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LITOMĚŘICE

SLOVO STAROSTY

Milí 
Litoměřičané, 
odbíjejí poslední 
dny roku 2013. 
Jaký byl z pohle-

du rozvoje města? Radost 
mám ze stavby sběrového 
dvora, zkvalitnění parkování 
u nemocnice a získání dotace 
pro iktové centrum, z moder-
nizace škol a školek, ale třeba 
i z drobnějších akcí, jako je 
stavba nových chodníků a 
komunikací na Miřejovické 
stráni,  Na Kocandě,  vznik 
Technického klubu mládeže 
v době, kdy společnost po-
strádá technicky zaměřené 
mladé lidi, nebo i z výsled-
ků sochařského sympozia. 
Potěšila mě lidská solidarita 
a spolupráce složek Integro-
vaného záchranného systému 
při odstraňování následků 
povodní, které opět postihly 
náš region. 
  Na konci roku 2013 s ra-
dostí konstatuji, že město 
není zadluženo. A to i přes 
realizaci administrativně a 
finančně náročných projektů, 
jako je domov pro seniory, 
zrekonstruovaný hrad, mo-
derní Kalich aréna, most 
přes Labe a řady dalších akcí, 
které přinesly téměř dvě mi-
liardy korun proinvestované 
v našem městě.  Stojí za tím 
výsledky úsilí mnoha lidí, je-
jichž hodnotu nemůže snížit 
ani Úřadem regionální rady 
Severozápad navržený od-
vod. Podrobnosti naleznete 
uvnitř zpravodaje. 
   Do příštího roku hledím 
s optimismem a vírou, že 
se nám společnými silami 
podaří realizovat spoustu 
dalších akcí vedoucích 
k rozvoji našeho krásného 
města. Dovolte mi popřát 
Vám krásné vánoční svátky, 
hodně štěstí a lidského po-
rozumění nejen v rodinách, 
ale i mezi přáteli, kolegy a 
ostatními spoluobčany. Hod-
ně úspěchů v roce 2014 přeje                                                                                               
                 Ladislav Chlupáč

ARMÁDA PŘEDÁ KASÁRNA 
I BUDOVU V CENTRU MĚSTA

   Kasárna pod Radobýlem a 
budovu Vojenské ubytovací a 
stavební správy (VUSS) v cen-
tru města získá 1. ledna příštího 
roku do svého majetku město 
Litoměřice.  Jde o majetek, 
který historicky vlastnilo, proto 
nařízením Vlády ČR ze srpna 
letošního roku jej Ministerstvo 
obrany převede na město bez-
úplatně. 
   Bývalá kasárna pod Rado-
býlem však nezíská kompletní. 
„Několik budov již zdarma do-
staly státní instituce, jako je Pa-
mátník národního písemnictví, 

Státní oblastní archiv v Litomě-
řicích a Národní muzeum. Stej-
ně tak MO prodalo pozemky, 
kde mimo jiné bývalo i hřiště,“ 
informoval vedoucí majetko-
vého odboru městského úřadu 
Václav Härting. O budoucnosti 
zbývající části kasáren, jež měs-
to získá do svého vlastnictví, 
rozhodnou zastupitelé. 
   Radní již pověřili pracovníky 
odboru územního rozvoje, aby 
charakterizovali možnosti využi-
tí pozemků v souladu s platným 
územním plánem. 
             Dokončení na straně 2

Prezident navštívil Litoměřice. Po Václavu Havlovi a Václavu Klausovi zavítal do Litoměřic 
další český prezident. Miloš Zeman strávil v pátek 25. října v Litoměřicích v rámci návštěvy Ústecké-
ho kraje zhruba dvě hodiny. Nejprve zavítal do katedrály sv. Štěpána, kde jej přivítal generální vikář 
litoměřické diecéze Stanislav Přibyl. Následně v doprovodu starosty Ladislava Chlupáče promluvil 
z tribuny na Mírovém náměstí k lidem, jichž přišlo odhadem 200 až 300.  Nakonec odjel do hradu, kde 
společně s hejtmanem Ústeckého kraje Oldřichem Bubeníčkem (na snímku) předal pamětní medaile 
členům Integrovaného záchranného systému a starostům měst a obcí, jež letos v červnu bojovali s ná-
sledky ničivé povodně.                                                     Foto Eva Břeňová, více k tématu na straně 2

   Již v průběhu prosince bude 
otevřen nový sběrový dvůr 
v Nerudově ulici. Konkrétní 
datum otevření však nebyl do 
uzávěrky zpravodaje znám. 
Proto občané  budou o termínu 
otevření včas informováni pro-
střednictvím webových stránek 
města. 
   Sběrný dvůr je určen pro 

občany s trvalým bydlištěm 
v Litoměřicích, kteří mohou 
na sběrném dvoře bezplatně 
odkládat komunální odpady 
z domácnosti (např. textilní 
materiály, dřevo, papír, sklo, 
plasty, kovy, objemný odpad, 
bioodpad atd.), nebezpečné 
odpady, pneumatiky a stavební 
a demoliční materiály. Na sběr-

ném dvoře bude také zajištěn 
zpětný odběr elektrozařízení 
(např. lednice, pračky, televi-
zory, monitory, žehličky atd.) a 
světelných zdrojů a svítidel. 
   Otevřeno bude šest dní v týd-
nu, a to: Po a St 8:30 – 16:00 
hodin, Út a Čt 8:30 – 18:00 
hodin, Pá 8:30 – 15:00 a So 
8:00 – 14:30 hodin.              (le)

   Povodňová sbírka vyhlášená 
městem Litoměřice byla k 31. 
říjnu uzavřena. Celkem se na 
účtu sešlo 551 tisíc korun, 
přičemž největší částku, a to 
333 tisíc korun, zaslalo město 
Ostrava. 
   Jen několik dní po povodni 
bylo jako okamžitá pomoc li-
dem postiženým povodní rozdě-
leno 240 tisíc korun. Zbývající 
částku ve výši 311 tisíc korun 
obdrží rovným dílem domác-
nosti, jež nezískaly příspěvek 
v první vlně.  V průměru lidé 
dostali 15 tisíc korun. Opráv-
něnost zaslaných požadavků 
prověřovali členové krizového 
štábu.                                 (eva)

SBÍRKA SKONČILA

SBĚRNÝ DVŮR BYL DOKONČEN
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Dokončení ze strany 1
Je přitom možné, že vzniknout 
by zde mohly další parcely na 
stavbu rodinných domů, které 
v Litoměřicích chybí.
   Do svého majetku město 
získává i historickou budovu 
v centru, v níž sídlí VUSS, pro 
kterou bude pravděpodobně 
velmi těžké nalézt využití. Navíc 
ji získává s věcným břemenem. 
Ministerstvo obrany totiž nadále 
hodlá využívat částečně přízemí, 

zcela první patro a zázemí (např. 
garáže) celkem čtyřpodlažní 
budovy. 
   „Jde o obrovský majetek, který 
bezúplatně přechází do majetku 
města. Zároveň jsme si vědomi 
toho, že náklady na údržbu ne-
budou zanedbatelné. Nicméně 
musíme udělat vše pro budoucí 
rozvoj lokality bývalých kasáren 
pod Radobýlem a smysluplné 
využití budovy VUSS,“ uvedl 
starosta Ladislav Chlupáč. (eva)

…   Litoměřičtí zastupitelé od-
mítli nabídku Ministerstva obra-
ny na koupi skladového areálu 
v Pobřežní ulici. Vzhledem k to-
mu, že nejde o majetek, který by 
město historicky vlastnilo, byla 
nabízená kupní cena za areál 
nacházející se v záplavové zóně 
17 milionu korun, což se zastu-
pitelům zdálo být příliš.  
… Armáda od 1. ledna příští-
ho roku bude v Litoměřicích 
vlastnit již jen objekt ubytovny, 
vodní cvičiště u Labe a skladový 
areál v Pobřežní ulici.        (eva)

   V úvodním projevu na tribuně 
postavené na Mírovém náměs-
tí  přivítal prezidenta starosta 
Ladislav Chlupáč. Připomněl, 
že Litoměřice navštívil zatím 
každý český prezident, přičemž 
Václav Havel má zde i svůj 
park. „Litoměřice si pozornost  
zaslouží, protože zde žijí pra-
covití lidé, jejichž zásluhou se 
město úspěšně rozvíjí,“ uvedl 
starosta a v závěru své řeči 
vzdal úctu členům Konfederace  
politických vězňů v čele s před-
sedkyní Naděždou Kavalíro-
vou, která v listopadu slavila 
90. narozeniny. „Díky odvaze 
těchto lidí zde máme demokra-
cii. Chraňme si ji a udržujme 
tradice,“  řekl starosta. 
    Prezident Zeman kontroval, 
že o demokracii se nemusíme 
tolik bát, protože jsme členy 
Evropské unie, NATO a důka-
zem toho, že žijeme v demo-
kratickém státě, jsou právě dnes 
(25. října) začínající svobodné 
volby. Vzápětí vyzval lidi, aby 
šli k volbám.  
   Ke slovu se dostali i občané, 
kterých se sešlo odhadem 200 
- 300. Jeden z dotazů od oby-
vatele Křešic se týkal vybagro-
vání dna koryta řeky Labe, jiný 
muž se pozastavil nad možným  
prolomením  těžebních limitů 
v Ústeckém kraji, jehož  je 
prezident zastáncem. Publikum 
pak rozveselil dotaz staršího 
muže, kolik alkoholu dnes již 
pan prezident vypil.  „Ze zdvo-
řilosti jsem ochutnal opravdu 
jen kapku slivovice, kterou mi 

nabídl generální vikář,“ zněla 
odpověď. 
    Po zhruba půl hodině byl 
mítink s občany u konce. Pre-
zident se podepsal do pamětní 
knihy města a dekoroval prapor   
stuhou prezidenta republiky. 
Starosta se s ním rozloučil 
žernoseckým vínem a knihou 
Dějiny města Litoměřice. Poté 
Miloš Zeman nastoupil do čer-
né limuzíny a odjel do litomě-
řického hradu. 
    „Již jsem slyšel, jak krásně 
jste opravili tuto památku,“ 
nešetřil slovy chvály Miloš 
Zeman poté, co jej před hradem 
přivítala ředitelka Centra ces-
tovního ruchu Litoměřice Anna 
Matulová. I zde se prezident 
podepsal do pamětní knihy, a 
poté již jeho kroky mířily za 
zvuku fanfár do konferenčního 
sálu hradu. Symboly české 

státnosti dominovaly podiu, 
členové Integrovaného zá-
chranného systému i starostové 
měst a obcí stáli vyrovnaní po-
dél stěn konferenčního sálu. Na 
řadu přišel slavnostní okamžik. 
„Nikdy neodmítnu účast na 
akci záchranářů. Jsou to lidé, 
kteří již něco dokázali,“ uvedl 
prezident chvíli před tím, než 
společně s hejtmanem Bube-
níčkem rozdali několik desítek 
medailí a čestných uznání.  
   Jedna z nich by právem patřila 
i starostovi Litoměřic Ladislavu 
Chlupáčovi, který jako starosta 
obce s rozšířenou působností 
řídil při červnových povodních 
krizový štáb. Slavnostnímu  
aktu však nebyl přítomen, 
neboť v tu dobu se již účastnil 
společně s představiteli Die-
cézní charity otevření rekon-
struovaného objektu Pohody 

na sídlišti Střed. Za Městský 
úřad v Litoměřicích byl oceněn 
tajemník krizového štábu Miro-
slav Letafka. 
    Atmosféra v Litoměřicích 
v souvislosti s návštěvou pre-
zidenta byla klidná. A to i pře-
sto, že Miloš Zeman uspořádal 
mítink na náměstí v den voleb, 
což považoval za nevhodné 
nejen starosta Ladislav Chlu-
páč. Výjimkou byl transparent 
rozvinutý před hradem, jehož 
prostřednictvím dva přítomní 
muži vyjadřovali podporu Kar-
lu Schwarzenbergovi. Mnohem 
rušněji však bylo v sousední 
Roudnici nad Labem, kam se 
prezident z Litoměřic odebral. 
Zde se dočkal i pískotu.                

Eva Břeňová 

MEDAILE PŘEDAL PREZIDENT LIDEM, 
KTEŘÍ AKTIVNĚ ČELILI POVODNÍM

Medaili od prezidenta převzal za Městský úřad v Litoměřicích ta-
jemník krizového štábu Miroslav Letafka.

Výsledek rekonstrukce hradu 
prezident ocenil. Za přítom-
nosti ředitelky Centra cestov-
ního ruchu Anny Matulové se 
podepsal do pamětní knihy. 

