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SLOVO STAROSTY
Milí
Litoměřičané,
po dlouhé zimě při-
šlo jaro a s ním i řa-
da novinek. Předně 
bych rád zmínil 

dokončení modernizace a rekon-
strukce Kalich arény, jedné z nej-
významnějších investičních akcí 
posledních let. Nabídne komfort 
nejen sportovcům, ale i sportující 
veřejnosti. Dobrou zprávu mám 
i pro Litoměřičany, kteří místo 
sportu upřednostňují klidnější typ 
zábavy. Digitalizací prošlo kino 
Máj. Začíná tedy vysílat fi lmy 
ve 3D provedení, což umocňuje 
prožitky ze sledovaného předsta-
vení. S jarem pak přichází i nová 
turistická sezona. Litoměřice ji tak 
jako loni zahájí celorepublikovou 
konferencí cestovního ruchu Stop 
and Stay a slavnostním zahájením 
další sezony veřejné lodní dopra-
vy, s čímž souvisí i provoz výlet-
ního vláčku, cyklobusu nebo půj-
čovny loděk. Letošní novinkou je 
vlak, který bude pravidelně jezdit 
na trase Drážďany – Litoměřice. 
Zvýší se tak zde počet zahranič-
ních turistů. Což je dobře, protože 
královské město Litoměřice je 
místem, které má co nabídnout. 
 Ladislav Chlupáč  

KINO MÁJ PRASKALO VE ŠVECH
První jarní den praskalo kino Máj ve švech. První dvě fi lmová představení 

promítaná novou 3D technologií vzbudila obrovský zájem veřejnosti. Na 
Podmořské dobrodružství, jehož projekce byla od 15.30 hodin zdarma, se 
dostali pouze návštěvníci, kteří dorazili v hodinovém předstihu. Vyprodáno 
následně bylo i na večerní představení Avatar.

„Zájem veřejnosti mě velmi potěšil. Zastupitelům děkuji, že se rozhod-
li investovat městské peníze do nákupu nové technologie,“ uvedla v úvodu 
slavnostního zahájení provozu digitalizovaného kina ředitelka Městských 
kulturních zařízení Litoměřice Věra Kmoníčková. Díky 3D technologii tak 
bude moci i Máj vysílat novinky v den jejich premiér.  Nemusí však jít pouze 
o fi lmy, ale i o sportovní přenosy nebo operní představení.

„Kina prožívala z hlediska ekonomiky těžké období. Mnohá z nich zanik-
la, včetně Besedy.  Jsem velmi rád, že Máj se nám podařilo zachovat. Stou-
pající návštěvnost mě utvrzuje v tom, že jeho  digitalizace byla tím správ-
ným krokem,“ konstatoval starosta Ladislav Chlupáč.

Digitalizace kina stála téměř pět milionů korun. Litoměřice na ni získaly 
z Ministerstva kultury ČR dotaci ve výši 1,25 milionu korun.  (eva)

Úvodní projekce Podmořského dobrodružství ve 3D provedení potěšila malé 
diváky i jejich rodiče.  Foto Eva Břeňová  

BRÁNY KALICH ARÉNY SE OTEVŘOUBRÁNY KALICH ARÉNY SE OTEVŘOU
„Kalich aréna“ bude název 

litoměřického zimního stadionu, 
jehož dostavba a modernizace 
právě v těchto dnech fi nišuje. 
Vedení fi rmy Chládek a Tintěra 
předalo na konci března stavbu 
městu.

„Tímto bych chtěl fi rmě podě-
kovat za precizně odvedenou 
práci. Pouhé dvě stížnosti svědčí 
o tom, že tak činila ohleduplně 
k okolí,“ zhodnotil její úsilí sta-
rosta Ladislav Chlupáč. Realizace 
dostavby a modernizace stadionu 
přitom byla stavebně velmi nároč-
ná. Někdy se zde totiž pohybova-

lo i 250 dělníků různých profesí. 
„Náročná byla nejen koordinace 
všech prací probíhajících v den-
ních i nočních hodinách, včetně 
víkendů, ale i realizace stavby 
v městských podmínkách, tedy 
v obydlené lokalitě,“ konstatoval 
generální ředitel fi rmy Chládek 
a Tintěra Jan Kokeš. 

Veřejnosti má být nové sporto-
viště představeno v květnu, kdy je 
v plánu týden veřejného bruslení. 
Do té doby ještě proběhne vyba-
vení interiérů. Dostavba a moder-
nizace zimního stadionu vyjde na 
zhruba 290 milionů korun, včetně 

přeložek sítí, vybavení interiérů 
apod. 208 milionů korun získa-
lo město Litoměřice jako dotaci 
z Regionálního operačního progra-
mu Severozápad.    

„Pomyslnou třešničkou na dortu 
se má v úvodu slavnostního zaháje-
ní nové hokejové sezony stát zápas 
slavných domácích odchovanců, 
mezi něž patří Martin Škoula, 
Milan Hnilička nebo Radek Hamr, 
s týmem Jaromíra Jágra,“ informo-
val ředitel Městských sportovních 
zařízení Litoměřice Jaromír Tvrz-
ník. Zápas je předběžně napláno-
ván na 6. srpna. Eva Břeňová   

SKULPTURA BYLA PŘEMÍSTĚNA 

Dřevěnou skulpturu zvedal ze schodů jeřáb.  Foto Eva Břeňová

Několik metrů dlouhá dřevěná 
skulptura, která osmnáct let zdobila 
Jezuitské schody v Litoměřicích, byla 
za pomoci jeřábu a asistence městské 
policie naložena na korbu nákladního 
automobilu. Kvůli dlouho plánované 
rekonstrukci pískovcových schodů 
ji totiž vedení litoměřické radnice 
nechalo odvézt do areálu technických 
služeb, kde je dočasně umístěna.

Renovace Jezuitských schodů 
tak mohla být zahájena. V rozpočtu 
města je pro tento účel připraveno 
3,8 milionů korun. Práce prove-
de odborná fi rma z Peček u Prahy. 
„Ukončeny budou do konce letních 
prázdnin,“ informovala vedoucí 
odboru územního rozvoje městské-
ho úřadu Venuše Brunclíková. 

Zda se dřevěná skulptura od J. 
Beránka nazvaná „Neznámo odkud“ 

(Pokračování na str. 3)

ČTĚTE UVNITŘ
•  Autobusové nádraží čeká 

slibná budoucnost  (str. 3)
•  V Pokraticích začne zku-

šební sčítání lidu  (str. 3)
•  V pivovaru je rušno  (str. 4)
•  Festival Tamtam uctí 

Máchovu památku  (str. 12)
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PŘIBUDOU NOVÉ PŘECHODY
Úsilí litoměřické radnice zajistit 

bezpečí dětí při přechodu rušných 
komunikací nekončí. V letošním 
roce proto dojde k další výstavbě 
přechodů pro chodce, a to v blízkos-
ti školských zařízení.

„První bude na rozhraní ulic Svoj-
síkova a Třída Osvobození, tedy 
u gymnázia,“ informoval místostaros-
ta Václav Červín. Značený přechod tu 
sice máme, ovšem je třeba ho zvýraz-
nit, nasvětlit a vybudovat bezbariéro-
vé nájezdy. Obdobnou úpravu čeká 
i přechod v ulici Mrázova, kde došlo 
po otevření Mostu generála Chábery 
k významnému nárůstu dopravy. 

„Úplně nový pak vybuduje-
me v Pokratické ulici, v blízkosti 
odbočky do Sadové ulice. Jediný 
přechod na této poměrně dlouhé 
a rušné komunikaci se nachází 
u lávky, což je s ohledem na bez-
pečí chodců málo,“ poukázal na 
potřebu vedoucí odboru dopravy 
a silničního hospodářství městské-
ho úřadu Ivo Perna. 

Plány budou realizovány do kon-
ce června. „Jako první přijde na 
řadu rekonstrukce přechodu u gym-
názia, naproti sokolovně,“ upřesnila 
vedoucí odboru územního rozvoje 
Venuše Brunclíková.  (eva)

Místostarosta Červín na místě v Pokratické ulici, kde bude vybudován nový pře-
chod pro chodce.  Foto Eva Břeňová 

Radnice splnila
přání seniorů

Trasa linky D městské hromad-
né dopravy je od 7. března delší. 
Radnice  vyšla vstříc požadavku 
seniorů bydlících v domě s pečova-
telskou službou v ulici Kosmonautů 
a nechala na konci Štursovy ulice, 
tedy v těsné blízkosti domu s pečo-
vatelskou službou, vybudovat nový 
označník, u něhož zastavují autobu-
sy jezdící  na lince D.

„Senioři projevili přání, aby auto-
bus stavěl co nejblíže jejich domovu. 
Nebyl důvod jim nevyhovět,“ uvedl 
vedoucí odboru dopravy a silniční-
ho hospodářství městského úřadu 
Ivo Perna.

Trasa linky D je tak delší o zhruba 
jeden kilometr, což představuje při-
bližně čtyři minuty navíc. Změna se 
však týká pouze poloviny spojů lin-
ky D.    (eva)

Řidičské průkazy
čeká další výměna
Více než pět tisíc řidičských průka-

zů budou muset do konce tohoto roku 
vyměnit pracovníci odboru dopravy 
a silničního hospodářství Městského 
úřadu v Litoměřicích. K 31. prosinci 
2010 totiž končí platnost dokladům 
vydaným v období od 1. ledna 1994 
do 31. prosince 2000. Pokud by řidič 
nedodržel příslušnou lhůtu stanove-
nou pro výměnu, pozbývá dosavadní 
řidičský průkaz platnost.

„Tak jako v mnoha jiných přípa-
dech, i nyní žádáme veřejnost, aby 
nenechávala výměnu až na posled-
ní dny kalendářního roku. Jen tak 
se lze vyhnout případným frontám 
na úřadu,“ vyzývá vedoucí odboru 
dopravy Ivo Perna. 

Výměna průkazu je přitom snad-
nou záležitostí. Jeho majitel vyplní 
jednoduchý formulář a předloží 
občanský průkaz, dosavadní řidič-
ský průkaz a fotografi i, která má 
odpovídat aktuální podobě řidiče. 
Provedena bude zdarma.  (eva)

PROBĚHL MONITORING VOZIDELPROBĚHL MONITORING VOZIDEL
Na Valech, například v místech 

napojení Sovovy ulice a Osvobo-
zení,  proběhl monitoring vozidel. 
Na základě jeho výsledků poté 
zastupitelé rozhodnou o tom, 
zda jsou semafory Na Valech  
po zprovoznění Mostu generála 
Chábery ještě  potřeba. 

Řidiči, ale i chodci totiž upo-
zorňují, že vozidel projíždějících 
po Valech ubylo. Tudíž by mělo 
dojít přinejmenším ke změně 
v nastavení časových intervalů 
nejen pro projíždějící vozidla, 
ale i na přechodech pro chod-
ce. „Této potřeby jsme si vědo-

mi. Chceme tak ale učinit až na 
základě získaných podkladů,“ 
konstatoval v této souvislosti 
místostarosta Jiří Landa. 

Monitoring proběhl na něko-
lika místech 16. března. „Zajis-
tila ho fi rma, od které máme  
dočasně pronajaté semafory 
za 36 tisíc korun měsíčně,“ 
informoval zastupitele vedou-
cí odboru dopravy a silničního 
hospodářství městského úřadu 
Ivo Perna. V době vydání Rad-
ničního zpravodaje nebyly ještě 
výsledky monitoringu k dispo-
zici.   (eva)

I chodcům se zdá být chvíle, než se červená na semaforu změní v zelenou, 
zbytečně dlouhé.   Foto Eva Břeňová 

O KVALITĚ MOSTU NENÍ POCHYB
O kvalitu stavby nového Mos-

tu generála Chábery nemusí mít 
obyvatelé tohoto regionu oba-
vy. A to i přesto, že při pohledu 
z jedné strany se zdá, jako by 
se vlnil. U betonu totiž dochází 
k jeho smršťování a k dotva-
rování. Otiskujeme proto vyjá-
dření fi rmy Pontex, která most 
projektovala, zaslané představi-
telům litoměřické radnice:

„U betonových, železobeto-
nových i předpjatých betono-
vých konstrukcí je nutné uvažo-
vat s reologickými vlastnostmi 
použitých materiálů. V našem 
případě se jedná zejména 
o beton nosné konstrukce a pře-
pínací výztuž.

U betonu dochází k jeho 
smršťování a dotvarování. Oba 
efekty jsou funkcí času a probí-
hají různě dlouhou dobu. Smrš-
ťování betonu nezávisí na jeho 
namáhání a odezní do několika 
let. Naproti tomu dotvarování 
betonu je dlouhodobější efekt 
a závisí na namáhání mate-
riálu. Dotvarování betonu pro-
bíhá prakticky po celou dobu 
životnosti konstrukce, při-
čemž postupně klesá. Hodnota 
dlouhodobé deformace betonu 
závisí mj. na modulu pružnosti 
betonu, vlastnostech použitého 
kameniva a cementu a dalších 
vlivech. Tato tématika je pra-
videlně předmětem řady studií 

a článků na odborných konfe-
rencích. 

