, aby z ní v 21 letech na 
pokraji sebezničení odešel.  19:30 

8.6 MUMIE. 2D. (USA, 2017, do-
brodr., fantasy). Když ležíte století 
zavření v rakvi, musí ve vás svo-
boda probudit touhu udělat něco 
mimořádného. 17:30. 
SMRTIHLAV. (USA, 2017, his-
torický) Velký příběh 2. sv.  války.19:30

9.6. NOVOSVĚTSKÁ s Gustavo 
Dudamelem (Berlín, přímý 
přenos, symfonie). První přenos 
vážné hudby do kina Máj. 19:30 
MUMIE. 2D. Od 22:00 hod.

10.6. PŘÍŠERKY POD HLADINOU. 
(Španělsko, 2017, rodinný).Pod-
vodní zábava na více, než jeden 
nádech. Od 13:30 hod.
ŠMOULOVÉ: Zapomenutá 
vesnice. Od 15:30 hod.
SMRTIHLAV. Od 17:00 hod.
MUMIE. 2D Od 19:30 hod. 
WONDER WOMAN 2D.  22:00

11.6. PŘÍŠERKY POD HLADINOU. 
Od 13:30 hod.
STRÁŽCI GALAXIE VOL. 2. 
Od 15:30 hod.
MUMIE. 3D Od 17:45 hod. 
SMRTIHLAV.  Od 20:00 hod.

12.6. WONDER WOMAN 2D. 19:30
13.6. WONDER WOMAN 2D.17:30 

SMRTIHLAV. Od 20:00.
14. 6. SKOKAN. (ČR, 2017, komedie) 

Skokan byl zrovna propuštěn z 
vězení. Od 19:30.

15.6. PRÁZDNINOVÉ POHÁDKY. 
(ČR, animované pásmo) Na 
prázdniny se těší nejen Mach se 
Šebestovou. Od 9:30 hod
LVÍ ŽENA. (Norsko, 2016, 
drama) Eva se narodila s one-
mocněním, kdy jí po celém těle 
roste nadměrné množství chlupů. 
Bude žít život jako ostatní? 15:30.

15.6.  POBŘEŽNÍ HLÍDKA. 
(USA, 2017, komedie) Kdo v 
současnosti zachraňuje zoufalé 
kalifornské neplavce, když David 
Hasselhof už nedoplave ani k 
první bójce? Od 17:45 hod.
EXTRÉMNÍ RYCHLOST. 
(Francie, 2017, akční) Chtít 
ukrást oblíbené auto šéfovi mafie 
nemusí dopadnout dobře. 20:00.

16.6. AUTA 3. 2D (USA, 2017, rodin-
ný) Legendární závoďák Blesk 
McQueen zjistí, že ho nová 
generace závodních aut poslala 
mimo závodní dráhu. Podaří se 
mu vrátit zpět? Od 15:30.
AUTA 3. 2D Od 17:30 hod.
POBŘEŽNÍ HLÍDKA.Od 19:30.
EXTRÉMNÍRYCHLOST. 21:30..

17.6. AUTA 3. 2D Od 13:30 hod.
AUTA 3. 3D Od 15:30 hod.
EXTRÉMNÍ RYCHLOST.17:30.
PIRÁTI Z KARIBIKU: Salaza-
rova pomsta 3D.  Od 19:30
POBŘEŽNÍ HLÍDKA. 21:45.

18.6. RYCHLE A ZBĚSILE 8. 17:30 
ŠPUNTI NA VODĚ. 20:00.

19.6. AUTA 3. 3D Od 13:30 hod.
AUTA 3. 2D Od 15:30 hod.
MUMIE. 2D Od 17:30 hod. 
EXTRÉMNÍ RYCHLOST. 19:30 

20.6. GIOACCHINO ROSSINI: Popelka 
(Opera national de Paris, přímý 
přenos) Od 19:15.
MILUJI TĚ MODŘE ( ČR, 2017, 
romantická komedie)I o lásku se musí 
bojovat. Od 15:30. 
LOUPEŽ VE VELKÉM STYLU. 
(USA, 2017, komedie)V zoufalé 
snaze platit účty a přežít se trojice 
kamarádů odhodlá riskovat všechno a 
přepadnout banku, která je připravila 
o jejich peníze. Od 17:30.
ZTRACENÉ MĚSTO Z. (USA, 
2017, dobrodružný) V roce 1925 se 
britský badatel  Fawcett vydal do ama-
zonské džungle pátrat po ztracené 
civilizaci. Na výpravě zmizel. 19:30.

