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SLOVO STAROSTY

Milí
Litoměřičané,
aktuální vydání
zpravodaje tentokráte z větší
části věnujeme dětem. Po
prázdninách se nám vrátily
do školních lavic a začal
nový školní rok. Přestože
výrazněji přibylo prvňáčků,
kapacita základních škol
je dostačující. Na rozdíl
od ostatních měst je dostačující i kapacita v našich
mateřinkách, čemuž výrazně
pomohlo před čtyřmi lety
otevření nové mateřské
školy v Ladově ulici. Pokračuje modernizace školních
objektů. Ve městě je řada
organizací, které nabízejí
pestrou nabídku dětských
aktivit – od Rozmarýnu,
knihovny, základní umělecké školy, tedy zařízení
zřizovaných městem, až po
neziskové organizace, jako
je například Klubíčko, občanská sdružení Klika nebo
Naděje. Aktivitami pro děti
a rodiny se v rámci komunitního plánování města zabývá samostatná komise. Za
zmínku určitě stojí tradiční
výstava škol v domě kultury. Proběhla i olympiáda
mateřských škol v základní
škole v Havlíčkově ulici. Jen
tak dál. Přeji všem úspěšný
školní rok 2013/2014.
Ladislav Chlupáč

ZDARMA

VÝSTAVA USNADNÍ
ROZHODOVÁNÍ

ZAHRADA ČECH. Nejnavštěvovanější akci v roce navštívilo 80 tisíc lidí. Markéta Henzlová z Loun přijela načerpat inspiraci
pro svou zahradu. Zaujaly ji ale i krásné jiřiny. Foto Eva Břeňová

Nedokáže se vaše dítě rozhodnout, jakou cestou se vydat po
ukončení deváté třídy? Pomoci
při rozhodování může výstava
středních škol a učilišť, kterou
pořádají MKZ pod názvem
„Škola 2013“ v domě kultury ve
dnech 15. a 16. října.
Prezentovat se budou nejen
školy z Litoměřicka, ale i z jiných koutů republiky. Výstava
není prospěšná jen pro děti a
jejich rodiče, ale i pro samotné
školy. Dává totiž příležitost
zaujmout co nejvyšší počet nových studentů, poskytuje možnost prezentace, a to i formou
ukázek praktické výuky. (eva)

OCHRANA: ANO, ALE SMYSLUPLNÁ
Způsoby, jak ochránit před
povodní Želetice na straně
jedné a ulice Jarošovu a Dolní
Rybářskou na straně druhé,
hledá vedení radnice. Zadalo
proto vypracování studie proveditelnosti, která by měla nastínit
možnosti budoucí ochrany.
„Je třeba si ovšem uvědomit,
že oblast zde je složitá. Nacházíme se na soutoku dvou velkých
toků – Labe a Ohře, tudíž situaci
zde ovlivňuje jak Vltavská kaskáda, tak Nechranická přehrada.
Navíc Litoměřice a okolí fungují
jako rozlivová oblast, proto není

možno vybudovat zde protipovodňovou mobilní stěnu tak, aby
voda zde pouze protekla, a způsobila katastrofu níž po proudu
Labe,“ upozorňuje na úskalí
starosta Ladislav Chlupáč, který
při hledání řešení spolupracuje
s Povodím Labe.
Důležitým aspektem jsou i
finance. Například levné sypané hráze připadají v úvahu
na straně Želetic a Mlékojed.
Železniční násep by zase bylo
možno využít při ochraně Dolní
Rybářské a Jarošovy ulice, kde
však bude nutná i renovace ka-

nalizačního systému. „Jednání
s Českými drahami však budou
obtížná,“ je si již nyní vědom
starosta Chlupáč.
Vedení radnice očekává, že
způsoby ochrany přiblíží studie
proveditelnosti, jejíž součástí
má být i vyčíslení výše majetku,
který by byl ochráněn. „Navržené řešení by mělo být reálné a
také finančně realizovatelné,“
dodává místostarosta Karel
Krejza. Studii proveditelnosti
chtějí mít radní města na stole
do konce roku. Poté rozhodnou,
jak postupovat dál.
(eva)

SOLÁRNÍ PANELY PRODLOUŽÍ KNIHOVNA BUDE MÍT VÝTAH
SEZÓNU NA KOUPALIŠTI
Vedení města vyslyší přání následně zabýváme a pokud
Koupaliště na Písečném ostrově se těší velké oblibě. Ačkoliv
letošní sezona začala po povodních až v polovině července,
navštívilo areál 35 tisíc lidí.
S ohledem na jeho oblibu se vedení města rozhodlo prodloužit
příští letní sezonu pomocí instalace solárních panelů na ohřev
vody v brouzdališti a v sousedním dětském bazénu. Umístěny
budou na střeše budovy, kde je
technické zázemí. Díky tomu by
se tak areál pro rodiče s dětmi

mohl v případě příznivějšího
počasí otevřít místo 1. června
už 1. května a uzavřít až na
konci září.
Město na instalaci panelů sloužících k ohřevu užitkové vody a
vybudování s tím souvisejících
rozvodů vody má připraven
milion korun. „Obdobně bychom v následujících letech
chtěli ohřívat i vodu ve velkých
bazénech v pravé části areálu,“
uvedl místostarosta Karel Krejza.
(eva)

obyvatel. V rozpočtu na příští
rok, jehož přípravy jsou v plném proudu, bude navržena
částka na vybudování výtahu
v knihovně na Mírovém náměstí. Chybějící výtah v knihovně
označili účastníci poslední
veřejné diskuse v domě kultury
za TOP problém, který si přáli
vyřešit s ohledem na starší
obyvatele, imobilní občany a
maminky s kočárky.
„Veřejnosti se ptáme na jejich názory. Jejich podněty se

to rozpočet města umožní, řešíme je k jejich spokojenosti,“
konstatoval starosta Ladislav
Chlupáč. Ačkoliv se budova
knihovny nachází v historickém jádru města, její prostory
umožní stavbu výtahu, aniž by
byl narušen charakter objektu.
„Počítáme s investicí zhruba do
dvou milionů korun,“ dodal starosta. Realizace proběhne pravděpodobně v průběhu příštích
prázdnin, aby byl co nejméně
narušen chod knihovny. (eva)
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ZDRAVOTNICTVÍ

AMBULANCE
HLEDEJTE JINDE
V jiných prostorách najdou
pacienti nemocnice vybrané
ambulance. Jedná se zejména
o oddělení pneumologie a
ftizeologie, které bylo z nevyhovujících prostor staré
interny přesunuto do hlavní
budovy nemocnice. Nyní se
nachází ve zrekonstruovaných
prostorách pavilonu B (dětský,
po modré barvě), na konci
chodby prvního nadzemního
podlaží.
Dalšími přesunutými pracovišti jsou ambulance klinické psychologie II, klinické
logopedie, závodní ordinace
s ordinací praktického lékaře
a kožní ambulance. Všechna
sídlí ve třetím nadzemním
podlaží pavilonu B v prostorách po zrušeném psychiatrickém oddělení. Prostory prošly
rekonstrukcí a nabízí příjemné
prostředí pro pacienty.
(nk)
Udělením osvědčení o
akreditaci ze strany Českého
institutu pro akreditaci, o.p.s.
(ČIA) bylo v červenci úspěšně
ukončeno období, ve kterém se
Oddělení klinické mikrobiologie (OKM) Městské nemocnice v Litoměřicích připravovalo
na akreditaci dle normy ČSN
EN ISO 15 189. Samotnému
udělení osvědčení předcházelo několikadenní posuzování
akreditačního orgánu v prostorách laboratoře.
OKM získáním osvědčení o
akreditaci následovalo OKBH
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STÁNÍ AUT U NEMOCNICE
JE DOČASNĚ OMEZENO
Vedení litoměřické nemocnice
žádá pacienty a návštěvníky
zdravotnického zařízení o trpělivost. V těchto dnech totiž byla
zahájena rekonstrukce plochy
nacházející se naproti hlavnímu
vstupu do zdravotnického zařízení, která je hojně využívána
pro parkování vozidel.
Obyvatelé města upozorňovali
na neutěšený technický stav
místa. Dochází proto k nápravě.
Město jako zřizovatel nemocnice vyčlenilo na realizaci akce
z rozpočtu 3,5 milionu korun. Je
však nutno počítat s dočasným
omezením kapacity místa.
„Již proběhly sondážní práce,
které byly před započetím samotných úprav nezbytné. Poté
najela těžká technika, která rozbíjí beton,“ informoval o aktuálním dění předseda Správní rady
Městské nemocnice v Litoměři-

Vždy polovina odstavné plochy před nemocnicí zůstane během rekonstrukce v provozu.
Foto Eva Břeňová
cích Radek Lončák. Dodavatele
prací, který vzešel z výběrového
řízení a jímž je firma DAPS,
schválila rada města.
Rekonstrukce odstavné plochy potrvá do konce listopadu.
„Realizace je rozdělena do dvou
fází s podmínkou, že alespoň

AKREDITACE BYLA ÚSPĚŠNÁ
(Oddělení klinické biochemie a
hematologie), které toto osvědčení získalo v loňském roce.
Přestože akreditace laboratoří
je organizačně i finančně náročný proces, má svůj smysl.
Přináší totiž ošetřujícím lékařům, a tím také pacientům
jistotu validity výsledků vyšetření, s nimiž se dále pracuje,
neboť správnost postupů byla
ověřena externí autoritou.
Akreditace laboratoří je podporována jak Ministerstvem

zdravotnictví, tak mnohými
zdravotními pojišťovnami, které navíc přislíbily takto akreditovaným laboratořím finanční
zvýhodnění.
Akreditace laboratoří není
jedinou novinkou obou pracovišť. V současné době probíhá
pilotní testování vzdáleného
přístupu k laboratorním výsledkům pro spolupracující
lékaře, kteří do laboratoří
zasílají biologický materiál
k vyšetření. Díky tomuto kro-

polovina plochy musí po dobu
rekonstrukce zůstat přístupná
veřejnosti,“ doplnil Radek Lončák. Nový povrch bude tvořit
zámková dlažba, dlažba pro
vsak vody a instalováno bude i
nové osvětlení.
(nk, eva)
ku se k výsledkům vyšetření
dostanou on-line, bezprostředně po jejich uvolnění. Pro
spolupracující lékaře a sestry
a potenciální zájemce o spolupráci z řad privátních lékařů
je na podzim rovněž plánován
den otevřených dveří v komplementu laboratoří, v rámci
kterého si budou moci obě
pracoviště prohlédnout a diskutovat s jejich pracovníky o
vzájemné spolupráci.
Naděžda Křečková,
odd. marketingu, vnitřního
auditu a kvality nemocnice

PORODNICE ZAZNAMENALA NĚKOLIK REKORDŮ

Celkem 540 dětí, z toho
osmero dvojčátek, se narodilo
v litoměřické porodnici od
začátku roku do konce srpna. Je to o 120 dětí více, než
za srovnatelné období roku
2012.
Rekordním letošním měsícem v porodnosti byl zatím
srpen. Narodilo se zde 81 dětí,
z nichž byla troje dvojčátka.
Počet srpnových novorozenců Hned deset miminek se narodilo 20. srpna v litoměřické porodnici.
Foto Naděžda Křečková
je nejen nejvyšším počtem Jde o ojedinělý počet.
v úterý 20. srpna zde přišlo
dětí narozených v jednom mě- předchozích šest let.
Srpen byl pro porodnici na svět deset dětí během jedsíci od začátku roku 2013, ale
zároveň i rekordním ve srov- výjimečným i v jiných oblas- noho dne, což je počet zcela
nání s údaji za druhý prázd- tech. Dne 18. srpna přivítala ojedinělý.
Co se týče pohlaví dětí, rodininový měsíc za minimálně své letošní pětisté miminko a

lo se v prvních osmi měsících
roku 2013 přibližně stejně kluků a holčiček, a to s mírnými
výkyvy ve prospěch děvčat v
červnu a srpnu a ve prospěch
chlapců v červenci. Výjimkou
byl květen, kdy jednoznačně
převládli novorození chlapci
nad dívkami poměrem 41:25.
Mezi nejčastější jména miminek narozených za sledované
období patří u dívek Natálie
(13 x) a Tereza (7 x), u chlapců jsou to Tomáš (12 x) a Jan
(10 x). Další zajímavostí je, že
v srpnu bylo osm novorozených chlapečků pojmenováno
Tomáš.
(nk)
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NA ZAHRADU ČECH PŘIŠLO
80 TISÍC NÁVŠTĚVNÍKŮ

zahrada 2013. Hlavní cenu přisoudila odborná porota zahradě
s názvem „Je tak, jak je, a bude
tak, jak bude“ ateliéru T e r
r a f l o r i d a v.o.s., Praha
– zaměřenému na zahradní a
krajinnou tvorbu. Pro příští
ročník Zahrady Čech budeme
tuto část expozice rozšiřovat a
návštěvníkům nabídneme větší
počet ukázkových zahrad.
V pátek 20. září jsme se také
podíleli na tenisovém turnaji
Ukázkové zahrady byly pro mnohé návštěvníky inspirací. Příští osobností Zahrad Čech Open.
rok jich bude víc.
Foto Eva Břeňová Tenis si přišly zahrát osobnosti, jako jsou Marie Retková,
na téma: „Neobvyklé ingredie- Stanislav Hložek, Aleš Valenta,
Podzimní prodejní veletrh nce v české kuchyni“. Diváci Filip Renč, Pavel Nový, Milan
Zahrada Čech byl pro výstaviš- ochutnávali i fandili s mode- Pitkin, Roman Skamene a další.
tě Zahrada Čech prubířským rátorem Petrem Novotným.
Vzhledem k nestálému
Město Litoměřice připravilo počasí, kdy byl pouze jeden
kamenem. Při všeobecném
celorepublikovém
poklesu zajímavou přednášku o využití celý slunečný den, hodnotíme
zájmu o výstavy a celkovém tepla z 5 km hlubokých vrtů pro výstavu jako velmi podařenou.
stavu české ekonomiky mů- výrobu elektřiny a teplé vody. Obzvláště pokud si uvědomíVinaři z pavilonu G vyhlásili me, že nový obchodní tým tuto
žeme být velmi spokojeni.
vítěze
soutěže Champion víno akci pořádal poprvé.
Výstavy se účastnilo 370 vyZahrady
Čech, kterým se stalo
stavovatelů, z toho 45 prodejců
Jiří Škvor,
Chardonnay,
ročník 2012,
se zahradnickým sortimentem
ředitel výstaviště
Vinařství
a dále zde bylo zastoupeno z
M
e
t
r
oflora,
180 prodejců zahradní a lesní
s.r.o.,
Milotice.
techniky, zahradní keramiky,
Časopis Zazávlah, skleníků i zahradního
nábytku. Přestože se snažíme hrádkář předal
nabídku rozšiřovat, hlavně ceny za soutěže
v oblasti zahradního sorti- k Roku rajčat:
mentu, návštěvníci očekávají i Nejtěžší rajče,
sortiment doplňkový. Výstavu Nejzajímavější
navštívilo 80.000 platících kolekce rajčat
návštěvníků. Největší zájem a cenu Křišbyl o stromky a keře, sazenice ťálové jablko.
Návštěvníci
růží i jahod, spokojeni mohli
hodnotili
kladbýt prodejci s občerstvením.
ně
i
nové
souTradiční soutěže s časoModerátor Petr Novotný a starosta Ladislav
těžní
expozice
pisem Receptář
sledovalo
Chlupáč vyhlásili společně s ředitelem soutěže
u
k
á
z
k
o
v
ý
c
h
se zájmem široké publikum.
Dionýzem Hutárem šampiona vín Zahrady Čech
Atraktivní podívanou nabídlo zahrad nazvané 2013.
Foto Eva Břeňová
finálové předvedení receptů N e j k r á s n ě j š í