U přepínací výztuže hovoří-
me o relaxaci oceli, vlivem kte-
ré napětí v oceli postupně klesá. 
Opět se jedná o dlouhodobý, 
časově závislý proces. 

Výše zmíněné materiálové 
vlastnosti mají ve svém důsled-
ku vliv na postupný nárůst 
deformace konstrukce, a pro-
to je nutné s nimi při návrhu 
uvažovat. Vzhledem k této 
vlastnosti se u betonových mos-
tů obecně vždy staví konstrukce 
v nadvýšeném tvaru tak, aby její 
tvar byl nadvýšený i po dlouhé 
době užívání, teoreticky v neko-
nečnu, prakticky po sto letech.“
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V Pokraticích začne 6. dubna 
zkušební sčítání lidu, domů a bytů 
organizované Českým statistic-
kým úřadem (ČSÚ). Městská část 
Litoměřice – Pokratice totiž byla 
zařazena do vzorku 0,5 % ze všech 
obyvatel, domů a bytů v ČR, kte-
rých se tzv. zkušební sčítání orga-
nizované ČSÚ týká. Jeho cílem je 
ověřit správnost všech etap průbě-
hu sčítání a vyhodnotit zkušenos-
ti, zejména ověřit srozumitelnost 
vyplňovaných formulářů před celo-
republikovým sčítáním lidu, domů 
a bytů, které ČSÚ připravuje na 
březen 2011.

„Zkušební sčítání si klade za cíl 
ověřit nové postupy, mezi které pat-

ří například možnost vyplnit sčítací 
formuláře elektronicky, a také odha-
lit případné nejasnosti týkající se 
vyplňovaných formulářů z pohledu 
občanů. Předem děkuji za čas, kte-
rý vyplnění formulářů věnujete, 
protože každý správně vyplněný 
dokument přispěje k úspěšné pří-
pravě celostátního sčítání v roce 
2011,“ říká ke zkušebnímu sčítání, 
které je dobrovolné, místopředseda 
ČSÚ Stanislav Drápal. 

Zkušební sčítání začne 6. dub-
na. Od tohoto dne, až do 16. dubna 
2010, budou sčítací komisaři jme-
novaní ČSÚ, ve většině případů 
Vaši poštovní doručovatelé, osobně 
doručovat sčítací formuláře. Sčí-

tací komisaři se budou prokazovat 
služebním průkazem a k vyplnění 
formulářů předají veškeré potřeb-
né informace a zodpoví případné 
otázky. Sčítací formuláře je možné 
vyplnit také elektronicky. Přístup 
k elektronické verzi formulářů 
a veškeré nezbytné informace včet-
ně postupu, jak je vyplnit, nalez-
nete na internetové stránce www.
scitani.cz. 

Vyplněné sčítací formuláře je 
možné odevzdat počínaje 17. dub-
nem několika způsoby: navrácením 
sčítacímu komisaři při jeho druhé 
návštěvě, bezplatným odesláním 
poštou na P.O.Box ČSÚ v obálce 
s předtištěnou adresou, osobním 

předáním na poště uvedené v letáč-
ku nebo odesláním v elektronické 
podobě. Veškeré údaje zjištěné při 
sčítání mohou být využity výhradně 
ke statistickým účelům a podléhají 
velmi přísné ochraně dle zákona 
o sčítání lidu, domů a bytů a podle 
zákona o ochraně osobních údajů. 

V případě dotazů se lze obrátit na 
kontaktní místa uvedená v letáčku, 
který sčítací komisař doručí lidem 
do poštovní schránky (oddělení 
Sčítání lidu, domů a bytů Ústí nad 
Labem na telefonním čísle 472 706 
124). Další informace je možno 
získat i na ofi ciálních internetových 
stránkách www.scitani.cz.

 (Zdroj: Český statistický úřad)

POKRATICE JSOU SOUČÁSTÍ ZKUŠEBNÍHO SČÍTÁNÍ

STAVBA KOMUNIKACÍ OVLIVNÍ
ROZVOJ MIŘEJOVICKÉ STRÁNĚ

Stavební práce v Hruškové ulici jsou plném proudu. Zdejší obyvatelé budou mít 
nejen nové chodníky, ale i silnici.   Foto Eva Břeňová 

Na Miřejovické stráni se s kon-
cem mrazivého počasí opět rozběhly 
práce související se stavbou chodní-
ků a komunikací. 

„Předpokládám, že na přelomu 
dubna a května budou nové silnice 
Kaštanová, Ořechová, Švestková 
a Hrušková, jejichž stavbu přerušil 
sníh a mráz, dokončeny,“ informo-
val místostarosta Václav Červín. 

Stavba dalších komunikací je nyní 
ve stadiu příprav. „Za důležitý krok 
považuji právě uzavřenou dohodu 
s deseti majiteli pozemků, díky kte-
ré můžeme začít s přípravou stavby 
Broskvové ulice, jež bude rovno-
běžná s Kaštanovou,“ poukázal na 
významný akt místostarosta Červín. 

Jednání mezi radnicí a stavební-
ky totiž  nebyla jednoduchá. Mno-
zí z nich se zdráhali darovat městu 
pozemek a zároveň přispět padesá-
titisícovou částkou na novou silnici. 
Nakonec svůj postoj změnili. Ne 

však všichni. S majiteli pozemků 
v Zelené nebo Akátové ulici měs-
to společnou řeč dosud nenašlo. 
„Věřím, že i s nimi se nakonec 

dohodneme, protože jedině tak lze 
zajistit další rozvoj Miřejovické 
stráni,“ neztrácí naději Václav Čer-
vín.   (eva)  

SLIBNÁ BUDOUCNOST
ČEKÁ NÁDRAŽÍ

S největší pravděpodobností 
v příštím roce bude město žádat 
o dotaci na modernizaci autobuso-
vého nádraží. Projekt je v tuto chvíli 
ve fázi svého dokončení. 

„Pokusíme se získat dotaci 
z Regionálního operačního pro-
gramu Severozápad, která před-
stavuje 92,5 procenta celkových 
nákladů. Z toho vyplývá, že roz-
počet města bychom  výrazněji 
nezatížili,“ informoval místosta-
rosta Jiří Landa. 

Náklady v tuto chvíli ještě nejsou 

přesně vyčísleny. Podle předpo-
kladů by se však měly pohybovat 
kolem 90 milionů korun. Vedení 
radnice si přeje, aby bylo autobuso-
vé nádraží pěknou vstupní branou 
do Litoměřic. „Mělo by být zastře-
šené, nabízející cestujícím pohodlné 
zázemí, samozřejmě s moderním 
informačním systémem,“ charak-
terizoval plány vedoucí odboru 
dopravy a silničního hospodářství 
městského úřadu Ivo Perna. Nebude 
přitom tak velké, jako to současné, 
tudíž zbude místo i na vybudování 

nových parkovacích míst, která zde 
citelně chybějí. 

Přestavba je připravována tak, 
aby byla v souladu s případnou 
stavbou jihovýchodního obchvatu 
města, který by v případě realizace 
měl vést dopravu z Tyršova mostu 
právě kolem autobusového nádraží. 
V plánu je i modernizace semafo-
ry řízeného přechodu pro chodce, 
jehož parametry již nyní neodpoví-
dají požadavkům této doby.  

V současné době  využívá auto-
busového nádraží deset přepravců. 
Nejčastěji sem zajíždějí linky ČSAD 
Semily, Slaný a Dopravního podni-
ku Ústeckého kraje. Dopravní spo-
lečnosti platí městu za každý vjezd  
poplatek. „V loňském roce jsme takto 
získali do pokladny města 1,8 milio-
nu korun,“ upřesnil Ivo Perna.  (eva)

vrátí na své místo, v tuto chvíli není 
zřejmé. O vhodnosti umístění totiž 
zastupitelé a její majitel, kterým 
je Severočeská galerie výtvarného 
umění, již několik let diskutují. 
„Její návrat není vyloučen, každo-
pádně ještě na toto téma povedeme 
jednání,“ uvedl starosta Ladislav 
Chlupáč. Pokud se ale dílo přece 
jen vrátí zpět na Jezuitské schody, 
mělo by být podle akademického 
sochaře Libora Piskláka  položeno 
na dřevěné proklady tak, aby i část 
schodiště pod ním bylo možné 
udržovat. (eva) 

SKULPTURA BYLA ...
(Pokračování ze str. 1)

Hrušková a Žalhostická jsou názvy 
dvou nově vznikajících ulic. V pří-
padě Hruškové jde o ulici na Miře-
jovické stráni, rovnoběžnou s ulicí 
Švestková. Žalhostická je nově vzni-
kající ulicí nacházející se poblíž Žer-
nosecké, v lokalitě rodinných domků 
sevřené ulicí Žernoseckou a tratí ČD 
Lovosice – Česká Lípa, konkrétněji 
za napojením ulice Žernosecké na 
Most generála Chábery.  (eva)

NÁZVY NOVÝCH ULIC

Na dostavbu a modernizaci zim-
ního stadionu uvolnili zastupitelé 
další fi nance. Celkem jde o 7,5 mi-
lionu korun. Přestože jindy vedou 
nad každým výdajem navíc někdy 
i bouřlivé  diskuse, tentokrát se tak 
nestalo ani na mimořádném jednání 
fi nančního výboru. 

„Došlo totiž ke změnám, které  
nemohl nikdo předjímat,“ informo-
val zastupitele předseda fi nančního 
výboru Petr Kvapil s tím, že požada-
vek na uvolnění více než sedmi-
milionové částky je opodstatněný. 
Důvodem je navýšení rozpočtu stav-
by o vícepráce, které jsou z velké 
části způsobeny požárně – bezpeč-
nostním řešením, navýšením ceny 
interiérů a DPH.

Částka byla uvolněna z rezervy 
města.  (eva)

NAVÝŠENÍ JE POTŘEBA
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V bývalém Korunním pivovaru 
Litoměřice je rušno. A to i přesto, 
že výroba piva zde byla ukončena 
již před několika lety. Pracovní-
ci technických služeb města totiž 
vyklízejí budovy  tak, aby byla 
umožněna případným investorům 
pohodlná a bezpečná prohlídka 
několikapatrových sklepů i nad-
zemních částí pivovaru. Do sou-
časné doby bylo vyvezeno  více 
než dvacet tun odpadu – suť , hadi-
ce, trubky, ale například i stará sví-
tidla a nepotřebné zařízení. 

„Chceme si nechat zpracovat stu-
dii, jež nám přinese důležité údaje, 
jako například rozlohu podzemních 
i nadzemních částí, a popis tech-
nického stavu objektu,“ informo-
val místostarosta  Jaroslav Tvrdík. 
V archivu pivovaru se totiž nedo-
chovaly písemnosti, ze kterých by 
mohl nový majitel čerpat důležité 
údaje.

Město Litoměřice koupilo pivovar 
po ukončení výroby zlatavého moku 
za 10 milionů korun. „Obávali jsme 

V PIVOVARU JE RUŠNO
  1.-  2.4. Družstevní, Mládežnická

a Horova
  6.-  7.4. Plešivecká a Pokratická, 

Družba
  8.-  9.4. Sokolská a Tyršovo náměstí
12.-13.4. Kořenského a Masarykova
13.-14.4. Nezvalova, Havlíčkova

a Škroupova
15.-16.4. Boženy Němcové a Pražská
19.-20.4. U Kapličky a Fillova
22.-23.4. Marie Pomocné a Na Mýtě
26.-27.4. Topolčianská a Žižkova
29.-30.4. Březinova cesta a Neumann.
  3.-  4.5. Smetanova a Husova
  4.-  5.5. U Stadionu a Dalimilova
  6.-  7.5. Revoluční a Březinova cesta
10.-11.5. A.Muchy a Dukelská
11.-12.5. Pod Vinicí a Kosmonautů
13.-14.5. Stránského a Rybářské nebo 

Václavské náměstí
17.-18.5. parkoviště mezi 

V.Dominikánská - Na Valech 
a Rooseveltova

20.-21.5. Křižíkova a Želetice
24.-25.5. Šafaříkova, Dobrovského 

a Polní
27.-28.5. Ladova a Jezuitská
31.5.-1.6. Dolní Rybářská

a Vrchlického
  1.-  2.6. Nerudova a Dykova, 

Purkyňoéva
  3.-  4.6. Alšova a Tylova
  7.-  8.6. 28. října a Teplická

Obrovské kádě, tzv. spilky, ve který se kvasilo  litoměřické pivo, již několik let zejí 
prázdnotou. Podle starosty Ladislava Chlupáče (na snímku) je to velká škoda. 