21.6. SKOKAN. Od 17:30 hod.
DENÍK STROJVŮDCE. 
(Srbsko, 2017, komedie) Ilija je 
vlakový strojvůdce a chystá se do  
důchodu. Na kontě má 28 na 
kolejích přejetých osob. Od 19:30 
ZTRACENÉ MĚSTO Z. 21:30 

22.6. TRANSFORMERS: Poslední 
rytíř. 2D (USA, 2017, akční sci-
fi) Další bitva se blíží! 17:30.
HOLKY NA TAHU. (USA, 2017, 
komedie) Nejlepší pařby jsou ty, 
na které senechce. Od 20:00..

23.6. TRANSFORMERS: Poslední 
rytíř. 2D 17:30.
TRANSFORMERS: Poslední 
rytíř. 3D 20:00..

25.6. AUTA 3. 2D Od 13:30 hod.
JÁ, PADOUCH 3. 3D ( USA,2017, 
rodinný). Padouch Gru a mimoní 
pomocníčci se vracejí v novém  
dobrodružství.  15:30 
TRANSFORMERS: Poslední 
rytíř. 3D Od 17:15 hod.
HOLKY NA TAHU. Od 19:30 h

26.6. HOLKY NA TAHU. Od 17:30 
TRANSFORMERS: Poslední 
rytíř. 2D Od 19:45 hod.

27.6. AUTA 3. 2D Od 17:30 hod.
MUMIE. 2D Od 19:30 hod.

28.6. MÍSTO U MOŘE. (USA, 2017, 
drama). Osamělému údržbáři se 
změní život poté, co se vrací do 
rodného města, aby se  postaral o 
dospívajícího synovce.  19:30

29.6. JÁ, PADOUCH 3. 3D  Od 13:30 
JÁ, PADOUCH 3. 2D Od 15:30 
JÁ, PADOUCH 3. 3D Od 17:30 
TRANSFORMERS: Poslední rytíř. 
2D Od 19:30 hod.

30. 6.  JÁ, PADOUCH 3. 2D  Od 13:30 
MIMI ŠÉF 2D. Od 15:30 hod.
ŠMOULOVÉ: Zapomenutá vesni-
ce 2D.  Od 17:30 hod.
ŠPUNTI NA VODĚ. Od 19:30 
TRANSFORMERS: Poslední 
rytíř. 3D Od 21:30 hod.

2.6. ORIENTÁLNÍ SHOW / VELKÉ 
FOYER Pestrá taneční orientální 
show v KKC. Vstupné 100 Kč. 
Od 19 hod.

3. 6. LITOMĚŘICKÝ HROZEN / 
HRAD Více na: www.litomerick-
yhrozen.cz

6.6. CAMERON CARPENTER 
/ VELKÝ SÁL Americký 
varhaník Cameron Carpen-
ter jednoznačně boří zažité 
představy. Od 18 hod. Vstupné:  
990 / 790 Kč podle sektorů

7.6. „PŘIJĎTE MEZI NÁS”. 17. 
ročník setkání seniorů / 
VELKÝ SÁL Zveme Vás již 
tradičně na příjemné odpolední 
posezení spojené se zábavou.  
Od 14 hod

8.-
9.6.

PREZENTACE SLAVNOST-
NÍCH JÍDELNÍCH TAB-
ULÍ STUDENTŮ SŠPgHS 
LITOMĚŘICE / VELKÉ FOY-
ER. Ukázka tvorby slavnostních 
tabulí v rámci závěrečných 
zkoušek žák. Od 8 hod.