DVA PAVILONY BYLY OTEVŘENY NAPOSLEDY
Demoliční výměr na zbourání dvou pavilonů umístěných
na pravé straně při vstupu do
areálu výstaviště má přichystané vedení společnosti Zahrada
Čech. K demolici však nedošlo
kvůli přeložce trafostanice,
kterou realizuje ČEZ. Ta stará
totiž stojí právě v místě plánované stavby. Dva pavilony,
které svým technickým stavem
a zázemím pro vystavovatele a
návštěvníky již neodpovídají

trendům současné doby, tak
při podzimním veletrhu zažily
svou derniéru.
Neplánované zdržení stavby však nakonec může pro
město být přínosem. „Znovu
byl otevřen Regionální operační program Severozápad a
budeme usilovat o dotaci na
realizaci projektu stavby nové
víceúčelové haly,“ informoval
místostarosta a jednatel města
ve společnosti Zahrada Čech

Václav Červín. Navržena je tak,
aby sloužila jak pro výstavní,
tak ale i pro kulturní a sportovní
akce. Součástí má být i mobilní
tribuna pro 300 až 500 lidí. Její
plášť bude odnímatelný tak,
aby v případě pěkného počasí
mohla být volně průchozí.
„Příští podzimní veletrh
Zahrady Čech bychom již už
chtěli představit veřejnosti,“
nastínil plány Václav Červín.
(eva)
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PŘEDČASNĚ VOLIT
PŮJDEME V ŘÍJNU
Již 25. a 26. října půjdeme
k předčasným volbám. Volit
tentokráte budeme své zástupce
do Poslanecké sněmovny. Je
tomu tak z důvodu předčasného
rozpuštění dolní komory Parlamentu ČR.
„Volební lístky dostanou
Litoměřičané do poštovních
schránek ve zhruba týdenním
předstihu, nejpozději 24. října,“
informoval vedoucí správního
odboru městského úřadu Jaroslav Lachman. První zasedání
okrskových volebních komisí
v Litoměřicích proběhne v
pondělí 14. října v 16.00 hodin
v kongresovém sále hradu.
Žádný z členů litoměřického
zastupitelstva nekandiduje do
sněmovny z předních míst.
Nejvýše postaveným je starosta
Ladislav Chlupáč, který je na
krajské kandidátce ODS na šestém místě. Radní města Lukáš
Znojemský za ČSSD je až 20.
Výraznějšího úspěchu mohou
oba dosáhnout pouze tzv. kroužkováním, tedy přidělením preferenčních hlasů voličů.
(eva)
ZA PLYN A ELEKTŘINU
DOMÁCNOSTI UŠETŘÍ
Celkem 361 tisíc korun ušetří
40 litoměřických domácností
v následujících dvou letech
za elektřinu a plyn. „ Jde o
domácnosti, které se rozhodly
zapojit do aukce plynu a elektřiny a odevzdaly včas potřebné
podklady, jejichž sběr probíhal
na konci června a v červenci,“
uvedl tajemník městského úřadu
Karel Chovanec.
Aukce se Litoměřičtí zúčastnili společně s dalšími zhruba
160 domácnostmi a podnikateli
z jiných měst a obcí. „Společně
jsme dosáhli úspor v souhrnné
výši 28,61%, což lze označit
za úspěch,“ informovala Linda
Fialová, obchodní manažerka
společnosti eCENTRE, jež aukci zprostředkovala. Úspora pro
každého z nich je však rozdílná,
protože každá jednotka vykazuje jinou spotřebu.
Litoměřičané, kteří se k srpnové aukci chtěli připojit, ale
nestihli odevzdat včas podklady,
byli zahrnuti do aukce probíhající na konci září, případně
v říjnu. Celkem jde o dalších
zhruba 120 domácností nebo
podnikatelských subjektů. (eva)
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POPLATEK ZA ODPADY
ZAPLAŤTE VČAS
Již jen několik dní zbývá na
zaplacení poplatku za komunální odpad, který v Litoměřicích činí 498 korun za osobu a
rok. Dle vyhlášky města musí
být platba uhrazena do konce
října, přičemž v případě platby převodem je rozhodující,
aby peníze byly připsány na
účet města nejpozději k 31.
říjnu.
„Pokud nebude částka uhrazena do termínu splatnosti,
musí dlužník počítat s udělením sankce ve výši 50%
základního poplatku, což činí
249 korun za osobu,“ upozornila vedoucí ekonomického
odboru městského úřadu Iveta
Zalabáková.
Zaplatit lze převodem nebo
v hotovosti na oddělení poplatků městského úřadu nebo
v hlavní pokladně v Pekařské
ulici. Více informací na tel. č.
416/916 142 nebo 241. (eva)

KONTEJNERY
1. - 2.10. Ladova
3. - 4.10. Jezuitská nebo Wintrova
7. - 8.10. Dolní Rybářská
8. - 9.10. Vrchlického
10. - 11.10. Nerudova a Dykova
- Purkyňova
14. - 15.10. Alšova
15. - 16.10. Tylova
17. - 18.10. ul. 28. října
21. - 22.10. Teplická
22. - 23.10. Odboje
24. - 25.10. Seifertova a Heydukova
29. - 30.10. Švermova
31.10. - 1.11. Zahradnická
4. - 5.11. Družstevní - Mládežnická
5. - 6.11. Horova
7. - 8.11. Plešivecká a Pokratická
- Družba
11. - 12.11. Sokolská
12. - 13.11. Tyršovo náměstí
14. - 15.11. Kořenského
18. - 19.11. Masarykova
19. - 20.11. Nezvalova - Havlíčkova
21. - 22.11. Škroupova
25. - 26.11. Boženy Němcové
28. - 29.11. Pražská
2. - 3.12. U Kapličky

Kontejnery jsou přistavovány
v uvedený den od 14 do 15 hodin
a odváženy následující den ráno do
10 hodin.
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OBNOVA PARKU ZAČÍNÁ
Rekonstrukce Jiráskových
sadů začíná. „Vegetační a stavební úpravy začnou již tento
měsíc. Park proto bude pro
veřejnost postupně uzavřen,“
informovala pracovnice odboru
životního prostředí městského úřadu Lenka Brožová. Již
v průběhu října pracovníci technických služeb města pokácí 64
stromů napadených houbou.
„Modernizace největšího
litoměřického parku proběhne ve dvou etapách,“ uvedl
místostarosta Václav Červín.
Během první fáze bude odborně
ošetřena stávající zeleň a vysazeny některé nové stromy, dojde
k úpravám terénu, zpevnění parkových ploch, úpravě cestní sítě.
Instalován bude nový mobiliář a
veřejné osvětlení. V plánu jsou
úpravy dětských hřišť, zbudování studentského altánu jako
místa pro setkávání a instalace
vodních prvků. S dokončením
se počítá do roku 2015.
V Jiráskových sadech se
uvažuje rovněž o využití originálních informačních prvků
inspirovaných návrhy studentů
Atelieru grafického designu a
vizuální komunikace z Vysoké
školy
uměleckoprůmyslové
v Praze. Veřejnost by měla mít
možnost se s nimi seznámit ještě
letos na podzim. Rozsah jejich

Takto by dle již zpracované studie měla vypadat nová budova dopravního hřiště.
realizace bude záviset na rozpočtu, který vyplyne z veřejné
zakázky na výběr dodavatele
stavby.
„Projekt obnovy Městského
parku Jiráskovy sady v Litoměřicích“ vzešel vítězně z
Grantové výzvy 2010 Nadace
Proměny. Jeho cílem je lépe
přizpůsobit prostor a vybavení
parku požadavkům jeho současných návštěvníků. Autorem
architektonického návrhu je
Atelier zahradní a krajinářské
architektury - Ing. Zdenek Sendler, vítěz architektonické soutěže Cena Nadace Proměny 2011.
Nadační podpora bude činit až
25 miliónů korun,“ uvedla Jana
Říhová, projektová specialistka
Nadace Proměny.

Ve druhé etapě, která se uzavře v roce 2017 a proběhne již
bez podpory Nadace Proměny,
dojde k rekonstrukci dětského
dopravního hřiště. „V tuto chvíli
již máme připravený projekt
na stavbu zcela nové správní
budovy s potřebným zázemím
pro dopravní hřiště, veřejnými
toaletami a bufetem s občerstvením,“ informoval místostarosta
Karel Krejza. Obnova dopravního hřiště, včetně příspěvku na
obnovu parku, vyjde město na
10 až 15 milionů korun, které
budou postupně investovány
v průběhu tří let. Ovšem pouze
v případě, že Litoměřice na realizaci této akce nezískají dotaci,
o kterou hodlá radnice usilovat.
Eva Břeňová

STRÁŽNÍCI POMOHLI ZACHRÁNIT ŽENU
Strážníci městské policie pomáhali 27. srpna při záchraně
ženy, která byla krátce po poledni nalezena v hořícím bytě v
prvním patře panelového domu
v Nezvalově ulici. Poté, co na
základě telefonického oznámení dorazili na místo, nacházeli
se zde již sousedé, panové Mikan a Pospíšil, snažící se uhasit
na zemi bezvládně ležící ženu
a kuchyňskou linku.
„Ženu jsme ze silně začouzeného bytu vynesli s pomocí
mokrých ručníků ven, aby se jí
lépe dýchalo. Byla hodně popálená a těžce dýchala. Venku
si ji převzali lékaři a vzápětí
pro ni přiletěl vrtulník, který ji
odvezl do popáleninového centra,“ popsali strážníci Jan Šmat
a Pavel Čapek nešťastnou událost, kterou si k dalšímu šetření
převzala Policie ČR. Požár dostali pod kontrolu hasiči. Jeho

příčina je v šetření, pravděpodobně ale šlo o nedbalost.
Strážníkům Janu Šmatovi a
Pavlu Čapkovi předal na radnici starosta Ladislav Chlupáč
děkovný list a stuhu za zásluhu. „Jsem rád, že ve vás mají

obyvatele města oporu od řešení drobností, jako je například
pomoc se zabouchnutými klíči
od domova, až po tak závažné
události, kterou byla tato,“
uvedl starosta.
Eva Břeňová

TÉMA: ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
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TŘÍDIT ODPADY SE VYPLATÍ

Obyvatelé Litoměřic si uvědomují potřebu třídit komunální
odpad. Díky jejich zodpovědnému přístupu se město Litoměřice v posledních letech umísťuje
mezi deseti nejúspěšnějšími finalisty v krajské soutěži „Skleněná popelnice“. V roce 2012
skončilo na pátém místě.
„Zvyšující se podíl vytříděného odpadu je také jedním
z důvodů, proč v posledních
letech neroste v Litoměřicích na
rozdíl od jiných měst, poplatek
za komunální odpad,“ uvedl

vedoucí odboru životního prostředí městského úřadu Pavel
Gryndler.
Poplatek zůstává
konstantní na 498 korunách
za osobu i přesto, že náklady
města jsou vysoké – loni činily
náklady na odpadové hospodářství 19,6 milionu korun.
V částce jsou zahrnuty náklady
na tříděný sběr, sběr bioodpadu,
sběr nebezpečných odpadů, sběr
objemného odpadu a sběr směsného komunálního odpadu.
Ve městě je rozmístěno celkem 513 sběrných nádob na

PODÍL BIOODPADU
POSTUPNĚ STOUPÁ

Množství svezeného bioodpadu se rok
od roku zvyšuje. V roce 2010 bylo svezeno
134,3 tuny, o rok později 202,6 tuny a loni
k tomuto číslu přibylo dalších 19 tun. Svoz
probíhá prostřednictvím biopopelnic, které
si zájemci mohou objednat osobně nebo
telefonicky na MěÚ Litoměřice, odboru
životního prostředí. Jen za prvních osm měsíců tohoto roku bylo vydáno 154 nádob na
bioodpad. Sběr bioodpadu prostřednictvím
nádob probíhá již od roku 2009 a v současné době tuto službu využívá 728 domácností.
(eva)

ŽHÁŘ BYL DOPADEN
Žhář, který v Litoměřicích zapaloval kontejnery na
komunální odpad, byl dopaden. Jde o 22letého muže
z Litoměřic, který si již vyslechl obvinění z trestného
činu poškození cizí věci. Stíhán je na svobodě. V
období od konce května do současné doby zapálil
v Litoměřicích celkem 46 kontejnerů na komunální
odpad. Škoda, kterou svým jednáním způsobil, se
vyšplhala na 137 tisíc korun.
Kontejnery zapaloval většinou v nočních hodinách
a v některých případech jich hořelo i šest najednou.
Při požáru jednoho z nich došlo i k poškození oken
a fasády poblíž stojící budovy. Dopaden byl minulý
měsíc poté, kdy zapálil dva kontejnery v ulici Karla
IV. Ke svému jednání se doznal.
(pk)