Foto Eva Břeňová 

se, že by ho mohl získat investor, 
který zde začne podnikat způsobem, 
jež se  nehodí pro historickou část 
města, v níž se nachází,“ konstatoval 
starosta  Ladislav Chlupáč.  Hrozilo 
i riziko, že pivovar bude po částech 

rozprodán a sen vedení litoměřické 
radnice o tom, že se zde opět za-
čne vařit pivo, vzniknou pivní láz-
ně, muzeum českého pivovarnictví 
s restaurací, případně hotel, se tak 
defi nitivně rozplyne.  (eva)

Město Litoměřice opět bodovalo 
v soutěži o nejlepší webové strán-
ky Ústeckého kraje. Cenu z rukou 
hejtmanky Ústeckého kraje převzali 
tajemník úřadu Petr Panaš a infor-
matik Jan Černý hned ve dvou kate-
goriích. 

V hlavní kategorii Nejlepší webo-
vé stránky měst skončily Litoměřice 
za Mostem na druhém místě. Pomy-
slnou bronzovou příčku pak obsadi-
ly v kategorii Nejlepší elektronická 
služba. Porota v této souvislosti oce-
nila fakt, že na webových stránkách 
Litoměřic naleznou zájemci i územ-
ní plány obcí spadajících do působ-
nosti Litoměřic, mapu města s infor-
macemi o tom, kde například jsou 
autobusové a železniční zastávky, 
zastávky  městské hromadné dopra-
vy, kontejnerová stání, ale například 
i mapku míst, kde se lze bezdrátově 
připojit k internetu. Kategorii Nej-
lepší webové stránky obce pak zís-
kal další zástupce Litoměřicka, obec 
Libochovany.

WEBOVÉ STRÁNKY MĚSTA ZDOBÍ STŘÍBRO

Tajemník úřadu Petr Panaš a informatik úřadu Jan Černý (vpravo) převzali ceny 
od hejtmanky Jany Vaňhové.  Foto Eva Břeňová   

Tajemník litoměřického úřa-
du neskrýval z umístění v soutěži 
radost. „Jde o zúročení dlouholeté 
práce. Těší mě, že postupné vylep-

šování našich webových stránek 
oceňuje i nezávislá porota. Naším 
cílem je, aby byly uživatelsky přívě-
tivé k občanům,“ uvedl Petr Panaš. 

„Hodnocení bývá rok od roku 
obtížnější. Jsem ráda, že kvalita 
webových stránek měst i obcí se 
zlepšuje, protože je to právě inter-
net, který dokáže občanům rychle 
poskytnout ty  nejaktuálnější infor-
mace,“ konstatovala hejtmanka 
Ústeckého kraje Jana Vaňhová.

12. ročník soutěže o nejlepší 
webové stránky opět vyhlašo-
val Ústecký kraj ve spolupráci 
se Sdružením Zlatý erb. Cílem 
soutěže je podpořit modernizaci 
místních samospráv prostřednic-
tvím rozvoje informačních služeb 
poskytovaných s využitím interne-
tu a ostatních elektronických médií. 
Soutěž byla v roce 2002 oceněna 
jako fi nalista světové prestižní ceny 
Stockholm Challenge Award a již 
tradičně poutá pozornost našich 
měst, obcí a veřejnosti.

Barvy Litoměřicka budou 
v celostátním kole hájit jako vítěz 
jedné z kategorií obec Libochova-
ny.   (eva)

OBHAJOBA BYLA ÚSPĚŠNÁ
Litoměřice patří v oblasti kvality 

veřejné správy mezi republikovou 
špičku. Obhájily totiž loňskou stří-
brnou cenu za kvalitu ve veřejné 
správě za realizaci MA21. Cenu pře-
vzali tajemník městského úřadu Petr 
Panaš společně se zastupitelem Pet-
rem Hermannem. Slavnostní cere-
moniál udělování cen ministerstva 
vnitra proběhl minulý měsíc v Tábo-
ře za účasti ministra vnitra Martina 
Peciny v rámci 6. Národní konferen-
ce kvality ve veřejné správě.  

Stříbrnou cenu za kvalitu ve 
veřejné správě získali kromě Lito-
měřic ještě další členové Národní 
sítě Zdravých měst, a to  Chrudim, 
Prostějov a Vsetín. „Prozatím jde 
o ocenění nejvyšší, protože zlato 
ještě nikdy nebylo uděleno,“ upo-
zornil Petr Hermann. 

„Díky němu získáváme zpětnou 
vazbu od nezaujatých hodnotite-
lů, že aktivity pořádané v rámci 
realizace místní Agendy 21, mají 
skutečně smysl,“ konstatoval 

tajemník litoměřického úřadu 
Petr Panaš.  Kladně bylo hodno-
ceno zejména zapojení veřejnosti 
a nastavené formy komunikace, 
ať už se jedná o pořádané kulaté 
stoly, setkání s veřejností spojená 
s diskusí nad místními problémy 
nebo třeba soustavná práce s mlá-
deží, ale také třeba pořádání kam-
paní  či zapojení do různých pro-
jektů. „Já osobně si velmi vážím 
nadstandardní  spolupráce města 
s neziskovým sektorem, což bylo 
také jedním z hodnotících krite-
rií,“ dodal tajemník.  (eva)

PLÁN PŘISTAVENÍ
KONTEJNERŮ 

Kontejnery jsou přistavovány 
v uvedený den v době od 14.00 do 
15,00 hodin a odváženy následující 
den ráno do 10.00 hodin.
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Město Litoměřice vyhlašuje 
zápisy do mateřských škol, jejichž 
je zřizovatelem. Uskuteční se 13. 
května ve všech školkách v době od 
8 do 16 hodin. Ještě před tím, než 
se maminky rozhodnou, o které zaří-
zení mají zájem, mohou využít dne 
otevřených dveří (viz tabulka níže). 
Další informace naleznou na www.
skolky-ltm.cz

ŘEDITELÉ ŠKOL JIŽ VĚDÍ,
KOLIK TŘÍD OTEVŘOU

Jaké druhy energie znáte? Je něja-
ká energie, která nedojde? Znáte roz-
díl mezi obnovitelnými a neobnovi-
telnými zdroji energie? Na podobné 
dotazy odpovídali žáci páté třídy 
Základní školy Boženy Němcové. 
Ti, co prokázali nejlepší znalosti, 
byli odměňováni drobnými dárky. 
Městský úřad v Litoměřicích totiž ve 
spolupráci se společností Hennlich 
Industrietechnik připravil vzdělá-
vací projekt, do kterého se zapojily 
všechny litoměřické základní školy.

S dětmi zajímavým způsobem 
diskutoval Pavel Šumera, jednatel 
fi rmy, která se využitím obnovitel-
ných zdrojů energie dlouhodobě 
zabývá. „Máme mnohaleté zkuše-
nosti s využíváním alternativních 
zdrojů energií a považujeme za 
důležité předat je mladým lidem, 

ŠKOLÁCI DEBATUJÍ O ENERGII

Jednatel fi rmy Hennlich Industrietechnik Pavel Šumera diskutoval dnes s žáky 5. 
třídy  Základní školy Boženy Němcové o energii.  Foto Eva Břeňová 

kteří budou již za několik málo let 
rozhodovat o podobě využívání 
zdrojů energie na Zemi,“ vysvětlil 

Pavel Šumera, jímž vedená fi rma 
předala městu pro žáky základních 
škol více než 400 brožur, které 

zábavnou formou seznamují školá-
ky se zdroji energie a jejich využi-
tím. Ještě do konce školního roku 
absolvuje sérii diskusí na toto téma 
s žáky 4. a 5. tříd všech litoměřic-
kých základních škol.

„Projekt, který školáky seznamu-
je se základními pojmy a souvislost-
mi fungování a využívání energie na 
zemi, nás oslovil. Pro děti je navíc 
vždy vzrušující, pokud se mohou 
setkat s lidmi, kteří mají obrovské 
zkušenosti a dovedou téma pojmout 
netradičně, což se v tomto přípa-
dě skutečně děje,“ dodal vedoucí 
odboru životního prostředí Měst-
ského úřadu v Litoměřicích Pavel 
Gryndler. 

Město Litoměřice je známé svým 
vstřícným přístupem k využívání 
alternativních zdrojů energií.  (eva)

Ředitelé litoměřických základ-
ních škol již vědí, kolik prvních 
tříd v příštím školním roce otevřou. 
Jedinou školou, která otevře tři tří-
dy, je Ladova základní škola. Každá 
z nich bude mít po dvaceti dětech. 
Díky tomu tak  nemuselo vedení 
zatěžovat rodiče nepříjemnou zprá-
vou o nepřijetí dítěte. 

ZŠ Ladova však má díky dostateč-
né kapacitě možnost zvýšit počet tříd. 
Což se nedá říci o základních školách 
Boženy Němcové a Masarykově, 
kam se i v letošním roce dostavil 
v průběhu dvoudenních zápisů nej-
vyšší počet předškoláků. Na Masa-
rykovu ZŠ sedmdesát a na „Boženu“ 
ještě o šest více. Přesto obě školy 
otevřou 1. září jen dvě třídy po 27 či 
28 dětech. Mnoho rodičů totiž právě 
od nich dostalo zprávu o nepřijetí 
jejich dítěte z důvodu nedostatečné 
kapacity. „Postupujeme stejně jako 
ostatní ředitelé podle vnitřní směrni-
ce přijímání žáků. Nejprve musíme 
dle zákona uspokojit zájem ze spá-
dové oblasti. Dále bereme v potaz, 
zda u nás máme staršího sourozence, 
nebo zda je dítě u zápisu již podru-

BLÍŽÍ SE ZÁPISY
DO MATEŘINEK

Školní zralost budoucích prvňáčků zjišťovala na Masarykově základní škole i uči-
telka Martina Nováková.  Foto (eva)   

hé. A v neposlední řadě přihlížíme 
i k hudebnímu nadání, protože jsme 
školou hudebně zaměřenou,“ vysvět-
lil proces přijetí ředitel ZŠ Boženy 
Němcové Václav Hanč. Obdobně 
postupují i jeho kolegové.

Všechny odmítnuté děti však po 
poradě ředitelů dostaly možnost 
nastoupit do některé z dalších lito-
měřických základních škol. Nejčas-
těji Na Valy a do ZŠ Havlíčkova. Ani 
tyto dvě školy si však na nedostatek 
budoucích prvňáčků nemohou stěžo-
vat. „Po čtyřech letech opět otevře-
me dvě třídy se sedmnácti, případně 
osmnácti žáky,“ informoval Petr 
Krňák, ředitel ZŠ Na Valech, kam 
přišlo k zápisu o deset dětí více než 
loni. Dvě třídy s osmnácti až dvaceti 
žáky  otevře i ředitel ZŠ v Havlíčko-
vě ulici Vladimír Vaněk, který kvůli 
zájmu pořádal na konci února doda-
tečné zápisy pro předškoláky, jež 
byli nemocní, případně trávili dny 

s rodiči na horách. Dvě třídy ote-
vírá i ZŠ U Stadionu. Jednu, stejně 
jako v předchozích letech, pak bude 
mít jediná soukromá základní škola 
v Litoměřicích Lingua Universal.

Litoměřičtí prvňáčci na-stoupí 
1. září do moderních a pěkně zaří-
zených škol. „Postupně jsem si je 
během posledních týdnů všechny 
prohlédl s cílem zjistit jejich vybave-
nost, případně potřebu dalších inves-
tic. Již na první pohled je evidentní, 
že dlouholeté úsilí města o postup-
nou modernizaci budov a školních 
hřišť se vyplácí,“ zhodnotil jejich 
stav místostarosta  Jaroslav Tvrdík, 
do jehož kompetence základní školy 
spadají. „Pokud se nám po zateplení 
a modernizaci Základní školy Lado-
va podaří v letošním roce obdobně 
zrekonstruovat i Havlíčkovu školu, 
považoval bych to za další velký 
krok vpřed,“ dodal místostarosta 
Tvrdík.   (eva)

Pěvecký sbor Máj Střední peda-
gogické školy v Litoměřicích 
vystoupil na konci února na soutěžní 
přehlídce středoškolských pěvec-
kých sborů Ústeckého kraje, jež se 
konala v teplickém gymnáziu. Máj 
pod vedením sbormistryně Domini-
ky Valeškové a za klavírního dopro-
vodu Evy Řebíčkové získal zlaté 
pásmo s postupem na celostátní pře-
hlídku středoškolských pěveckých 
sborů v Opavě, která se uskuteční 
v září tohoto roku.  (dv)

MÁJ NEZAVÁHAL 

Bývalí členové i příznivci sboru 
Litoměřický hlásek jsou srdečně 
zváni na koncert pořádaný 24. dub-
na od 17 hodin v domě kultury u pří-
ležitosti  50. výročí existence tohoto 
sboru. Dětský pěvecký sbor Hlásek 
byl založen roku 1960 v Lovosicích 
Vladimírem Frühaufem. Velmi brzy 
přesídlil do Litoměřic a s Vladimí-
rem Frühaufem začala spolupracovat 
Vlasta Vávrová, která vedla nejdříve 
přípravné sbory Berušky a Kukač-
ky. Po odchodu Vladimíra Frühaufa 
převzala koncertní sbor, který předa-
la po 20 letech současné sbormistry-
ni Janě Novákové. Dirigovat bude 
Vladimír Frühauf, Vlasta Vávrová 
a Jana Nováková. Více informací na 
www.litomerickyhlasek.cz.