11.6. TANEČNÍ ODPOLEDNE 
/ HRADNÍ SÁL Odpoledne 
s přáteli u příjemné hudby s 
kapelou  Víti Vávry.Vstupné: 
65 Kč

14.6. LITOMĚŘICKÉ VARHANNÍ LÉTO /   
1. koncert XXVII. ročníku mezinárod-
ního hudebního festivalu“. V katedrále sv. 
Štěpána vystoupí Linda Čechová Sítková, 
Žesťový kvintet Hudby hradní stráže a 
PČR. Vstupné: dospělí 150 Kč , důchodci 
a studenti 120 Kč , ZTP a ZTP/P 75 Kč  a 
děti do 15ti let 50 Kč. Od 19 hod.   

16.6. POVÍDÁNÍ O VÍNĚ  / 
DEGUSTAČNÍ MÍSTNOST
Klášterní vinné sklepy 
Litoměřice a Vinařství Po-
drábský Roudnice n/ L si pro 
Vás připravily to nejlepší ze 
své nabídky. Vstupné: 270 Kč 
/ Kapacita omezena, nutná 
rezervace vstupenek. Od 18 
hod. 

16.6 JEDNOU V ROCE ZLOM SE 
V BOCE / VELKÝ SÁL. DMC 
REVOLUTION pořádá taneční 
show. Přijďte se podívat, jak se 
tančí hip hop, breakdance a co 
všechno žáci zvládnou. Vstupné 
dobrovolné

20.6. OCENĚNÍ ÚSPĚŠNÝCH 
ŽÁKŮ ZÁKLADNÍCH ŠKOL 
STAROSTOU MĚSTA  / 
HRADNÍ SÁL. Slavnostní večer  
od 17.30 hodin.

24.6. EUROREGION ELBE /  KULTUR-
NÍ A KONFERENČNÍ CENTRUM. 
Setkání u příležitosti jubilejních 25. 
narozenin Euroregionu Elbe/Labe. 
Od 11 hod

29.6. ZŠ - PŘEDÁNÍ 
VYSVĚDČENÍ/MALÝ 
SÁL Slavnostní zakončení 
školního roku a předání 
vysvědčení žákům 1. ZŠ v 
Litoměřicích.  Od 15 hod.

29.6. ZASTUPITELSTVO MĚSTA/
HRADNÍ SÁL. Od 16 hod.

30.6. ŠKOLA EKONOM -  
PŘEDÁNÍ VYSVĚDČENÍ / 
HRADNÍ SÁL
Slavnostní zakončení 
školního roku. Od 8 hod. 

4.6. Honza a zakletá víla
Divadlo Pohádka. Pohádkou o 
fantazii, lásce a snech, jež se mo-
hou stát skutečností. Od 15.00 
hod. Po pohádce výtvarná dílna

8.6. Zdravý nemocný
Studio DVA. Klasická 
francouzská komedie mistra 
Moliéra o panu Arganovi, z nějž 
bezbřehá hypochondrie udělala 
sobce. V hlavní roli Karel 
Roden. Od 19.00 hod.

10.6. O Smolíčkovi
Sváťovo dividlo. Loutková 
pohádka pro nejmenší. Od 10.00 
hod.

14.6.  Veřejný koncert žáků
ZUŠ Litoměřice. Od 18.00 hod.

16.6. Knížka pro prvňáčka
Knihovna K.H. Máchy 
Litoměřice. Slavnostní 
zakončení celostátního projektu. 
Od 10.00 hod.

Sametová noc
Divadlo v Řeznické. Hra o 
moci. O tom, co všechno je 
člověk ochoten a schopen 
udělat, aby ji získal. O lidech, 
kteří považují svědomí za 
zbytečnou přítěž a přesvědčení 
je jenom nástrojem k dosažení 
osobních cílů. Od 19.00 hod