KE KONTEJNERŮM STARÉ
SPOTŘEBIČE NEPATŘÍ
Město vychází lidem vstříc i
v bezplatném odběru elektrozařízení. Jako sběrné místo slouží
sběrný dvůr v Želeticích. Loni
z něj bylo svezeno 804 kusů
televizí a monitorů, 19,636 tun
ostatních elektrozařízení, 26 tun
chladniček a mrazniček.
I přesto se v této souvislosti objevují problémy. A to

tříděný odpad. „Z toho je 176
nádob na papír, 27 nádob na
bílé sklo, 96 nádob na barevné
sklo a 214 nádob na plasty. Dále
je rozmístěno 11 kontejnerů na
textil a 6 kontejnerů na drobné
elektro,“ konkretizovala referentka odboru životního prostředí Lucie Egrešiová. Podíl
tříděného odpadu dosahuje 19
procent celkového množství vyprodukovaného odpadu. Zbytek
představuje směsný komunální
odpad. Nejvíce lidé třídí papír a
plast.
(eva)

v případě, když někdo odloží
elektrozařízení ke kontejnerovému stání. Kromě toho, že se
dopouští přestupku, umožňuje
znehodnocení elektrozařízení,
k čemuž také následným rozebíráním jednotlivých komponentů
ve většině případů dochází.
„Takové elektrozařízení
pak nelze ve většině případů

odstranit v rámci zpětného odběru. Elektrozařízení se stává
odpadem, který musí být odvezen na skládku a město platí
za jeho uložení. Na rozdíl od
zpětného odběru, který je pro
město zdarma a naopak za vytříděné množství získává město
čtvrtletně odměnu,“ upozornila
na zbytečné plýtvání městskými
prostředky referentka odboru
životního prostředí městského
úřadu Lucie Egrešiová. (eva)
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SBĚR DROBNÝCH
NEBEZPEČNÝCH
ODPADŮ
Ve středu 9. října se v Litoměřicích uskuteční mobilní
sběr drobných nebezpečných
odpadů. Při mobilním sběru
mohou občané města zdarma
odevzdat následující druhy
odpadů: motorové oleje,
olejové filtry, zbytky barev,
obaly od domácí chemie,
zbytky domácí chemie,
rozpouštědla a ředidla, pesticidy, fritovací oleje, rtuťové
teploměry, akumulátory, monočlánky, zářivky, výbojky,
televizory, monitory, domácí
elektroniku, počítače, lednice, mrazáky, staré léky a
fotochemikálie.
„Odpady je nutné předávat
osobně osádce svozového
vozidla,“ upozornila pracovnice odboru životního prostředí městského úřadu Lucie
Egrešiová a dodala, že sběr
nebezpečných složek komunálního odpadu proběhne na
dvou svozových trasách.
(eva)
TRASA A
15:30 – 15:45
křižovatka ulic Alšova a Růžovka
15:50 – 16:05
parkoviště v ulici U Stadionu
16:10 – 16:25
ul. Topolčianská – u dopravního
inspektorátu
16:30 – 16:45
křižovatka ulic Dykova a Purkyňova
16:50 – 17:05
ul. Smetanova – u garáží
17:10 – 17:25
ul. U
Kapličky – u prodejny potravin
17:30 – 17:45
ul. Pokratická – u Družby
TRASA B
15:30 – 15:45
prostranství v ul. Seifertova
15:50 – 16:05
u Luny
16:10 – 16:25
ul. Mrázova – u zimního stadionu
16:30 – 16:45
ul. U
Katovny – před lékárnou
16:50 – 17:05
křižovatka ulic Palachova a Křižíkova
17:10 – 17:25
ul. Na
Valech – parkoviště u soudu
17:30 – 17:45
ul. Jezuitská – za kostelem
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ŠKOLSTVÍ

ŠKOLÁCI DOSTALI
NOVOU TĚLOCVIČNU
Nová tělocvična vyrostla během deseti měsíců na pozemku
Základní školy speciální, Základní školy praktické a Praktické školy v Šaldově ulici v Litoměřicích, tedy u školy, kterou
zřizuje Ústecký kraj. Z jeho
rozpočtu na ni bylo vyčleněno
16 milionů korun.
Dodavatel moderní stavbu
s unikátními prvky (samospouštěcí venkovní žaluzie, stropní
topení ad.) postavil od 1. října
2012 do konce července letošního roku. Tělocvičnu, jež je propojena s hlavní budovou školy,
otevřeli 5. září jako dárek školákům k zahájení nového školního
roku zástupci kraje.
(zš)

ZUŠ VÁS ZVE ...

27. 11. Koncert učitelů v divadle. Od 18 hod.
4. 12. Vystoupení žáků pěvecké
třídy učitele Zd. Jelena v programu Adventního posezení pro
seniory v DK (14 – 17 h.)
5. 12. Koncert k 10. výročí založení BIG BANDU ZUŠ, v sále hradu. Vystoupí i mladší žáci
JUNIOR BANDU. Od 19 hod.
12. 12. Hudební program pro
žáky ZŠ v DK (Schizzo band,
Junior band, orchestr dechových
nástrojů a zpěváci ZUŠ Litoměřice společně se ZUŠ Lovosice)
14. 12. Vystoupení JUNIOR
BANDU v úvodu Vánočního
plesu v domě kultury.
18. 12. Vánoční koncert žáků
ZUŠ v divadle. Od 18 hod.
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LETOS MÁME VÍCE PRVŇÁČKŮ

Litoměřické základní školy
přivítaly 2. září ve srovnání
s předchozími roky vysoký
počet prvňáčků. Do školních
lavic totiž prvně přišly děti
z populačně silného ročníku,
který před třemi lety zapříčinil
převis poptávky nad kapacitními možnostmi zdejších mateřských škol.
„Zatímco loni do prvních tříd
nastoupilo 297 dětí, letos jich
přišlo 340,“ informovala vedoucí odboru školství, kultury,
sportu a památkové péče městského úřadu Andrea Křížová.
Z devátých tříd přitom odešlo
pouze 211 školáků. S výjimkou
Havlíčkovy a školy Na Valech
jsou tak „základky“ plné. Jde
však o krátkodobý stav, protože
v následujících letech bude šesti
a sedmiletých dětí zase ubývat.
„Po dvou třídách i letos
otevřela ZŠ B. Němcové a
Masarykova. Jde přitom o za-

Do první třídy Masarykovy základní školy usedla i Anička Lhotská a
Sophie Nicola Půžová
Foto Iveta Lhotská
řízení, jejichž ředitelé museli 21 prvňáčků. Ještě méně, a to
děti s ohledem na kapacitní sedmnáct až devatenáct, jich
možnosti odmítat. Dvě třídy je v Havlíčkově škole a Na
prvňáčků mají i Havlíčkova a Valech. S ohledem na kapaškola Na Valech, o jednu více citní možnosti budov jich má
je U Stadionu. „Letos nejvíce ve třídě nejvíce, a to shodně
tříd otevřela ZŠ Ladova, a to po 28 dětech, ZŠ B. Němcové
čtyři,“ dodala vedoucí odboru a Masarykova. I tento počet je
Křížová.
však v souladu s ministerskou
Díky tomu tak může být vyhláškou, jež povoluje maxiv jedné třídě „Ladovky“ jen málně 30 dětí. Eva Břeňová

MATEŘSKÉ ŠKOLY NEMAJÍ
KAPACITNÍ PROBLÉMY
Předškolní zařízení v Litoměřicích určená dětem od třech
let nemají kapacitní problémy.
Plně se projevil očekávaný
trend klesající porodnosti,
znamenající i úbytek tříletých
dětí.
„Jedenáct mateřských školek
zřizovaných městem Litoměřice s kapacitou 886 míst

je schopno umístit všechny
děti ve chvíli, kdy dovrší tří
let,“ uvedla vedoucí odboru
školství, kultury, sportu a památkové péče městského úřadu
Andrea Křížová. Obdobně příznivá situace již byla i v předchozím školním roce.
Vedení města proto neplánuje další rozšiřování kapacity

předškolních zařízení. „Mimo
jiné i proto, že zde přibyly
školky zřizované soukromými
subjekty,“ dodal místostarosta
Václav Červín. Na mysli má
fakt, že školku otevřela soukromá střední škola, mateřské centrum Klubíčko a k obdobnému
kroku se chystá i Diecézní charita.
(eva)

DOMINIKA VALEŠKOVÁ SE S CHUTÍ POSTAVILA DO ČELA „ZUŠKY“
Dominika Valešková vkročila 1. srpna do zelené budovy Základní umělecké školy
v Litoměřicích jako její nová
ředitelka. Vcházela přitom do
důvěrně známého prostředí.
Jako šestiletá holčička zde
začala s výukou hry na klavír,
později na zobcovou a následně
i příčnou flétnu. Jako studentka
vysoké školy – obor český jazyk a hudební výchova – sem
chodila na praxi a jako učitelka hudební výchovy a hry na
zobcovou flétnu zde i později
začínala. Nespornou výhodou
je pro ni skutečnost, že s většinou 38členného pedagogického
sboru se dlouhé roky zná. Mimo
jiné i proto, že se do kulturního
života v Litoměřicích aktivně
dlouhodobě zapojuje, hlavně

svou práci, s lidmi
laskavými a pracovitými. Mezi učiteli jsou vynikající
umělci, kterých si
velmi vážím,“ tvrdí
nová ředitelka, která po svém nástupu
jmenovala
jako
svého nového zástupce Jana Neužila.
Druhým zástupcem
zůstal
Zdeněk
Dominika Valešková je novou ředitelkou záRůžička. Romana
kladní umělecké školy. Foto Eva Břeňová
Pallase pak pověřila
jako sbormistryně dívčího pěvedením umělecké
veckého sboru Máj.
rady, jejímiž členy jsou vedoucí
Neskrývá, že se na novou prá- jedenácti komisí, kdy jeden má
ci opravdu těší. „Jednou z věcí, na starosti hru na klavír, další
jež mi působí radost, je poten- výtvarný obor apod. Jak Domiciál učitelského sboru. Setkala nika Valešková říká, dbát bude
jsem se s lidmi zapálenými pro nejen na kvalitu výuky dětí, ale

i na další vzdělávání a rozvoj
pedagogických dovedností učitelů a jejich komunikaci nejen
s rodičovskou veřejností.
Dominika Valešková již nyní
nosí v hlavě řadu nápadů, včetně rozšíření nabídky o dva obory – taneční a multimediální.
Hodlá vylepšit webové stránky,
plánuje vydávat školní časopis,
zkvalitnit nástrojový fond a
vybudovat na školní zahradě
půlkruhové pódium. „V zahradě by se mohly konat pod vedením vysokoškolských studentů
letní workshopy pro děti, které
k hudbě dosud nepřičichly, ale
mají chuť si vyzkoušet nějaký
hudební nástroj nebo divadlo,“
odkrývá jeden z mnoha nápadů.
„Změny však plánuji realizovat
postupně,“ dodává.
(eva)
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Prázdninové období i tentokráte využilo město Litoměřice
k modernizaci školských zařízení, jichž je zřizovatelem.
V mateřské škole v Plešivecké
ulici byla za zhruba 800 tisíc korun dokončena renovace výdejny, zahrnující výměnu obkladů,
dlažeb apod. „V tuto chvíli tak
máme všechny výdejny a kuchyně opravené tak, že splňují
veškeré hygienické normy,“ podotkla v této souvislosti vedoucí
odboru školství, kultury, sportu
a památkové péče městského
úřadu Andrea Křížová.
Pokračovala i výměna oken
u školek panelového typu. Po
školce v Ladově a Alšově ulici

RADNIČNÍ ZPRAVODAJ

MODERNIZACE ŠKOLNÍCH
OBJEKTŮ POKRAČUJE
přišlo o prázdninách na řadu
předškolní zařízení v Mládežnické ulici. Výměna oken zde
město stála 1,1 milionu korun.
Naopak stavební ruch ještě
pokračuje v MŠ Sedmikráska
v Ladově ulici. Na její modernizaci získalo město dotaci
z Operačního programu životní
prostředí ve výši 2,4 milionu
korun. Zhruba stejnou částku
přidalo z vlastního rozpočtu.
Práce, které byly zahájeny na
počátku srpna a skončí na konci
října, probíhají v etapách tak,

aby co nejméně narušily provoz
školky. Ta bude po jejich skončení zateplená, s novou fasádou,
střechou a okny.
Aktuální výzvy k podání
dotací z Operačního programu
životního prostředí přitom dále
nahrávají koncepci města Litoměřice, které má každý rok
vyčleněno s ohledem na žádoucí
energetické úspory milion korun
na výměnu oken v další provozovně. Což však nebrání tomu,
aby žádalo o další dotace.
Jednu už má přitom jistou.
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Týká se celkové rekonstrukce
Základní školy v Havlíčkově
ulici. Rozhodnutí o přidělení
22 milionů korun získalo město Litoměřice na konci června.
S ohledem na přípravu akce a
realizaci výběrového řízení na
zhotovitele stavby dojde k zateplení budovy, výměně střechy
a oken v průběhu příštího roku.
„Stavební práce budou zahájeny
na jaře a skončí pravděpodobně
na podzim. Jejich hlavní část
však proběhne v průběhu letních
prázdnin, aby byl co nejméně
narušen chod školy,“ dodal místostarosta Karel Krejza. Celkové
náklady jsou předběžně vyčísleny na 49 milionů korun. (eva)

V CENTRU POZORNOSTI JE RODINA, DĚTI A MLÁDEŽ
Skupina pro rodinu, děti
a mládež je jednou z pracovních skupin Komunitního
plánování. Na pravidelných
měsíčních setkáních zástupci skupiny usilují o rozvoj
volnočasových aktivit ve
městě, mapují potřeby cílové
skupiny. V letošním roce se
skupina zaměřila na vytvoření
nabídky vzdělávacích programů zaměřených na prevenci
rizikového chování pro žáky
základních škol ve městě.
Byla vytvořena nabídka
preventivních vzdělávacích
programů pro školy.
Skupina pro rodinu, děti a
mládež také připravila aktivní
Týden primární prevence pro

žáky 7. - 9. tříd ZŠ. V měsíci říjnu bude v prostorách
Oka-mžiku instalována interaktivní hra pro …náctileté
s názvem „Jak se (ne)stát
závislákem“. Bylo zvoleno
šest závažných témat z oblasti
rizikového chování, které
školám nabídneme ve dvou
blocích. Jedná se o kouření,
alkohol, reklamu, drogy, virtuální realitu a asertivitu.
Skupina nabízí možnosti
setkávání s ostatními poskytovateli služeb i s jejich uživateli. V Litoměřicích je realizována řada aktivit určených
pro rodiny, děti a mládež.
Rozmanité spektrum činnosti
zajišťuje řada subjektů:

DDM Rozmarýn
Zařízení vytváří podmínky
pro smysluplné využití volného
času dětí, mládeže i dospělé veřejnosti formou pravidelných,
příležitostných a spontánních
aktivit. Spolupracuje se školami
ve městě. V rámci prevence organizuje přednášky a besedy.
Více na str. 8

vání a výchova dětí a mládeže,
participace dětí a mládeže, práce s informacemi, mimoškolní
zájmové a další volnočasové
aktivity, mezinárodní spolupráce, rozvoj dobrovolnictví a
aktivní politika zaměstnanosti.

Kontakt: Plešivecká 1862/15,
telefon: 417 635 221,
www.ddmrozmaryn.cz
Klika 1
Občanské sdružení KLIKA
1 usiluje o vytváření a rozšiřování nabídky systematických
dlouhodobých mimoškolních
výchovně vzdělávacích aktivit pro neorganizované děti a
mládež i dospělé ve vybraných
oblastech: neformální vzdělá-

Kontakt: Osvobození 19,
telefon: 773 027 790,
www.klika1.cz
FOD Klokánek Litoměřice
Klokánek je projekt Fondu
ohrožených dětí, jehož cílem
je nabídnout dětem namísto
ústavní výchovy přechodnou
rodinnou péči na dobu, dokud
se nemohou vrátit zpět do své
rodiny, nebo dokud pro ně není
nalezena trvalá náhradní rodinná péče (osvojení, pěstounská
péče, svěření do výchovy třetí
osoby).

Kontakt: Alšova 8,
telefon: 416 730 010,
www.fod.cz
Mateřské centrum Klubíčko
SKP Klubíčko je určeno
především maminkám na mateřské dovolené, předškolním
a školním dětem nabízí cvičení,
výtvarné dílny, hudebně rytmické aktivity. Školička je služba
dopoledního hlídání dětí s výukou. Klub Klubánek nabízí
tematické setkávání maminek s
dětmi, povídání, hraní, tvoření,
říkadla, písničky, šátkování,
ruční práce aj. Široká nabídka
je určena i dospělým: Kurz
Manželské večery je určen pro
manželské páry a poskytuje
praktické dovednosti pro překonávání obtíží či nesouladu
v manželství nebo také pro
zlepšení a posílení dobrých
partnerských návyků
Kontakt: Sládkova 767/8
telefon: 416 733 662, umc.cz/
HYPERLINK „http://umc.cz/
skp.klubicko“skp.klubicko
Pedagogicko-psychologická
poradna
Je odloučeným pracovištěm
Pedagogicko-psychologické
poradny Ústeckého kraje a
Zařízení pro další vzdělávání
pedagogických
pracovníků
Teplice. Zajišťuje poskytování
odborných speciálně pedagogických a pedagogicko-psychologických služeb pro děti a mládež od předškolního věku do
ukončení střední školy, jejich
zákonných zástupcům, školám
a školským zařízením.