Fota Eva Břeňová 

KRÁTCE ARMÁDA PŘEDÁ 
KASÁRNA …  Město má zpracované čtyři 

projekty, jejichž realizace si 
vyžádá zhruba 176 mil. korun. 
Realizovat je chce s využitím 
evropských dotací. Podání žá-
dostí schválili zastupitelé 26. 
listopadu. na mimoř. zasedání. 
Svoláno bylo proto, že žádosti 
do ROP Severozápad musely být 
odevzdány do konce listopadu. 
Město žádá o dotaci na moderni-
zaci a dostavbu  autobus. nádraží 
(1. etapa), rekonstrukci dětského 
dopr. hřiště a na modernizaci  
stravovacího provozu městské 
nemocnice a modernizaci cent-
rál. operačních sálů.           (eva)

MĚSTO ŽÁDÁ
O DOTACE 



2. prosince 2013                                                          RADNIČNÍ ZPRAVODAJ                                                               3

    Rodiče malých dětí nejsou v Litomě-
řicích příliš spokojeni s kvalitou dětských 
hřišť. Vyplynulo to z ankety, kterou v září 
a v říjnu pořádalo Zdravé město Litomě-
řice. Sešlo se celkem 207 platných anket-
ních lístků, v nichž lidé známkovali 27 
dětských hřišť ve městě. 
   Respondenti však hodnotili jen místa, 
která znají. „Nejvíce posuzována byla 
hřiště v Jiráskových sadech, na Střelec-
kém ostrově, na Mostné hoře a u „Pohody“ 
v Liškově ulice, z čehož lze usuzovat, že 
jde o hřiště nejvíce navštěvovaná,“ domní-
vá se koordinátorka projektu Zdravé město 
Litoměřice Rita Vlčková. 
   Nejčastěji udělovanou známkou, a to v 
případě dvanácti hřišť, byla trojka. Osm 
hřišť dokonce dostalo čtyřku.  Rodiče 
poukazovali v hojné míře  na nedostatek 

herních prvků obzvláště pro nejmenší 
děti, na hřiště znečištěná hlavně psími ex-
krementy. Postrádají i oplocení a někde i 
lavičky. Naopak kladně hodnotili účastníci 

ankety polohu a dostatek zeleně.  Přáli by 
si rozšíření dětského hřiště na Střeleckém 
ostrově a vybudování multigenerační a 
odpočinkové zóny.
   Město do obnovy dětských hřišť ročně in-
vestuje sto tisíc korun. Obdobná částka je 
navržena i pro příští rok. V plánu jsou však 
i další dvě významné investice. „V příštím 
roce otevřeme veřejnosti nový park s více-
účelovým hřištěm na Miřejovické stráni. 
Zahájena bude rekonstrukce Jiráskových 
sadů s novými herními prvky pro děti. 
S ohledem na vyrovnanost rozpočtu mu-
síme investice nejen tohoto typu plánovat 
postupně,“ vysvětlil místostarosta Václav 
Červín s tím, že myšlenka vzniku multi-
generační a odpočinkové zóny nezapadla 
a prosazovat její realizaci hodlá v příštích 
letech.                                                 (eva)

    Termín opravy Tyršova 
mostu je stále nejistý. Stej-
ně jako rekonstrukce nové 
kruhové křižovatky na Voj-
těšském náměstí, kterou je 
třeba v první fázi zkapacitnit 
s ohledem na fakt, že v době 
uzavírky Tyršova mostu 
právě tudy povede objízdná 
trasa. 
   „Za zdržením podle vyjá-
dření Ředitelství silnic a dál-
nic ČR stojí náročnost výbě-
rového řízení na dodavatele 
stavby,“ vysvětlil vedoucí 
odboru dopravy a silničního 
hospodářství městského úřa-
du Jan Jakub. Úprava a zka-
pacitnění okružní křižovatky 
a některých dalších úseků 
objízdné trasy je totiž zahr-
nuta společně s Tyršovým 
mostem pod jedno výběrové 
řízení na zhotovitele stavby. 

(eva)

   Vybudování západní komuni-
kace není prioritou Ústeckého 
kraje, investora finančně ná-
ročné akce.  Práce na přípravě 
projektu byly zastaveny. Stavba 
komunikace, která měla navazo-
vat na most generála Chábery a 
pokračovat k pokratickým závo-
rám, byla odložena na neurčito.  
A to i přesto, že město předalo 
kraji veškeré podklady a doku-
menty k územnímu řízení. Kraj 
má k dispozici rovněž i zpraco-
vanou projektovou dokumentaci 
pro stavební povolení, o jehož 
vydání však nepožádal.     (eva)

   Nadaci Proměny záleží na 
kvalitní a odborné údržbě 
Jiráskových sadů, na jejichž 
rekonstrukci poskytne městu 
25 milionů korun. I to byl jeden 
z důvodů, proč její představi-
telé po městu požadovali, aby 
po dobu následujících pěti let 
po rekonstrukci investovali do 
údržby parku pět milionů korun 
ročně. Přiměly je k tomu nega-
tivní zkušenosti, které získali 
v některých z dalších měst, kde 
byl projekt obdobného charak-
teru realizován. Částka se však 

zdála být jak vedení radnice, tak 
i veřejnosti příliš vysoká.
   „Došlo proto k jednání mezi 
zástupci litoměřické radnice 
a vedením nadace Proměny. 
Výsledkem dohody je, že vítěz 
výběrového řízení na dodavate-
le stavby zajistí po dobu násle-
dujících čtyř let i odborné arbo-
ristické práce, na což dostane od 
města maximálně pět milionů 
korun,“ vysvětlil místostarosta 
Karel Krejza s tím, že o běžný 
úklid parku se postarají  technic-
ké služby města.                (eva)

    Kompletně opravená pokra-
tická lávka je v plném provozu. 
Opět slouží chodcům, kteří 
hodlají  bezpečně přejít frek-
ventovanou silnici vedoucí 
Pokraticemi. Zrekonstruované 
dílo převzali v říjnu pracov-
níci odboru územního rozvoje 
městského úřadu poté, co pro-
šlo rekonstrukcí. Vyžádala si 
zhruba půl milionu korun.
   Jak ukázaly revize prováděné 
jednou za čtyři roky, původní 
stav díla byl téměř havarijní. 
Své vykonal zub času a dešťová 
voda. Vrchní pochůzná  plocha 
nebyla odizolovaná a tvořila 
úžlabí. Proto voda neodtékala 
z plochy, ale zatékala do beto-
nové konstrukce mostovky. 
   „Bylo třeba rekonstruovat 
silně zkorodované zábradlí, 
vyměnit kotvící sloupky, apli-
kovat nové nátěry, stejně jako 
zrenovovat místy rozpraskané 

a uvolněné žulové desky jed-
notlivých stupňů schodiště. 
Povrch lávky má nové hydro-
izolační nátěry. Vrchní vrstvu 
tvoří litý asfalt s protiskluzo-
vou úpravou,“ charakterizoval 
opravy technik odboru územní-
ho rozvoje Václav Blecha. 

   Dílo, pocházející z 80. let 
minulého století, bohužel není 
bezbariérové.  Proto ještě do 
konce roku bude rekonstruován 
přechod pro chodce nacházející 
se v těsné blízkosti s cílem za-
jistit jeho bezbariérovost.                              

(eva)

Termín opravy 
Tyršova mostu 

není znám
LÁVKA PROŠLA REKONSTRUKCÍ

CENA BYLA PŘÍLIŠ VYSOKÁ NENÍ PRIORITOU

PODLE RODIČŮ JE TŘEBA ZLEPŠIT ÚROVEŇ DĚTSKÝCH HŘIŠŤ

Možnost vyjádřit se v anketě lidé dostávali 
nejen při akcích pořádaných Zdravým 
městem Litoměřice.       Foto Rita Vlčková 

   Dřevo stromů pokácených na 
pozemcích města je zdarma po-
skytováno občanům města, kteří 
o něj projevili zájem, a to za 
odvoz a úklid. Přednostně byli 
osloveni ti, kteří o něj projevili 
zájem již při kácení nemocných 
dřevin v Jiráskových sadech. 
Průběh kácení zajišťuje odbor 
životního prostředí městského 
úřadu společně s Technickými 
službami města. 

Dřevo dostali
lidé zdarma

Lávka už je opravena a slouží dětem i dospělím. Foto Eva Břeňová



    Další z plánovaných kroků 
vedoucích k modernizaci pří-
strojového vybavení učinila 
Městská nemocnice v Litomě-
řicích. Na oddělení radiologie 
a zobrazovacích metod byl 
30. října představen za účasti 
vedení zdravotnického zaříze-
ní, starosty města Ladislava 
Chlupáče a dodavatele nový 
radiografický přístroj pro zho-
tovování rentgenových sním-
ků. „Učinili jsme významný 
krok k úplné digitalizaci rent-
genového pracoviště,“ konsta-
toval ředitel nemocnice Radek 
Lončák.
   „Jde o zařízení řadící se 
k nejmodernějším systémům 
a v naší nemocnici je prvním, 
který umožňuje přímou digi-
tální radiografii,“ uvedl primář 
oddělení Vladimír Šild. 
   Náklady na pořízení nového 
přístroje, včetně nutných sta-
vebních úprav prostor, kde je 

umístěn, dosáhly zhruba pěti 
miliónů korun. Suma bude 
z velké části hrazena z rozpoč-
tu nemocnice. 800 tisíci koru-
nami se podílí také zřizovatel 
nemocnice, tedy město. „Vy-
užita totiž byla část příspěvku 
určeného na nákup nového 
C-ramene, který nebyl zcela 
vyčerpán, protože C-rameno 
bylo pořízeno za cenu nižší, 
než byl původní předpoklad,“ 
vysvětlil ředitel Lončák. 
   Přechodem od nepřímé 
digitalizace k digitalizaci 
přímé se Městská nemocnice 
v Litoměřicích posunula v ob-
lasti radiografie na technicky 
nejvyšší úroveň digitálního 
zpracování obrazu. Pro paci-
enty i pro personál oddělení 
přináší kvalitnější obraz další 
možnosti v upřesnění diagnózy, 
a tím i zlepšení následné léčeb-
né péče, což ocenil i Ladislav 
Chlupáč.                     (nk, eva)
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MODERNIZACE RADIOLOGICKÉHO 
ODDĚLENÍ DÁLE POKRAČUJE

Z HLEDISKA INVESTIC BYL 
LETOŠEK ÚSPĚŠNÝ

   V říjnu bylo zahájeno cvičení 
pro těhotné ženy, které se koná 
každý čtvrtek od 10 hodin. Sraz 
je před 10. hodinou ve vestibulu 
nemocnice. Cena za hodinu cvi-
čení je 30 Kč. možno zakoupit i 
permanentku za 300 Kč. Více in-
formací na č. 416 723 816.  (nk)

Primář oddělení radiologie a 
zobrazovacích metod městské 
nemocnice Vladimír Šild vysvět-
lil, v čem spočívají výhody nové-
ho přístroje. Foto Eva Břeňová 

PARKOVÁNÍ UŽ 
JE KOMFORTNÍ

LEOŠ VYSOUDIL
V RADĚ ZŮSTÁVÁ

HROZÍCÍ VYSOKOU ZTRÁTU SE PODAŘILO ELIMINOVAT

    Rekonstrukce odstavné plochy 
před hlavním vstupem do Měst-
ské nemocnice v Litoměřicích, 
kterou řidiči využívají k parko-
vání, skončila. Hlavní stavební 
práce byly zahájeny v polovině 
září a skončily na konci listopa-
du. Probíhaly tak, aby vždy po-
lovina plochy byla k dispozici 
řidičům. Renovace spočívala ve 
vyrovnání původního povrchu, 
v pokládce zámkové dlažby, 
odvodnění prostoru a instalaci 
nového osvětlení. Náklady ve 
výši 3,5 milionu korun uhradil 
zřizovatel, tedy město Litoměři-
ce.                                      (eva)

   Leoš Vysoudil, zůstává členem 
správní rady nemocnice. Nadále 
má na starosti hlavně oblast 
kvality poskytované zdravotní 
péče a jednání s pojišťovnami. 
Jeho úvazek mu však byl na 
vlastní žádost ponížen, neboť si 
otevřel praxi obvodního lékaře 
ve Štětí. „Práce obvodního léka-
ře mi přináší poznatky, které ná-
sledně mohu uplatnit ve vedení 
nemocnice,“ konstatoval Leoš 
Vysoudil.                            (eva)

   Propad ve výši 14 až 16 milionů korun. 
Nepříznivý hospodářský výsledek ve zhruba 
této výši očekávalo vedení litoměřické ne-
mocnice na konci letošního roku. Na konci 
listopadu však vývoj nasvědčoval tomu, že 
ztráta dosáhne „jen“ 800 tisíc korun. 
    Důvodem je hned několik změn, kte-
ré negativně poznamenaly hospodaření 
zdravotnických zařízení v celé republice.  
„Jednak je to systémový pokles plateb od 
zdravotních pojišťoven, což v našem přípa-
dě představuje pokles příjmů o téměř 14 mi-
lionů korun oproti roku 2012. Dále vzrostly 
náklady o zhruba dva miliony korun po zvý-
šení sazby DPH, zároveň došlo k přesunu 
položek ze snížené 15% DPH do základní 
sazby na úrovni 21% DPH, a to zejména u 

zdravotnického materiálu, což představo-
valo nárůst ročních nákladů o další zhruba 
tři miliony korun,“ vyjmenoval negativa, 
jež ovlivnila hospodaření nemocnice, člen 
správní rady Vladimír Kestřánek zabývají-
cí se ekonomikou.  Navíc objem zdravotní 
péče poskytované litoměřickou nemocnicí 
postupně narůstá, což pojišťovny prozatím 
nijak nezohledňují. 
     I když výsledek hospodaření k 31. prosin-
ci pravděpodobně bude mírně záporný, lze 
i tak hovořit o velkém úspěchu, ke kterému 
významně přispěli všichni zaměstnanci, 
včetně vedení nemocnice.
   Za minimalizací předpokládaných ztrát 
z odhadovaných 14 až 16 milionů korun na 
necelý milion stojí efektivní čerpání zdra-

votnického i nezdravotnického materiálu, 
hospodaření s léky, aktivní vyjednávání o 
cenách s jejich dodavateli a důsledné jedná-
ní se zdravotními pojišťovnami. „Za to bych 
chtěl poděkovat všem spolupracovníkům 
v nemocnici, kteří k tomuto výsledku za 
velkého nasazení přispěli,“ uvedl předse-
da správní rady a výkonný ředitel Radek 
Lončák s tím, že ještě během prosince 
bude management pokračovat v úsilí ve-
doucímu k další minimalizaci ztrát. Pokud 
se vyrovnaného hospodářského výsledku i 
přes veškerou snahu nepodaří dosáhnout, 
ztráta bude kompenzována z rezervního 
fondu nemocnice. Nezatíží tedy rozpočet 
zřizovatele, kterým je město Litoměřice.                                                                                         
                                                 Eva Břeňová

  I přes mnohá úsporná opatření 
pokračovalo v roce 2013 vedení 
nemocnice v investiční činnos-
ti. Zásadním způsobem bylo 
modernizováno rentgenové 
pracoviště, pokračuje renovace 
dětského pavilonu, v jehož 
třetím patře vznikly nové ambu-
lance, s příspěvkem zřizovatele 
byla revitalizována plocha pro 
parkující vozidla. 