HLÁSEK SLAVÍ 
PADESÁTINY

Eliášova - Paletka 12. 4.
Nerudova - Mašinka  3. 5.
Stránského-Kamarád 31. 3.
Baarova - Delfínek 29. 4.
Alšova - Sluníčko 22. 4.
Mládežnická - Lipová 15. 4.
Revoluční - Beruška  7. 4. 
Plešivecká-Pohádka 13. 4.
Masarykova - Kytička  1. 4.
Ladova 431 - Větrník 17. 5.
Ladova1-Sedmikráska 14. 4.

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
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V ÚSTÍ BYLA OTEVŘENA NOVÁ ZUBNÍ POHOTOVOST
V Ústí nad Labem spustila akci-

ová společnost Krajská zdravotní 
provoz zubní pohotovosti. Využít 
její služby mohou lidé každý 
víkend, včetně svátků, v době od 9 
do 18 hodin. 

Pohotovostní službu zajišťují 
zatím pouze lékaři Krajské zdra-
votní. Do budoucna není vyloučeno 
rozšíření provozní doby, ale je třeba 
si uvědomit, že Ústí je aglomerací, 

kde působí velmi úspěšně řada sou-
kromých stomatologů, kteří jsou 
jedinými možnými partnery pro 
další pokrývání pohotovostní služ-
by. Celá záležitost má také své eko-
nomické aspekty. Pohotovost není 
komerční službou, proto si na sebe 
musí vydělat, a to z příjmů od zdra-
votních pojišťoven.

Za ošetření se neplatí, je kryto ze 
zdravotního pojištění. Na ošetření 

se vztahuje pouze platba přísluš-
ného regulačního poplatku, včetně 
možnosti přijmutí nabídky Ústec-
kého kraje na proplacení tohoto 
poplatku.

Nová zubní pohotovost se 
nachází v budově zdravotního 
středisku, v Mírové ulici č. p. 8, 
v Ústí nad Labem, ve čtvrti Sever-
ní Terasa. Telefon do ambulance: 
477117898.  (von) 

Litoměřická nemocnice má spo-
kojené zaměstnance. Umístila se 
totiž na prvním místě mezi nemocni-
cemi v Ústeckém kraji ve výzkumu 
hodnocení spokojenosti zaměstnan-
ců organizovaném neziskovou orga-
nizací Health Care Institut. V porov-
nání s celou Českou republikou je 
tato nemocnice co do spokojenosti 
zaměstnanců na 15. místě.   

Vyhodnocení výsledků spokoje-
nosti pacientů litoměřické nemocnice 
zařadilo litoměřickou nemocnici na 3. 
místo v Ústeckém kraji a na 50. místo 
v celorepublikovém žebříčku.  (nk)

ZAMĚSTNANCI
JSOU SPOKOJENÍ 

Šest monitorů BabySense II, které 
slouží ke kontrole dýchání a pohybu 
malých dětí přímo v postýlce, dosta-
la litoměřické nemocnice od nadace 
Křižovatka. „Velmi si práce nadace 
Křižovatka ceníme. Monitory jsou 
pro nás velkým pomocníkem, a to 
především v péči o nezralé či jinak 
ohrožené novorozence, “ vyjádřil 
svou spokojenost nad spoluprácí 
s nadací primář Bárta.

Syndrom náhlého úmrtí kojenců 
přichází bez varování a postihu-
je úplně zdravé děti. Nejde přitom 
o onemocnění, ale o jev, jehož 
podstatu se dosud nepodařilo zcela 
objasnit. Nejvíce dětí umírá mezi 
druhým až pátým měsícem života. 
Nejnebezpečnější je čas mezi půlno-
cí a šestou hodinou ranní.  (nk)

MONITORUJÍ
DECH KOJENCŮ

Myslíte si, že stáří je problém? 
Nikoli, stáří je úspěch! Tyto věty 
nejlépe charakterizovaly  zábavné 
představení dvou známých mode-
rátorů a bavičů, kteří se rozhodli 
zpopularizovat téma stárnutí ve 
Zdravých městech České republiky. 
Aleš Cibulka a Vladimír Hron, tedy 
hlavní protagonisté, diskutovali na 
konci ledna v litoměřickém divadle  
s místními odborníky o praktických 
tématech, která se týkají péče o seni-
ory, ale také zdravého a aktivního 
stárnutí.  (eva)

STÁŘÍ NEPŘINÁŠÍ 
POUZE PROBLÉMY

LÉK NA DLOUHOVĚKOST?
RADOST Z KAŽDÉHO DNE

Již 102 let oslavila ve společnosti svých blízkých občanka 
města Litoměřic paní Rozálie Kočárková. Mezi prvními gratu-
lanty, kteří jí přišli poblahopřát, byl starosta Ladislav Chlupáč, 
který kromě kytice a přání přinesl jubilantce i dárkový koš plný 
dobrot, které má ráda.

Paní Kočárková se narodila v Čechách, ale většinu svého 
života prožila v Anglii, kde pracovala v krejčovském salonu. 
„Bylo to nádherné setkání, protože je stále ve vynikající psy-
chické kondici a plná jiskřivého, vlídného humoru,“ zhodno-
til milé chvíle povídání se stařenkou, která hovoří anglicky, 
německy, česky a jejíž životní optimismus by jí mohl závidět 
i člověk o polovinu let mladší.

   A jaký je recept na tento požehnaný věk? „Jíst hodně medu, 
mít dobrou mysl a radost z každého prožitého dne,“ vzkazuje 
lidem paní Kočárková.  (mv)

Do domova důchodců na Milešově přijel popřát oslavenkyni starosta 
Litoměřic Ladislav Chlupáč.  Foto Martin Veber

NADĚJE NESE LIDEM NADĚJI
Nejen městská policie, ale 

i intenzivní terénní činnost sociál-
ního pracovníka má zlepšit pořádek 
v problémovém panelovém domě 
v Revoluční ulici čp. 7. Na zákla-
dě dohody uzavřené s litoměřickou 
radnicí totiž začala působit v domě 
nezisková organizace Naděje, která 
již několik let úspěšně provozuje pro 
město ubytovnu pro sociálně slabé 
v Želeticích. 

Ve svých poštovních schránkách 
již nalezli nájemníci všech 77 bytů 
informační letáčky a dotazníky, 
jejichž cílem je zjistit, jaké problé-
my je pálí nejvíce. „Máme snahu 
pomoci rodinám, ale i jednotliv-
cům, kteří pomoc potřebují a projeví 
o ni zájem. Společně s občanským 
sdružením Naděje však budeme 
klást důraz především na osobní 
odpovědnost a vlastní snahu se při-
způsobit běžným normám ve společ-
nosti,“ uvedl vedoucí odboru sociál-
ních věcí a zdravotnictví městského 
úřadu Martin Veber.

Na mysli přitom měl například 
pomoc při jednání s úřady, konzulta-
ce při vyřizování osobních záležitos-
tí nebo soustavnější práci s mládeží, 
jejíž vývoj je ohrožen v důsledku 
dopadů dlouhodobé krizové sociální 
situace, kterou rodiče nedokáží sami 
bez pomoci překonat. „Ve městě 

funguje řada organizací, jež nabízejí 
dětem aktivní využití volného času. 
Je proto zbytečné, aby se toulaly po 
ulicích a byly vystaveny rizikovým 
faktorům,“ poukázal místostarosta 
Jiří Landa na fakt, že právě u dětí ze 
sociálně znevýhodněného prostředí 
je třeba dbát na aktivní využití jejich 
volného času.

Terénnímu pracovníkovi i stráž-
níkům městské policie slouží 
v panelovém domě služebna, kterou 

město nechalo vybudovat z bývalé 
kočárkárny. Vedení radnice věří, že 
soustavná práce pracovníků Naděje 
a dohled strážníků městské policie 
přinese klid v prozatím nejproblé-
movějším panelovém domě v Lito-
měřicích.

Poskytování sociální služby bude 
hrazeno z prostředků, které se Nadě-
ji ve spolupráci s městem podařilo 
získat z Evropského sociálního fon-
du.   (eva)

Vedoucí oblastní pobočky Naděje Aleš Slavíček společně s místostarostou Jiřím 
Landou zkontrolovali prostory, jež ve vstupní části domu slouží jako zázemí pro 
práci terénního pracovníka a strážníků městské policie.  Foto Eva Břeňová 

Informace z oblasti péče o zub-
ní náhrady a ústní hygieny obecně, 
v diskrétních zónách pak bezplatná 
konzultace stomatologa a praktická 
pomoc dentální hygienistky, v nepo-
slední řadě pak seznamy stomatolo-
gů s nenaplněným stavem pacientů 
na Litoměřicku. To vše je připrave-
no poskytnout seniorům pracovníci 
pojízdného Centra ústní hygieny, kteří 
budou k dispozici na veletrhu Zahrady 
Čech ve dnech 9. až 11. dubna. 

SENIORŮM PORADÍ
S ÚSTNÍ HYGIENOU
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STRÁŽNÍCI CHTĚJÍ MOBILNÍ KAMERU
Finance na další rozšíření měst-

ského kamerového systému žádá 
v letošním roce od Ministerstva 
vnitra z Programu prevence krimi-
nality město Litoměřice. 

„Tentokrát však neuvažujeme 
o nákupu napevno instalované-
ho monitorovacího zařízení, ale 
mobilní kamery, kterou bychom 
střídavě umísťovali v lokalitách, 
kde by byla aktuálně potřeba,“ 
konkretizoval velitel Městské poli-
cie v Litoměřicích Ivan Králik. Na 
mysli tím měl například kulturní 
akce pořádané na ostrově, Mostnou 
horu, kde se obzvláště v létě obje-
vuje vandalismus, a další podobná 
místa.

Umístění kamer:
•  Mírové náměstí (na radnici)
•  Mírové nám. (monit. Lidickou)
• Pekařská ulice (na budově MěÚ)
•  Máchovy schody (na budově ško-

ly, monitoruje parkány)
•  Na Valech – Masarykova (monito-

ruje kruhový objezd a okolí KD)
•  Na Valech – Sovova (na ZŠ)
•  kruhový objezd – Kocanda (na 

budově, v níž je cukrárna, dohléd-
ne na Kocandu, k nádraží)

•  Želetice (v areálu prodejny zdra-
votnických potřeb, snímá příjezd 
aut do Litoměřic a okolí želetické 
ubytovny pro sociálně slabé)

•  nemocnice (monit. vstupní prosto-
ry do nemocnice, parkoviště)

•  A.Muchy – Ladova
•  Krajská – parkoviště U Hvězdárny 

(snímá vjezd na parkoviště, ulici 
Krajskou směrem k Tyršovu nám.)

•  Parkoviště U Hvězdárny (při 
výjezdu z parkoviště)

•  Pokratická – Březinova cesta 
(včetně okolí kapličky a Alberta)

•  dvě kamery v parku U Hvězdárny 
(každá snímá dění v jiné části)

•  ulice Stranského (okolí Luny)
•  dvě kamery na Mostě generála 

Chábery (každá v jiné části) 

PARTNEREM MĚSTA JE FAKULTA
Smlouvu o partner-

ství a vzájemné spolu-
práci uzavřelo město 
Litoměřice s Fakultou 
životního prostředí 
Univerzity J.E.Purkyně 
v Úst nad Labem.

Město Litoměřice, 
jeden z nejaktivněj-
ších členů Národní sítě 
Zdravých měst,  je totiž 
velkým propagátorem  
alternativních, k život-
nímu prostředí šetrných 
zdrojů energie. Navíc 
připravuje v České 
republice pilotní projekt 
stavby geotermální tep-
lárny. Je proto mnoho oblastí, v nichž 
si mohou být fakulta a město navzá-
jem užiteční. „Rádi bychom společně 
pořádali vzdělávací akce související 
s osvětou, spolupracovali v oblasti 
ekologické výchovy mladé generace,  

k čemuž nabízíme zkušené lektory. 
Naši studenti pak mohou své baka-
lářské či diplomové práce zaměřit 
na zkušenosti dosažené právě v Lito-
měřicích, případně vykonávat svou 
školní praxi ve vybraných odborech 

Starosta Ladislav Chlupáč a děkan ústecké fakulty Miroslav Richter 
při podpisu smlouvy.  Foto Eva Břeňová

zdejšího úřadu,“ nastí-
nil jen některé z mož-
ných oblastí spolupráce 
děkan fakulty Miroslav 
Richter. 