21.6. Absolventský koncert
ZUŠ Litoměřice. Od 18.00 hod

22.6. Klavírní koncert
Gaston Etchegoyen Miguel. Od 
19.00 hod

2.6. RAW /Francie, Belgie, 2016, 
99 min/
Režie: Julia Ducournau

9.6. INSTALATÉR Z 
TUCHLOVIC /ČR, 2016, 
85 min/
Režie: Tomáš Vorel

16.6. KINDERS /Rakousko, 2016, 
95 min/
Režie: Arash T. Riahi, Arman 
T. Riahi

23.6. BEZVA ŽENSKÁ NA 
KRKU /ČR, 2016, 97 min/
Režie: Tomáš Hoffman. 

7.7. SIROTČINEC SLEČNY 
PEREGRINOVÉ PRO 
PODIVNÉ DĚTI / USA, 
2016, 128 min/Režisér: Tim 
Burton.

12.7. ZLODĚJI ZELENÝCH 
KONÍ /ČR, 2016, 86 min/
Režisér: Dan Wlodarczyk 

14.7. NAPROSTÍ CIZINCI /
Itálie, 2016, 93 min/
Režisér: Paolo Genovese 

19.7. OREL EDDIE /Velká Bri-
tánie, USA, Německo, 2016, 
106 min/Režisér: Dexter 
Fletcher

21.7. MASARYK / ČR, Slovensko, 
2016, 113 min/
Režisér: Julius Ševčík 

26.7. ZABIJÁCI Z MALOMĚSTA 
/ Dánsko, 2017, 90 min/
Režisér: Ole Bornedal 

28.7. LOGAN: WOLVERINE /
USA, 2017,137 min/
Režisér: James Mangold

KINO MÁJ ČERVEN 

KULTURNÍ A KONFERENČNÍ CENTRUM DIVADLO K.H.MÁCHY LETNÍ KINO (od  21.15 h.)
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MUZEUM ZVE
Do 4. 6. / Fenomén Merkur
Výstava představuje sbírku J. 
Mládka (historie stavebnice, 
řada zajímavých modelů. Ne-
chybí ani herna pro děti).
3. 6., 10 –16 h / Den 3D tech-
nologií v muzeu. Nejstarším 
nástrojem trojrozměrné tech-
nologie je lidská ruka, mezi ty 
nejsoučasnější patří 3D tiskár-
na. Budeme proto vlastnoručně 
vyrábět letadélka z balzy i sledo-
vat tisk modelu z trojrozměrné-
ho skenu. Na programu spolu-
pracuje Technický klub mládeže 
a Filozofická fakulta UJEP.
20. 6. – 29. 10. / Litoměřická 
NEJ. Výstava představí „NEJ“ 
Litoměřic a okolí. Návštěvníci 
se dozvědí, že s Litoměřicemi je 
svázán nejen K. H. Mácha, ale i 
padouch Babinský. Zjistí, kde se 
nacházela nejstarší labská plo-
várna nebo kde byl nalezen nej-
cennější říční poklad. Výstava 
venkovními panely pronikne i 
do prostoru města. Doprovodný 
program nabídne řadu komen-
tovaných prohlídek i tematic-
kých exkurzí. Vernisáž výstavy 
proběhne 20. 6. od 17 h.
24. 6. Jediná Brána Čech
Botanická exkurze pořádaná v 
rámci doprovodného progra-
mu k výstavě Litoměřická NEJ. 
Podrobnější itinerář výletu na 
www.muzeumlitomerice.cz.
 22. 7. První „Český ráj“ v dě-
jinách turismu
Botanická exkurze pořádaná v 
rámci doprovodného progra-
mu k výstavě Litoměřická NEJ. 
Podrobnější itinerář výletu na 
www.muzeumlitomerice.cz.

P. Gutová, muzejní referent

DÍVKY USPĚLY V REPUBLICE 
Dvě dívky dovršily žeň úspěchů 

litoměřické základní umělecké 
školy v  letošních soutěžích ZUŠ. 
Violoncellistka  Ludmila Landová 
získala v ústředním kole kategorie 
do 26 let skvělé druhé místo. Jen 
o stupínek níž, tedy třetí příčku v 
‚republice‘ vybojovala v kategorii 
do 11 let ve hře na klavír Magdaléna 
Pallasová.    Bez ocenění neodjela 
z ústředního kola  ani    klavíristka 
Terezka Neužilová (kat. do 9 let), 
která získala čestné  uznání 1.stup-
ně.    Obě  dívky vede učitelka Ale-
xandra Pallasová,   Lídu Landovou 
učí Jana Šillerová.