   Nadále probíhá finančně 
náročná modernizace stravo-
vacího provozu. „V prosinci 
chceme podat žádost o dotaci 
z Regionálního operačního 
programu Severozápad ve výši 
35 milionů korun,“ informoval 
předseda správní rady Radek 
Lončák. „Pokud ji získáme, 
jsme schopni do roku 2015 
modernizaci stravovacího 

provozu kompletně dokončit. 
Případný neúspěch nás v další 
modernizaci sice nezastaví, 
nicméně doba realizace se pro-
dlouží úměrně výši možných 
prostředků, které budeme moci 
v následujících letech postupně 
uvolňovat z vlastních zdrojů.“ 
upřesnil.
   Kromě této žádosti o dotaci 
hodlá vedení nemocnice požá-
dat i o dotaci ve výši 60 milionů 
korun na dovybavení a moder-
nizaci centrálních operačních 
sálů.                                   (eva)

ZAHÁJENO BYLO 
CVIČENÍ PRO TĚHOTNÉ
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  Úřad Regionální rady regionu soudrž-
nosti Severozápad požaduje po městu 
Litoměřice po korekci odvod ve výši jed-
noho milionu korun. Souvisí s projektem 
dostavby a modernizace zimního stadio-
nu, na který město získalo dotaci ve výši 
208 milionu korun. Vedení radnice však 
se závěry auditorské kanceláře Deloitte 
and Touch najaté Ministerstvem financí 
zásadně nesouhlasí, protože postupovalo 
dle v té době platných pravidel a všech-
ny úkony byly v předstihu konzultovány 
s pracovníky Úřadu regionální rady Se-
verozápad. Zvažuje proto, že věc předá 
k posouzení nezávislému soudu. 
   Porušení rozpočtové kázně je specifiko-
váno ve dvou platebních výměrech a pů-
vodně navržený odvod dokonce dosaho-
val téměř pěti milionů korun.  První zněl 
na částku 2,689 milionu korun. Vycházel 
z faktu, že odborná firma, která pro město 
administrovala výběrové řízení, porušila 
o jeden den lhůtu pro podání nabídek 
nadlimitní veřejné zakázky na vnitřní vy-
bavení (místo 52 dnů jen 51 dnů).  Přes-
tože auditor ve své zprávě konstatoval, že 
„takto malá odchylka nemohla ani poten-
ciálně ovlivnit rozhodnutí jakéhokoliv 

dodavatele, zda nabídku v otevřeném 
řízení podá, či nikoliv,“ zněl navržený 
odvod na částku 2,7 milionů korun. Což 
je suma představující zhruba 50 procent 
celkové ceny zakázky! Po korekcích však 
dosáhne  672 tisíc korun.  K chybě došlo 
na straně odborné firmy, která výběrové 
řízení pro město administrovala. Město 
s ní proto zahájí jednání o částečné ná-
hradě škody.
   Druhá část odvodu v původně navržené 
výši 1,266 milionů korun se týkala hlav-
ně vybudování výtahu v objektu, jehož 
stavba byla zvažována již při zpracování 
zadávací dokumentace. Nemohla však 
být dopracována, neboť nebylo známé 
složení konstrukcí stávající administra-
tivní budovy, v níž je nyní výtah situován. 
Po odkrytí bylo zjištěno, že skladba nos-
ných a nenosných konstrukcí vestavbu 
výtahu do stávajícího systému umožní. 
Názor projektanta byl podpořen žádostí 
Sdružení pro životní prostředí zdravotně 
postižených v ČR, a to z důvodu budou-
cího využití sportoviště zdravotně handi-
capovanými občany. Oprávněnost poža-
davku potvrdila praxe, neboť na zimním 
stadionu již proběhla řada akcí určených 

lidem s tělesným i mentálním postižením. 
„Navíc výtah město zaplatilo z vlastních 
prostředků, nikoliv z dotace,“ zlobí se 
místostarosta Karel Krejza.  I přesto má 
po korekci původně navržené částky za-
platit odvod ve výši 316 tisíc korun. 
   „Postupovali jsme dle v té době plat-
ných pravidel a všechny úkony byly kon-
zultovány s pracovníky Úřadu regionální 
rady Severozápad, o čemž existují i zápi-
sy,“  ujišťuje vedoucí odboru územního 
rozvoje Městského úřadu v Litoměřicích 
Venuše Brunclíková. 
      Vzhledem k tomu, jak velké finanční 
prostředky město získalo a s ohledem na 
výše popsané skutečnosti, vykazují zjiš-
těné skutečnosti malou míru významnosti 
u tak stavebně náročného projektu, jakým 
dostavba a modernizace zimního stadionu 
bezesporu byla. „Obzvláště uvědomíme-
-li si, že obdobně náročné projekty byly 
v Litoměřicích na rozdíl od jiných měst 
úspěšně realizovány hned čtyři – kromě 
zimního stadionu i stavba domova pro 
seniory na Dómském pahorku, moderni-
zace gotického hradu a stavba západního 
mostu přes Labe,“ poukázal na důležitý 
fakt starosta Ladislav Chlupáč.        (eva)

IKTOVÉ CENTRUM 
DOSTALO DOTACI

RADNICE NESOUHLASÍ S VYMĚŘENÝM ODVODEM

   Zdravé město Litoměřice 
chce stejně jako v předchozích 
letech podpořit aktivní obča-
ny, organizace a spolky, které 
mají zajímavé nápady, chtějí 
vylepšit své okolí nebo udělat 
něco pro druhé, ale chybějí jim 
peníze. 
    K podpoře dobrých nápadů 
vyhlašuje proto výzvu k před-
kládání žádostí o poskytnutí fi-
nančních příspěvků z Interního 
grantového systému Zdravého 
města Litoměřice pro rok 2014. 
Rozdělena bude částka 150 
tisíc korun (po schválení radou 
města 3. 12.). Grant je posky-
tován na projekty realizované v 
období  1.  března do 31. pro-
since příštího roku.  Maximální 
výše grantu na jeden projekt je 
20 tisíc korun. Grant může tvo-
řit maximálně 80 % celkových 
nákladů projektu. Zpracované 
žádosti o poskytnutí grantu je 
třeba doručit do 5. února.
   Realizované projekty by měly 
pomoci naplňovat Plán zdraví a 
kvality života města Litoměři-
ce a řešit problematiku vzešlou 
z veřejných fór. Dalším krité-
riem hodnocení je téma roku, 

kdy pro rok 2014 bylo komisí 
Zdravého města  vybráno téma  
„Čisté město, je to na nás“.
   Bližší informace o pravidlech 
pro poskytnutí finančního 
příspěvku, včetně příslušných 
formulářů najdete na  interneto-
vých stránkách Zdravého města 
Litoměřice v sekci granty a do-
tace http://zdravemesto.litom
erice.cz/granty-a-dotace.html. 
Dne  13. ledna od 15 hodin  
proběhne v budově městského 
úřadu v Pekařské ulici kon-
zultační schůzka k podávání 
žádostí o dotaci. 
   V roce 2013 bylo z tohoto 
grantu podpořeno celkem 
devět projektů, z toho šest  
odpovídalo tématu roku 2013 
„Mezigenerační spolupráce“.  
Podpořeny byly projekty Den 
dýní, Mezigenerační setkávání 
v knihovně, Lidé pro lidi, Tý-
den zdraví na ZŠ a MŠ Lingua 
Universal, Živý ostrov naše ra-
dost, pro zdraví všech generací, 
Komunitní projednávání pro-
blémů Litoměřic, Netradiční 
rukodělné techniky v Diakonii, 
Hrátky s Otíkem aneb  Zootera-
pie pro seniory.                   (rv)

ZDRAVÉ MĚSTO LITOMĚŘICE 
PODPOŘÍ DOBRÉ NÁPADY

   Městská nemocnice v Litomě-
řicích získala téměř 25 milionů 
korun z Integrovaného operač-
ního programu spravovaného 
Ministerstvem zdravotnictví na 
modernizaci a dovybavení ikto-
vého centra, jež pečuje o pacien-
ty s cévní mozkovou příhodou. 
Jednou z podmínek přidělení 
dotace přitom bylo i doložení 
finančního zdraví. 
   „Z úspěchu máme radost, pro-
tože za ním stojí více než dvou-
leté úsilí, za což je třeba vyjádřit 
velký dík všem pracovníkům, 
kteří se na přípravě podkladů 
podíleli, včetně předchozího 
vedení nemocnice“ uvedl před-
seda správní rady nemocnice 
Radek Lončák. 
   Získaná dotace je určena nejen 
na nákup zdravotnické techni-
ky a různých technologií pro 
jednotku intenzivní péče, ale 
například i na nákup pomůcek 
pro rehabilitační oddělení, jehož 
cílem je vrátit pacienty po mrt-
vici do běžného života. Součástí 
iktového centra je totiž  nejen 
jednotka intenzivní péče, ale i 

lůžkové neurologické oddělení, 
oddělení radiologie a zobrazo-
vacích metod, oddělení klinic-
kých laboratoří, rehabilitační 
oddělení a oddělení následné 
péče.
  Litoměřická nemocnice 
získala statut iktového centra 
v dubnu roku 2012 poté, co 
prokázala vysokou kvalitu péče, 
požadovaný objem péče o paci-
enty po mrtvici a kvalifikovaný 
personál. Statut jí byl udělen na 
základě doporučení Komise pro 
specializovanou péči v oboru 
neurologie a na základě míst-
ního šetření. V něm získala lito-
měřická nemocnice jako jediná 
v ČR plný počet bodů.  
   Vzhledem k tomu, že počet 
pacientů s cévní mozkovou pří-
hodou roste, je třeba nabídnout 
síť specializovaných pracovišť. 
Ta jsou v ČR rozdělena na tři 
stupně péče. Na nejvyšším 
stupni se nacházejí komplexní 
cerebrovaskulární centra, na 
nižším iktová centra a na zá-
kladním stupni ostatní cerebro-
vaskulární péče.    Eva Břeňová
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   Pamětní mince, vydané měs-
tem Litoměřice u příležitosti 
160. výročí narození a 100. vý-
ročí úmrtí Ferdinanda Blumen-
tritta, přebírali na radnici 3. říj-
na z rukou starosty Ladislava 
Chlupáče děti i dospělí. Šlo o 
účastníky vědomostní soutěže, 
kterou radnice vyhlásila na po-
čátku září jako vzpomínku na 
čestného občana města. 
    „Jsem rád, že osobnost bý-
valého středoškolského profe-
sora Ferdinanda Blumentritta 
vzbudila zájem jak u mladší, 

tak i starší generace,“ uvedl 
starosta. Soutěže se zúčastnilo 
55 osob. Jen 34 z nich však 
zaslalo správné odpovědi na tři 
soutěžní otázky. Nejvíce účast-
níků přitom tvořili žáci Sou-
kromé základní školy Lingua 
Universal. „Je to symbolické, 
protože škola sídlí v budově, 
kde profesor Blumentritt půso-
bil jako ředitel reálného gym-
názia,“ poukázala na důležitý 
fakt asistentka starosty Jana 
Váchová, organizátorka soutě-
že.                                     (eva)

  Stát chce mít přehled o každém, byť z hle-
diska prodaného množství nevýznamném 
prodejci alkoholu. Například i provozovatel 
cukrárny, v níž se podává grog nebo horká 
griotka, nově musí požádat živnostenský 
úřad o koncesi, aby mohl alkoholický nápoj 
prodávat. Klasická živnost volná nebo řeme-
slná hostinská už nestačí. 
   Dne 17. října totiž nabyla účinnosti novela 
živnostenského zákona, která kromě jiného 
reguluje prodej kvasného lihu, konzumního 
lihu a lihovin. Pro plynulý přechod podniká-
ní ze stávající úpravy na novou právní úpra-
vu byla přijata přechodná ustanovení.
   „Podnikatel, který je ke dni nabytí účin-
nosti zákona oprávněn prodávat kvasný líh, 
konzumní líh nebo lihoviny, může v čin-
nosti pokračovat ještě šest měsíců ode dne 
nabytí účinnosti zákona. Požádá-li v této 

lhůtě živnostenský úřad o koncesi pro prodej 
kvasného lihu, konzumního lihu nebo liho-
vin, prodlužuje se mu lhůta, kdy je v prodeji 
oprávněn pokračovat až do doby pravomoc-
ného rozhodnutí o udělení koncese,“ upozor-
nila vedoucí litoměřického živnostenského 
úřadu Marcela Škrancová. Rozhodovat se 
bude ve správním řízení. Koncesi získají 
všichni, kteří o ni požádají. Ti, co již měli 
oprávnění na Hostinskou činnost či živnost 
volnou nebo koncesi na výrobu a zpracování 
lihu a lihovin, ji navíc získají bezplatně. 
    Kdo nesplní svou povinnost ve stanovené 
lhůtě a o vydání koncese nepožádá, přijde o 
možnost jejího bezplatného získání a součas-
ně o možnost prodeje lihovin. V případě, že 
v prodeji lihovin bude pokračovat bez platné 
koncese, dopustí se neoprávněného podni-
kání.  Vystavuje se tak sankci, která může 

dosáhnout až jednoho milionu korun. 
   „Tato změna se týká podnikatelů, kteří již 
vlastní koncesi na „Výrobu a úpravu kvasné-
ho lihu, konzumního lihu, lihovin a ostatních 
alkoholických nápojů“ v případě, že mají 
provozovnu pro zajištění prodeje na jiné 
adrese než výrobní provozovnu. Zároveň 
ale i podnikatelů, kteří prodávali lihoviny 
v rámci oboru živnosti volné Velkoobchod 
a maloobchod a také v rámci živnosti řeme-
slné Hostinská činnost. Stejně tak o ni musí 
od 17. října letošního roku žádat každý začí-
nající podnikatel, pokud bude chtít lihoviny 
v rámci své podnikatelské činnosti prodá-
vat,“  upřesnila vedoucí  Škrancová.
   Za lihovinu je považován  alkoholický 
nápoj určený k lidské spotřebě o minimálním 
obsahu etanolu 15 % objemových jednotek, 
tedy vše kromě piva a vína.                   (eva)