Kontakt: PPP Litoměřice
Palachova 18,
telefon: 416 733 015,
www.pppuk.cz/poradny/
litomerice
Naděje
Posláním nízkoprahového
zařízení pro děti a mládež Oáza
je pomáhat dětem a mládeži,
kteří se nacházejí v rizikových
situacích, v pozitivních změnách v jejich životě. Cílovou
skupinou jsou děti a mládež
ve věku 6 – 26 let, které se
nacházejí v nepříznivé životní
situaci, která bývá zapříčiněna
jejich příslušností k romské
minoritě nebo pocházejí ze sociálně znevýhodněných rodin.
Oáza vytváří prostor pro aktivní
trávení volného času. Je také
možné požádat o individuální
doučování. Během roku jsou
pořádány výlety a víkendové
pobyty.
Kontakt: Osvobození 19,
telefon: 775 889 624,
www.nadeje.cz
Knihovna K. H. Máchy:
Knihovna K.H.Máchy se stává
přirozeným centrem setkávání
obyvatel, proto se snaží poskytovat možnosti zájmového
celoživotního vzdělávání pro
nejširší veřejnost - děti, rodiče
i prarodiče. Více na str. 9
Kontakt: Mírové náměstí
153/26,
telefon: 416 732 453,
www.knihovnalitomeric.cz
Zora Čuchalová,
manažerka skupiny
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DDM POŘÁDÁ
5. 10. Keramická dílna
Dopolední tvoření od 9 - 12
hodin. 100 Kč / 1 h.
5. 10. Rok šperku
Tvoření pro děti i dospělé od
9,00-11,00 hodin. Tento měsíc zde budeme vyrábět šperk
z fima „Dračí náhrdelník“.
5. 10. Bramboriáda
Odpoledne strávené výrobou
bramborových razítek, které
si budete moci otisknout
na textilní tašky a zúčastnit
se soutěže o nejkrásnějšího
bramborového panáčka. Poté
výlet na Bílou stráň s pouštěním draků. Cena 40 Kč.
5. 10. Jumping pro dospělé
Cvičení na trampolínách
od 15 do 16 h. v tělocvičně
DDM. Vstup zdarma.
6. 10. Rodinko, bruslíme
Soutěžní odpoledne pro rodiny s dětmi od 14 do 15 h.
11. - 12. 10. Noc a den v Rozmarýnu. Pro školní děti. V
pátek posezení u táboráku, v
sobotu výlet do terezínského
Automuzea. Přihlášky do 9.
10. Cena 150 Kč.
16. 10. Šperky z fima – kaleidoskop. Rukodělný seminář pod vedením Halky Lacinové. Od 16,30 h. Přihlášky
do 11. 10. Cena 380 Kč.
19. 10. kurz šitých šperků
„obšívání rivol“ – SWAROWSKI ELEMENTS
Pro mládež a dospělé od
9.00-12.00 h. Kurzovné 120
Kč na osobu, v ceně není materiál (max. 100,- Kč navíc).
Přihlášky do 11. 10.
24. 10. Jumping pro dospělé, pro ženy na mateřské.
Cvičení pro dospělé a ženy
na mateřské dovolené každý
čtvrtek dopoledne s možností
hlídání dětí.
26. - 30. 10. Podzimní tábor v Kytlici. Hra „Hledání
Kytlického pokladu“, ruční
práce, celodenní výlet do IQ
parku v Liberci, diskotéka,
táborák, stezka odvahy pro
odvážné, hry v lese a mnoho
dalšího. Cena 1 650 Kč. Pro
děti a mládež od 5 let.
29. - 30. 10. Příměstský
tábor. Pro školní děti, cena
jednoho dne 100 Kč (oběd,
drobné odměny). Příměstský
tábor je od 7,00-15,30 hodin.
Program: na webových stránkách Rozmarýnu.
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TECHNICKÝ KLUB MLÁDEŽE
ZAHAJUJE DRUHOU SEZÓNU

Technický klub mládeže Litoměřice vstupuje do druhého roku
své činnosti. Loni v listopadu
jsme slavnostně otvírali nově
vybudovaný klub. Za to, že
projekt TK dospěl po dvou letech
ze stádia projektu do reality, je
nutné poděkovat vedení města a
především starostovi Ladislavu
Chlupáčovi, ředitelce DDM Rozmarýn Zuzaně Bendové a týmu
lektorů TK, bez nichž by klub
byl pouze vizí.
Klub vznikal za poměrně
složitých podmínek, a tak svou
pravidelnou činnost mohl zahájit
až letos v lednu, což se odrazilo
na počtu dětí, které již většinou
měly své pravidelné mimoškolní

aktivity. Přes to TK a jeho sekcí
navštěvovalo pravidelně 20 dětí
a cestu do TK si našli i studenti
SŠ a dospělí. Nejnavštěvovanější
sekcí byla robotika a elektrotechnika v menší míře modelářství.
Robotická sekce se zúčastnila
dvěma týmy robotické soutěže
v Pardubicích, kde jsme sice nezískali žádná ocenění, ale první
zkušenosti a motivaci pro další
činnost. Na začátku prosince
se robotici zúčastní prestižní
soutěže na Technické univerzitě
v Liberci, kde mohou předvést
své projekty a získat další zkušenosti.
V novém školním roce
2013/2014 otevírá TK: sekce

modelářství, robotiku, elektrotechniku,
programovaní
a dílničku. Rádi mezi sebou
přivítáme děti ze základních
škol, studenty i dospěláky. Technický klub vedle portálu http:
//www.technickyklub.cz/portal/
hodlá své členy a veřejnost informovat o své činnosti na vývěsce,
která bude umístěna v ulici 5.
května. Do lektorského týmu hledáme nadšence ze všech oblastí
techniky, především robotiky a
modeláře. Kurzovné za školní
rok činí 1000 korun pro všechny
sekce, mezi nimiž je možné volně přecházet po dohodě s lektory.
Preferujeme tzv. otevřený klub.
Jiří Rudolf, vedoucí klubu

NABÍDKA KROUŽKŮ V ROZMARÝNU
CLOGGING – AMERICKÝ
STEP
(středa 15,30-16,30 hodin)
DÍVČÍ KLUB
(středa 17,00-18,00 hodin)
ZUMBA KIDS
(čtvrtek 15,00-16,00 hodin)
ZUMBA KIDS JUNIOR
(čtvrtek16,00-17,00 hodin)
POI – ŽONGLOVÁNÍ
(čtvrtek 17,00 – 18,00 hodin)
VAŘENÍ
(pondělí 14,30-16,00 hodin)
MÍČOVÉ HRY
(středa 16,30-17,30 hodin)
JEZDECTVÍ
(úterý 14,00-18,00 hodin)
BMX
(úterý, čtvrtek od 17,00 hodin)
BREAK DANCE
(pondělí, středa 16,30-18,30)
HERPETOLOGICKÝ KROUŽEK (HADI)
(středa 16,00-17,30 hodin)
MINIKÁRY
(středa od 16,00 hodin)
ORIENŤÁK
(pondělí, čtvrtek od 17,00 hod.)
RYBÁŘI
(sudá středa od 16,00 hodin)
STOLNÍ TENIS
(pondělí, středa, čtvrtek 15,3016,30 hodin)
VČELAŘI
(středa 16,00-17,00 hodin)
ZÁKLADY GYMNASTIKY A
SKOKŮ NA TRAMPOLÍNĚ
(pondělí 16,00-17,00 hodin)
JUMPING
(středa 14,30-15,30 hodin)
MAŽORETKY PŘÍPRAVKA
(úterý 15,30-16,30)
MAŽORETKY KADETKY

DDM Rozmarýn nabízí rozmanitou zájmovou činnost.
Pro bližší informace o kroužcích navštivte webové stránky www.ddmrozmaryn.cz,
kde naleznete místo konání
a popis kroužku.
(pondělí 16,00-17,30, úterý
16,30-17,30 hodin)
MAŽORETKY JUNIORKY
(úterý 16,30-17,30 hodin, čtvrtek
16,00-17,30 hodin)
MAŽORETKY SENIORKY
(pondělí, čtvrtek 17,30-19 hod.)
KIDS AEROBIC
(středa 16,00-17,00 hodin)
DANCE MIX – mladší
(pondělí 15,00-16,00 hodin)
DANCE MIX – starší
(středa 17,00-18,00 hodin)
GLAMOUR DANCE
(pondělí 16,00-17,30 hodin)
RUKOPRČKY
(pondělí 15,30—17,00 hodin)
TVOŘÍLEK
(pondělí 17,00-18,00 hodin)
TVOŘIVÉ DÍLNY –
DRUŽINY
(čtvrtek 14,00-15,30 hodin)
VÝTVARNÁ DÍLNA
(úterý 16,00-17,00 hodin)
ATELIÉR KRESBY
A MALBY
(úterý 17,00-18,00 hodin)
GRAFITTI ATELIÉR
(středa 16,00-18,00 hodin)
KERAMIKA – mladší
(pondělí čas bude upřesněn)
KERAMIKA – starší
(čtvrtek čas bude upřesněn)
ROZMARNÉ DIVADLO
mladší

(pondělí17,00-18,30 hodin)
ROZMARNÉ DIVADLO starší
(pondělí 15,00-16,30 hodin)
DIVADÉLKO
(úterý 16,00-17,30 hodin)
KLUB DOBRÉ RÁNO
(úterý, středa, čtvrtek od 7,007,50 hodin)
KLUB ROZMARÝN (DĚTSKÁ OTEVŘENÁ HERNA)
(pondělí 13,00-15,30 hodin,
úterý, středa, čtvrtek 13,30-16,00
hodin)
TECHNICKÝ KLUB
(každý den)
ANGLICKÝ JAZYK
(bude upřesněno)
KREATIV JUNIOR
(pondělí 17,00-18,00 hodin)
PAPÍROVÝ MODELÁŘ
(čtvrtek 16,00-18,00 hodin)
TRAMPSKÁ KYTARA
začátečníci
(čas bude upřesněn)
TRAMPSKÁ KYTARA
pokročilí
(čas bude upřesněn)
CVIČENÍ PRO RODIČE
S DĚTMI
(úterý 16,00-17,30 hodin)
FANTASY A DESKOVÉ HRY
(středa 15,00-18,00 hod.)
MAGIC THE GATHERING
začátečníci
(úterý 15,00-18,00 hodin)
MAGIC THE GATHERING
pokročilí
(čtvrtek 16,30-20,00 hodin)
ATLETIKA PRO DĚTI
(čtvrtek 15,00-16,00 hodin)
GEOCACHING
(pondělí jednou za 14 dní 15,0018,00 hodin)
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AKTIVITY KNIHOVNY JDOU NAPŘÍČ GENERACEMI

Již po sedmnácté se první
říjnový týden stává Týdnem
knihoven. Tuto celorepublikovou akci každoročně vyhlašuje
Svaz knihovníků a informačních
pracovníků. Letos ve znamení
hesla: S námi jen all inclusive!
Litoměřická knihovna právě
pro tuto příležitost přichystala
řadu akcí, které by si občané
našeho města neměli nechat ujít.
Navíc pouze v tomto týdnu platí
nabídka pro nově zaregistrované
studenty, kteří získají průkazku
na rok zdarma. Dále probíhá tzv.
amnestie čtenářů, kdy je možné
bezplatně vrátit zapomenuté
knihy a také v rámci anonymní
ankety ohodnotit práci jednotlivých knihovnic.
Dlouhověkost
není problémem
Hned první den tohoto měsíce
je důležitým datem, připadá na

něj Mezinárodní den seniorů.
Na náměstí nikdo nepřehlédne
velký poutač s nápisem Knihovna mezi generacemi. To není
jenom název právě probíhající
výstavy, ale také přiléhavé
vyjádření smyslu celoročního
programu nazvaného Stárneme
od mládí.
Nabídka aktivit pro seniory
je opravdu pestrá. Vedle výuky
angličtiny patří k pravidelným
akcím také činnost zájmových
klubů. Prvním je Klub aktivního
stáří, ve kterém se zájemci věnují rozmanitým aktivitám, jako je
jóga prstů, čínská zdravotní
cvičení, trénink paměti, ale také
třeba zpěv, deskové hry či žonglování. Společně chodí na výlety
do okolí a navštěvují kulturní
akce. Dalším je klub tvůrčího
psaní LiPen, jehož členové se
seznamují s jednotlivými lite-

PROGRAM KNIHOVNY
ŘÍJEN
23.9. – 31.12. Výstava /
Knihovna mezi generacemi
(pro všechny, kteří nestárnou).
30.9. – 5.10. TÝDEN KNIHOVEN. Motto: Léčíme knihou
30.9. v 17.00 hodin Setkání
klubu celiakie.
Host: MUDr. Ondřej Štěrba
1.10. v 15.30 MEZINÁRODNÍ DEN SENIORŮ: Křest
Kalendáře pro pana Ladu, vytvořeného dětmi.
DRUHÝ ŽIVOT DĚTSKÉ
KNIHY – zahájení projektu
vyhlášeného Nadací Charta
77. Mezigenerační projekt pro
aktivní seniory – dobrovolníky,
kteří ve svém okolí vyhledávají
spoluobčany ochotné věnovat
použité, nepotřebné, ale zachovalé dětské knihy, které budou
předány potřebným. Knihy přijímáme v knihovně na dětském
oddělení od 1.10 do 20.11.
AUTORSKÉ ČTENÍ – při
posezení nad šálem čaje si poslechneme vyprávění na téma „
Nejmilejší kniha naší rodiny“.
Vypráví členové klubu tvůrčího
psaní LiPen a členové Klubu
aktivního stáří.
2.10. v 18.00 hodin
Autorský večer / Marie Noe
AROMATERAPIE – voňavá
pomoc pro každou situaci.
4.10. od 16 h. S KNIHOVNOU
DO POHÁDKY. Zveme děti i
rodiče, kteří mají chuť si hrát:

16.00 Pohádkový workshop
17.00 Hrajeme si divadlo / Divad. předst. Pro děti od 3 let.
9.10. v 18 h. Důstojnost závěru
lidského života. Přednáška.
14.10. v 16 h. Dokument
„Šmejdi“/ promítání. Vedle
autentických záběrů z předváděcích akcí a výpovědí poškozených seniorů přináší dokument
i pohled psycholožky, právníka
a dalších odborníků.
15.10. v 17 h. Zdravý životní
styl / Tejpování. Léčba akutních a chronických onemocnění
pohybového aparátu. Fyzioterapeutická metoda, při které jde
zejména o uvolnění přetížených
svalů. Přednáší : Jan Zikmund.
17.10. 10.00 – 11.00 Kurz
První pomoci pro maminky
s dětmi.
21.10. v 17 h. Zdravý životní
styl / Péče o vaše nohy. Přednáší: Jana Švarcová.
22.10. v 17.30 h. Zdravý životní styl /Irisdiagnostika.
Odkrývá mapu našeho těla a
příčiny zdravotních problémů.
30.10 v 18 h. Worldtrek /
Mongolsko. Slovem a obrazem o životě současných
Mongolů ovlivněném odkazy
předků i nároky moderní doby“.
Přednáší Roman Strižinec.
DĚTEM:
ŠPERKOVNICE
Každé úterý od 15.00 - 16.30 h.
1.10. – 30.11. TISÍC A JEDEN

rárními žánry, píší své vlastní
texty, přispívají do časopisů a
zapojili se do celostátního projektu KontaBARIÉRY s názvem
Národní kronika. V listopadu
také proběhne křest speciálního
vydání bulletinu Karel+, mapujícího výše zmíněné aktivity.
Pro litoměřické spoluobčany
připravují autorská čtení a zúčastňují se i mezigeneračních
akcí, jako např. předčítání dětem
oceněným ve výtvarné soutěži
Kalendář pro pana Ladu.
S dětmi se tu počítá
A jsou to právě děti, kterým
knihovna věnuje nemalou pozornost. Mohou se vydovádět
na sobotních tematických workshopech. Letos byly zaměřené
na seznámení dětí s významnými českými ilustrátory. Kromě
těchto dílen knihovna také nabízí kroužek Šperkovnice, kde se

starší děti učí rozmanité techniky výroby náušnic, náhrdelníků
a mnoho dalšího.
Dny zdraví
A na co ještě se mohou čtenáři
těšit? Knihovna ve spolupráci
s městem Litoměřice připravila v rámci chystaných Dnů
zdraví několik zajímavých
akcí. Světový den hospiců si
připomeneme 9. října v 18.
hod. besedou nazvanou Důstojnost závěru lidského života.
15. 10. se mohou ti, kdo mají
unavené svaly, naučit metodu
tejpování, se kterou je seznámí
fyzioterapeut Jan Zikmund. O
týden později 22. října je na řadě
Irisdiagnostika – více než 6 tisíc
let stará metoda určování nemocí podle informací, jež zrcadlí
naše oko. A to zdaleka ještě není
všechno, zajděte se sami přesvědčit.
Kateřina Minková

KOBEREC / Výtvarná a vědomostní soutěž na téma ORIENT
pro žáky 2. stupně ZŠ a SŠ.

tánii Ivy Pekárkové s názvem
Levhartice (Mladá fronta 2013)
spolu s novou knihou litoměřického autora Jaroslava Balvína
Host a ryba (Novela bohemica
2013). Pořad moderuje redaktor
Levhartice a zároveň vydavatel
Hosta a ryby, publicista Zdenko
Pavelka. V rámci Dnů poezie.
13.11. 18 h. / Praha Dům čtení
- Máchovou stopou - vyhodnocení literární soutěže. 5.
ročník literární soutěže, kterou
vyhlásila knihovna, vyvrcholí
ve středu 13. 11. 2013 v 18.00
na slavnostním večeru v Domě
čtení (Ruská 192/1455, Praha
10), a to v rámci festivalu Den
poezie.
20.11. Křest sborníku
Karel +. Sborník vzpomínek a
vyprávění členů Klubu tvůrčího
psaní LiPen a Dopoledního klubu aktivního stáří.
27.11. Worldtrek
Téma bude upřesněno.
30.11. v 9 h. DEN
PRO DĚTSKOU KNIHU
Čeká Vás příjemně strávené
dopoledne – při čaji a malém
občerstvení si mohou vaše děti
vybrat z darovaných knih…

ZADÁNO PRO ŠKOLY
30.9. – 2.10. Pasování prvňáčků.
23.10. Kapřík Mertlík/autor
Jan Opatřil.
SENIORŮM:
Od 65 let registrace ZDARMA
DOPOLEDNÍ KLUB
AKTIVNÍHO STÁŘÍ
Kromě společného povídání
se můžete těšit na trénování
paměti, jsou na programu různé aktivizační činnosti, čínská
zdravotní cvičení a automasáže,
jóga prstů, psychomot. hry
Každý pátek od 9 – 11 hodin.
KDYŽ TVOŘÍ SENIOŘI
– Klub LiPen
Klub tvůrčího psaní. Každé úterý od 15.00 – 16.30 hodin
ANGLIČTINA PRO SENIORY (každé úterý, začínáme
1.10.) - malé skupinky, konverzační témata na dovolenou,
příjemné posezení u čaje.
V LISTOPADU
PŘIPRAVUJEME:
12. 11. v 18 h. Autorský
večer/Uvedení nových knih Ivy
Pekárkové a Jaroslava Balvína
Uvedení nové knihy české
prozaičky žijící ve Velké Bri-

DĚTEM: WORKSHOPY
Vyrábíme Martinské lampióny ( 2.11.)
Sv. Martin v knihovně
( 11.11.)
Létající koberec ( 21.11.)
Staň se rozhlasovým reportérem
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Hóra nabízí uplatnění
handicapovaným
Kromě mnoha jiných aktivit
provozuje Diakonie Českobratrské církve evangelické i čajovnu Hóra. V ulici Osvobození
funguje v režimu chráněného
pracoviště. Obsluhují zde lidé s
různým zdravotním postižením.
V poslední době tu nacházejí zaměstnání také lidé s mentálním
postižením.
Na pozici pomocného číšníka
zde pracuje i Pavel R.. Nejprve
chodil do Agentury podporovaného zaměstnávání, taktéž
provozované Diakonií ČCE,
kde byl klientem projektu “S
prací do života”. V rámci něho
se učil, jak si hledat práci. Našel
ji v čajovně. Pavel se učil jak
správně zapisovat i roznášet
objednávky, jak mluvit s hosty
i kolegy.
Navštívíte-li čajovnu Hóra,
dostanete nejen chutný čaj, kuskus či jiné speciality, ale zároveň podpoříte lidi s postižením
na jejich cestě k samostatnému
životu.
(ec)
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KAMPAŇ POMOHLA DĚTEM Z AFRIKY
Kompletní vybavení dílny i se
šesti koly po dědečkovi, který
byl opravářem jízdních kol,
přivezl 16. září na náměstí pan
Beneš. Vstřícní byli i další lidé,
kteří se koly a cyklistickými potřebami, jež dosloužily, rozhodli
podpořit akci „Kola pro Afriku“.
Tu v rámci Evropského týdne
mobility pořádalo Zdravé město
Litoměřice. Celkem se sešlo 83
kol.
Kola však nepřinášeli pouze
obyvatelé Litoměřic a blízkého
okolí, jako jsou Čížkovice, Horní
Řepčice nebo Solany, ale například se do kampaně zapojil i
manželský pár z Kolína, který do
Litoměřic dorazil vlakem.
Kola na náměstí přebíral René
Tomášek z Automuzea Terezín,
kde je stálé sběrné místo pro
odložená kola. Převezena budou
do centrálního skladu v Ostravě.
Zde je opraví a pošlou dětem do
Afriky. Ta, která již nevyhovují
požadovaným parametrům, půjdou do šrotu. Výtěžek bude vyu-

Kompletní vybavení dílny i se šesti koly po dědečkovi přivezl na litoměřické náměstí pan Beneš.
Foto Rita Vlčková
žit na pokrytí nákladů spojených
s přepravou.
V rámci Litoměřických dnů
mobility proběhla v září řada
akcí určených dětem, jejich,
rodičům i seniorům. Souvisela
s podporou zdravého životního
stylu i vzděláváním. 16. září

dokonce jezdila zdarma MHD.
„Cílem kampaně bylo upozornit
na narůstající negativní vliv automobilové dopravy, zhoršující se
stav životního prostředí, a zároveň ukázat možnosti šetrnějších
alternativních způsobů dopravy,“
dodala Rita Vlčková.
(eva)

VÍKEND V HOLANECH SI PĚSTOUNSKÉ RODINY UŽILY

O víkendu nechyběl ani oblíbený táborák spojený s opékáním buřtíků.
Foto Sylva Svobodová
Diecézní charita Litoměřice
sestavuje tým odborných dobrovolníků, kteří budou pomáhat
při povodních a jiných mimořádných událostech.
„Povodně nejen na Litoměřicku
byly velkou zátěží pro všechny
složky integrovaného záchranného systému a neméně pak pro
nevládní neziskové organizace.
Zároveň však přinesly spoustu
nových zkušeností a podnětů
k zefektivnění pomoci,“ říká
Roman Striženec, koordinátor
charitní povodňové pomoci v litoměřické diecézi.

Pestrý a pro děti i jejich rodiče
a prarodiče poutavý program
připravili pracovníci Domu dětí
a mládeže Rozmarýn na třetí
zářijový víkend. V rekreačním
středisku v Holanech se totiž sešly pěstounské rodiny z celého
Ústeckého kraje. Zavítali mezi
ně i místostarosta Karel Krejza
a vedoucí odboru sociálních
věcí litoměřického úřadu Renáta Jurková. Celkem se pobytu
zúčastnilo 30 dospělých a 47
dětí od jednoho do 18 let.
„My jsme zde měli 17 dospělých s 26 dětmi,“ uvedla Sylva
Svobodová z odboru sociálních
věcí a zdravotnictví Městského

CHARITA HLEDÁ DOBROVOLNÍKY
Významnou součástí povodňové pomoci Charity byla pomoc
dobrovolníků, které vyslala
moravská Charita. Jednalo se o
odborný tým proškolených a velmi zkušených lidí se špičkovým
vybavením a bohatými zkušenostmi nejen z oblasti odklízení
následků povodní, ale také psychosociální pomoci.
Tato zkušenost vedla Diecézní
charitu Litoměřice k sestavení
podobného týmu, který bude
zasahovat při mimořádných

událostech.
„V první řadě potřebujeme
sehnat alespoň deset lidí, ochotných v případě mimořádných
událostí věnovat svůj čas na
pomoc postiženým lidem. Těmto
lidem zajistíme školení, očkování, veškeré vybavení a v případě
povolání do služby také stravu a
ubytování,“ vysvětluje Roman
Striženec a dodává: „Takový
člen týmu by měl být domluvený
se zaměstnavatelem, že v případě
povodní či jiné mimořádné udá-

úřadu v Litoměřicích, který se
podílel na organizaci akce pořádané Krajským úřadem Ústeckého kraje. Rodiny se věnovaly
rozmanité rukodělné činnosti,
absolvovaly olympiádu, různá
soutěžní klání, nechyběl ani
táborák a hudba v podání křešické Pustajky. „Rozmarýnu
za perfektní přípravu programu
velmi děkujeme,“ nešetřila slovy chvály Sylva Svobodová.
Litoměřický úřad pořádá
společný víkend pěstounských
rodin každý rok a nejen to.
Již nyní se děti a jejich rodiče
mohou těšit na vánoční setkání
v Litoměřicích.
(eva)
losti bude uvolněn na 1 - 10 dní.
Délku pomoci ponecháme na
samotném dobrovolníkovi.“
Kdo by se chtěl stát ve výjimečných situacích členem
povodňového týmu (muž i žena),
je starší 18ti let, chce získat nové
zkušenosti a zároveň předat ty
své pro lepší pomoc obyvatelům Litoměřic, může se hlásit v
Dobrovolnickém centru Diecézní charity Litoměřice e-mailem:
dobrovolnici@dchltm.cz, nebo
na telefonech: 734 435 168 a 416
531 361.
Edith Kroupová,
PR pracovník DCH
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KALICH POTĚŠIL I POMOHL

Foto 1: Marek Eben s kapelou litoměřické publikum nezklamal. Foto 2: Šek od předsedy správní rady
NF Kalich Alexandra Vondry převzala ředitelka hospice Monika Marková a zakladatelka hospicového
hnutí v Čechách Marie Svatošová.
Fota Miroslav Zimmer
„Úžasná atmosféra, hluboká
myšlenka, skutečný výraz solidarity a lidskosti.“ Těmito slovy
hodnotili lidé počin Nadačního
fondu Kalich, který 11. září
pořádal v Litoměřicích druhý
ročník charitativního koncertu,
jehož výtěžek ze vstupného byl
předán hospici sv. Štěpána. I
přesto, že kvůli chladnému a
deštivému počasí museli organizátoři přesunout akci z Dómského náměstí do domu kultury, dorazilo na koncert skupiny Bratři
Ebenové 450 diváků.
Ačkoliv si mnozí přáli zopakovat loňskou atmosféru na Dómu,
která mnohým připomínala
Velehrad, dům kultury se stal důstojnou náhradou. Nálada v něm
si v ničem nezadala s loňským
koncertem skupiny Hradišťan,
protože i letošní host – Bratři

Ebenové – dokázal vykouzlit
tu správnou atmosféru večera.
V jeho závěru si ředitelka hospice Monika Marková a zakladatelka hospicové péče v České
republice Marie Svatošová
odnesly půl milionu korun. Od
předsedy správní rady NF Kalich Alexandra Vondry nejprve
převzaly šek na 84 tisíc korun,
který představoval výtěžek ze
vstupného. I dalších 300 tisíc
korun zprostředkoval bývalý
litoměřický senátor. Jde o grant
od nadace, která si nepřála být
jmenována. Krok Kalichu však
vyvolal další vlnu solidarity. Šek
na 50 tisíc korun předal na podiu
Jaromír Mareš, jednatel firmy
Balcancar. Dalších 70 tisíc korun
doručil jménem Rytířského řádu
Křižovníků s červenou hvězdou
probošt svatoštěpánské kapituly

Jiří Hladík. Publikum tak tleskalo nejen bratrům Ebenům a
jejich kapele, nýbrž i těm, kteří
se rozhodli pomoci.
Na výzvu moderátorky večera
Evy Břeňové, nechť se přihlásí
ten, kdo přijde na charitativní
koncert NF Kalich i příští rok, se
zvedl les rukou. „Jsme skutečně
vděčni. Obzvláště když víme,
že ten letošní byl v půlročním
předstihu organizován skutečně
od srdce,“ poděkovala ředitelka
Marková.
„Litoměřice mají štěstí, že
komunální politika zde není
založena na nesvárech pravice a
levice, ale je skutečně o lidech,“
podotkl kromě jiného Ladislav
Chlupáč, starosta města, jež v letošním roce získalo v rámci kraje
ocenění za dlouhodobou podporu sociálních služeb.
(eva)
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NADĚJE OSLAVILA
10. NAROZENINY
Naděje již není žádný začátečník. V září oslavila 10. výročí
svého působení ve městě Litoměřice. Přesně před deseti lety
totiž zahájila v Želeticích provoz
v kraji vůbec prvního azylového
domu pro ženy bez domova.
Postupně rozšířila činnost o
další služby pro rodiny, děti a
mentálně postižené. „Každý
den využije naše služby v Litoměřicích celkem 120 klientů a
každou noc je u nás obsazeno 76
lůžek,“ uvedl ředitel litoměřické
pobočky Aleš Slavíček s tím, že
Naděje byla založena s cílem
pomoci potřebným lidem.
V současné době provozuje
několik zařízení. „Nejstarším“
je azylový dům v Želeticích.
Dále provozuje terénní program
a sociálně aktivizační služby pro
rodiny s dětmi. Nízkoprahové
zařízení pro děti a mládež pak
funguje v ulici Osvobození.
Posláním sociálně terapeutických dílen je podporovat osoby
s mentálním a kombinovaným
postižením. V sídle v Pražské
ulici zároveň Naděje poskytuje
chráněné bydlení pro mentálně
znevýhodněné dospělé.
V rámci oslav darovali pracovníci Naděje deset litrů krve.
Uspořádali Den otevřených
dveří a děkovnou bohoslužbu.
Benefiční představení Tma divadla bylo ze zdravotních důvodů
přesunuto na 15. listopad. (eva)