Přáním vedení lito-
měřické radnice je 
však v případě, že se 
podaří postavit geoter-
mální teplárnu, založit 
v Jiříkových kasár-
nách pobočku některé 
z vysokých škol, která 
by produkovala odbor-
níky na alternativní 
zdroje energie. „Ideální 
by přitom bylo, kdy-
byste nám vychovali 

erudované vysokoškolské pedagogy, 
kteří by této problematice rozuměli 
zajistili kvalitní výuku budoucích 
studentů,“ poukázal na konkrétní 
možnost pomoci starosta Litoměřic 
Ladislav Chlupáč.    (eva)

… u násilného otevření vstupních 
dveří domu v Horově ulici asistova-
la hlídka městské policie. Seniorka 
měla zdravotní problémy a byla pře-
vezena do nemocnice.  

...hlídka městské policie zasa-
hovala i u napadení mezi mužem a 
ženou v Revoluční ulici, stejně jako 
mezi otcem a synem v ul.A.Muchy. 
… kamery odhalily, že žena neukli-
dila v parku U Hvězdárny výkal po  
zde venčeném zvířeti. Protože činu 
litovala a projevila ochotu hromád-
ku uklidit, vyhnula se pokutě, která 
může dosáhnout až tisíc korun.

...domluvou skončil i čin láskou 
zhrzeného mladíka, který po městě, 
včetně parkánů,  vylepoval plakátky 
s nápisem „Vrať se mi“.

KRÁTCE Z DENÍKU 
MĚSTSKÉ POLICIE 

MĚSTO POSTIHLY
DVĚ TRAGÉDIE

V pátek 19. března srazil  vlak na 
železničním přejezdu v Masarykově 
ulici 82letou ženu z Litoměřic. Žena 
nereagovala na výstražnou signali-
zaci, ani na houkání přijíždějícího 
vlaku a vstoupila do kolejiště. I když 
se strojvedoucí pokusil vlak zastavit, 
střetu již nedokázal zabránit. 

O den později zasáhla Litoměři-
ce zpráva o nálezu tělíčka novoro-
zence v kontejneru ve Stránského 
ulici. Jak ukázalo policejní pátrání, 
pachatelkou je 20letá matka. Poté, 
co porodila doma živou holčičku, jí 
neposkytla poporodní péči. Násled-
ně tělíčko jako odpadky vyhodila do 
kontejneru nacházejícího se nedale-
ko jejího bydliště. 

CÍLEM JE LOVOSICE
A LITOMĚŘICE PROPOJIT 

Linkou městské hromadné dopra-
vy se již brzy dostanete z Litoměřic 
až do Lovosic. Nejde o přání desítek 
lidí, kteří den co den dojíždějí do sou-
sedních průmyslových Lovosic do 
zaměstnání, nýbrž o právě projedná-
vanou iniciativu litoměřické radnice.

„V současné době vedeme jednání 
o způsobu fi nancování,“ informoval 
vedoucí odboru dopravy a silničního 
hospodářství městského úřadu Ivo 
Perna. Na pokrytí nákladů souvi-
sejících s prodloužením trasy by se 
totiž měli fi nančně podílet i největší 
lovosičtí zaměstnavatelé - fi rmy Pre-
ol, Glanzstoff Bohemia, Lovoche-
mie a TokaiRika. Ne všichni se však 
k projednávanému záměru vyjádřili. 
„Je proto zatím předčasné hovořit 
o tom, kdy tam autobus zhruba třikrát 
denně začne zajíždět. Předpokládám 
ale, že se tak stane zhruba v polovině 
roku,“ upřesnil Ivo Perna.  (eva) 

Městský kamerový systém má 
v současné době osmnáct moni-
torovacích zařízení. Poslední dvě 

kamery byly instalovány v závěru 
loňského roku na nově otevřeném 
Mostu generála Chábery.  (eva)

POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ
ODPAD SE NEZMĚNIL

Složenky na zaplacení poplatku za komunální odpad bude od kon-
ce dubna rozesílat do domácností litoměřická radnice. Poplatek přitom 
zůstává pro letošní rok stejný jako v roce předchozím, tj. 498 korun za 
osobu na rok, stejně jako číslo účtu (1004654399/0800). V  případě, že 
poplatek je každoročně řádně v termínu placen, shoduje se i variabilní 
symbol konkrétního poplatníka.

„Pokud nastane situace, že občan složenku neobdrží, nezbavuje jej 
to v žádném případě povinnosti poplatek uhradit,“ upozorňuje vedoucí 
ekonomického odboru městského úřadu Iveta Zalabáková.  V takových 
případech  je nutné ohledně údajů potřebných k úhradě kontaktovat pra-
covnice místních poplatků ekonomického odboru  (tel.č. 416 916 142 
nebo 241, e-mail: kamila.frkova@litomerice.cz). 

V případě, že došlo k nějaké změně vztahující se k předmětu poplat-
ku, je nutno ji rovněž co nejdříve nahlásit pracovnicím místních poplat-
ků. „Pokud poplatníci splní svou povinnost v termínu daném vyhláškou 
města, tj. do 31. srpna,  vyloučí možnost, že jim bude udělena sankce, 
která může tvořit až trojnásobek základního dluhu,“ dodala Iveta Zala-
báková.   (eva)

Pohled na most okem kamery. Zdroj - Městská policie
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CYKLOGENEREL MÁ BÝT VODÍTKEM
PŘI STAVBĚ NOVÝCH CYKLOTRAS

Cyklostezka kolem revi-
talizovaného pokratického 
potoka, vedoucí novým 
podchodem u pokratických 
závor, kolem parku U Hvěz-
dárny a dále do centra. I to 
je jeden ze zajímavých 
nápadů, který nabízí právě 
dokončený cyklogenerel, 
s nímž se zájemci mohou 
seznámit na internetových 
stránkách Litoměřic. 

„Cyklogenerel řeší úze-
mí města i okolí, včet-
ně obcí nacházejících se 
v regionu Chráněné kra-
jinné oblasti České stře-
dohoří. V jeho návrhu je 
472 kilometrů představujících růz-
né formy cyklostezek a cyklotras, 
z toho 17 kilometrů se týká přímo 
Litoměřic,“ informoval zastupitele 
Alexandr  Kárász, jenž  cyklogene-
rel zpracoval. 

Kromě cyklostezky kolem potoka 

nabízí dokument i další možné trasy. 
Například kolem nemocnice, Trno-
van, až k ploskovickému zámku. 
„Řeší i napojení na Most generála 
Chábery, a to s využitím Labské cyk-
lostezky a propusti pod železniční 
tratí v blízkosti mrazíren,“ poukázal 

na zajímavost místostarosta 
Litoměřic Jaroslav Tvrdík. 
Další možná trasa se týká 
okolí kamýckého potoka 
směrem na Miřejovice. 

Přestože cyklogenerel 
skýtá zajímavé myšlenky 
směřované k žádoucímu 
rozvoji  cykloturistiky, 
nevýhodou je fi nanční 
náročnost. Jeho realizace 
by si totiž vyžádala oko-
lo stovky milionů korun. 
„Můžeme se ale pokusit 
získat dotace hned z něko-
lika možných zdrojů,“ po-
dotkl Kárász. (eva)

Autor cyklogenerelu Alexandr Kárász  prezentoval obsah 
dokumentu v průběhu jednání městského zastupitelstva.
  Foto Eva Břeňová  

PREZENTACE
CYKLOGENERELU

•  6. dubna v Modrém salonku Domu 
kultury v Litoměřicích od 17 hodin

•  od 16 hodin před DK prezentace 
elektrokol

V Litoměřicích se zvýší počet německy hovořících turistů. Obě města 
totiž propojil vlak. 2. dubna byl zahájen provoz na lince zrychlených osob-
ních vlaků mezi oběma městy. Až dosud tento sezónní spoj končil v Děčíně. 
Letos poprvé pokračuje do Ústí nad Labem a končí v Litoměřicích.

Linka bude v provozu po dobu letní turistické sezony od Velikonoc do 
konce října, vždy o víkendech a o státních svátcích v sousedním Sasku. Vlak 
přijíždí do Litoměřic v 10.20. Zpět poveze návštěvníky v 15.07 hodin. Jeho 
provoz je na našem území po dohodě s Českými drahami součástí smlouvy 
o závazku veřejné služby s Ústeckým krajem, a spadá tak do systému doprav-
ní obslužnosti kraje. „Tento krok je významnou podporou dalšímu rozvoji 
turistického ruchu,“ konstatoval místostarosta Jaroslav Tvrdík.   (eva)

Z DRÁŽĎAN DO LITOMĚŘIC
PRAVIDELNĚ JEZDÍ VLAK 

První slavnostní jízda pro pozvané 
hosty se uskutečnila 27. března.

Foto Eva Břeňová 

STAROSTOVÉ DISKUTOVALI 
O PROBLÉMECH OBCÍ 

Zhruba stovka starostů Ústeckého 
kraje nastoupila minulý měsíc v Lito-
měřicích na palubu lodi Porta Bohe-
mica. Pod záštitou starosty Ladislava 
Chlupáče se zde konalo 5. setkání 
starostů Ústeckého kraje, které pořá-
dala společnost Regionservis. 

Program zaměřili organizátoři 
na fi nancování a ekonomický roz-
voj, zvýšení výkonnosti územních 
samospráv v oblastech bezpečnosti 
silničního provozu, resp. ochrany 
obyvatelstva, ochrany životního pro-
středí, obnovitelných zdrojů energie 
a zhodnocování volných fi nančních 
prostředků vhodnou investicí. Sta-
rostům byly představeny i různé 
novinky, jako například levné řešení 
na údržbu komunikací, zeleně, pří-
padně možnost svozu vysloužilých 
elektrospotřebičů v případě, že 
nemají v obci sběrný dvůr.  (eva)

Účastníky plavby přivítal staros-
ta Ladislav Chlupáč. Za Labskou 
paroplavební společnost je pozdravil 
i místostarosta Jaroslav Tvrdík. Akci 
pořádala společnost Regionservis. Na 
snímku vpravo je její zakladatel  Lukáš 
Tesař.  Foto Eva Břeňová 

VZPOMÍNKA NA MASARYKA 
Vzpomínkový večer pořádaný 

u příležitosti 160. výročí narození 
Tomáše G. Masaryka pořádalo 3. 
března v divadle město Litoměřice ve 
spolupráci s Masarykovou demokra-
tickou  stranou.  

PARKÁNY ZDOBÍ I VINICE 

Pracovníci technických služeb se kromě údržby zeleně zaměřili v těchto dnech 
i na prořezávku vinic na parkánech. „Jde o jarní střih a částečné omlazení 
vinice, která zde byla vysázena před patnácti lety,“ informoval pracovník 
technických služeb Martin Muláček starostu Chlupáče, který se o prořezávku 
zajímal. Vinice dosahují rozlohy pouhých pěti arů. Přestože každoročně rodí 
vinné hrozny, cennější je spíše skutečnost, že zdobí parkány.  Foto (eva)

Granty v souhrnné výši 150 
tisíc korun rozdělilo pro letošní 
rok Zdravé město Litoměřice. 
„Město tímto způsobem podpo-
ruje organizace, instituce i aktiv-
ní občany, kteří chtějí přispět 
k jeho rozvoji a ke zlepšení kva-
lity života zdejších obyvatel,“ 
poukázala na smysl grantového 
systému manažerka projektu 
Monika Kubešová.  Celkem bylo 
komisi předloženo dvanáct  pro-
jektů. Osm z nich uspělo.  

PODPOŘENÉ PROJEKTY:
•  Síla lidskosti - 1. KŠPA, 

Máchovy schody (20 000 Kč) 
•  Den dýní - Severočeská galerie 

výtvarného umění (14 000 Kč) 
•  Nové možnosti zdravého 

rozvoje pro uživatele Cent-
ra denních služeb - Diakonie 
ČCE (13 940 Kč) 

•  Týden respektu k porodu - 
SKP Klubíčko  (18 800 Kč) 

•  Ve zdravém těle, zdravý duch  
- ZŠ Na Valech (16 960 Kč) 

•  Posílení aktivity a zájmu žáků 
o sebe samého, společnost 
a životní prostředí –  Sou-
kromé střední odborné učiliště 
INDUSTRIA (20 000 Kč) 

•  Žijeme zábavně a zdravě - 
Český svaz chovatelů Ltm (20 
000 Kč) 

•  Workshop na konci léta - 
Kinoklub Ostrov (20 000 Kč) 

Granty rozdělilo
Zdravé město 
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MINISTR VONDRUŠKA OCENIL PRÁCI LITOMĚŘIC
„Cestovní ruch je oblast, která si 

zaslouží podporu. Jsem rád, že Lito-
měřicemi není vnímán jako něco, co 
ztěžuje místním lidem život, nýbrž 
jako fenomén, který je aktivně pod-
porován,“ těmito slovy ocenil ministr 
pro místní rozvoj Rostislav Vondruška 
kroky litoměřické radnice směřované 
k rozvoji cestovního ruchu. Učinil tak 
v úvodu slavnostního zahájení celo-
republikové Konference cestovního 
ruchu Stop and Stay, která na konci 
března proběhla v domě kultury.