KAŽDÝ PRODEJCE ALKOHOLU MUSÍ ŽÁDAT O KONCESI

VOLBY VYHRÁLO HNUTÍ ANO 

RADNICE VYDALA 
PAMĚTNÍ MINCE

Pamětní medaile připomínající Blumentrittovu osobnost  přebírali z 
rukou starosty a jeho asistentky Jany Váchové účastníci vědomostní 
soutěže.                                                                 Foto Eva Břeňová

    Celkem 57,9 procenta  voličů 
dorazilo v Litoměřicích v pátek 
25. a v sobotu 26. října k urnám 
v celkem 30 volebních okrs-
cích. V absolutních číslech to 
znamená, že přišlo 11 273 osob 
starších osmnácti let z celkové-
ho počtu 19 463 voličů s trva-
lým bydlištěm v Litoměřicích.  
   Největší důvěry se u Litomě-
řičanů  těšilo sdružení ANO, 
jež získalo 19 procent hlasů. 
Jen o procento méně obdržela 
sociální demokracie (18%),  za 
níž pouze o desetiny zaostali 
komunisté (17,45%). 
   Výsledek v Litoměřicích je 
tak odlišný od výsledků do-
sažených na celorepublikové 
úrovni,  kde nejvyšší počet 
hlasů získala sociální demo-
kracie  a „až“ druhé skončilo 
hnutí  ANO.
  ODS ani v Litoměřicích ne-

uspěla. Obdržela zde jen 9,9 
procenta, což stačilo stejně 
jako na celorepublikové úrovni 
na celkové páté místo, když ji 
předstihla i TOP 09. 
   Starosta Litoměřic Ladislav 
Chlupáč se z šestého místa kan-
didátky ODS do Parlamentu ČR 
neprobojoval, ač ho preferenční 
hlasy voličů vynesly na pěkné 
druhé místo. Postoupil však 
pouze lídr kandidátky. Neuspěli 
ani další litoměřičtí zastupitelé 
–  Lukáš Znojemský z ČSSD a 
Jiří Landa z KDU-ČSL.  
   Litoměřice  však mají  v Par-
lamentu ČR  svého zástupce 
– trvalé bydliště zde totiž má 
Richard Brabec, jednička na 
kandidátce hnutí ANO v Ústec-
kém kraji.  Zájmy Litoměřicka 
pak v Parlamentu ČR bude há-
jit i komunista  Josef  Šenfeld  
z Hoštky.                           (eva)

Volit přišla i Magdalena Miky-
nová.             Foto Eva Břeňová 

    Město Litoměřice se rozhodlo 
pomoci Filipínám, kde po řádění 
tajfunu zůstaly stovky mrtvých 
lidí a obrovské materiální ško-
dy. Radní zaslali 20 tisíc korun 
(max. částka, o které mohou 
rozhodnout)  a zastupitelé poté 
dalších 50 tisíc na konto obecně 
prospěšné společnosti Člověk 
v tísni, jejíž pracovníci na místě 
pomáhají s odstraňováním ná-
sledku řádění přírodního živlu. 
   Po poradě s filipínskou am-
basádou jde o nejrychlejší a 
nejúčinnější cestu, jak prostřed-
nictvím Člověka v tísni pomoci.  
„Věříme, že se k nám připojí 
další lidé, kteří chtějí vyjádřit 
solidaritu s filipínským náro-
dem,“ uvedl starosta Ladislav 
Chlupáč, který v dopise zasla-
ném na filipínské velvyslanectví 
vyjádřil  jménem města lítost 
nad neštěstím.                    (eva) 

TAKÉ LITOMĚŘIČTÍ 
MYSLÍ NA FILIPÍNY
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  Zhruba tři desítky obyvatel 
Miřejovické stráně se 21. října 
zúčastnily v salonku domu kul-
tury diskusního setkání s mís-
tostarostou Václavem Červínem, 
pracovníky odboru územního 
rozvoje a odboru dopravy měst-
ského úřadu a stavebního úřadu. 
Společně diskutovali o problé-
mech, jež brání dalšímu rozvoji 
lokality. 
   Infrastruktura Miřejovické 
stráně se v posledních několika 
letech dynamicky rozvíjí. Do-
končena byla stavba nových ko-
munikací, chodníků či veřejného 
osvětlení. Do konce roku bude 
postavena i dešťová kanalizace 
pro ulice Broskvová, Trnková a 
další části. Ještě v listopadu pak 
má být zahájena stavba nového 
parku, na který město získalo 
právě v těchto dnech dotaci ve 
výši 2,5 milionu korun.  
   Další rozvoj infrastruktury je 
však ohrožen. „Brání mu neo-
chota majitelů některých pozem-
ků odprodat městu za odhadní 
cenu části pozemků, přes něž 
by měly vést nové komunikace, 
nebo mohly být dostavěny další 
úseky již vybudovaných komu-
nikací. Což by zlepšilo průjezd-

nost vozidel některými částmi 
této dynamicky se rozvíjející 
zóny,“  uvedl místostarosta Čer-
vín. Ačkoliv vyjádřil pochopení 
směrem k lidem, kteří pozemky 
vlastní řadu let a nechtějí je od-
prodat, ani nedovolí, aby přes ně 
vedla nová komunikace, jedním 
dechem dodal:  „Bez vzájem-
ných ústupků však dalšího roz-
voje nedosáhneme.“ 
   Situací na Miřejovické stráni 
se budou zabývat i zastupitelé na 
některém z příštích jednání. 

(eva)

   2. - 3.12.  U Kapličky

   3. - 4.12. Fillova

   5. - 6.12. Marie Pomocné

  9. - 10.12. Na Mýtě

10. - 11.12. Topolčianská 

12. - 13.12. Žižkova

16. - 17.12. Březinova cesta

17. - 18.12. Neumannova

19. - 20.12. Smetanova

30. - 31.12. Husova 

Velkoobjemové kontejnery jsou při-
stavovány v uvedený den od 14,00 
do 15,00 hodin a odváženy násle-
dující den ráno do 10,00 hodin. 
Informace o rozmístění o vánočních 
svátcích naleznete na webových 
stránkách města.

KONTEJNERY

   V období vánočních svátků 
a na Nový rok, tj. ve dnech 24. 
prosince až 1. ledna, bude svoz 
komunálního odpadu probíhat 
dle standardního harmono-
gramu, tedy jako v běžných 
dnech. Dle pravidelného har-
monogramu se uskuteční také 
svoz separovaných složek ko-
munálního odpadu (tj. papíru, 
plastu a skla).                    (le) 

   Svoz bioodpadu ze sběrných 
nádob, který pro občany města 
zajišťuje městský úřad prostřed-
nictvím svozové firmy BEC 
odpady, byl prodloužen. Poslední 
svoz se letos uskuteční 9. prosin-
ce. Poté mohou lidé odkládat od-
pad ze zeleně, stejně jako v prů-
běhu celého kalendářního roku, 
na sběrném dvoře. Informace 
o  svozu bioodpadu v roce 2014 
naleznete na webových stránkách 
města.                                     (le)

DALŠÍ ROZVOJ INFRASTRUKTURY
JE NA STRÁNI OHROŽEN 

Místostarosta Červín názorně vysvětlil, kde jsou pomyslné „doprav-
ní špunty“, jež brání dalšímu rozvoji infrastruktury na Miřejovické 
stráni.                                                                    Foto Eva Břeňová 

   Do šestého ročníku celo-
krajské soutěže „O nejlepší 
potravinářský výrobek Ústec-
kého kraje – Kraje Přemysla 
Oráče“ se přihlásilo letos 
celkem 165 výrobků od 45 
výrobců. Je to rekordní počet 
přihlášených ze všech podob-
ných krajských i regionálních 
soutěží v ČR. Mezi oceněný-
mi byl i zástupce Litoměřic. 
V kategorii masných trvanli-
vých výrobků získal ocenění 
Paprikáš z litoměřické rodin-
né firmy Chovaneček, s.r.o. 
   Soutěž „Přemysla Oráče“ 
byla organizována v letošním 
roce pod záštitou hejtmana 
Oldřicha Bubeníčka a za 
finanční podpory Ústeckého 
kraje. V září zasedala ne-
závislá osmičlenná hodno-

titelská komise složená ze 
zástupců Ústeckého kraje, 
Státní zemědělské a potra-
vinářské inspekce, Státní 
veterinární správy, SZIF 
– regionální pracoviště v Ústí 
nad Labem, Agrární komory 
ČR a Krajské hygienické 
stanice. Komise hodnotila 
všechny přihlášené výrobky. 
Navrhla přiznat značku Nej-
lepší potravinářský výrobek 
Ústeckého kraje devíti výrob-
kům z jednotlivých kategorií 
a udělila i další mimořádná 
ocenění. 
   Vítězné výrobky z této 
soutěže i z celostátní soutěže 
Regionální potravina Ústec-
kého kraje byly vystaveny 
na výstavišti Zahrada Čech v 
Litoměřicích.                (šeb)

ÚSPĚCHY LITOMĚŘICKÝCH FIREM
PAPRIKÁŠ Z LITOMĚŘIC 

USPĚL V SOUTĚŽI    Přední dodavatel komponentů 
a zařízení pro průmysl, litomě-
řická společnost HENNLICH, 
vloni zvýšila tržby na rekord-
ních 658 milionů korun. Oproti 
roku 2011, kdy firma utržila 
636 milionů korun, to před-
stavuje růst o 3,5 procenta. Ve 
srovnání s rokem 2010 zvýšila 
tržby o více než polovinu. 
    „Růst firmy v loňském roce 
souvisel především s mírným 
oživením některých odvětví 
českého průmyslu a zvýšením 
podílu našeho exportu přede-
vším do zemí východní Evro-
py. Podařilo se nám také dále 
zvýšit podíl vlastní výroby na 
celkových tržbách. Realizovali 
jsme například dodávku speci-
álního manipulátoru pro letec-
ké motory na dopravní letoun 
Superjet ruského leteckého 

gigantu Suchoj. Věříme, že 
nám zakázka otevře dveře do 
nového odvětví,“ řekl ředitel 
společnosti Pavel Šumera. 
    HENNLICH loni otevřel 
rozšířenou část areálu za 120 
milionů korun, ve které vznik-
lo také  výzkumné a vývojové 
centrum. „Náš výzkum a vývoj 
směřuje především do oblasti 
obnovitelných zdrojů energií a 
opětovného využití odpadních 
energií,“ uvedl Pavel Šumera. 
    V novém areálu loni spo-
lečnost HENNLICH otevřela 
vlastní Baby Club pro děti 
zaměstnanců. Funguje také 
pro zaměstnance krizová SOS 
linka. „I díky těmto krokům a 
podpoře našich zaměstnanců 
jsme loni získali titul Zodpo-
vědná firma Ústeckého kraje,“ 
doplnil Pavel Šumera.       (jon)

HENNLICH ZVYŠUJE TRŽBY

SVOZ ODPADU BUDE 
DLE HARMONOGRAMU

SVOZ BIOODPADU
BYL PRODLOUŽEN



FOTOSOUTĚŽ
   Prezentovat sociální služ-
by poskytované ve městě je 
cílem fotografické soutěže, 
kterou vyhlásili pracovníci 
odboru sociálních věcí a 
zdravotnictví městského 
úřadu pod názvem „Sociální 
služby očima veřejnosti“.
  „Těšíme se, že zaslané 
fotografie přiblíží vnímání 
sociální tematiky očima ve-
řejnosti,“ uvedla vedoucí od-
boru Renáta Jurková.  Soutěž 
je určena pro všechny věkové 
skupiny profesionálních i 
amatérských fotografů.
   Fotografie posílejte do 30. 
dubna. Snímky vyhodnotí 
odborná komise.  „Vernisáž 
spojená s předáním cen 
proběhne v příštím roce 
v Domově na Dómském pa-
horku,“ upřesnila pracovnice 
odboru Jana Hanousková.
 Více informací nalez-
nete na stránkách http:
//komplan.litomerice.cz/. Zde 
je uveden přehled poskytova-
ných sociálních služeb. (eva)
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   V polovině října proběhl v divadle 4. roč-
ník divadelní benefice ochotnických soubo-
rů s výtěžkem pro Centrum pro náhradní 
rodinnou péči. Prostřednictvím benefice se 
podařilo získat celkem 45 952 Kč, které po-
putují na službu doučování dětí v náhradní 
rodinné péči.  Od pátku do neděle se v rámci 
představilo devět ochotnických divadelních 
souborů z blízkého i vzdálenějšího okolí. 
K vidění byly komedie pro dospělé i pohád-
ky pro děti.
    Divadelní benefici již tradičně pořádalo 
Hynkovo hravé divadlo (dále jen HHD) 
a Centrum pro náhradní rodinnou péči 
(dále jen NRP),  a to s podporou města a 
Městských kulturních zařízení. Představení 
zhlédlo celkem 473 diváků. Divadelní be-

nefiční festival zaštiťuje svou patronací re-
žisérka, scénáristka, hudebnice Alice Nellis, 
která je patronkou Centra pro NRP.