NEKUŘÁCKÉ PROVOZOVNY ZÍSKALY CERTIFIKÁT
Zástupci vinného baru Klaret, restaurace Johannahof, Fér
Kafe, Park Cafe, kinokavárny
kina Máj a kavárny divadla K.
H. Máchy získali tři hvězdičky
jako ocenění Zdravého města
Litoměřice za to, že provozují
plně nekuřácké provozovny.
Tedy místa nabízející občerstvení, v nichž je kouření
zakázáno nejen ve vnitřních
prostorách, ale i na venkovní
předzahrádce. Certifikáty jim
na radnici předal minulý měsíc
starosta Ladislav Chlupáč.
První certifikace proběhla
před čtyřmi lety. Akce k nové
certifikaci byla vyhlášena
v rámci Světového dne bez
tabáku (31.5.). Letos se do
projektu zapojilo jedenáct
podniků, které zajištují služby
a stravování v nekuřáckém pro-

Také Gianmarco Poliseno převzal od starosty Chlupáče certifikát
pro italskou restauraci provozovanou jako nekuřáckou v objektu
bývalé Besedy. Na snímku společně s koordinátorkou projektu Ritou
Vlčkovou a předsedou národní sítě Zdravých měst Petrem Hermannem.
Foto Eva Břeňová
středí. Šest plně nekuřáckých sklípek, Hradní vinárna, U kata
provozoven obdrželo certifikát Prokopa, ristorante L´Italiano
se třemi hvězdami. Pět pro- Vero, čajovna Hóra), získalo
vozoven, v nichž je povoleno certifikát se dvěma hvězdami.
kouření na venkovní předza„V současné době máme
hrádce (restaurace Radniční registrováno 18 certifikova-

ných provozoven a věříme,
že jejich počet bude vzrůstat,“
doufá koordinátorka projektu
Rita Vlčková s tím, že další
zájemci o certifikát se mohou
průběžně hlásit na webových
stránkách Zdravého města Litoměřice.
Nekuřácké provozovny je
možno najít i na elektronické
Živé mapě Litoměřic, kde jsou
zobrazeny i fairtradové provozovny, dětská hřiště a sportovní
zařízení.
V domě kultury je do konce
října k vidění výstava prací
studentů oboru grafický designe na téma Moderní je nekouřit. Proběhly i besedy určené
dětem a mládeži vedené lékařem Karlem Kubátem a Alenou
Kuldovou, jež se dlouhodobě
prevenci kouření věnují. (eva)
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FOTOVÝSTAVY
V muzeu vystavuje slavný
fotograf Robert Vano
V muzeu bude dnes 1. října
zahájena výstava známého fotografa Roberta Vana s názvem
Robert Vano - Výběr z Platinové
kolekce. Vystavené práce autor
zhotovuje ušlechtilou fotografickou technikou platinotisku,
která se pro svoji náročnost a
nákladnost dnes využívá již jen
výjimečně. Vernisáž proběhne
od 16.30 hodin za osobní účasti
slavného fotografa. Výstava potrvá do 24. listopadu.
„Litoměřice, jak jsme
je znali II“
Jde o pokračování seriálu s
názvem „Litoměřice, jak jsme
je znali“, jenž byl ve fotogalerii
nemocnice uveden v loňském
roce a který se u veřejnosti setkal s obrovským úspěchem, a
vyžádal si tak pokračování.
Výstava představuje řadu litoměřických lokalit zachycených
na historických fotografiích.
Mnohdy se jedná o zcela unikátní záběry objektů a míst,
která již zcela nebo z části zmizela, jako např. staré Pokratice,
Vojtěšské náměstí, hotel Rak
a Slávie, restaurace U Burešů.
Výstava potrvá do 31. října.
Humor ve fotografii
najdete v hradu
HuFO aneb Humor ve fotografii je název výstavy pěti litoměřických fotografů, která probíhá
ve výstavních prostorách hradu
od 27. září do 11. října. Snímky
zde vystavují Petr Hermann,
Luděk Veselý, Pepa Rotter, Mirek Zimmer a Karel Pech.
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„PAMÁTKY V NOVÉM SVĚTLE“

Město Litoměřice se i letos
připojilo ke Dnům evropského
dědictví, v rámci kterých se
každoročně v září otevírají
veřejnosti brány nejzajímavějších památek, budov, objektů a
prostor, a to včetně těch, které
jsou jinak z části nebo zcela
nepřístupné. Učinilo tak prostřednictvím Dne otevřených
památek, který v Litoměřicích
proběhl v sobotu 14. září v duchu národního motta „Památky
v novém světle“.
„V době od 9 do 17 hodin
byl vstup zdarma do patnácti
památkových objektů,“ uvedla
pracovnice odboru školství, kultury, sportu a památkové péče
městského úřadu Hana Pospíchalová. Bránu otevřela lidem
i bašta ve Velké Dominikánské
ulici, která je zasvěcena přátelství filipínského národního
hrdiny José Rizala a litoměřického středoškolského profesora
Ferdinanda Blumentritta.

Někteří Litoměřičané využívají Dne otevřených památek každoročně. Patří k nim i Josef Němec, jehož jsme zastihli v Máchově světničce.
Foto Eva Břeňová
je
hledání
cest
ke kořenům naší,
Dny evropského dědictví jsou
evropské
i
světové
civilizace.
významnou celoevropskou kulK
akci
se
zábavnou,
informační
turně poznávací, společenskou
a výchovnou akcí. Jejích cílem a propagační akcí připojily i
Rozmarýn a galerie.
(eva)

LITOMĚŘICE HOSTILY
VOLYŇSKÉ ČECHY

Několik desítek volyňských Čechů a jejich potomků z celé republiky se sešlo 7. září v sále hotelu
Koliba na celostátním setkání. V úvodu je přivítal
starosta Ladislav Clupáč. Vystoupili řečníci připomínající krajanskou historii. Zazněla informace o
postupu Občanského sdružení vlastníků pozemků k vyvlastnění nemovitostí sovětskou vládou
v roce 1939. Na programu byl i výlet do okolí.
„Setkání plní jeden z hlavních úkolů sdružení
– zapojit do činnosti co nejvíce mladších potomků,
jejich dětí a přátel tak, aby činnost sdružení pokračovala v duchu tradic volyňských Čechů. Chceme
oživit tradici setkávání našich předků, jejichž bohaté
zkušenosti a vzpomínky nesmíme zapomenout,“
uvedl Miroslav Kučera, místopředseda litoměřického regionálního sdružení volyňských Čechů. (eva)

JAK SE MÁTE, SOUSEDÉ?
Naprosto netradiční a následováníhodná
akce se uskutečnila v sobotu 7. září v Liškově
ulici. „Dobří sousedé“ se dohodli, napekli a
vyzvali ostatní v duchu hesla „Přiďte pobejt“.
Za organizací celé akce stojí Litoměřičanka
Lenka Holíková, jež si uvědomuje, jak málo
máme na sebe času a přitom potřeba sdílení a
přiblížení sousedských vztahů je důležitá.
Na programu sobotního dopoledne bylo
posezení u koláčů, grilování, tvořivá dílna a
malování pro děti, nechyběl stánek ze secondhandu. Hrál Áda Škada Band, jehož písničky
přiměly příchozí nejen ke zpěvu, ale i k tanci.
Partnerem akce se stalo Zdravé město Litoměřice. Velký dík patří dobrovolníkům z Diecézní charity Litoměřice, kteří při organizaci akce
pomáhali.
(rv)

LITOMĚŘIČTÍ SI PŘIPOMNĚLI BLUMENTRITTOVU PAMÁTKU
Litoměřice si v září připomněly 160. výročí narození
bývalého středoškolského profesora Ferdinanda Blumentritta.
Zároveň 20. září uplynulo i sto
let od jeho úmrtí. Uctít památku čestného občana města byli
u jeho hrobu na litoměřickém
hřbitově starosta Ladislav Chlupáč společně s filipínským chargé d´affaires Juanem Dayangem
a dalšími hosty, mezi nimiž
nechyběli příslušníci Řádu
Rizalových rytířů. Právě díky
Ferdinandu Blumentrittovi jsou
Litoměřice populární na exotických Filipínách. Pojilo ho totiž

silné pouto s tamním národním
hrdinou José Rizalem.
Jeho kořeny sahají do roku
1887, kdy v Litoměřicích
dochází k osudovému setkání
Blumentritta a Rizala, kteří si
do té doby pouze dopisovali.
Čtyři společně strávené dny
totálně změnily další životy
obou mužů. „Blumentritt dostal
šanci přeměnit svůj akademický zájem o Filipíny v reálné
naplnění a pomoc milované
zemi a Rizal našel nejoddanějšího přítele, Evropana, který žil
pro filipínský národ více než
většina samotných Filipínců,“

Na památku čestného občana
města zavzpomínal u jeho hrobu
starosta.
Foto E. Břeňová
připomněl starosta Chlupáč.
Blumentrittovo jméno nese na
Filipínách řada veřejných míst.
Právě bohatá korespondence

mezi oběma muži poskytla
důležitá historická fakta o Rizalovi, který je nejvýznamnější
osobností filipínských dějin
Kroky účastníků akce vedly
i k pomníku historika Jindřicha
Tomase, autora publikace o Filipínách a o představiteli tamního
národního hnutí Rizalovi.
Zároveň město uspořádalo
pro školáky malou vědomostní
soutěž. Autoři 20 vylosovaných
správných odpovědí získají
pamětní minci vydanou u příležitosti 100. výročí úmrtí a 160.
výročí narození Ferdinanda
Blumentritta.
(eva)
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OCHOTNÍCI POMÁHAJÍ DĚTEM

Ve dnech 18. - 20. října
proběhne v divadle 4. ročník
Divadelní benefice ochotnických souborů na podporu dětí v
náhradní rodinné péči. V rámci
třídenní přehlídky se představí
devět ochotnických souborů s
deseti divadelními kusy rozličných žánrů.
První festivalový den se
divákům představí DS Scéna
z Libochovic s povedenou
fraškou Analfabet a po nich
nastoupí domácí soubor Li-Di
s detektivní komedií Hrobka
s vyhlídkou. Sobotní program
potěší i malé diváky. Dopoledne
vystoupí Nové divadlo Mělník s
pohádkou Květ zapomnění a po
obědě bude pro děti připraveno

Divadlo Krabice Teplice se svou
úspěšnou pohádkou Mrkvomen.
Odpolední blok začíná komedií
Superman přijede ve 22:37, kterou přivezou ochotníci z Divadla Pik-art Úštěk, dále vystoupí
pořádající Hynkovo hravé divadlo s veleúspěšnou alegorií Ze
života hmyzu. Melodramatem
Amalia dýchá zhluboka zakončí sobotní program Divadelní
spolek Karla Čapka z Děčína.
Závěrečný den benefice
odstartuje pohádka Zvířátka a
loupežníci Děčínských ochotníků, po poledni uvede komedii
na motivy slavného amerického
muzikálu oblíbené Rádobydivadlo Klapý a těsně před slavnostním zakončením přiveze

Divadlo bez zákulisí ze Sokolova hořkou komedii o situaci
v naší společnosti po roce 1989.
I letos se patronkou stala režisérka Alice Nelis, která sama
vychovává děti v osvojitelské
péči. Za minulé tři ročníky
benefice se podařilo vybrat na
podporu dětí v pěstounské
a osvojitelské péči 116 tisíc
korun. Částka 44 tisíc korun z
loňského výtěžku posloužila k
zaplacení doučovacích hodin.
Benefici pořádá Hynkovo hravé
divadlo, o.s., a Centrum pro náhradní rodinnou péči Litoměřice
za podpory města a MKZ. Vstupenky zakoupíte v síti MKZ.
Více na www.hynkovohravedivadlo.cz.
Lukáš Fíla

ZLATÉ SVATBY NEJSOU VÝJIMKOU

Nejen běžných svatebních obřadů bývá svědkem litoměřická obřadní síň. Odehrávají se zde i zlaté a čas od
času i diamantové svatby. Poslední zlatou svatbu zde
před několika dny prožili manželé Emilie a Jiří Kuderovi z Litoměřic. Před zraky příbuzných a přátel si po
padesáti letech znovu řekli své „ano“ a navlékli snubní
prstýnky. Nechyběly ani svatební koláčky a překvapení
v podobě vystoupení chlapeckého sboru Páni kluci.
Rozdíl oproti původní svatbě? Téměř žádný. Snad jen
svědci se změnili – role se ujali dcera a syn. Foto (eva)

SOCHY OZDOBILY STŘELECKÝ PIVNÍ SLAVNOSTI
Srpnový 4. ročník Pivních
OSTROV A PARKÁNY
slavností se vydařil. Hudební

Nová umělecká díla, vytvářená v rámci letního čtrnáctidenního sochařského sympozia na
výstavišti, zdobí Litoměřice.
„Torzo ženy jsme usadili na
parkány za divadlem, plastiku
sv. Václava ve výklenku pevnostní bašty na Máchových
schodech.
Dvě rozměrnější
díla, včetně funkčních kamenných slunečních hodin, rozšíČervnové povodně významně
poznamenaly letošní sezónu letního kina, přesto Kinoklub Ostrov ve spolupráci s Agenturou
Modrý z nebe a s pomocí řady
dobrovolníků a dárců dokázal
rychle obnovit přerušené promítání. Celkem nabídl divákům
do konce září 19 projekcí, dále
projekce a koncerty v rámci
Filmového festivalu Litoměřice
13 a rodinnou akci Živý ostrov
naše radost, spojenou s instalací
dřevěné lochnesky na hřišti.
Povodně letnímu kinu paradoxně nakonec také pomohly.
Kinoklubu se podařilo získat

řila stávající expozici soch na
Střeleckém ostrově. Osazovány
byly s pomocí jeřábu,“ informoval akademický sochař Libor
Pisklák, odborný garant sympozia organizovaného městem
Litoměřice.
Letošního třetího ročníku sympozia se účastnili čtyři sochaři jeden z Holandska a tři z České
republiky.
(eva)

program, krásné počasí a hektolitry zlatavého moku přilákaly
4000 návštěvníků. Mírové náměstí, kam se Pivní slavnosti po
třech letech přestěhovaly z parkoviště U Hvězdárny, poskytlo
možnost rozšíření o stánky
dalších pivovarů i nové návštěvníky. Celkem se akce zúčastnilo
22 pivovarů a návštěvníci měli
možnost ochutnat 83 druhů piv.