PROGRAM KONFERENCE

Pro více než dvě stovky účastníků 
byl připraven celodenní program, 
v průběhu kterého zazněla řada 
zajímavých vystoupení. „Stejně 
jako v loňském roce patřila k nej-
zajímavějším prezentace  prorek-
torky Vysoké školy obchodní Praha  
Alžběta Királové, která účastníky 
konference seznámila s novými mar-
ketingovými přístupy v průběhu kri-
zových jevů,“ uvedl ředitel Centra 
cestovního ruchu Litoměřice Kamil 
Soukup. Činnost agentury Czech-
Tourism v období krize pak přib-
lížila její zástupkyně Markéta  Voge-
lová.  Jiří Vystoupil z Masarykovy 
univerzity v Brně zase informoval 
o možnostech podpory cestovního 
ruchu z Regionálních operačních 
programů. Zájemci se seznámili 
i s moderními technologiemi a tren-
dy a v neposlední řadě i s osvědče-

MÁCHOVOU STOPOU SE
VYDALA STOVKA LITERÁTŮ

Velký zájem vzbudila literární 
soutěž Máchovou stopou vyhlášená 
městem Litoměřice. V roce, kdy si 
připomínáme dvousté výročí naroze-
ní Karla Hynka Máchy, se přihlásila 
do soutěže zhruba stovka mladých 
i starších literátů, a to nejen z Čes-
ké republiky, ale i ze Slovenska.  
Nejstaršímu přispěvateli je 
přitom 82 let, nejmladšímu 
pak patnáct. 

„Z tak velkého zájmu 
máme upřímnou radost. 
O to těžší však pro porotu 
bylo vybrat tři nejlepší práce 
v každé kategorii,“ popsa-
la náročnou práci porot-
ců předsedkyně hodnotící 
komise Eva Filandrová.

Vítězové byli slavnost-
ně vyhlášeni 27. března 
v Divadle Karla Hynka 
Máchy. V kategorii prózy 
do 18 let zvítězila student-
ka litoměřického gymnázia 

Barbora Dolejší s „Příběhem sta-
tečného srdce“. V kategorii B pró-
zy sklidilo největší úspěch literární 
dílo Jaroslava Balvína „Litoměřický 
vrch Radobýl“. V kategorii poezie 
se porotcům nejvíce líbilo dílo Taťá-
ny Novákové nazvané „Na motivy 
máchovského příběhu“.  (eva)

První slavnostní jízda pro pozvané hosty se 
uskutečnila 27. března. Foto Eva Břeňová 

nými způsoby, které dokáží upoutat 
pozornost návštěvníků.

PODPIS MEMORANDA

Významným bodem programu 
byl podpis Memoranda o vzájem-
né spolupráci v oblasti cestovního 
ruchu mezi městem Litoměřice, 
zastoupeném starostou Ladislavem 
Chlupáčem, a Biskupstvím litomě-
řickým, reprezentovaném biskupem 
Janem Baxantem. „Prvním počinem 
spolupráce bude zpřístupnění věže 
katedrály sv. Štěpána na Dómském 
náměstí v Litoměřicích. Pro veřej-
nost bude otevřena již 3. dubna,“ 

informoval biskup Baxant. „Jedním 
z dalších společných kroků se sta-
ne i nasvícení katedrály, která patří 
mezi významné dominanty města,“ 
dodal místostarosta Litoměřic Jaro-
slav Tvrdík. 

DRUHÝ DEN: TEREZÍN

Konference byla dvoudenní. Dru-
hý den proběhl v pevnostním městě 
Terezín. Navázaná spolupráce mezi 
oběma městy byla i zde stvrzena 
podpisem Memoranda o vzájem-
né spolupráci v oblasti cestovního 
ruchu. „Nechceme se uzavírat za 
branami města, nýbrž  společnými 

silami se podílet na  rozvoji a pro-
pagaci celého regionu,“ uvedl v této 
souvislosti starosta Litoměřic Ladi-
slav Chlupáč.

PODPORA KRAJE

Iniciativa litoměřické radnice má 
podporu i Ústeckého kraje. „Rád 
bych, aby byl stejně jako pro   České 
Švýcarsko ustanoven  i pro České 
středohoří destinační managment, 
který bude dále rozvíjet činnost 
Centra cestovního ruchu Litomě-
řice,“ nastínil plány krajský radní 
Radek Vonka.

Tento krok vítá senátor Alexandr 
Vondra, velký propagátor České-
ho středohoří. „Kraj mezi Stadice-
mi a Řípem je místem, od kterého 
odvozujeme své kořeny, Terezín 
zase unikátním pevnostním městem, 
na jehož historii nesmíme zapome-
nout,“ poukázal na význam tohoto 
regionu senátor Vondra.

Konference je součástí projektu 
„Litoměřice známé před a za brana-
mi“, spolufi nancovaném z EU a pod-
porovaném Evropským fondem pro 
regionální rozvoj a Regionálním 
operačním programem  regionu 
soudržnosti Severozápad. Tvoři-
lo ji i několik doprovodných akcí, 
například fotografi cká soutěž Život 
a cestovní ruch v obcích a městech 
Českého středohoří nebo literární 
soutěž Máchovou stopou.

Eva Břeňová 

Ministrovi Vondruškovi věnoval starosta Chlupáč na památku knihu Dějiny města 
Litoměřic. Foto Eva Břeňová 

ZVÍTĚZIL SNÍMEK LEVÍNA 

Pes znuděně ležící před levín-
ským kostelíkem, u něhož je zapar-
kované staré embéčko. Tak lze 
stručně popsat vítěznou fotografi i 
druhého ročníku fotografi cké sou-
těže „Život a cestovní ruch ve měs-
tech a obcích Českého středohoří“, 
jejímž vyhlašovatelem je město 
Litoměřice. „Levín je krásnou, 
starobylou obcí, působící klidným 
dojmem. Takových míst už mno-

ho není,“ odů-
vodnil, proč do 
soutěže zaslal 
právě tento sní-
mek, obdivo-
vatel Českého 
středohoří Jiří 
Synek ze Stráže 
pod Ralskem. 
Osobně si do 
Litoměřic při-
jel převzít cenu 
pro vítěze sou-
těže věnovanou 
Nadačním fon-

dem Kalich Alexandra Vondry. 
„Do letošního ročníku soutěže při-

šlo šest desítek  kvalitních snímků. 
Věřím, že tomu tak bude i v příštím 
roce,“ uvedl předseda hodnotící komi-
se Petr Hermann.  Porota složená 
z renomovaných i amatérských foto-
grafů vybrala ty nejlepší. Dohroma-
dy tvoří kolekci fotografi í, kterou je 
možno si v těchto dnech prohlédnout 
v Divadle K. H. Máchy.  (eva)

Jiří Synek, autor vítězného snímku.  Foto Eva Břeňová 
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Dům kultury Divadlo K. H. Máchy

Kino MÁJ

DUBEN
4.4. Sváťovo dividlo – O broučkovi. Od 10.00 h.
7.4. Maledivy – cestopisná přednáška. Od 18 h.
8.4.  Pohledy do duše tour 2010 – Marek Ztrace-

ný. Od 19.30 h.
11.4.  Taneční odpoledne pro všechny generace. 

Hraje kapela Severka. Od 15.00 h.
13.4.  Tony Graves a The new orchestra of 

dreams. Od 19.30 hod.
16.-17.4. Vinařské Litoměřice.
19.4. Koncert Věry Špinarové.
20.4.  Fantasy of Dance. Irská taneční show.
 Od 19.30 h.
21.4.  Ze dvou se to lépe táhne. Zábavný pořad 

Zdeňka Izera. Od 19.30 h.
24.4.  Sváťovo dividlo. Pohádkové rozloučení.
 Od 10.00 h.
  Slavnostní koncert k výročí 50 let Litomě-

řického Hlásku. Od 15.00 h.
30.4.  Od Osvobozeného divadla k Semaforu. 

Školní představení. Od 10.30 h.

KVĚTEN
Připravuje se:
3.5. Face of the Bass. Jazzový večer ve foyer.
10.5. cestopisná přednáška od 18 h.
12.5.  4TET. Koncert známého vokálního seskupe-

ní s Jiřím Kornem. Vstupné 370 Kč.
14.5.  Taneční odpoledne. Hudba všech žánrů pro 

všechny generace. Od 15 hod. Vstupné 65 
Kč.

20.–22.5. Loutkový festival. Více na www.mkz-ltm.cz
28.5.  Vítkovo kvarteto. Rockový večer. Předkape-

la Skažená Skarlet (v jednání).  

DUBEN
Večerní představení
6.4.  Zlomatka – Městské divadlo Mladá Boleslav. Italská matka 

se rozhodne vyléčit svého syna z jeho homosexuální orientace. 
Od 19.00 h.

7.4.  Slavný houslový virtuóz Václav Hudeček a Quintetto con-
certante Petra Macka. Od 19.00 h.

14.4.  Leona Machálková a Big band Česká Lípa. Od 19.00 h.
20.4.  Jak vyloupit banku – Divadlo Na Fidlovačce. Dobrodružná 

komedie o lupiči a jeho dětech. Od 19.00 h.
22.4. Veřejný koncert ZUŠ Litoměřice. Od 18.00 h.
27.4. Bára Hrzánová a Condurango. Koncert od 19.30 h.
Představení pro děti s rodiči
11.4.  Byl jednou jeden drak – Divadlo Agnez Č. Lípa. Od 15.00 h.
25.4.  Jak se krotí princezna – Divadelní agentura Praha. Od 15.00 h.
Představení pro školy
14.4. Vinnetou – Divadlo Company. cz. Od 9.00 a 10.30 h.
20.4.  Čert a Káča – Divadlo Duha Polná. Od 9.00 a 10.30 h.
27.4.  Budulínek Mandelinka – Divadelní agentura BUM Praha. Od 

9.00 a 10.30 h. 

KVĚTEN
Představení pro školy (i veřejnost):
3.5. a 4.5. Divadlo Lampión Kladno. MACH A ŠEBESTOVÁ. 

Divadelní adaptace známé knížky nabízí výběr příhod a dobro-
družství žáků 3. B. Vstupné: 60 Kč. od 8.30 a 10.30 h.               

19.5.  Hravé divadlo Brno. PEJSEK A KOČIČKA. Divadelní zpra-
cování tří příběhů pejska a kočičky. Vstupné: 40 Kč. Od 9 
a 10.30 h. 

Představení pro děti s rodiči:
2.5.  Liduščino divadlo Praha. O PRINCEZNĚ LEONTÝNCE  

A DRAČÍM MLÁDĚTI. Klasická činoherní pohádka o prin-
cezně, které sudičky předpověděly, že jí v dospělosti odnese 
drak...Vstupné: 50 Kč. Od 15 h.

9. 5.  Divadlo M Praha. O ANIČCE ZE MLEJNA. Hudební pohád-

ka o hamižné mlynářce, která chce s pomocí pekla získat, co jí 
nepatří.  Vstupné: 50 Kč. Od 15 h.

23.5.  Divadlo M Praha. O HLOUPÉ KAČENCE. Hudební pohád-
ka o hloupé Kačence, která se díky své lenosti málem do pekla 
dostala. Vstupné: 50 Kč. Od 15 h.

Večerní představení:
5.5.  Blue star Praha. Václav Marek NĚKOLIK PŘÁNÍ ANEB 

MÁM ŽIVOT HROZNĚ RÁD. Koncert. Taneční a swingová 
hudba 30. a  40. let 20. století. Vstupné v předprodeji 170 Kč. 
Od 19 h.

7.5.  zahájení výstavy fotografi í MIROSLAVA  ZIMMERA. 
Vstupné zdarma (foyer).. Od 17 h.

11.5.  Hynkovo hravé divadlo Litoměřice. A. N. Ostrovskij, Eva Andě-
lová KDO HLEDÁ, NAJDE ANEB ŽENITBA BALZA-
MÍNOVA. Komedie pro všechny, co se ženit chtějí i nechtějí. 
Vstupné v předprodeji: 100 Kč,  studenti 80 Kč. Od 19 h.

15.5.  LITOMĚŘICKÝ TAMTAM – BARBORA HRZÁNOVÁ: 
MÁJ. Scénická recitace Máchova Máje v podání známé hereč-
ky u příležitosti dvoustého narození básníka Kala Hynka Máchy. 
Vstupné v předprodeji: 120, v den akce 190,Kč. Od 19 h.

18.5.  Divadelní společnost Háta Praha. Neil Simon, Lumír Olšovský 
JAKEOVY ŽENY. Inteligentní komedie o partnerských vzta-
zích, o citových vazbách, o důvěře, o fantazii...Hrají: Zbyšek 
Pantůček, Libor Hruška, Adéla Gondíková, Ivana Andrlová, 
Veronika Jeníková, Jana Birgusová, Hana Kusnjerová, Marcela 
Nohýnková, Vlasta Žebrová, Olga Želenská, Pavlína Vojáčková, 
Jana Zenábliková. Vstupné 320, 300, 260, 220 Kč. Od 19 h.