    Podařilo se vytvořit tradici a opět věnovat 
celý říjnový víkend dětem v náhradní rodin-
né péči. „Moc si vážíme toho, že se ochot-
níci rozhodli podpořit právě děti v osvoji-
telských a pěstounských rodinách, a že nám 
již čtvrtým rokem zachovali svou přízeň. 
Velice oceňuji nadšení a ochotu každého, 
kdo s beneficí pomohl nebo ji podpořil. 
Chtěla bych poděkovat městu Litoměřice 
za zapůjčení prostor Divadla K. H. Máchy 
a přidělený grant na realizaci akce. Také 
děkuji všem ochotníků, kteří vystoupili bez 
nároku na honorář. Díky tomu můžeme celý 
výtěžek použít na službu pro děti,“ řekla 
Margita Šantavá, vedoucí Poradny pro NRP, 
kterou Centrum provozuje.                                             

Roman Munčinský

  „Komunitní plánování je 
kuchařkou sociálních služeb,“ 
prohlásil místostarosta Jan-
Szántó. Učinil tak 7. října v 
konferenčním sále hradu, kde 
se setkali poskytovatelé sociál-
ních služeb z Litoměřic a okolí 
se zástupci městského úřadu a 
krajského úřadu. Litoměřice 
totiž připravují již čtvrtý Ko-
munitní plán sociálních služeb, 
a to pro období 2014 až 2017.
   Jeho cílem je rozšiřování 
sítě sociálních služeb, další 
zkvalitňování sociálních slu-

žeb, vytváření pracovních míst 
pro sociálně znevýhodněné a 
v neposlední řadě i propojení 
sociálních a zdravotních slu-
žeb. „S ohledem na koncepč-
nost jde o důležitý dokument,“ 
upozornily na jeho význam 
pracovnice odboru sociálních 
věcí a zdravotnictví Městského 
úřadu v Litoměřicích Denisa 
Dobešová a Jana Hanousková, 
které mají jeho přípravu na 

starosti. 
   Jednání se neslo v duchu 
uživatelské, odborné, ale i po-
litické roviny. Je totiž vždy na  
politické reprezentaci, jakou 
částkou přispěje z rozpočtu 
města či obce na sociální služ-
by. Litoměřice přitom v tomto 
ohledu dlouhodobě patří mezi 
města, jež přispívají nejvíce. 
„V letošním roce podpořilo 
město poskytovatele sociálních 

služeb, kteří se rekrutují z řad 
neziskového sektoru, zhruba 
16 miliony korun. Celkem však 
je na sociální služby vyčleněno 
24 milionů korun,“ informova-
la vedoucí odboru sociálních 
věcí a zdravotnictví městského 
úřadu Renáta Jurková.  
   Komunitní plán města Lito-
měřice, jehož výslednou podo-
bou se mají zabývat zastupitelé 
na jaře příštího roku, přitom 
bude důležitým podkladem pro 
střednědobý plán Ústeckého 
kraje.                                (eva)

     Červnovou povodeň připo-
mínají již jen místy vlhká zeď 
a zapnuté vysoušeče.  Jinak 
přízemní část azylové ubytov-
ny v Želeticích, provozovaná 
občanským sdružením Naděje, 
svítí novotou. Za přítomnosti 
starosty Ladislava Chlupáče a 
vedoucí odboru sociálních věcí 
a zdravotnictví Renáty Jurkové  
byla v říjnu rekonstruovaná část 
objektu představena veřejnosti.  
Její obyvatelé se do ní začali 
stěhovat vzápětí.
   Škody na objektu, jehož pří-
zemní část povodeň zaplavila 
až ke stropu, dosáhly zhruba 1,2 
milionu korun. Přesné vyčíslení 
ještě není u konce, nicméně 
uhrazeny budou z pojistky 
města, v jehož majetku se bu-
dova nachází. „Zatímco běžné 
zařízení jsme díky včasnému 
upozornění na hrozící nebezpečí 
stihli vystěhovat do vyšších pa-
ter nebo do Jiříkových kasáren, 
pevně nainstalované věci přišly 
vniveč. Zničená byla okna, dve-
ře, elektrorozvody, podlahy, ale 

i sádrokartonové příčky,“ popsal 
rozsah škod vedoucí ubytovny 
Robert Krejčí,  který společně 
s oblastním ředitelem Naděje 
Alešem Slavíčkem poděkoval 
městu za pomoc při evakuaci i 
při odstraňování škod.  
   Ubytovna nabízí azyl jak ro-
dinám s dětmi, tak i ženám bez 
domova. V kraji je jediná své-
ho typu. Zcela novou službou 
je noclehárna pro ženy, která 

v Litoměřicích dosud chyběla. 
„V rámci rekonstrukce jsme 
z jedné místnosti vybudovali 
noclehárnu pro ženy s  kapa-
citou čtyř lůžek a s vlastním 
sociálním zařízením,“ upřesnil 
Aleš Slavíček. 
   Celkem ubytovna nabízí 75 
míst pro rodiny s dětmi a 16 
azylových lůžek pro ženy, z če-
hož čtyři slouží pouze k přespá-
ní na jednu noc.     Eva Břeňová 

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ JE 
KUCHAŘKOU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

DIVADELNÍ BENEFICE POMOHLA PĚSTOUNSKÝM RODINÁM

Šek přebraly pracovnice Poradny pro NRP 
a Roman Munčinský, principál Hynkova 
hravého divadla. 

VZNIKLA NOCLEHÁRNA PRO ŽENY

Starosta Chlupáč a ředitel oblastní pobočky Naděje Aleš Slavíček 
přestřihli pásku, aby po týdnech úmorné práce při odstraňování 
povodňových škod zdůraznili význam okamžiku. Foto Eva Břeňová 



     Celkem 430 tisíc korun 
vynesla Diakonii aukce, 
kterou společně s Centrem 
cestovního ruchu pořádala 8. 
listopadu v hradu. V pořadí 
již 19. charitativního večera 
spojeného s aukcí umělec-
kých děl a výrobků chráněné 
dílny se účastnily zhruba dvě 
stovky lidí. Zdatným licitá-
torem byla herečka a šan-
soniérka Chantal Poullain, 
které zdatně sekundoval 
jednatel Diakonie Zdeněk 
Bárta. Částka stejně jako 
v předchozím roce je určena 
na vybudování výtahu v sídle 
Diakonie v Rooseveltově uli-
ci.                                  (eva)
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    Senioři mají chuť a zájem být 
počítačově gramotní.  Příkladem 
je více než 40 mužů a žen od 
60 do 83 let, kteří převzali 18. 
října v hradu od místostarosty 
Jana Szántó a vedoucí odboru 
sociálních věcí a zdravotnictví 
městského úřadu Renáty Jur-
kové certifikát o absolvování 
počítačového kursu. 
 „Absolvovali 33 hodin, v prů-
běhu kterých jsme je učili 
základům operačního systému 
Windows, programy Word a 
Excel, práci s internetem, e-mai-
lem a skypem,“ uvedl Miroslav 
Chlumský, jednatel občanského 
sdružení Klika 1, které kursy 
s finanční podporou města or-
ganizuje, a to jak na základní, 
tak i na pokročilejší uživatelské 
úrovni. Zájem seniorů je přitom 
značný.
   „Velmi nás to těší, protože 
nejde o marně vynaložené pro-
středky,“ uvedl místostarosta 
Szántó, který slíbil finanční 
podporu na organizaci počíta-

čových kursů i v příštím roce. 
Letos  na ně město vyčlenilo 300 
tisíc korun, tedy stejnou částku 
jako loni. 
   „Za tuto možnost jsem velmi 
ráda, stejně tak jsme všichni oce-
nili  trpělivost lektorů. Koupila 
jsem si notebook a prostřednic-
tvím skypu, e-mailu a facebooku 
jsem ve větším kontaktu s dětmi 

a vnoučaty,“  uvedla Mária 
Lázničková, jíž vnuk vytvořil i 
vlastní facebookový profil. 
   Senioři, kteří mají naučit se 
základům práce s počítačem, 
případně si prohloubit dosavadní 
znalosti, se mohou hlásit na tel. 
č. 777 772 719 nebo prostřed-
nictvím e-mailu na adrese: kli-
ka1@seznam.cz                 (eva)

    Domov U Trati proslavil nejen úspěšný pěvecký 
sbor Bábinky. Pochlubit se může i dobrou pověstí, 
za kterou stojí  dlouhodobé úsilí zdejšího personá-
lu.  „Osobně sem chodím velmi rád. Vládne zde 
totiž uvolněná a příjemná atmosféra,“  pronesl sta-
rosta Ladislav Chlupáč, když vstupoval o Dni ote-
vřených dveří do zařízení zřizovaného Ústeckým 
krajem,  jež poskytuje domov mobilním seniorům 
starším 65 let. Ač neohlášen, vedoucí zařízení 
Renata Mrvová ho vřele přivítala a provedla zaří-
zením s kapacitou 90 míst, přičemž dvacet z nich 
je v tuto chvíli neobsazeno. 
   Dveře od bytů, jejichž obyvatelé byli zrovna 
doma, byly starostovi doslova „dokořán“. „Kdy-
bychom  to bývali věděli, připravili bychom 
pohoštění,“ vítali s úsměvem návštěvu partneři 
Eva Špendlíková a Ludvík Antony, kteří se do 
litoměřického domova přestěhovali před několika 

lety. Žijí v útulném bytečku, který si nemohou 
vynachválit. Stejně jako služby, jež jim jsou zde 
poskytovány. 
    Uživatelé při přijetí nehradí jednorázový popla-
tek.  Hradí  pouze částku za poskytované sociální 
služby, která se skládá z ubytování a celodenního  
stravování.  Liší se dle kategorie bytové jednotky. 
Například byt pro jednoho uživatele stojí 175 ko-
run a den. Celodenní strava vyjde na 145 korun.  
Jde o jednopokojové byty se sociálním zařízením 
a kuchyňkou nebo dvoupokojové se společnou 
kuchyňkou a sociálním zařízením. Každý uživatel 
má také přístup na balkon a možnost donést si 
vlastní doplňky pro zútulnění pokoje. 
   Senioři mají zajištěn úklid, praní a žehlení prá-
dla, údržbu, odvoz odpadu. Probíhá  zde řada akcí. 
Dochází sem rehabilitační pracovnice a kadeřnice, 
pedikérka, kosmetička.                  Eva Břeňová  

  Objekt bývalé mateřské ško-
ly Pohoda na sídlišti Střed je 
smysluplně využit. Nové sídlo 
zde má Diecézní charita, která 
se sem přestěhovala z Dóm-
ského náměstí. S ředitelstvím 
do modernizované budovy 
přesídlily také Poradna pro 
osoby v zadluženosti, Poradna 
pro cizince, Oddělení pomoci 
při  mimořádných událostech a 
pomoci do zahraničí, Dobrovol-

nické centrum a Charitní šatník.
   Budovu Diecézní charita 
zakoupila loni od města a 
následovala její kompletní re-
konstrukce. V lednu zde otevře 
i „Česko-německou mateřskou 
školu svaté Zdislavy“. Bude 
soukromá a kromě jazykových 
znalostí se zaměří také na 
etickou výchovu vycházející z 
křesťanství.
   Modernizovaný objekt byl 

veřejnosti představen 25. října. 
Nejprve se uskutečnila mše sva-
tá celebrovaná biskupem Janem 
Baxantem. Poté se hosté přesu-
nuli do sídla charity. Nechyběli 
mezi nimi ani zástupci  radnice, 
kteří poděkovali vedení charity 
v čele s ředitelkou Růženou 
Kafkovou  za záslužnou činnost 
odvedenou v oblasti sociálních 
služeb. Zároveň představili 
malometrážní byty pro seniory, 
které město vybudovalo ve zbý-
vající části objektu, jež zůstala 
v jejím vlastnictví.       (ek, eva)

O POČÍTAČOVÉ KURZY MAJÍ SENIOŘI ZÁJEM

Certifikát z rukou místostarosty Jana Szántó převzala i Jindřiška 
Severová.                                                               Foto Eva Břeňová

Díla pro Diakonii
dražila Chantal 

V BÝVALÉ „POHODĚ“ JSOU BYTY 
PRO SENIORY A CHARITA

NEJEN BÁBINKY PROSLAVILY DOMOV U TRATI

Starostu přivítala i Jaroslava 
Kupcová, 90letá vitální žena, 
která se pochlubila rodinnými 
fotkami.        Foto Eva Břeňová

Chantal Poullain věnovala 
Diakonii 50 tisíc korun z na-
dace Archa Chantal. Přidala 
i svou knihu Život na laně a 
CD s francouzskými šansony, 
jež byla vydražena za 12 tisíc 
korun.       Foto Eva Břeňová



   Dbát na správné složení dětské 
stravy a pozitivně ovlivňovat 
stravovací návyky. To je cílem 
vedení Centrální školní jídelny 
v Litoměřicích, jež je příspěv-
kovou organizací města. V jejím 
čele stojí od roku 2009 Zdeňka 
Kovářová. V souvislosti se za-
hájením nového školního roku 
jsme jí položili několik dotazů.
Kolik dětí se u vás stravuje 
a z jaké nabídky si mohou 
vybírat?
   „Přihlášeno máme 2940 dět-
ských strávníků. Každý den si 
mohou vybrat ze třech druhů 
hlavních jídel. V ceně je zahrnu-
to pití (voda, slazený i neslazený 
čaj)  a polévka. Tu mohou vy-
měnit za některý ze šesti druhů 
zeleninového nebo jednoho 
druhu ovocného  salátu, případ-
ně si vybrat z čerstvého ovoce. 
V nabídce jsou každý den i dva 
druhy dezertů. Nabízíme pouze 
čerstvou zeleninu, sterilizované 
saláty nepoužíváme, kompoto-
vané ovoce pouze jako ozdobu 
dezertů.“
Využíváte polotovary? 
   „Ty ze zásady nepoužíváme, a 
to ani předsmažené karbanátky, 
rybu, květák apod. I bramboro-
vou kaši si připravujeme sami, 
ačkoliv někdy býváme obvi-
ňováni, že je z prášku. Není. 
Upřednostňujeme i regionální 
potraviny,  stejně jako mléčné 
výrobky bez přídavných látek 
s krátkou dobou trvanlivosti a 
nápoje bez konzervantů a umě-
lých sladidel.“