POVODNĚ KINU
PARADOXNĚ POMOHLY
příspěvek od Ústecké komunitní
nadace na částečnou opravu
mobiliáře kina, která proběhne
do konce letošního roku. Především však získal velkorysý
dar jako povodňovou pomoc od
drážďanské nadace arche noVa.
Německá organizace se zaměřuje
na humanitární a rozvojovou pomoc. Díky daru se na příští rok
připravuje zakoupení projektoru
pro promítání v letním kině. Investice umožní zachovat pestrost

programu a nabídnout divákům i
novější filmy v porovnání se současnou situací, kdy přestávají být
k dispozici snímky na filmovém
páse. Budeme schopni pořádat
doprovodné koncerty k němým
filmům přímo na velkém plátně.
Z daru bude modernizováno také
zvukové vybavení.
Z daru již bylo do zatopeného
sálku přilehlé hospody, kde pořádáme filmové projekce a divadelní představení, pořízeno projekč-

13
PROGRAM
18.10. Analfabet/ DS Scéna Libochovice. Od 18 hod.
18.10. Hrobka s vyhlídkou/ Li-Di
Litoměřice. Od 20 hod.
19.10. Květ zapomnění/ Nové divadlo Mělník. Pohádka od 10 hod.
19.10 Mrkvomen/ Divadlo Krabice Teplice. Pohádka od 14.30 h.
19.10. Superman přijede ve
22.37 h/ Pik-art Úštěk. Od 16 hod.
19.10. Ze života hmyzu/ Hynkovo
hravé divadlo LTM. Od 18 hod.
19.10. Amalia dýchá zhluboka/
DS K. Čapka Děčín. Od 21.30 h.
20.10. Zvířátka a loupežníci/ DS
K. Čapka Děčín. Od 11 h.
20.10. Všechno není košér/ Rádobydivadlo Klapý. Od 14 hod.
20.10. Třetí věk + SLAVNOSTNÍ ZAKONČENÍ/ Divadlo bez
zákulisí Sokolov. Od 17 hod

HRAD ZVE ...
ŘÍJEN
• 8. 10. „Hory doly“
Vernisáž výstavy velkoformátových fotografií nezdolné krajiny
severních Čech Jana Hodače,
spojená s ochutnávkou vín třebívlického vinařství (od 17 h.)
• 11. 10. Povídání o víně
Degustace vín z vinařství Zborovský z V. Pavlovic (od 18 h.)
• 25. 10. Povídání o víně
Degustace vín z vinařství Petra
Skoupila z V. Bílovic (od 18 h.)
LISTOPAD
• výstava prací studentů Střední školy a Mateřské školy Litoměřice (obor grafický design)
• 8. 11. Společenský večer
Diakonie, spojený s aukcí děl.
Moderuje: Chantal Poullain
• 11. 11. Svěcení svatomartinských vín
• 16. 11. Degustace svatomartinských vín
ní plátno a osvětlovací technika.
Dále zde plánujeme instalaci
nového ozvučení. Všechny investice umožní životaschopnost
a další rozvoj kulturních aktivit
na Střeleckém ostrově – především v letním kině a v přilehlé
hospodě.
Slavnostní zahájení sezóny
v novém plánujeme na květen
2014. Plánujeme i další benefiční
akci pro letní kino, protože jeho
obnova není ještě u konce. Součástí bude představení pro děti,
promítání a další zajímavý program.
Renata Vášová,
o.s. Kinoklub Ostrov
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Kino Máj na ŘÍJEN 2013
1.10. DONŠAJNI (ČR, 2013, komedie). Film Jiřího Menzla o lásce
a zklamání, o hudbě a vášnivém
milování a o lidech, kteří žijí
svůj život opeře navzdory. Od
17:30 hod.
ONE DIRECTION 3D: This
is Us (VB, 2013). Hudební
film o momentálně nejslavnější
chlapecké popové skupině. Od
20:00 hod.
2.10. ONE DIRECTION 3D: This is
Us. Od 17.30 hod.
PRINCEZNA (Finsko 2010,
drama). O dívce, která v psychiatrické léčebně tvrdí, že je člen
královské rodiny. 20.00 h.
3.10. ZATAŽENO, OBČAS TRAKAŘE 2 2D (USA, 2013,
animovaný). Flintův vynález
způsobuje problémy i po jeho
zničení. Od 17.30 hod.
GRAVITACE (USA 2013,
sci-fi). Během zdánlivě rutinní
výpravy do kosmu dojde ke
katastrofě. Od 20.00 hod.
4.10. ZATAŽENO, OBČAS TRAKAŘE 2 3D. Od 15.30 hod.
PERCY JACKSON: Moře
nestvůr (USA, 2013, dobrodružný). Syn lidské ženy a boha
Poseidona se vrací, aby našel
Zlaté rouno. Od 17.30 hod.
REVIVAL (ČR, 2013, komedie). Příběh rockové skupiny,
která se po letech snaží o návrat
na výsluní. Od 20.00 hod.
GRAVITACE. Od 22.00 hod.
5.10. ZATAŽENO, OBČAS TRAKAŘE 2 3D. Od 15.00 hod.
ZATAŽENO, OBČAS TRAKAŘE 2 2D. Od 17.30 hod.
GRAVITACE. Od 20.00 hod
PERCY JACKSON: Moře
nestvůr. Od 22:00 hod.
6.10. ZATAŽENO, OBČAS TRAKAŘE 2 2D. Od 15.00 hod.
ZATAŽENO, OBČAS TRAKAŘE 2 3D. Od 17.30 hod.
GRAVITACE. Od 20.00 hod.
7.10. ZATAŽENO, OBČAS TRAKAŘE 2 3D. Od 17.30 hod.
PERCY JACKSON: Moře
nestvůr. Od 22:00 hod.
8.10. JAKO NIKDY (ČR, SR, 2013,
drama). Trojice hrdinů vede

marný boj se smrtí, bojují sami
se sebou a současně mezi sebou.
Od 17:30 hod.
REVIVAL. Od 20:00 hod.
9.10. DONŠAJNI. Od 17.30 hod.
OTÁZKY PANA LÁSKY (ČR,
2013, dokument.) – Účast režisérky. Od 20.00 hod.
10.10. KAMEŇÁK 4 (ČR, 2013,
komedie). Po deseti letech se
vracíme do Kameňákova. Od
17:30 hod
ZMIZENÍ (USA, 2013, krimi,
thriller).Kelleru byla unesena
šestiletá dcera se svojí nejlepší
kamarádkou. Od 20:00 hod.
11.10. ZMIZENÍ. Od 17:30 hod
KAMEŇÁK 4. Od 20:00 hod.
MAKE YOUR MOVE (USA,
Jižní Korea, 2013, hudební)
Příběh jak z Romea a Julie. Od
22:00 hod.
12.10. LETADLA 3D (USA, 2013,
animovaná komedie). Dusty
je práškovací letadlo, které sní
svůj sen o závodnické kariéře.
Od 15.00 hod.
MAKE YOUR MOVE. Od
17.30 hod
KAMEŇÁK 4. Od 20.00 hod.
ZMIZENÍ. Od 22.00 hod.
13.10. LETADLA 2D. Od 15.00 hod.
KAMEŇÁK 4. Od 17.30 hod.
ZMIZENÍ. Od 20.00 hod.
14.10. KAMEŇÁK 4. Od 17.30 hod.
MAKE YOUR MOVE. Od
20.00 hod.
15.10. MAKE YOUR MOVE. Od
17.30 hod.
KAMEŇÁK 4. Od 20.00 hod.
16.10. KAMEŇÁK 4. Od 17.30 hod.
KAUZA CERVANOVÁ (SR,
ČR, 2013, dokument.). Skutečný případ zavražděné studentky
byl inspirací i pro hraný film
Bolero. Od 20:00 hod.
17.10. TURBO 2D (USA, 2013, rod.
komedie). Příběh obyčejného
šneka, který sní svůj velký a
rychlý sen – závodit proti slavnému jezdci rallye. 17:30 hod.
CARRIE (USA, 2013, horor)
Carrie White v sobě jednoho dne
odhalí schopnost telekineze.
REVIVAL. Od 20:00 hod.

Dům kultury
ŘÍJEN
5.10. COUNTRY BÁL. Bál v country stylu s programem plným
zábavy, o kterou se postará
taneční skupina Caramelka. Pro
případné zájemce bude i výuka
country tanců. Od 20 hodin.
Vstupné: 150 Kč.
9.10. Ringova škola života a sexu.
František Ringo Čech v první
české „Stand Up Commedy“.
Komická show, z níž odchází
divák uvolněný, osvobozený od
stresu. Od 19.30 hod. Předprodej 250 Kč, v den akce 300 Kč
13.10. Koncertní show 5ANGELS.
Od 18 hod. Vstupné: 150,-Kč
15. - Škola – výstava škol a učilišť.
16.10. 14. ročník pravidelné podzimní
výstavy „ŠKOLA 2013“.
17.10. Koncert skupiny KRYŠTOF.
Fernet Club tour Richarda Krajčo a jeho kapely. Od 19 hod.
Vstupné: 300 Kč v předprodeji,
350 Kč v den akce
22.10. Koncert vokálního seskupení
4TET (Jiří Korn, Jiří Škorpík,

2.11.

2.11.

12.11.

20.11.
24.11.

Dušan Kollár, David Uličník).
Gentlemani v cylindrech opět
připravili originální podívanou
Od 19 hod.
LISTOPAD
Dětská Halloweenská show
s Míšou Růžičkovou. Pojďte
se, děti, pobavit na show plnou
kouzel, masek, soutěží a legrace. Vstupné: 100 Kč, od 15 hod.
Halloween party pro dospělé.
Utajte svou skutečnou podobu
pod strašidelnou maskou a
překvapte svou originalitou.
Zahraje Rosťa Pechoušek Band.
Od 20 hod.
Komici s.r.o. Vystoupí Miloš
Knor, Lukáš Pavlásek, Tomáš
Matonoha a Jakub Žáček. Od
19.30 hod.
Koncert Hany Zagorové s hostem Petrem Rezkem a skupinou
Jiřího Dvořáka. Od 19.30 hod.
Taneční odpoledne s Evou a
Vaškem pro všechny generace.
Od 15 hod.

18.10. TURBO 3D. Od 15:00 hod.
CARRIE. Od 17:30 hod.
JAKO NIKDY. Od 20.00 hod.
PLÁN ÚTĚKU (USA, 2013,
akční, thriller). S. Stallone se
musí dostat z vězení, kde byl
neprávem uvězněn. 22:00 hod.
19.10. TURBO 3D. Od 15:30 hod.
TURBO 2D. Od 17:30 hod.
PLÁN ÚTĚKU. Od 20.00 hod.
CARRIE. Od 22:00 hod.
20.10. TURBO 2D. Od 15:00 hod.
JAKO NIKDY. Od 17:30 hod.
CARRIE. Od 20.00 hod.
21.10. TURBO 3D. Od 17:30 hod.
JAKO NIKDY. Od 20:00 hod
22.10. DONŠAJNI. Od 17.30 hod.
PLÁN ÚTĚKU. Od 20.00 hod.
23.10. PLÁN ÚTĚKU. Od 17.30 hod.
ĎAKUJEM, DOBRE (SR,
2013, drama, povídkový)
Pozoruhodný snímek je intimní
sondou do života tři různých
rodin.Od 20.00 hod.
24.10. PŘÍBĚH KMOTRA (ČR,
2013, drama). Příběh nejen o
Františku Mrázkovi. 17:30 hod.
2 ZBRANĚ (USA, 2013,
akční krimi). Dva tajní agenti
uprostřed drogové mafie . Od
20:00 hod.
25.10. 2 ZBRANĚ. Od 17:30 hod.
PŘÍBĚH KMOTRA 20:00 h.
DON JON (USA, 2013, komedie)
Příběh o mladém muži, kterému
neodolá žádná žena, ale jemu
přináší daleko více. 22:00 hod.
26.10. UNIVERZITA PRO PŘÍŠERKY 2D ( USA, 2013, komedie)

Už od té doby, kdy byl Mike jenom malé monstrum, snil o tom,
že se stane úspěšnou příšerkou.
15:00 hod.
DON JON. Od 17:30 hod.
2 ZBRANĚ. Od 20:00 hod.
MACHETE ZABÍJÍ (USA,
Rusko, 2013, akční krimi)
Machete je zpátky. 22:00 hod
27.10. OGGY A ŠKODÍCI (Francie,
2013, rodinný). Od 15:00 hod.
KRTEK A OSLAVA (ČR,
anim.) – KINOKAVÁRNA. Krteček a jeho kamarádi přicházejí
za nejmenšími. Od 15:05 hod.
PŘÍBĚH KMOTRA Od 17:
30 hod.
KAMEŃÁK 4. Od 20:00 hod
2 ZBRANĚ. Od 22:00 hod.
28.10. UNIVERZITA PRO PŘÍŠERKY 2D. Od 15:30 hod.
DON JON. Od 17:30 hod.
MACHETE ZABÍJÍ. 20:00 h.
29.10. DON JON. Od 17:30 hod.
MACHETE ZABÍJÍ. 20:00 h.
30.10. 2 ZBRANĚ. Od 17:30 hod.
NOVÝ ŽIVOT (ČR, SK, 2012,
dokument.). Komický film o
trapnosti, rodině, vztazích a
únavě ze zodpovědnosti.
31.10. ENDEROVA HRA (USA,
2013, akční, dobrodružné)
Ender je jako nadané dítě cvičen
s ostatními podobně zázračnými
dětmi na takzvané vojevůdce.
Od 17:30
APOKALYPSA V HOLLYWOODU (USA, 2013, fantasy, komedie). Od 20:00 hod.

ŘÍJEN
7.10. Pověsti české/ Divadlo E. Hruškové a J. Přeučila. Muzikálové
zpracování českých pověstí. Od
9.00 a 10.30 hod.
9.10. Můžu k Tobě?/ Divadlo Artur
Praha. Situační komedie přibližuje s humorem a ironií zamotané mezilidské vztahy a civilizační problémy. Od 19.00 hod.
13.10. Šípková Růženka/ Sváťovo dividlo. Klasická pohádka o dívce,
která se píchne do prstu a usne.
Od 10.00 hod.
15.10. Můj báječný rozvod/ Filmová a
divadelní agentura Praha. Velice
laskavá a vtipná komedie. Od
19.00 hod.
22.10. Dekameron/ Divadlo Michala
Vaňka Nový Bor. Nadčasové
vztahové drama na motivy historického bestselleru G.zBoccaccia. Od 10.00 19.00 hod.
27.10. Trampoty čertíka Culínka aneb Čertovsky veselý
muzikálek/. Divadlo Kapsa
Andělská Hora. Rozverná pohádka plná písniček a humoru.
Od 15.00 h.