K úspěchům školy přispěl i orche-
str    Schizzo band.    Kapela, kterou 

tvoří žáci pod vedením Jana Vese-
lého a Jiřího Ospalíka,    si totiž   pr-
venstvím v krajském kole v kategorii 
„Jazzové a jiné orchestry“    vybojo-
vala postup do červnového ústřed-
ního kola.   Vavříny sbírali také žáci 
literárně dramatického oboru, kte-
rým se dařilo na  recitační přehlídce 
„Dětská scéna“.   V krajské přehlíd-
ce v Lounech budou reprezentovat 
Jasmína van Vegchel, Adam Krejčí, 
Markéta Husarová, Veronika Za-
derlíková,    Petra Vališová a Denisa 
Středová, kteří získali Cenu lektor-
ského sboru.  Adam, Petra a Deni-
sa    navíc  s  postupem na celostátní 
přehlídku! Blahopřejeme. 

Miroslav Zimmer

Litoměřičanky úspěšné v ústředním 
kole - Magda Pallasová (vlevo) a Te-
reza Neužilová. Foto M. Zimmer

DALŠÍ FAIR TRADE PRVENSTVÍ 
MÁ MASARYKOVA ŠKOLA

Fairtradový počin roku. To je celo-
reublikové ocenění, které získala Ma-
sarykova základní škola. U odborné 
poroty bodovala s 1. Fairtradovou 
večeří v ČR.

„Vítězství v soutěži Fairtradový 
počin roku nás velmi potěšilo a po-
vzbudilo, věřili jsme ve vítězství v 
konkurenci mnoha zajímavých akcí 
organizovaných po celé České repub-
lice. Férovou snídani už lidé znají, 
společná večeře byla něčím novým, 
komentoval úspěch školy její ředitel 
Karel Kynzl.

Třeťáci a páťáci za ZŠ Masaryko-
va předali při této příležitosti šeky 
pro děti v Keni v hodnotě 3147 Kč. 
„Chceme dětem pomoci na cestě ke 
vzdělání. Doufáme, že z  nich v  bu-
doucnu vyrostou živnostníci, kteří 
budou moci zaměstnat další své spo-
lužáky,“ vysvětlila žákyně 3. B Kateři-
na Králíčková.

Oceněná Fairtradová večeře se 
konala loni v květnu. Dorazil na ni 
historický dvoupatrový londýnský 
autobus, který sloužil jako kavárna. 
Po zahradě vyrostly stánky s fairtra-
dovým čajem, vínem, sladkostmi a 
výrobky  tříd, které si žáci sami pro-
dávali. Odpoledne vrcholilo večeří 
– gulášem vyrobeným z dostupných 
fairtradových ingrediencí.

Podpoře fairtradových pěstitelů 
se škola věnuje celý rok. Mezi další 
akce patří například vánoční prodej 
fairtradových muffinů či listopadový 
týden globálního vzdělávání. Škola se 
rovněž připojila ke kampani Za féro-
vé banány. V roce 2012 získala titul 
první Fairtradová škola v ČR. Města 
Litoměřice a Hodonín patří mezi 11 
Fairtradových měst v ČR a zařadila 
se tak po bok více než 1 700 měst po 
celém světě, která systematicky pod-
porují fair trade. Gabr. Štěpánková

NA KOUPALIŠTI ZAČALA SEZONA

ZÁPISY DO ŠKOL A ŠKOLEK. ZAPSÁNO! Základní školy přivítaly na tři 
stovky budoucích prvňáčků. Pro velký zájem nemohly školy Ladova a Masa-
rykova z kapacitních důvodů přijmout všechny děti, které se hlásily o přijetí. 
Volná místa jsou však v ZŠ Havlíčkova a Na Valech. Míst je tedy dost. K 
zápisům do školek přišlo 224 dětí, dalších 19 se přihlásilo k individuálnímu 
vzdělávání v povinném posledním ročníku školky. Největšímu zájmu rodičů 
se z 11 školek zřizovaných městem těšila mateřská školka Větrník, kam letos 
nastoupí 38 dětí. Foto Anna Hrochová