Mění se stravovací návyky dětí?
   „Velmi se snažíme a abychom 
dosáhli vyváženosti, zkoušíme 
na děti různé finty.  Například 
stále platí, že nemají rády luště-
niny.  Tak se je alespoň snažíme 
přimíchat do rizota, do karba-
nátků, tedy do tradičních jídel, 
které víme, že si dají. Obdobný 
problém je i s vařenou zeleni-
nou. Naopak pozitivní je, že děti 
milují mrkvový salát a čerstvé 
ovoce. Obecně mohu říci, že na 
dítěti vidíme, jaké stravovací ná-
vyky si nese z rodiny. Stejně tak 
poznáme, která škola se věnuje 
oblasti zdravé výživy a osvětě.“ 
Jak se říká, dítě mnohdy jí 
očima. Dbáte na to, aby jídlo 
na talíři dobře vypadalo?
   „Snažíme se o to, proto je 
každé jídlo vystaveno, což 
usnadňuje výběr hlavně malým 
školákům. Ovšem musíte vzít 
v úvahu, že mezi půl jednou a 
půl druhou se k nám nahrnou 
desítky dětí a kuchařkám ne-

zbývá tolik času, aby každý talíř 
zdobily, jak bychom si přáli.“ 
Rodiče si občas stěžují, že 
přijde-li dítě po půl druhé, 
kdy mu končí výuka, ne vždy 
dostane maso, případně chybí 
bezmasé jídlo.
   „To je problém hlavně ZŠ 
Boženy Němcové. Masarykova 
škola a gymnázium jsou zde 
s ohledem na vzdálenost vždy 
dřív. Když  k takové situaci do-
jde, nabídneme jiné jídlo nebo, 
pokud se hodí, maso z druhého 
chodu.  Pokud se dítě přesto 
rozhodne dát si například jen 
knedlík s omáčkou, místo chy-
bějícího masa si může vybrat o 
doplněk víc. Nelze zcela přesně 
odhadnout, kolik dětí v daný den 
k obědu dorazí.“ 
Zůstane pro tento školní rok 
stejná cena obědů? 
   „Ke zdražení došlo na jaře 
v souvislosti se změnou DPH u 
potravin. Pokud nedojde k ně-
jaké legislativní úpravě, zvy-
šování cen pro tento školní rok 
neplánujeme.“       Eva Břeňová 
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    V Litoměřicích promovali 
první profesionální manažeři.  
Prestižní certifikát Master of 
Business Administration (MBA) 
převzalo devět studentů v prů-
běhu slavnostního aktu, který 
se uskutečnil v salonku hotelu 
Salva Guarda za přítomnosti 
starosty Ladislava Chlupáče. 
Certifikáty studenti přebírali od 
prezidenta Institutu manažerské 
ekonomie v Litoměřicích, pro-
fesora Vladimíra Gozora.  
   „Těší mě, že v Litoměřicích 
je možno studovat různé stupně 
vysoké školy – jak bakalářský 
nebo  magisterský obor, tak ale 
i MBA,“ konstatoval starosta 

v úvodu promoce.
   Ta proběhla poté, co stu-
denti různých profesí, ať již 
právních, manažerských nebo 
úřednických, úspěšně obhájili 
závěrečnou práci. Celé studium 
se přitom od studia na vysoké 
škole liší. Je postaveno na pro-
pojení teorie s praxí. Manažer 
zpracovává písemné práce, 

které řeší konkrétní problémy. 
„Je složeno z odborných před-
nášek vyučujících profesorů a 
docentů z pražské a bratislavské 
univerzity, z panelových disku-
sí a z dílčích zkoušek ze šesti 
předmětů,“  charakterizoval 
průběh dvouletého vzdělávání 
Antonín Kučera, vedoucí In-
stitutu  manažerské ekonomie 

v Litoměřicích. 
   Podmínkou k zápisu  je mi-
nimálně titul bakaláře. Výuka 
probíhá v hradu vždy o víkendu, 
a to jednou měsíčně.  V součas-
né době již běží druhý cyklus 
studia, které je ohraničeno 
maximálním počtem 12 účast-
níků. „Tento počet je ideální 
vzhledem k tomu, že umožňuje 
kvalitněji realizovat panelové 
diskuse spojené s výměnou 
zkušeností,“ dodal Antonín 
Kučera. 
   Nábor nových studentů pro-
bíhá od listopadu do konce 
prosince.  Více informací na 
www.ime-mba.cz.              (eva)

 V domě kultury se v polovině 
října uskutečnila dvoudenní 
prezentační akce středních škol 
a učilišť, pořádaná Městskými 
kulturními zařízeními Litomě-
řice. Jejím cílem bylo žákům 
opouštějícím základní školu 
pomoci zodpovědět otázku 
– kam dál?  
   „Celkem se prezentovalo 36 
škol nejen z Litoměřicka, ale i 
z Kamenického Šenova, Liber-
ce, Mostu, Rumburku a dalších 
měst,“ informovala ředitelka 
MKZ Věra Kmoníčková. Své 
zastoupení zde měl i litoměřic-
ký úřad práce, respektive infor-
mační a poradenské středisko 
pro volbu povolání. 
   Školy se v DK neprezen-
tovaly jen prostřednictvím 
informačních panelů, letáků a 
jiných tiskovin. Některé z nich 
předváděly výrobky studentů a 
učňů, které v nejednom přípa-
dě vznikaly přímo před zraky 
návštěvníků výstavy. Jiné se 
pochlubily dovednostmi, jež 
mladí lidé získávají v rámci 
školní praxe.                     (eva)

CENTRÁLNÍ ŠKOLNÍ JÍDELNA DBÁ 
NA VYVÁŽENOST DĚTSKÉ STRAVY

Ředitelkou CŠJ je Zdenka Ko-
vářková.        Foto Eva Břeňová 

Studentky Střední školy Pohoda 
tvořily účesy přímo na sále domu 
kultury.          Foto Eva Břeňová  

ŠKOLY SE 
PREZENTOVALY 

TITUL MBA ZÍSKALI V LITOMĚŘICÍCH PRVNÍ MANAŽEŘI 

PLATBY ZA OBĚD
6 – 11 let: 25 Kč
11 – 15 let: 26.50 Kč
nad 15 let: 28 Kč
platba za oběd, kterou pla-
tí rodiče, zahrnuje náklady 
na potraviny
město přispívá každému  
školákovi 14 Kč 
a kraj 12 Kč

•
•
•
•

•
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   V úterý 12. listopadu okolo 23. 
hodiny navštívili čerpací stanici 
u mostu generála Chábery dva 
muži. Po obsluze požadovali 
finanční hotovost, jeden z útoč-
níků mířil na muže za pultem 
zbraní. Když získali peníze, ob-
jekt opustili. Naštěstí nebyl při 
incidentu nikdo zraněn. Policie 
žádá svědky o informace.    (pk)

   Mimořádnou finanční pomoc 
schválili radní města Klubu 
stolního tenisu Kalich a Sportu 
Judo. Stolní tenisté dostanou 
dotaci ve výši 13.500 korun na 
pokrytí zvýšených nákladů na 
činnost sportovního oddílu v le-
tošním roce. Judisté obdrží 15 
tisíc korun na úhradu  nákladů 
souvisejících s účastí na Mis-
trovství Evropy juniorů v Sara-
jevu.                                   (eva)

    Šedesátiletá obyvatelka panelového 
domu v Nezvalově ulici, jež zřejmě vlast-
ní neopatrností způsobila 27. srpna požár 
svého bytu, v pražském popáleninovém 
centru  zemřela. Nepomohla ani obětavá 
pomoc sousedů Miroslava Pospíšila a 
Karla Mikana, kteří byli na místě jako 
první a hořící ženu uhasili, ani její násled-
né vynesení ze silně začouzeného bytu 
s pomocí hlídky městské policie. Dvojici 
strážníků za zásah již starosta Ladislav 
Chlupáč poděkoval. Ve své kanceláři poté  
přivítal i oba sousedy, pány Pospíšila a 
Mikana.
   „Neváhali jste pomoci člověku v nouzi, 
i když situace byla velmi nebezpečná.  
Přitom jste mohli relativně v bezpečí na 
chodbě domu vyčkat příjezdu hasičů.  
Za vaši obětavost jménem celého města 
děkuji,“ pronesl starosta směrem k oběma 

mužům, kteří však svůj přístup označili za 
samozřejmý a o velkou publicitu ani příliš 
nestáli. 
  Přitom svou duchapřítomností zřejmě 
zabránili neštěstí daleko většímu. Hrozil 

totiž výbuch plynu, který mohl ohrozit i 
sousední byty a obyvatele v něm.  „Slyšel 
jsem, jak někdo křičí, že u Evy hoří. Dveře 
však byly zamčené, takže jsem do bytu 
vlezl přes balkon a našel sousedku ležící 
v silně začouzené kuchyni na podlaze. 
Hodil jsem přes ni deku, aby nehořela, a 
odtáhl ji do sousední místnosti,“ popsal 
dramatickou situaci Karel Mikana, který 
před mnoha lety býval velitelem litoměřic-
kých dobrovolných hasičů. Na pomoc mu 
přispěchal i Miroslav Pospíšil, jenž vyrazil 
dveře u bytu.  „Běžel jsem si pro plynovou 
masku, protože bylo třeba rychle vypnout 
přívod plynu, jinak mohl vybouchnout,“  
byl si vědom  rizika Miroslav Pospíšil. 
   Život silně popálené ženy se nakonec 
zachránit nepodařilo, přestože pro ni při-
letěl vrtulník.  Sousedská pomoc však je i 
přesto neocenitelná.                          (eva)

   Hned dvanáct dětí 
ověnčených medai-
lemi z prestižních 
veslařských závodů a 
jejich trenéry v čele 
s předsedou veslař-
ského klubu Zdeňkem 
Peckou přijali 22. říj-
na  na radnici starosta 
Ladislav Chlupáč a 
místostarosta Karel 
Krejza. Rok 2013 
totiž byl pro veslaře 
mimořádně úspěšný, 
neboť se dařilo hlav-
ně dětem. 
 Například zlatou 
medaili z mistrovství 
republiky v kategorii starších 
žáků si přivezli Petr Štefan a To-
máš Koval, mezi dívkami vybo-
jovaly Tereza Zelinková a Adéla 
Smutková stříbro. V kategorii 

mladších žáků do dvanácti let 
si stříbro z mistrovství přivezl 
do Litoměřic Vojtěch Votruba. 
Vojta společně s Janem Proke-
šem, Otakarem Hamerníkem a 
Patrikem Matušíkem získal na 

čtyřce párové s kor-
midelníkem Eliškou 
Heřmánkovou stří-
brnou medaili. Bez 
medailí letos nezů-
stali ani Dominika 
Vítková, Aneta  Rá-
mešová nebo Gabriel  
Brodský. 
   „Jsem rád, že nám 
zde roste generace, 
která je zárukou toho, 
že sport v Litoměři-
cích nezajde na úby-
tě,“ prohlásil Ladi-
slav Chlupáč, starosta 
města, které každo-
ročně investuje mili-

ony korun na podporu sportu. 
„Uděláme vše pro to, aby v ob-
dobném rozsahu byla i v příštím 
roce,“ slíbil místostarosta Krej-
za.                                      (eva)

   Zaměstnanci městského úřadu vyhráli volejbalo-
vý turnaj, který pro kolegy z jiných měst pořádal 
Městský úřad v Roudnici nad Labem. Ve sportov-
ním areálu Pod Lipou se ve čtvrtek 7. listopadu ve 
14 hodin sešlo šest týmů a Litoměřičtí ve složení 
Iveta Bauerová, Petra Benešová, Lucie Minková, 
Jana Rejfová, Leona Slabochová, Dušan Bouček, 
Robert Čelko, Dominik Hanko a tajemník úřadu 
Karel Chovanec byli nejlepší. 
   Druhý skončil tým z Lovosic, třetí z Duchcova. 
Pořadatel – tedy Roudnice nad Labem – obsadil 
čtvrtou příčku. Zúčastnit se směli pouze zaměst-
nanci úřadu, mezi něž se počítá i městská policie. 
Družstva musela být smíšená, přičemž podmínkou  

účasti byly minimálně dvě ženy v týmu.
   „Šlo o první ročník akce, která se vydařila. Příští 
rok pravděpodobně v červnu bychom chtěli pozvat 
kolegy do Litoměřic,“ uvedl tajemník úřadu Karel 
Chovanec.                                                       (eva)

   Strážníci městské policie za-
drželi 30. října po 14. hodině 
v Dlouhé ulici muže, který ukra-
dl sportovní bundu v prodejně 
se sportovními potřebami v So-
vově ulici. Na základě popisu i 
díky tomu, že jej zaznamenal 
městský kamerový systém, byl 
muž odpovídající popisu spat-
řen a následně zadržen strážníky 
v Dlouhé ulici.                   (eva)

Knihy o městě Litoměřice, v němž oba muži 
dlouhé roky žijí, a děkovné listy dostali od 
starosty Miroslav Pospíšil (vlevo) a Karel 
Mikan.                            Foto Eva Břeňová 

RISKOVALI ŽIVOT VLASTNÍ, ABY ZACHRÁNILI CIZÍ

ZAMĚSTNANCI ÚŘADU 
TURNAJ VYHRÁLI

Vítězný tým po návratu domů.  Foto Eva Břeňová 

LETOŠEK BYL PRO VESLAŘE ÚSPĚŠNÝ RADNÍ PODPOŘILI
SPORTOVNÍ KLUBY

OBSLUHA BENZINKY
BYLA PŘEPADENA

ZLODĚJE CHYTILI 
KRÁTCE PO ČINU

V loděnici u Labe pokřtili 8. října veslaři pět nových 
lodí, zakoupených z darů sponzorů, mezi nimiž bylo i 
město. Křtu se zúčastnila řada hostů, včetně místosta-
rosty  Karla Krejzy a předsedy TJ Slavoj Jana Vahalíka 
(na snímku).                                        Foto Eva Břeňová 
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PROBĚHL DEN ARCHITEKTURY
   Již druhý ročník Dne architek-
tury proběhl v Litoměřicích 6. 
října. Akce byla součástí festi-
valu, který navštívilo několik 
tisíc lidí ve 41 českých městech. 
Festival probíhá formou prochá-
zek vedených architekty, histo-
riky či teoretiky architektury. 