24.5.  Fanny agentura Praha. Alan Ayckbourn ABY BYLO JASNO. 
Vtipná, svižná komedie, která by se mohla jmenovat „Jedno 
velké nedorozumění“... Hrají: Jan Rosák, Dana Homolová, 
Veronika Nová, Otto Kallu. Vstupné v doprodeji: 320, 300, 
260, 220 Kč. Od 19 h.

25.5.  Miloslava Rusová – agentura MR Praha POPRVÉ VDANÁ.  
Pavel Nilin, Jaromír Pleskot. Retrokomedie o láskách a nelás-
kách jedné betonářky...Hrají: Taťjana Medvecká. Vstupné 
v doprodeji: 320, 300, 260, 220 Kč. Od 19 h.

DUBEN
1.4.  Ženy v pokušení. (ČR, 2009 komedie). 

Odbornice na manželské problémy jed-
noho dne zjišťuje, že se dostala do stejné 
situace. Od 17.30 h.

  Štvanec IRA. (VB/Kanada, 2008, akční). 
Pravdivý příběh britského agenta upro-
střed IRA. Od 20.00 h.

2.-5.4. Planeta 51. (VB/Španělsko, 2009, ani-
movaný). Zelení obyvatelé Planety 51 žijí 
poklidným životem, než je naruší návštěv-
ník z planety Země. Od 15.30 h.

  Ženy v pokušení. Od 17.30 a 20.00 h.
6.4. Ženy v pokušení. Od 20.00 h.
7.4. Ženy v pokušení. Od 20.00 h.
8.4.  Jak vycvičit draka. (USA, 2010, animo-

vaný ). Dobrodružná komedie odehrávají-
cí se v bájném světě draků. Od 15.30 h.

  Lítám v tom. (USA, 2009, komedie). Od 
20.00 h.

  Zvedá se vítr. (VB/Německo, 2005, dra-
ma). Příběh dvou bratrů z nichž historie 
udělá smrtelné nepřátele. Od 20.00 h.

9.4.  Jak vycvičit draka. Od 15.30 a 17.30 h.
 Lítám v tom. Od 20.00 h.
10.4.  Michalovi mazlíčci. Divadelní představe-

ní M. Nesvadby. Od 10.00 h.
 Jak vycvičit draka. Od 15.30 h.
  Jarmareční bouda. (ČR, 2009, drama). 

Drsné podobenství o světě kolem nás. Od 
17.30 h.   

 Lítám v tom. Od 20.00 h.
11.4. Jak vycvičit draka. Od 15.30 h.
 Lítám v tom. Od 17.30 h.
 Jarmareční bouda. Od 20.00 h.
12.4.  Kniha přežití. (USA, 2010, dobrodruž-

ný). Apokalyptický příběh, kdy osamělý 
muž cestuje napříč Amerikou, aby ochrá-
nil posvátnou knihu. Od 20.00 h.

13.4. Kniha přežití. Od 20.00 h.
14.4.  Kniha přežití. Od 17.30 a 20.00 h.
15.4.  S krtkem do pohádky. Od  9.30 h.
  Pevné pouto. (USA, 2009, drama).  Jme-

nuji se Susie Salmonová. Bylo mi čtrnáct, 
když mě zavraždil. Od 17.30 h.

  Hlad. (VB/Irsko, 2008, drama). Věznice 
Maze v severním Irsku, rok 1981. Od 
20.00 h.

16.4.  Nějak se to komplikuje. (USA, 2009, 
romantický). Rozvedená s řadou výh. Od 
17.30 h.

 Pevné pouto. Od 20.00 h.
17.4. Skřítek Rolli. Od 15.30 h.
 Pevné pouto. Od 17.30 h.
  Nějak se to komplikuje. Od 20.00 h.
18.4. Skřítek Rolli. Od 15.30 h.
  Nějak se to komplikuje. Od 17.30 h.
 Pevné pouto. Od 20.00 h.
19.4. Pevné pouto. Od 17.30 h.
  Na hraně temnoty. (USA/VB, 2010, 

thriller). Detektivovi T. Cravenovi umírá 
v náručí jeho vlastní dcera. Od 20.00 h.

20.4.  Sedmé nebe. (Německo, 2008, drama). Film 
o různých podobách lásky. Od 10.00 h.

 Na hraně temnoty. Od 17.30 h.
 Pevné pouto. Od 20.00 h.
21.4. Pevné pouto. Od 17.30 h.
 Na hraně temnoty. Od 20.00 h.
22.4. Sedmé nebe. Od 20.00 h.
23.4.  Svítání. (Austrálie/USA, 2009, sci-fi  

horor). Píše se rok 2019 a Zemí se přehna-
la neznámá nákaza. Od 17.30 h.

  Babylon A.D. (USA/Francie, 2008, akč-
ní). Zabiják má za úkol eskortovat mladou 
dívku z Ruska do Kanady. Od 20.00 h.

24.4. Princezna a žabák. Od 15.30 h.
 Babylon A.D. Od 17.30 h.
 Svítání. Od 20.00 h.
25.4. Princezna a žabák. Od 15.30 h.
 Svítání. Od 17.30 h.
 Babylon A.D. Od 20.00 h.
26.-28.4. Milý Johne. (USA, 2010, romantický). 

Romantický příběh lásky, který musí neu-
stále překonávat odloučení.Od 20.00 h.

29.4.  Mamas  a Papas. (ČR, 2010, drama). 
Mozaika osudů několika manželských či 
partnerských dvojic. Od 17.30 h.

  Whisky s vodkou. (Německo, 2009, 
komedie/drama). Příběh herce a jednoho 
skandálního natáčení. Od 20.00 h.

30.4.  Vzhůru do oblak. (USA, 2009, animova-
ný). Příběh 78letého Carla, který si koneč-
ně plní životní sen. Od 15.30 h.

 Mamas a Papas. Od 17.30 h.
  New Yorku, miluji tě. (Francie/USA, 

2009, romantický). Láska může začít kdy-
koliv….Od 20.00 h.   

KVĚTEN
1.5.  Koralína a svět za tajnými dveřmi -3D. 

(USA, 2009, animovaný). Od 15.30 h.
  New York, miluji tě. (Francie/USA, 2009, 

drama). Od 17.30 h.
  Mamas a Papas. (ČR, 2010). Mozaika 

osudů manželských dvojic. Od 20.00 h.
2.5.  Monstra vs. vetřelci – 3D. (USA, 2009, 

animovaný). Od 15.30 h.
 Mamas a Papas. Od 17.30 h.
  New York, miluji tě. Od 20.00 h.
3.5.  Iron man 2. (USA, 2010, akční). Pokra-

čování příběhu milionáře. Od 17.30 h.
  Katka. (ČR, 2009). Dokument mapující 

14 let života narkomanky. Od 20.00 h.
4.5. Katka. Od 17.30 h.
 Iron man 2. Od 20.00 h.
5.5. Iron man 2. Od 17.30 a 20.00 h.
6.5.  Souboj titánů – 3D. (USA, 2009, akční). 

Od 17.30 h.
  Harold a Maude. (USA, 1971, komedie). 

Laskavá černá komedie bez předsudků 
o životě. Od 20.00 h.

7.5.  Kouzelná chůva Nanny Mcphee 2. Od 
15.30 h.

 Souboj titánů. Od 17.30 h.
  Doktor od jezera hrochů. (ČR, 2010, 

komedie). Od 20.00 h.
8.5.  Kouzelná chůva Nanny Mcphee 2. Od 

15.30 h.
  Doktor od jezera hrochů. Od 17.30 h.
 Souboj titánů. Od 20.00 h.
 Nezvratný osud - 3D. Od 22.00 h.
9.5.  Kouzelná chůva Nanny Mcphee 2. Od 

15.30 h.
 Souboj titánů. Od 17.30 h.
  Doktor od jezera hrochů. Od 20.00 h.
10.5. Souboj titánů. Od 17.30 h.
 I love you Phillip Morris. Od 20.00 h.
11.5. I love you Phillip Morris. Od 17.30 h.
 Souboj titánů. Od 20.00 h.
12.5. Souboj titánů. Od 17.30 h.
 I love you Phillip Morris. Od 20.00 h.
13.5.  Arthur a Maltazardova pomsta. (Fran-

cie, 2009, anim.). Arthur se opět vydává 
zachránit princeznu Selenii. Od 15.30 h.

 Osadné. Od 20.00 h.
14.5. Přestupný rok. Od 17.30 h.

 Nezapomeň na mě. Od 20.00 h.
15.5.  Dešťová víla. (ČR, 2009, rodinná pohád-

ka). Živly, které ovládají zemi. Vzduch, 
Oheň, Země a Voda. Od 15.30 h.

 Nezapomeň na mě. Od 17.30 h.
 Přestupný rok. Od 20.00 h.
16.5. Dešťová víla. Od 15.30 h.
 Přestupný rok. Od 17.30 h.
 Nezapomeň na mě. Od 20.00 h.
17.5. Bratři. Od 17.30 h.
 Český mír. Od 20.00 h.
18.5. Český mír. Od 17.30 h.
 Bratři. Od 20.00 h.
19.5. Robin Hood. Od 17.30 h.
 Český mír. Od 20.00 h.
20.5. Robin Hood. Od m17.30 h.
 Oko nad Prahou. Od 20.00 h.
21.5. Moon. Od 17.30 h.
 Robin Hood. Od 20.00 h.
22.5.  Vánoční koleda – 3D. (USA, 2009, ani-

movaný). Podle povídky Charlese Dic-
kense. Od 15.30 h.

 Robin Hood. Od 17.30 h.
 Moon. Od m20.00 h.
23.5. Vánoční koleda. Od 15.30 h.
 Moon. Od 17.30 h.
 Robin Hood. Od 20.00 h.
24.5. Doba čarodějnic. Od 20.00 h.
25.5. Doba čarodějnic. Od 20.00 h.
26.5. Doba čarodějnic. Od 20.00 h.
27.5. Streetdance 3D. Od 17.30 h.
  Muž z Londýna – fi lmový klub. (Maďar-

sko/FR/Německo, 2007, drama). Jak se změ-
ní pohled na nudný, jednotvárný svět, když se 
stanete svědkem vraždy. Od 20.00 h.

28.5. Streetdance 3D. Od 15.30 a 20.00 h.
 Vlkodlak. Od 17.30 h.
29.5. Streetdance. Od 15.30 h.
 Škola života. Od 17.30 h.
 Vlkodlak. Od 20.00 h.
30.5.  Zataženo, občas trakaře. (USA, 2009, 

animovaný). Neuvěřitelné dobrodružství 
inspirované oblíbenou dětskou knížkou. 
Od 15.30 h.

 Vlkodlak. Od 17.30 h.
 Škola života. Od 20.00 h.
31.5.  Zítra se bude……Operní zpracování 

soudního procesu s Miladou Horákovou. 
Od 20.00 h.
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PORTA BOHEMICA 1 MÁ SESTŘIČKU
Porta Bohemica 1 v sobotu 3. 

dubna prvně vyplouvá. Dubnovými 
víkendovými plavbami tak v před-
stihu zahajuje letošní plavební sezo-
nu, která ofi ciálně začíná 1. května. 

Zřejmě největší novinkou je ta, 
že k Portě Bohemice 1 přibyla Porta 
Bohemica 2, které její majitel Karel 
Svoboda říká vinařská loď. Zatímco 
její „starší“ sestra má kapacitu 220 
míst a nabízí řadu specialit v neku-
řácké restauraci, „dvojka“ může 
přepravit maximálně 115 osob, 
které bude vozit okolo vinic na lab-
ských stráních. Nenabízí sice teplou 
kuchyni, zato však díky svému níz-
kému ponoru může plout i při níz-
ké hladině řeky Labe. Její renovace 
byla právě ukončena. Od břehu řeky 
Labe odrazí 1. května. 

Rozšíření počtu plavidel umožní 
zvýšit četnost plaveb, a to oběma 
směry. Zajímavostí se stanou nové 
okružní a poznávací plavby. Své 
kouzlo určitě bude mít proplutí nej-
většími zdymadly v České repub-
lice pod hradem Střekov, případně 
podplutí architektonicky skvostné-
ho mostu pod Mariánskou skálou. 
I letos se mohou lidé těšit na taneční 

večery na osvětlené palubě hudební-
ho parníku. 

Neméně významnou novinkou je 
i ta, že došlo k rozšíření počtu pří-
stavišť. V letošní již třetí plavební 
sezóně se k projektu připojily svý-
mi novými přístavišti i další obce 
– Horní Počaply, Travčice – přívoz 
Nučničky/Nučnice a Dolní Zálezly. 