DĚTSKÝ DEN NA KOUPALIŠTI. Do plného provozu bude uveden areál koupaliště v sobotu 3. června, kdy se od 10 
do 13.30 hodin uskuteční tradiční Dětský den ve spolupráci s řadou sportovních oddílů. Děti si užijí koupání, tobogán, 
jízdu na vodě, soutěže pro všechny věkové kategorie a uvidí ukázky sportovních činností. Návštěvníky jistě zaujmou 
barevné motivy, které na cihlovou zeď brouzdaliště malovali v průběhu května studenti  oboru grafický design ze 
Střední školy a Mateřské školy Litoměřice. Foto Iveta Nováková
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TIPY PRO VÁS
FESTIVAL DUN DUN
ROZEZNÍ PARK V. HAVLA
Taneční a bubenické worksho-
py, zpěv, hudba, tanec a exotic-
ká vůně Afriky Takový bude 6. 
ročník festivalu Dun Dun, který 
se uskuteční v pátek 16. června 
v parku Václava Havla. Boha-
tý program bude určen nejen 
příznivcům Fair Trade nebo 
Afriky, ale od 13 hodin zaujme 
i děti. Pestrá nabídka koncertů, 
workshopů, módní přehlídka 
doplněná férovým africkým trži-
štěm má pokračovat až do 20 ho-
din. Festival pořádá ShineBean a 
město Litoměřice. (hroch)

DEN ARCHIVŮ OTEVŘE
VOJENSKOU MINULOST
Státní oblastní archiv v Litomě-
řicích vás zve spolu s odborem 
územního rozvoje městského úřa-
du v sobotu 17. června od 9 - 17 
hodin do areálu kasáren pod Ra-
dobýlem. V rámci oslav Meziná-
rodního dne archivů se v budově 
archivu uskuteční výstava doku-
mentů ze 17. - 20. století k vojen-
ské minulosti Litoměřic. V 11. a 
13. hodin začínají u archivu ko-
mentované prohlídky areálu kasá-
ren vedené pracovníky městského 
úřadu. Představeny budou i první 
tři vítězné návrhy urbanisticko-ar-
chitektonické soutěže k revitalizaci 
kasáren. Budova archivu se nachá-
zí v areálu kasáren, 200 m od hlav-
ní brány na Kamýcké ulici. Více na 
www.soalitomerice.cz.   (leg)

SKUPINA KADET SLAVÍ ČTYŘICÍTKU A ROZJÍŽDÍ TO DÁL
Čtyřicítka představuje už pořád-

ný kus života. A přesně čtyřicet let 
své existence slaví v  těchto dnech 
ryze amatérská litoměřická hudeb-
ní skupina Kadet, zřejmě nejdéle 
hrající kapela na Litoměřicku. 
Po celou dobu vystupuje pod 
taktovkou kapelníka, podnikatele 
a litoměřického patriota Antonína 
Kučery. Na svém kontě má neuvě-
řitelných 746 plesů, přes tisícovku 
odehraných svateb a dalších hudeb-
ních produkcí. 

Radost posluchačům rozdává 
čtyři desetiletí. Byla proto vhodná 
příležitost ke společnému ohlédnu-
tí. V restauraci hotelu Koliba se při 
této příležitosti sešla tento týden více 
než dvacítka muzikantů – bývalých i 
současných.  Dalších pět již bohužel 
odešlo do muzikantského nebe.

Ve vzduchu visela otázka: Bude 
skupina, jejíž členové dávno od-
rostli kadetskému věku, těšit 
srdce posluchačů dál?  „Pokud 
nám zdraví dovolí, chtěli bychom 
dosáhnout padesátky stejně jako 
skupina Olympic,“ usmívá se ka-
pelník Antonín Kučera. „Ani po 
čtyřicítce nám elán a chuť hrát 
nechybí. Muziku na hřebík nepo-
věsíme - takže jedeme dál, i když 
je čas maličko zvolnit tempo. Dě-
kujeme všem našim příznivcům 
za podporu a pořadatelům za to, 
že nás stále zvou,“ vzkazuje lídr 
skupiny, jemuž posledních sedm 
let úspěšně na podiu sekundují 
muzikanti Pavel Waldhauser, Lu-
boš  Harvila a zpěvačka Markéta 
Šklíbová. 