V Litoměřicích se organizace 
Dne architektury ujali mladí 
architekti a studenti z platformy 
Litoměřice-Leitmeritz.net, kteří 
navázali na předchozí úspěšný 
ročník. 
   Tentokrát provedli zájemce 
vilovou čtvrtí pod Mostnou ho-

rou a poukázali na urbanistické 
souvislosti začátku 20. století, 
kdy tato zástavba severně od 
Jiráskových sadů a železniční 
trati vznikala. Zlatým hřebem 
odpoledne se stala prohlídka 
Neuburgovy vily z roku 1927, 
pocházející z dílny slavného ně-
meckého architekta Hermanna 
Muthesia.                   Jiří Landa 

   Dílna ručního papíru v Li-
toměřicích „slaví“ první 
jubileum. Ve starobylé věži 
hradebního opevnění města 
ve Velké Dominikánské ulici, 
kde má díky městu prostory 
v pronájmu za symbolickou 
cenu, totiž sídlí a vyvíjí řadu 
aktivit již deset let. Místosta-
rosta Karel Krejza proto zakla-
datelce občanského sdružení 
Ireně Štyrandové poděkoval 
za činnost, která je ve městě 
ojedinělá. V dílně totiž pro-
bíhá řada výstav i tvůrčích 
dílen  pod vedením zkušených 
lektorek. 
    Občanské sdružení Dílna 
ručního papíru bylo založeno 

v roce 2003 nadšenci, 
výtvarníky a technology 
s cílem předat celoži-
votní profesní i zájmové 
zkušenosti s tradiční 
výrobou ručního papí-
ru. Irena Štyrandová, 
učitelka odborných 
předmětů na Vyšší 
odborné škole obalové 
techniky a střední škole 
ve Štětí, je předsedkyní 
a zakladatelkou sdruže-
ní. Ručním papírem se 
zabývá od 80. let a od 
roku 1996 vystavuje ob-
razy, artefakty a tapise-
rie z papíru samostatně 
i na společných výstavách po  

celé České republice. Více na 
www.rucnipapir.com.      (eva)

CHCETE UDĚLAT RADOST 
SVÝM BLÍZKÝM? DARUJTE  
PRŮKAZKU DO KNIHOVNY.

23.9. – 31.12. Výstava Knihovna 
mezi generacemi. Pro všechny, 
kteří nestárnou.
4.12. v 18 h.  autorský večer s V. 
Poltikovičem. Vyprávění o setkání 
s Dalajlámou, promítání doku-
mentů. 
11.12. v 18 h. Worldtrek /LAOS. 
Po stopách Smaragdového Buddhy 
s průvodkyní Janou Štefanikovou.
13.12. v 16 h. / Sv. Lucie noci 
upije. Lucky, přijďte s námi oslavit 
svůj svátek (soutěže, zdobení dortu, 
zpívání koled). Zveme děti, rodiče 
i prarodiče.
16.12. v 16 h. / Vánoční setkání 
Spolku LiPen. Posezení tří klubů 
a povídání o Vánocích. Divadelní 
představení Zlatý kolovrat. 
17.12.  14.00-17.00 / Tvořivý 
bazárek Šperkovnice. Prodejní 
výstava. 

DĚTEM: 
ŠPERKOVNICE. Každé Út od 15 
do 16.30 hodin
7.12. 9.00 – 12.00 Workshop/ 
animační dílna. Určena výhercům 
soutěže „Rok s českými ilustrátory! 
Více na www.aeroskola.cz
14.12. 9.00 – 12.00 Workshop/ 
Vánoční hvězda. Výtvarné dopo-
ledne  pro děti, rodiče a prarodiče. 
Lektorka: V. Márová. Rezervace 
do 11.12.  

SENIORŮM:
Od 65 let registrace ZDARMA
DOPOLEDNÍ KLUB AKTIVNÍ-
HO STÁŘÍ: Každý pátek 9 – 11 h.
KDYŽ TVOŘÍ SENIOŘI – Klub 
LiPen. Klub tvůrčího psaní. Út:  15 
– 16.30 h.
ANGLIČTINA PRO SENIORY 
(úterý). Malé skupinky, konverzač-
ní témata na dovolenou. Informace 
na  tel: 723 501 005

PŘIPRAVUJEME:
7.1. v 17.00 / TANARTE. Další 
spojení tantrajógy a arteterapie. 
Kontakt Kateřina Krátká kratka-
cz@gmail.com.  Vstupné 70 Kč / 
senioři s platným čtenářským prů-
kazem zdarma
21.1. v 17.00 / Stopem po Evropě. 
O dobrodružných cestách vypráví 
žena středního věku z Litoměřicka.
29.1. v 18.00 / Spoření a investice 
pro 21. století aneb Skončíme s fi-
nanční negramotností.
Přednáší:  Dipl. Ing. Václav Franc

   Na výstavišti Zahrady Čech 
proběhl v říjnu první ročník 
Gastro Food Festu. „Za tři dny 
prošlo branami necelých pět ti-
síc návštěvníků, což byl v době 
voleb a prodlouženého víkendu 
krásný výsledek,“ prohlásil or-
ganizátor Lubomír Machoň.
   Na akci se představilo se 
svými specialitami 15 restau-
rací a nechyběly ani pivovary, 
vinařství a další účastníci z 
oblasti gastronomie. Hlavními 
hvězdami festivalu byli šéfku-
chaři Zdeněk Pohlreich, Robert 
Zatloukal, Radek Šubrt, Petr Jo-
náš, Lukáš Uher, Jan Heřmánek 
a Marek Svoboda, kteří zářili na 
pódiu se svými kuchařskými 
dovednostmi. Podívat se přijely 
i herečka a zpěvačka Daniela 
Šinkorová nebo  moderátorka a 
herečka Anife Vyskočilová. 
    Na festivalu bylo možné 
ochutnat jídla, která přinášela 
zážitky pro chuťové buňky. 
Návštěvníci mohli degustovat v 
másle pečený brambor z udírny 
s lanýžem a kachními játry, ta-
tarský biftek z pštrosího masa 

s česnekovou topinkou apod. 
Zpestřením festivalu byla i mož-
nost ochutnat hmyzí speciality.
   Na severu Čech podobná akce 
chyběla. „Jsem přesvědčen, že 
pomohla k dalšímu rozvoji ku-
chařského a cukrářského umění 
a rád bych vyzval všechny kole-
gy ke spolupráci s naší profesní 

asociací, která akci zaštiťovala, 
a k zapojení v dalším ročníku 
festivalu,“ vyzval šéfkuchař 
hotelu a restaurantu Větruše a 
předseda severočeské pobočky 
Asociace kuchařů a cukrářů ČR 
Lukáš Uher. Do příštího roku 
chtějí jít organizátoři s většími 
ambicemi.                       (mach)

Místostarosta Karel Krejza květinou 
poděkoval Ireně Štyrandové za vedení 
Dílny ručního papíru. Ta mu na oplát-
ku ukázala, co vše je možno z ručního 
papíru vyrobit.                     Foto (eva)

DÍLNA RUČNÍHO PAPÍRU SLAVÍ DESET LET

NA GASTRO FOOD FESTU LIDÉ
DEBUŽÍROVALI S POHLREICHEM

Lidé se bavili při kulinářské show, jejímiž hlavními aktéry byli pá-
nové Zatloukal a Pohlreich.                                   Foto: pořadatelé

KNIHOVNA ZVE
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   Více než dvě stě lidí přišlo 
v sobotu 23. listopadu odpo-
ledne na degustaci Svatomartin-
ských a dalších mladých vín do 
degustační místnosti hradu. Ne-
nechali si ujít příležitost ochut-
nat první vína nového ročníku, 
kterým v den svatého Martina 
požehnal biskup Jan Baxant. 
  „Ze Svatomartinských vín 
jsme nabídli produkty pochá-
zející z Kutné Hory, z vinařství  
Zborovský, Maňák nebo ZD 
Sedlec. Mladá vína pocházela 
z roudnického vinařství, z   
Chrámců a od Petra Skoupila,“ 
vyjmenovala produkty vedoucí 
hradu Lenka Gottwaldová. Při-
praveny byly i různé pochoutky, 
jako například drůbeží galan-
týnka, domácí koláčky máčené 
v rumu, husí paštička s bru-
sinkami a pečivem nebo husí 
kaldon. Nechyběly ani sýrové 
pochoutky. 
   Vína, která si lidé vybrali 

v degustační místnosti, pak 
mohli koštovat i před Hradní vi-
nárnou, kde atmosféru zpestřily 
písně v podání skupiny Veselí 

lidi. Degustaci Svatomartin-
ských vín pořádalo Centrum 
cestovního ruchu Litoměřice.                      

(eva)

DNY ZDRAVÍ BYLY ÚSPĚŠNÉ. Celkem 22 akcí se uskutečnilo 
v průběhu října v rámci kampaně Dny zdraví, pořádané Zdravým 
městem Litoměřice. Zahájeny byly výletem na Terezínskou kotlinu, 
kde se maminky na mateřské dovolené i senioři učili hrát golf.  V 
průběhu října mohli zájemci využít volných vstupů do posilovny, 
solné jeskyně a krytého bazénu. Tradiční oblíbenou akcí bylo bez-
platné měření krevního tlaku, cukru, cholesterolu a tuku na hygie-
nické stanici.                                                         Foto Rita Vlčková 

   V prostorách hradu se 1. 
listopadu konala krajská konfe-
rence Enviromentální výchovy, 
vzdělávání a osvěty a zároveň 
13. setkání škol a institucí Ús-
teckého kraje, které se věnují 
rozvoji ekologické výchovy. 
Zhruba sto přítomných hostů 
přivítala náměstkyně hejtmana 
Jana Vaňhová. 
   Jedním z bodů konference 
bylo předání Ceny Veroniky 

Svobodové za přínos v oblasti 
ekologické výchovy. Obdržela 
ji učitelka Základní školy Kar-
la IV. v Ústí nad Labem Věra 
Zímová, jejíž aktivity přispěly 
k získání titulu Ekoškola. 
   Zároveň byla vyhlášena nová 
ekologická soutěž pro žáky 
EKO-KOUMÁK 2014. Její 
smysl spočívá ve vypracování 
projektu, který pomůže zlepšit 
životní prostředí v blízkém oko-

lí. Vítěz získá finanční odměnu 
a také se může těšit na realizaci  
navrženého projektu. 
   Pro účastníky krajské konfe-
rence byl připraven celodenní 
program. Dopoledne zahrno-
valo řadu odborných seminářů  
v prostorách hradu. Odpolední 
část, tzv. burza nápadů a námě-
tů, se odehrála v Základní škole 
Na Valech a byla zaměřena na 
praktické dílny.                 (tich)

   Letní kino na ostrově bude 
mít nový projektor. Radní města 
vyhověli žádosti občanského 
sdružení  Kinoklub Ostrov o při-
dělení 100 tisíc korun na nákup 
přístroje, jehož celková  hodno-
ta dosáhne zhruba 350 tisíc ko-
run. Zbývající částku poskytla 
drážďanská nadace. „Investice 
umožní zachovat pestrost pro-
gramu. Budeme moci nabídnout 
díky moderní technice i novější 
filmy,“ uvedla za kinoklub Re-
nata Vášová.                     (eva)

V HRADU LIDÉ KOŠTOVALI
SVATOMARTINSKÁ VÍNA

Svatomartinská vína, charakteristická svou svěžestí a ovocnou vůní, 
jež sice zrála pouhých několik týdnů, ale i za tak krátkou dobu sta-
čila získat osobitý charakter, si lidé vybírali v degustační místnosti 
hradu.                                                                    Foto Eva Břeňová 

OBLASTNÍ
MUZEUM 

LETNÍ KINO BUDE 
MÍT PROJEKTOR

DÁRKY KOUPÍTE 
I V INFOCENTRU

EKOLOGIE BYLA TÉMATEM KONFERENCE

3. 12. v 17 h. / Vernisáž výsta-
vy Drátenictví v Čechách, na 
Moravě a ve Slezsku - Cechu 
česko-moravských uměleckých 
dráteníků (potrvá do 23. 2.) a 
výstavy Bejvávalo… - Vzpo-
mínání ve fotografiích Karla 
Hníka (potrvá do 29. 1.). Sou-
částí vernisáže bude předvádění 
drátování a prodej výrobků.

10. 12. / Drátenická dílna. 
Od 15  do 17 h. pro veřejnost. 
Účastníci dílny si pod vedením 
lektorky z Cechu česko-morav-
ských uměleckých dráteníků 
vytvoří vánoční ozdobu z drátu 
a korálků
 
14. 12. / Drátenická dílna
Budeme drátovat kamínek, 
šikovnější jej mohou přetvořit 
na rybku,  jednoduchý výrobek 
zvládnou i malé děti (10 – 12 h. 
a 13 – 15 h., bez přihlášek). 
 
21. 12. / Vánoční tvořivá dílna. 
Výroba ježka – tradiční dekora-
ce na vánoční stůl (10 – 17 h.). 
Zvládnou i ti nejmenší, před-
chozí přihlášení není nutné.

  Sháníte zajímavé vánoční 
dárky? Pak si určitě vyberete 
v informačním centru na Mí-
rovém náměstí. Novinkou je 
například kalendář na rok 2014 
s 12 obrazy Litoměřic ak. malíře 
Jiřího Letáka, stolní kalendář 
litoměřických věží nafocených 
Pavlem Rývou nebo kalendář 
s fotografiemi Ludmily Hájkové 
s motivy Českého středohoří.  V 
prodeji  je  i dotisk prvního dílu 
knihy „Litoměřice  v proměnách 
času“, takže si zde můžete za-
koupit všechny tři díly. Kromě 
nich nabízí pracovnice infocen-
tra i reprezentativní tříjazyčnou 
publikaci „Litoměřická panora-
mata“ s překrásnými fotografie-
mi Litoměřic a okolí. Novinkou 
je publikace „Českoslovenští 
příslušníci v RAF“   z litoměřic-
kého regionu, doplněná o další 
hrdiny. Pokud chcete své přátele 
překvapit opravdu netradičním 
dárkem, můžete jim zakoupit  
poukaz na prohlídku vyhlídkové 
věže Kalich. Vybrat si můžete i 
z řady drobných dárků, mezi ni-
miž nechybí ani skládací kostka 
s fotografiemi Litoměřic, zálož-
ky do knihy apod.       (hm, eva)
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KLAUNI. Od 17:30 hod.
 KAPITÁN PHILIPS (USA, 

2013, životopisný). Tom Hanks 
jako kapitán lodi, kterou             
unesou somálští piráti. Od 20 h.
KAPITÁN PHILIPS. 
Od 17:30 h.