LISTOPAD
3.11. Sněhurka a sedm trpaslíků/
Sváťovo dividlo. Od 10.00 hod.
4.11. Z louže pod okap/ Divadelní
agentura Fanny Praha.
PREMIÉRA! Od 19.00 hod.
9.11. Dialógy penisov/ Divadlo Meteórit Bratislava. Hra o mužské
sexualitě, o jejich radostech a
trápeních. Od 19.00 h.
10.11. O Smolíčkovi/ Sváťovo dividlo. Loutková pohádka o
Smolíčkovi pacholíčkovi. Od
10.00 hod.
11.11. Známý neznámý Felix Holzmann/ David Šír. Originální,
neznámé a dosud nepublikované skeče komika. Od 19.00
hod.
12.11. O rybce Šupince/ Divadelní
společnost Okýnko. Od 9.00 a
10.30 hod.
17.11. Trampoty kmotry lišky aneb
Kdo je nejhloupější?/ Divadlo
AHA!. V pohádkách možné
úplně všechno. Od 15.00 hod.
19.11. Od Bacha po Vlacha/
BRASS BAND Ústřední hudby Armády České republiky.
Zpívat bude sólistka Národního
divadla Lucie Silkenová. Od
19.00 hod.
22.11. Zahájení výstavy slovenských
autorů. Od 17.00 hod.
23.11. Čert to nemá nikdy lehké/
Li-Di Litoměřice. Hudební
pohádka o mladém čertovi. Od
15.00 hod.
24.11. Zakázané uvolnění/ A Studio
Rubín Praha. Hořká komedie,
ve které se setkávají tři mladé
ženy.Od 19.00 hod.
27.11. Koncert ZUŠ/ ZUŠ Litoměřice. Od 18.00 hod.

Divadlo

4. DIVADELNÍ BENEFICE
OCHOTNICKÝCH
SOUBORŮ
Hynkovo hravé divadlo, o.s. a
Centrum pro náhradní rodinnou
péči, o.s., srdečně zvou na čtvrtý
ročník Divadelního benefičního
festivalu, který se uskuteční 18.
- 20. října.
Výtěžek bude věnován na podporu rodin s dětmi v náhradní
rodinné péči.
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Král Karel IV. nejprve zavítal do hradu, kde jej přivítaly hradní
dámy (Martina Vondráková a vedoucí hradu Lenka Gottwaldová)
společně s místostarostou Karlem Krejzou. Poté s celou družinou
vyšel z nádvoří hradu na Mírové náměstí.

Stánků s burčákem letos bylo výrazně více než v letech předchozích.
Každý návštěvník mohl hlasovat v soutěži o nejlepší burčák. Razítko
na ruku dané organizátory soutěže zajistilo, že každý směl hlasovat
jen jednou.
Fota Eva Břeňová

BURČÁK TEKL PROUDEM

Tradiční litoměřické vinobraní opět zahájil král Karel
IV. s družinou. Kostelní zvony
se i letos rozezněly v sobotu
21. září ve 14 hodin, tedy ve
chvíli, kdy král vjel na Mírové
náměstí. Již ve 13 hodin však
císař římský i bůh vína Bakchus
navštívili hrad, který slavný
panovník dvakrát ve 14. století
navštívil. Prohlédli si i expozici
věnovanou českému vinařství
a na nádvoří hradu si připili s
Litoměřičany, kterým rozdali
množství zlaťáků.

Kulturní program nejnavštěvovanější akce roku se odehrával na několika místech – na
hlavní scéně před radnicí, na
historickém pódiu opodál a na
Dominikánském náměstí. Letos
přibyla i alternativní scéna na
Lodním náměstí, jež však na
rozdíl od dění v historickém
jádru Litoměřic nebyla organizována Městskými kulturními
zařízeními.
Nechyběl
ani
Ostrovní festival a stánky na
nádvoří hradu.
Letošní vinobraní překvapilo

množstvím burčáků. „Přihlášeno bylo šest desítek prodejců,
mezi nimi i zástupci rodinných
vinařství, kteří k nám přijeli
vůbec poprvé,“ uvedla ředitelka MKZ Věra Kmoníčková.
Za nejlahodnější lidé v soutěži
označili burčák Jiřího Dvořáka
z Hustopečí. Celkový počet
stánků však byl mnohem vyšší
– kolem dvou set. Za obzvláště
vydařený pak návštěvníci vinobraní, které hlavně v sobotu provázelo krásné podzimní počasí,
hodnotili ohňostroj.
(eva)

KDE DOMOV MŮJ – NAD TATROU SA BLÝSKÁ
Kolekce nejlepších současných slovenských filmů k 20.
výročí rozdělení Československa se bude v rámci projektu
„Ostrov dokumentů“ promítat
i v Litoměřicích. Kinoklub Ostrov ve spolupráci s kinem Máj a
prostorem Oka.mžik v čajovně
Hóra připravil v rámci připomínky uplynutí dvaceti let od
rozdělení společného státu početnou kolekci nezajímavějších
slovenských filmů současnosti.
V posledních letech vznikají
na Slovensku pozoruhodné
filmy, které zatím trestuhodně
míjely českou distribuci. Jsou to
snímky, které mimořádně rezonují na zahraničních festivalech,
ale i u domácího publika.

• čajovna Hóra / Oka.mžik
(začátky od 19:00 h., vstupné
dobrovolné)
Filmy Zuzany Piussi
11. 10. Nemoc tretej moci
/2011, 52 min/. Za tento film

mapující poměry ve slovenské
justici hrozily režisérce až dva
roky vězení a pokuta třičtvrtě
milionu korun. V lednu 2013
slovenská policie trestní stíhání
zastavila.
18. 10. Od Fica do Fica /2012,
87 min/. Fascinující pohled na
stav společnosti po 20 letech
svobodné samostatnosti. Politická scéna na Slovensku v letech 2010 – 2012. Bratislavská
multikina odmítla film promítat,
tak se jej autorka rozhodla šířit
přes internet.
25. 10. Krehká identita /2012,
70 min/. Dokument neodbytně
a s ironií sleduje národovecké
slovenské hnutí a ukazuje, že
nacionalistický patos je v zemích s pošramocenou kulturou
sice směšný, ale ne okrajový.

• Kino Máj (od 20:00 h.)
16. 10. Kauza Cervanová
/2013, 100 min/. Režie: R.
Kirchhoff. Skutečný případ za-
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vražděné studentky byl inspirací i pro hraný film F. A. Brabce
Bolero. Jeden z nejkontroverznějších a divácky nejúspěšnějších slovenských dokumentů
posledních desetiletí.
23. 10. Ďakujem, dobře /2013,
134 min/. Režie: Mátyás Prikler.
Pozoruhodný snímek je intimní
soudnou do života tři různých
rodin, z nichž každá je na jiném
stupni společenského žebříčku,
a každá se snaží nějak popasovat s životními změnami.
30. 10. Nový život /2012, 77
min/. Režie: Adam Olha. Otec
Adama Olhy, známý slovenský
pedagog a filmař, se po letech
společného života rozhodl opustit ženu a 6 dětí a začít znova.
Komický film o trapnosti, rodině, vztazích a zodpovědnosti.
Film získal diváckou cenu na
festivalu v Jihlavě.
Akce se koná za podpory města Litoměřice. Více na www.kinoostrov.cz
(rv)

Fotosoutěž s mottem
Českého středohoří
startuje!
Skupina FotoporoT ve
spolupráci s Centrem cestovního ruchu Litoměřice
vyhlašuje již 5. ročník fotografické soutěže „Život
a cestovní ruch v Českém
středohoří“.
Soutěžit lze ve dvou kategoriích, které tentokráte
nebudou ohraničeny věkem.
Do kategorie A mohou být
zasílány samostatné černobílé nebo barevné snímky.
Kategorie B je vyhrazena
fotografickým sériím. Soutěžící mohou obesílat jak
kategorii A, tak i B.
„Budeme se těšit na
snímky architektonicky zajímavých staveb, kouzelné
krajiny Českého středohoří,
snímky obcí a měst nebo
lidí v nich žijících,“ přiblížil
téma soutěže Petr Hermann,
předseda odborné poroty,
složené z profesionálních
i amatérských fotografů,
reportérů a odborníků na
cestovní ruch. Ti v průběhu
příštích letních prázdnin vyberou vítězné snímky, které
je možno zasílat od 16. září
do 31. srpna příštího roku na
adresu: Informační centrum
(fotosoutěž), Mírové náměstí 16/8a, 412 01 Litoměřice.
Vernisáž nejzdařilejších
fotografií, spojená s předáním cen v podobě poukázek
na nákup fotografického
vybavení, proběhne 4. října
v hradu. Více informací na
www.e-fotosoutez.cz. (eva)
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GASTRO FOOD FEST 2013
NEDRŽTE CHUŤOVÉ BUŇKY NA UZDĚ
První ročník Gastro food fest
2013 se uskuteční 25. - 27. října v areálu výstaviště Zahrada
Čech. Všem milovníkům dobrého jídla a pití přinese gurmánské
a gurmetské zážitky. Záštitu nad
festivalem převzala Agrární komora ČR a Asociace kuchařů a
cukrářů ČR.
Na co se můžete těšit? Na
výtečné delikatesy přímo z
rukou mistrů svého oboru, a to
jak v pavilonech, tak pod širým
nebem. Jednotlivé restaurace,
bary u této příležitosti připraví
vybrané speciality zdůrazňující
filozofii svého podniku. Zde
malá ochutnávka: hmyzí show
v podání Milana Václavíka, molekulární kuchyně, škola vaření
(šéfkuchaři budou připravovat
speciality z ryb, zvěřiny a slad-

kostí), prvorepublikové- retro
vaření v podání Kristiny Šemberové a retro míchané nápoje
v podání Martina Baťhy a mnoho dalšího. Přední šéfkuchaři
vybraných restaurací - Zdeněk
Pohlreich (na snímku), Radek
Šubrt, Robert Zatloukal a další

V LITOMĚŘICÍCH
ZAČÍNAJÍ DNY ZDRAVÍ
V říjnu proběhne další
z kampaní Zdravého města
Litoměřice - „Dny zdraví“.
Letos chtějí organizátoři nabídnout především aktivity,
které přispívají k fyzické a
duševní pohodě a k upevnění
zdraví.
Kampaň startuje 1. října,
kdy na podporu zdraví a meNÁŠ SERIÁL

zigenerační spolupráce půjdou
maminky s kočárky a senioři
s „hůlkami“ na golf. Tradiční
oblíbenou akcí je bezplatné
měření krevního tlaku, cukru,
cholesterolu a tuku 9. října
v přízemí hygienické stanice
na Mírovém náměstí. Během
měsíce mohou zájemci využit
volných vstupů do posilovny,

• OSOBNOSTI

LITOMĚŘIC

Vám předvedou jak vařit z ryze
českých surovin. Všichni se
pak utkají v souboji kuchařů.
Barmanskou show okoření Karel
Frýd, Top Gun – účastník reality
show Big Brother.
Na prvním ročníku nebude chybět bohatý doprovodný program,
kde si na své přijdou nejenom
vyznavači kvalitní gastronomie,
ale i široká veřejnost včetně
rodin s dětmi. Pro děti bude
připravena soutěž – o nejhezčí
vydlabanou dýni, škola vaření,
malování na obličej, Airbrush
tattoo – dočasné tetování, skákací hrad, body zorbing a další.
Již nyní se můžete zapojit do
soutěží o hodnotné ceny (např.
zájezd od ČEDOKu ). Více na
www.gastrofoodfest.cz
Tým Gastro Food Fest
solné jeskyně a krytého bazénu. Akce na podporu zdraví
probíhají i v knihovně K. H.
Máchy, v Domu dětí a mládeže Rozmarýn a na dalších
místech.
Partnerem Dnů zdraví je Všeobecná zdravotní pojišťovna a
Unie ovocnářů severočeského
regionu. Více o akcích, kterých je letos celkem 22, najdete na webových stránkách
Zdravého města http://zdravemesto.litomerice.cz/.
(rv)
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TIPY PRO VÁS
Přijďte na trhy a
za hudbou do Okamžiku
Multifunkční prostoru Okamžik (Osvobození 19) zve:
19. 10. od 9 do 12 hod. - Bleší
trhy počtvrté
24. 10. od 19 hod. koncert
písničkářského dua Caine-Mi + písničkáře Rosti Čurdy
(vstupné 50 Kč)
22. 11. od 19 hod. koncert
australského písničkáře Jamisona Younga a britského
písničkáře Justina Lavashe
(vstupné 50 Kč)
Fujarový koncert
v jezuitském kostele
Fujarový koncert v jezuitském kostele pořádá 12. října
od 16 hodin Severočeská
galerie výtvarného umění
v Litoměřicích společně
s Dominikem Lendackým,
zdejším lidovým hudebníkem a především výrobcem
lidových hudebních nástrojů
- fujar a koncovek. Často se
zúčastňuje různých festivalů
lidové hudby na Slovensku.
Nyní se rozhodl své kolegy
– hudebníky - pozvat do
Litoměřic. Koncert bude výjimečný. Fujaristé zahrají na
nástroje, které jsou jedinečné
originály, Dominik Lendacký
pak pouze na nástroje vlastní
výroby.

• NÁŠ SERIÁL • OSOBNOSTI LITOMĚŘIC

SBOHEM, PANE KAPELNÍKU …

Bylo to někdy koncem 50. let
minulého století, kdy jsem jako
vyjevený studentík gymnázia
prvně viděl a slyšel hrát orchestr Františka Honzáka. Bylo pro
mne téměř šokující zjištění, že

v Litoměřicích existuje kapela
na tak vysoké úrovni. A už
vůbec jsem netušil, že za pár
let (v roce 1960) se stanu jejím
kytaristou.
Díky vám, pane kapelníku,
jsem měl možnost prožít řadu
let mezi výbornými muzikanty,
jimiž jste se vždy obklopoval.
Byli to nejen spolehliví orchestrální hráči, ale také vynikající
instrumentální sólisté jako Jiří
Kudrman či Sváťa Košvanec,
který nás opustil jen pár měsíců před Vámi. Byl jste přísný,
ale také respektovaný šéf.
Nesnášel jste muzikantskou
nekázeň, nepřipravenost a už
vůbec ne šmíru a šumařinu.

Měl jste však obrovský smysl
pro situační a inteligentní humor. Všichni bývalí členové na
něj rádi vzpomínají a historky
z pestrého života kapely se staly legendami.
Ale především Vy, pane kapelníku, jste se stal legendou.
Za téměř šedesát let bohaté
existence Vašeho orchestru
jste skvěle reprezentoval Litoměřice po vlastech českých
i v zahraničí. Byly to nejen
pravidelné taneční zábavy v Litoměřicích, na které nostalgicky vzpomínají celé generace,
ale právě stovky či snad tisíce
plesů, zájezdových programů
a rozhlasových i televizních

vystoupení.
Váš
orchestr
doprovázel řadu populárních
umělců – nezapomenutelné
byly zájezdy s panem Felixem
Holzmannem, s nímž Vás pojilo dlouholeté přátelství.
Před šesti lety jsme s kameramanem Mirkem Laudou pojali
úmysl natočit o Vás a kapele
dokumentární film. Jako součást natáčení se 26. 10. 2007
konal koncert Orchestru Františka Honzáka v domě kultury.
V závěru vystoupení Vám vyprodaný sál tleskal ve stoje.
Vážený pane kapelníku, tleskáme Vám i ve dnech, kdy jste
nás opustil.
Vladimír Polák
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