Eva Břeňová
Skupina vystupuje posledních sedm let ve složení (zleva) Antonín Kučera, 
Markéta Šklíbová, Pavel Waldhauser a Luboš Harvila. Foto Dušan Barva

HASIČSKÉ SLAVNOSTI 2017
Do Litoměřic se 9. a 10. června 

sjedou hasiči z celé republiky. Usku-
teční se zde totiž již VII. celorepub-
likový sraz hasičstva spojený s  vý-
stavou hasičské techniky. Slavnosti, 
pořádané Sdružením pro obnovu a 
zachování historických hasičských 
tradic a označované za „Rodinné 
stříbro Ústeckého kraje“, budou 
velikým svátkem nejen pro samot-
né hasiče, ale i milovníky tradic, 
řemesla a hasičské techniky. Jedná 
se o největší setkání tohoto druhu u 
nás a ojedinělou akci v celé Evropě.

Výstavními dny jsou pátek a so-
bota. Floriánská mše, na kterou je 
každý zván, se uskuteční v pátek od 
19:30 hodin v  katedrále. V  sobotu 
proběhne slavnostní nástup a prů-
vod hasičů na Mírovém náměstí 
za účasti vrcholných představitelů 
země. Jedná se o neopakovatelné de-
filé hasičských sborů s technikou a 
jedinečný přehled hasičských prapo-
rů. Závěrem oslav je sobotní večerní 
program na Lodním náměstí, který 
je zaměřen na prezentaci speciální 
hasičské techniky (vrtulníky, lodě, 
speciální vodní děla apod.), nasazo-
vané v boji proti živelným katastro-
fám a v boji s živelnými pohromami. 
Zde dojde k  vrcholné prezentaci 
HZS ČR.  Program zakončí hasičská 
hudební fontána a ohňostroj.

Zajímavostí je fotbalové utkání, 
kdy si v sobotu proti sobě zahrají čes-
ký a slovenský tým profesionálních 
hasičů,“ upozornil Jindřich Heyduk, 
předseda akci pořádajícího sdružení.  

Otevřena návštěvníkům bude i sta-

nice profesionálních hasičů (naproti 
výstavišti), která uspořádá po oba dny 
Den otevřených dveří.  

Součástí slavností je soutěž o nejlep-
ší webové stránky SDH. Do soutěže se 
přihlásilo 51 sborů. Zástupci nejlep-
ších deseti SDH převezmou v Litomě-
řicích hodnotné ceny z rukou ministra 
vnitra. Eva Břeňová 
PROGRAM
PÁTEK 9. června
Výstaviště: 10.30 - 17.30 kulturní 
program, ukázky s technikou
HZS Litoměřice: 09.00 - 18.00 Den 
otevřených dveří
Katedrála: 19.30 Floriánská mše
SOBOTA 10.června
MÍROVÉ NÁMĚSTÍ
08.30 zahájení kult. programu
08.45 - 09.45 řazení nástupu  
10.00 - 10.45 slavnostní nástup
10:45 - 11:05 ukázka cvičení s pota-

hovou stříkačkou
11:10 - 12:20 přehlídka a průvod
VÝSTAVIŠTĚ
12.30 otevření výstaviště
13.30 - 18.00 kulturní program, 
ukázky s historickou a moderní ha-
sičskou technikou
15.30 - 16.00 slavnostní vyhláše-
ní soutěže „O nejlepší internetové 
stránky SDH“
18.30 uzavření výstaviště
12.00 - 19.00 Den otevřených dveří 
HZS Litoměřice
18.00 - 20.00 fotbalové přátelské 
utkání HZS ČR x HZS SR
LODNÍ NÁMĚSTÍ
20.30 zahájení programu
20.35 - 21.55 předvedení spec. tech-
niky, záchranné práce na vodě HZS, 
LS PČR a AČR
22.00 Hasičská hudební fontána
22.30 ohňostroj

Stejně jako před třemi lety i letos proběhne výstava historické i současné 
hasičské techniky i s ukázkami na výstavišti. Foto Karel Pech 
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