K lodní dopravě se hodlá připojit 

také pevnostní město Terezín. „Sta-
ne se tak ovšem až poté, co Terezín 
vybuduje na Ohři přístaviště. V sou-
časné době probíhají jednání o způ-
sobu fi nancování stavby a vyřizují se 
všechna nezbytná povolení,“ infor-
moval ředitel Labské paroplavební 
společnosti Jaroslav Tvrdík.

Více informací na www.labskapa-
roplavba.cz Eva Břeňová 

Zahrada Čech zahajuje letošní 
výstavní sezonu. Již příští týden zve 
všechny zahrádkáře, chalupáře, kutily 
i milovníky přírody na jarní prodejní 
výstavu, kde mohou nakoupit sadbu, 
osivo, okrasné i užitkové rostliny, 
ovocné stromky, zahradní mechani-
zaci i zahrádkářské potřeby. Chybět 
nebudou ani cibuloviny, bonsaje, ná-
bytek a bazény, případně potřeby pro 
domácnost. 

Výstava bude probíhat od 7. do 
10. dubna v době od 9 do 18 hod. 

Poslední den výstavy, tedy 11. 
dubna, se brány výstaviště uzavřou 
již v 17 hodin.  (eva)

Kostel Všech svatých na Míro-
vém náměstí v Litoměřicích bude po 
šesti letech oprav otevřen. Ovšem 
jen šest hodin. Zájemci si jej mohou 
prohlédnout během Noci kostelů. 
Tedy  akce, kdy budou 28. května 
od večera až do pozdních nočních 
hodin otevřeny vybrané církevní 
objekty v České republice a Rakous-
ku. S křesťanským prostředím se 
v nich seznámí návštěvníci pro-
střednictvím doprovodných progra-
mů, které budou připravovat místní 
společenství.

V Litoměřicích bude součástí 
komentované prohlídky varhanní 
koncert, vystoupení chrámového 
sboru, jenž provede průřez „Církev-
ním rokem na kůru“ nebo výstava 

LITOMĚŘICKÁ DIECÉZE ZVE NA NOC KOSTELŮ
liturgických oděvů. Návštěvníci 
dostanou šanci nahlédnout do sak-
ristie nebo na kůr, kde jsou umístěny 
varhany. Během večera zde ale také 
najdou prostor pro ztišení.

Litoměřická diecéze se na Noc 
kostelů připravuje poprvé, a to více 
než dvěma desítkami církevních 
objektů. Akce není určena jen věří-
cím, ale všem lidem zajímajícím se 
o historii, architekturu, duchovno 
nebo těm, kteří jsou jen zvědaví, 
jaké to asi je v kostele, který denně 
míjejí. „Předpokládám, že taková, 
v roce ojedinělá, nabídka přinese 
užitek v novém pohledu na křesťan-
ské a kulturní hodnoty, jindy málo 
nebo zcela nepřístupné a tedy nesro-
zumitelné. Velice bych si přál, aby 

tento „noční“ projekt propojil náv-
štěvníky s organizátory tak, že bude 
všem jasné, že sakrální prostory jsou 
zde pro všechny a že se v nich může 
a má budovat přátelství mezi lidmi 
i přátelství lidí s Bohem,“ řekl bis-
kup Jan Baxant.

Kostel Všech svatých je v sou-
časné době uzavřen. Dlouhodobě 
v něm probíhaly rekonstrukční 
práce a opravy mobiliáře. Znovu 
otevřen a zpřístupněn veřejnos-
ti bude až po úplném dokončení 
všech plánovaných oprav, a to ješ-
tě v letošním roce. Jeho otevření 
28. května od 18 hodin do půlnoci 
je tak výjimkou, kterou by si Lito-
měřičané rozhodně neměli nechat 
ujít. Jana Michálková 

ZAHRADA ČECH ZVE

Hlavní oltář. Foto Jana Michálková 

28.3 28.3.
12:00

KVĚTNÁ
NEDĚLE

Litoměřice,
katedrála

31.3.
17:00

31.3.
20:00

MISSA
CHRISMATIS

Litoměřice,
katedrála

1.4. 
18:00

1.4. 
21:00

ZELENÝ 
ČTVRTEK

Litoměřice,
katedrála,
rezidence

2.4.  
10:00

2.4
13:00

KŘÍŽOVÁ
CESTA 
na Radobýl

Litoměřice, 
Radobýl

2.4.  
18:00

2.4. 
20:00 

VELKÝ 
PÁTEK

Litoměřice, 
katedrála

3.4.  
21:00

3.4.  
23:30

VELIKONOČNÍ
 VIGILIE

Litoměřice, 
katedrála

4.4.
10:00

4.4.
12:00

SLAVNOST
ZMRTVÝCH-
VSTÁNÍ  PÁNĚ
(Boží hod veliko-
noční)

Litoměřice, 
katedrála

LABSKÁ PAROPLAVEBNÍ
JE ČLENEM SDRUŽENÍ
Labská paroplavební společnost 

se stala členem Sdružení provozo-
vatelů osobní lodní dopravy. Doho-
du o členství podepsal předseda spo-
lečnosti a místostarosta Litoměřic 
Jaroslav Tvrdík, stejně jako majitel 
lodi Porta Bohemica Karel Svoboda. 
Učinili tak v průběhu valné hroma-
dy sdružení, která probíhala minulý 
měsíc právě v Litoměřicích. Účast-
nili se jí zástupci více než dvaceti 
společností, mezi nimi například 
představitelé Dopravního podniku 
města Brna, kteří provozují lodní 
dopravu na brněnské přehradě, nebo 
Sdružení lodní dopravy v Lednicko 
– valtickém areálu.  (eva)

Mše svaté v katedrále sv. Štěpá-
na bude během velikonočních svátků 
celebrovat litoměřický biskup Mons. 
Jan Baxant. Na Velký pátek se nekoná 
v katedrále mše svatá, ale pobožnost 
(velkopáteční obřady). 

Posádka lodi Porta Bohemica 1 je připravena na sezónu. Foto Eva Břeňová 
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Rebelující dámy české hudby je 
unikátní cyklus koncertů, se kterým 
se mohou seznámit i Litoměřičané. 
Část hudebního projektu, jehož sed-
mý ročník právě probíhá, se totiž 
koná v Litoměřicích. 13. dubna se 
v domě kultury uskuteční koncert 
vynikající české zpěvačky Tonyi 
Graves, která vystoupí společně 
s big bandem The New Orchestra of 
Dreams. 27. dubna se pak v divadle 
představí herečka a zpěvačka Bára 
Hrzánová (na snímku) se skupi-
nou Condurango. Koncerty, které 
pořádá umělecká agentura Taktika 
muzika a Městská kulturní zařízení 

REBELUJÍCÍ DÁMY PŘIJÍŽDĚJÍ DO LITOMĚŘIC
Litoměřice,  začínají vždy v 19.30 
hodin.

„Cílem projektu je představovat 
kultivovanému publiku současnou 
tvář ženské hudební scény nejrůz-
nějších žánrů, a popularizovat tak 
tvorbu a interpretační umění umě-
lecky výrazných, ač někdy méně 
známých, ženských hudebních 
osobností. Projekt se též snaží zasa-
dit českou současnou hudbu do kon-
textu hudby zahraniční a prezentovat 
jejich vzájemné prolínání či origi-
nální syntézu,” vysvětlil dramaturg 
cyklu a také moderátor jednotlivých 
večerů, muzikolog Aleš Opekar.

Pro rok 2010 byla nově připra-
vena i mimopražská verze projektu, 
která je koncipovaná jako výběr nej-
úspěšnějších koncertů z minulých 
šesti ročníků. Litoměřický cyklus 
byl zahájen již 16. března koncertem 
světově uznávané cimbalistky Zuza-
ny Lapčíkové. 30. března se zde 
uskutečnil jedinečný koncert dvou 
zpívajících violoncellistek, které se 
proslavily pod názvem Tara Fuki. 
Vystoupení Tonyi Graves a Báry 
Hrzánové litoměřickou část projek-
tu zakončí.  

Záštitu nad cyklem převzal sená-
tor Alexandr Vondra.  (eva) 

Úrodu českých, moravských, ale i některých zahra-
ničních vinařů budou moci i letos zhodnotit návštěv-
níci Vinařských Litoměřic. Milovníky vín oblíbená 
prezentační, prodejní i soutěžní akce se uskuteční 16. 
a 17. dubna v domě kultury. Slavnostní ceremoniál 
a předání ocenění výstavy proběhne již v pátek 18. 
dubna od 16.0 hodin. V průběhu druhého dne je na 
programu od 10.15 hodin seminář Víno a zdraví, 
v průběhu kterého vystoupí profesor Milan Šamánek, 
sexuolog Radim Uzel a mnohé další osobnosti. Ve 13 
hodin bude zahájená prezentace odborného progra-
mu Víno a pokrmy. V průběhu celého odpoledne pak 
budou probíhat řízené degustace.  (eva)

VINAŘSKÉ LITOMĚŘICE 

Vystavovatelé každoročně prezentují v litoměřickém kul-
turním domě své nejlepší vinařské produkty. 

Foto Eva Břeňová 

TAMTAM UCTÍ MÁCHOVU PAMÁTKUTAMTAM UCTÍ MÁCHOVU PAMÁTKU  
Dvousté výročí na-

rození básníka Karla 
Hynka Máchy připo-
mene multimediální 
festival Litoměřický 
Tamtam. Město Lito-
měřice spolu Kni-
hovnou K. H. Máchy 
a dalšími organizacemi 
nabídne v době od 14. 
do 16. května nejen 
koncerty předních čes-
kých hudebníků (Iva 
Bittová, Pavel Fajt + 
Miroslav Wanek, Ire-
na a Vojtěch Havlovi), 
ale i autorská čtení 
významných českých 
básníků (I. M. Jirous, J. H. Krchov-
ský, Luděk Marks). 

Festival zahájí v divadle herečka 
Bára Hrzánová s vlastní scénic-
kou úpravou Máje. Doprovodný 
program bude tvořit mj. audiovi-
zuální performance v podzemních 
chodbách města nebo dětské májo-
vé odpoledne. Kulturní program 

festivalu dále zpestří outdoorové 
akce - pěší výlet po staré barokní 
cestě z Úštěku do Litoměřic (koná 
se již v sobotu 8. května), pouť na 
Radobýl a místopisná procházka po 
„Máchových“ Litoměřicích. 

Proč je festival nazván Tamtam? 
“Název festivalu vznikl na zákla-

dě nejpoužívanějšího 
výrazu v básni Máj.. 
Kupodivu to není „lás-
ka“, ale příslovečné 
určení místa „tam“. 
Bez konkrétního urče-
ní, jakoby samotným 
smyslem té výzvy bylo 
dostat se odtud. Na jiné 
místo. Kamkoli. Tam, 
jinam,“ uvádí Pavel 
Vašák, přední znalec 
Máchova díla. 

Zájemci si mohou 
poslechnout  také ori-
ginální hymnu festi-
valu. Naleznou ji na 
YouTube po zadá-

ní klíčového slova „karel hynek 
mácha“. Předprodej a rezervaci 
vstupenek na divadelní představení 
Báry Hrzánové Máj a na koncert 
Ivy Bittové a Pavla Fajta + Miro-
slava Wanka zajišťují městská kul-
turní zařízení. 

Program na www.czechlit.cz/
literarni-pozvanky/tamtam.

V rámci festivalu vystoupí Iva Bittová. 

TIPY PRO VÁS
Litoměřice – našima očima. 

Členové Fotoklubu F99 zvou na 
výstavu fotografi í do předsálí kina 
Máj. Potrvá do 28. dubna. 

Kuzmich orchestra. Hermetic-
ky uzavřené hudební těleso. 9. dub-
na od 20 hodin v Hospodě U letní-
ho kina. 

Michal Nesvadba přijede za 
dětmi. Dětský pořad, v němž děti 
uvidí skutečné hračky, své oblí-
bené plyšáky a další postavičky 
uvidí děti v sobotu 10. dubna od 
10.30 hodin v kině Máj při před-
stavení Michalovi mazlíčci. 

Setkání starousedlíků. Usku-
teční se 17. dubna od 11 hodin 
v Gurmánii (na náměstí). Určeno 
je lidem, kteří žili v Litoměřicích 
před válkou.

Severočeská galerie výtvar-
ného umění. 23. dubna vernisáž 
výstavy Obrazové cykly a solitéry 
autorky Zdenky Marie Novákové, 
v jejichž dílech se výrazně proje-
vuje autorčin vztah k lásce a příro-
dě. Výstava potrvá do 6. června.

M. Zimmer vystavuje. Redak-
tor Českého rozhlasu a úspěšný 
amatérský fotograf Miroslav Zim-
mer uspořádá vůbec první výsta-
vu svých pozoruhodných snímků. 
Vernisáž proběhne 7. května od 
17 hodin v divadle.

Cesty s básníkem. Vernisáž 
spojenou s autorským čtením Ivo-
ny Březinové chystá na 24. května 
Knihovna K.H.Máchy. 

Oblastní muzeum. Výstava 
Ohře řeka pozoruhodná. Potrvá 
do 6. června. 