 KLAUNI. Od 20:00 hod.
PŘÍBĚH KMOTRA (ČR, 
2013, životopisný). Skutečný 
příběh z českého podsvětí. 

           Od 17:30 hod.
VŠICHNI DOBŘÍ RODÁCI 
(ČSSR, 1968, drama, komedie). 
Od 20:00 hod.
OLDBOY (USA, 2013, akční 
thriller). Aniž by věděl proč, 
byl unesen a dvacet let držen v 
„domácím“ vězení. Zjistí proč? 
Od 17:30 hod.

 PŘIJDE LETOS JEŽÍŠEK? 
(ČR, 2013, romantický). Praha 
je plná zázraků, kde se splní 
nejedno tajné přání…  Od 20 h.
LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ 
3D (USA, 2013, animovaný, 
rodinný). Nebojácná a věčně 
optimistická Anna se vydává na 
velkolepou výpravu, aby nalezla 
svou sestru Elsu. Od 17:30 hod.

 OLDBOY. Od 20:00 hod.
 INSIDIOUS 2. (USA, 2013, 

horor). Expertka na paranormál-
ní jevy je zavražděna. Jediným 
podezřelým je bývalý klient. 
Od 22:00 hod.
LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ 3D. 
Od 15:00 hod.

 LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ 2D. 
Od 17:30 hod.

 PŘÍBĚH KMOTRA. 
Od 20:00 hod.

 OLDBOY. Od 22:00 hod.
LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ 2D. 
Od 15:00 hod.

 INSIDIOUS 2. Od 17:30 hod.
OLDBOY. Od 20:00 hod.
LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ 3D. 
Od 17.30 hod.

 INSIDIOUS 2. Od 20.00 hod.
PŘIJDE LETOS JEŽÍŠEK?  
Od 17:30 hod
PŘÍBĚH KMOTRA 
Od 20:00 hod.
BELLA MIA. (ČR, 2013, dra-
ma). Lidé jsou tu, aby se naučili 
žít v souladu s přírodou a niko-
mu neubírali právo na svobodu  
a vlastní život. Od 17:30 hod
NESPOUTANÝ DJANGO 
(USA, 2013, western). Jižanské 
drama z období před vypuknu-
tím občanské války v USA. 
Od 20:00 hod.

 HOBIT: Šmakova dračí poušť 
3D. (USA, 2013, fantasy). Další 
dobrodružství Bilbo Pytlíka na 
jeho společné pouti s čarodějem 
Gandalfem a třinácti trpaslíky 
vedenými Thorinem Oakenshi-
eldem. Od 23:55 hod.
VŠE JE ZTRACENO (USA, 
2013, akční). Film o souboji 
osamoceného mořeplavce             
s oceánem a jeho nástrahami. 
Od 17:30 hod.

 HOBIT: Šmakova dračí poušť 
2D. Od 20:00 hod.

 ZMIZENÍ. Od 22.00 hod.
HOBIT: Šmakova dračí poušť 
3D. Od 17:30 hod.

 VŠE JE ZTRACENO. 
Od 20:00 hod.

 HOBIT: Šmakova dračí poušť 
2D. Od 22:00 hod.
NIKO 2. (Finsko, Německo, 
2013). Sobík Niko se vydává na 
záchrannou misi svého  nevlast-
ního bratra. Od 15:00 hod.

 HOBIT: Šmakova dračí poušť 

3D. Od 17:30 hod.
THOR: Temný svět (USA, 
2013, fantasy). Vesmírem se 
šíří temnota. Thor potřebuje             
svého bratra… Od 20:00 hod.  
VŠE JE ZTRACENO. 
Od 22:00 hod.
NIKO 2. Od 15:00 hod.
HOBIT: Šmakova dračí poušť 
2D. Od 17:30 hod 

 HOBIT: Šmakova dračí poušť 
3D.  Od 20.00 hod.
VŠE JE ZTRACENO. 
Od 17.30 h.

 HOBIT: Šmakova dračí poušť 
2D. Od 20:00 hod.
HOBIT: Šmakova dračí poušť 
3D. Od 17:30 hod 

 HOBIT: Šmakova dračí poušť 
2D.  Od 20.00 hod.
PŘÍBĚH KMOTRA 
Od 17:30 hod.
JASMÍNINY SLZY. (USA, 
2013, drama). Příběh ženy, která 
v těžké životní krizi. Od 20 h.
PUTOVÁNÍ S DINOSAURY 
3D (USA, 2013, dobrodružný). 
Sledujme mládě dinosaura 
Patchimou na jeho cestě k do-
spělosti. Od 17:30 hod.

 PŘIJDE LETOS JEŽÍŠEK? 
Od 20:00 hod.
PUTOVÁNÍ S DINOSAURY 
2D. Od 15:30 hod.

 HOBIT: Šmakova dračí poušť 
3D. Od 17:30 hod 
THOR: Temný svět 3D. 
Od 20.00 hod.
PŘIJDE LETOS JEŽÍŠEK? 
Od 22:00 hod.
PUTOVÁNÍ S DINOSAURY 
3D. Od 15:00 hod.
THOR: Temný svět 2D. Od 17:
30 hod.
PŘIJDE LETOS JEŽÍŠEK? 
Od 20:00 hod.
HOBIT: Šmakova dračí poušť 
2D.  Od 22:00 hod.
PUTOVÁNÍ S DINOSAURY 
2D. Od 15:00 hod.

 PUTOVÁNÍ S DINOSAURY 
3D. Od 17:30 hod.
KŘÍDLA VÁNOC. (ČR, 
2013, drama). Hrdinové filmu 
dostanou možnost něco si přát 
a jejich život se tak rozeběhne 

směrem, který si sami určili.Od 
20.00 hod.
PUTOVÁNÍ S DINOSAURY 
2D. Od 17.30 hod.

            KŘÍDLA VÁNOC. Od 20 hod.
POHÁDKY POD STROME-
ČEK (ČR. animované pásmo)
Pan Tau, Maxipes Fík, neposluš-
ní čertíci a další. Od 9:30 hod.
LEGENDÁRNÍ PARTA

 (USA, 2012, anim). Od 11:00 h.
KINO NEHRAJE 
KINO NEHRAJE 
WALTER MITTY A JEHO 
TAJNÝ ŽIVOT (USA, 2013, 
dobrodružný, komedie).  Nikdo 
vlastně neví, jak velkou sílu 
mají naše tajné sny. Od 17:30 h.  
POZDRAVY ZE SPERMA-
BANKY (USA, 2013, kome-
die). Před 20 lety daroval za pe-
níze sperma a jeho spermobanka 
mu teď posílá velmi zajímavé 
úroky. Od 20 hod.
FRAJEŘI VE VEGAS (USA, 
2013, komedie). Přátelé se na 
stará kolena rozhodnou necho-
vat se, jakoby měli stará kolena.. 
Od 22:00 hod.
MRŇOUSKOVÉ: Údolí ztra-
cených mravenců (Francie, 
Belgie, 2013, animovaná kome-
die). Od 15:00 hod. 
FRAJEŘI VE VEGAS. 
Od 17:30 hod.

 WALTER MITTY A JEHO 
TAJNÝ ŽIVOT. Od 20:00 hod.
POZDRAVY ZE SPERMA-
BANKY Od 22:00 hod.
MRŇOUSKOVÉ: Údolí ztra-
cených mravenců. Od 15 h.. 
WALTER MITTY A JEHO 
TAJNÝ ŽIVOT. Od 17:30 hod.

 POZDRAVY ZE SPERMA-
BANKY. Od 20:00 hod.

 ROZKOŠ (ČR, 2013, drama). 
Každá posedlost nás dříve či 
později dovede k zániku.
MRŇOUSKOVÉ: Údolí ztra-
cených mravenců. 
Od 15:30 hod. 
FRAJEŘI VE VEGAS. 
Od 17:30 hod.
WALTER MITTY A JEHO 
TAJNÝ ŽIVOT. Od 20:00 hod.
KINO NEHRAJE

Kino Máj na PROSINEC 2013
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  4.12.
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  8.12.
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 10.12.

 11.12.

 

 

 12.12.

 

  
 13.12.

 

14.12.

 

 15.12.

 

 16.12.

 17.12.

 

 18.12.

 
 19.12.
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 21.12.

 22.12.

 

 23.12.

 24.12.

 25.12.
 26.12.
 27.12.

 28.12.

 29.12.

 30.12.

 31.12.

PROSINEC
Posel z Liptákova/ Divadlo Járy 
Cimrmana. Od 19 h.

 2x Woody Allen/ Divadlo Bez 
zábradlí Praha. Dvě hry světo-
známého komika W. Allena Old 
Saybrook a Riverside Drive. Di-
vadelní předplatné. Od 19 h.
Pekelná pohádka/ Divadélko 
Mrak. Od 9:00 a 10:30 h.
O Dvanácti měsíčkách/ Mladá 
scéna Ústí nad Labem. 
Od 15 h.
Jak princezna Máňa zachraňo-
vala Martina z pekla. Pohádka 
plná písniček. Od 9 a 10:30 h.

 Heslo Morálka/ Divadlo Palace 
Praha. Diderotův bláznivy´ den. 
Od 19 h.
Vánoční koncert/ ZUŠ Litomě-
řice. Od 18 h.

 Jak pejsek a kočička slavili 
Vánoce/ Sváťovo dividlo. 
Od 10 h.
LEDEN
Tři malá prasátka/ Sváťovo 
dividlo. Od 10 h.

  2.12.

  3.12.

  3.12.

  8.12.

  9.12.

 17.12.

 18.12.

 22.12.

    5.1.

Divadlo
Život je fajn – černé divadlo/ 
Divadlo Metro Praha. V no-
vém pojetí prožijete jeden oby-
čejný den a jeden možná trochu 
obyčejný život. Od 19 h.
Sny skřítka Smítka/ Liduš-
čino divadlo. Ve skladišti snů 
pan Snář každý večer dětem 
rozdává sny podle toho, jak 
byly dnes hodné. Od 15 h.
SODOMA GOMORA/ Di-
vadlo Radka Brzobohatého. 
Eroticky laděná komedie. Diva-
delní předplatné. Od 19 h.
Koncert/ Pražské kytarové 
kvarteto. Předplatné KPH. 
Od 19 h.
Ježibaby a ženichové/ Divadlo 
MALÉhRY Brno. Dvě nepo-
sedné ježibabky by tuze chtěly 
ženicha! Od 9:00 a 10:30 h.
Romance pro křídlovku/ 
Divadlo Tramtárie Olomouc. 
Divadelní adaptace jednoho z 
nejkouzelnějších děl české lite-
ratury, slavné poemy Františka 
Hrubína. Od 10:00 h.

   
   9.1.

 12.1.

 16.1.

 22.1.

 27.1.

 29.1.
 

Dům kultury
PROSINEC
VÁNOČNÍ TANEČNÍ OD-
POLEDNE PRO VŠECHNY 
GENERACE. 
K tanci a poslechu Vám bude 
hrát Neon band Milana Vlčka. 
Od 15 hodin. Vstupné 80 Kč.
TRAVESTI REVUE TECHT-
LE MECHTLE- POŘAD 
ZMĚNA JE ŽIVOT. Ve dvou-
hodinovém zábavném pořadu  
najdete velkou řadu komických 
scének, které znáte z oblíbe-
ných zábavných pořadů 90. let. 
Vstupné: předprodej 230 Kč / v 
den akce 270 Kč. Od 19.30 hod.
VÁNOČNÍ KONCERT ZUŠ
Koncert souborů ZUŠ z Lito-
měřic a Lovosic. Přístupné i 
veřejnosti. Od 9 hodin. 
VÁNOČNÍ PLES DK. Přineste 
jeden anonymní dárek pod spo-
lečný stromeček, abyste si nako-
nec jiný odnesli. Hraje Big Band 
Bonit z Ústí nad Labem, zpívat 
a bavit Vás bude Vláďa Hron. 
Vstupné: 200 Kč . Od 20 h. 
FEŠÁCI. Vánoční koncert Fe-
šáků s hostem Šárkou Rezkovou 
a vzpomínkou na J. Šťáhlavské-
ho a J. Brabce. Nebudou chybět 
nejznámější legendární písně 
Michala Tučného. Vstupné: 
předprodej 220 Kč / v den akce 
270 Kč. Od 19 hod.
LUCIE BÍLÁ – BÍLÉ VÁNO-
CE. Vánoční koncert L. Bílé,  
doprovod kapela P. Maláska, 

šestičlenný Bílý sbor a hosté K. 
Střihavka a Z. Czendlik. Vstup-
né: 1.-5. řada 990 Kč / 6.-10. 
řada 790 Kč / 11.-15. řada 590 
Kč, neplatí žádné slevy ani ZTP. 
Rezervace platí 3 dny. 
Od 19.30 hod.
LEDEN
TANEČNÍ ODPOLEDNE
Hudba všech žánrů pro všechny 
generace. K tanci a poslechu 
hraje Rosťa Pechoušek Band.
Vstupné 60 Kč. Od 15 hodin.
PARTIČKA. Improvizační 
show čtyř herců při různých 
hrách: M. Suchánka, R. Gen-
zera, O. Sokola a I. Chmely. 
Vstupné: 430 Kč.  Bez mož-
nosti rezervace. Od 19 hodin. 
JŮ A HELE. Dětský pořad pro 
děti s oblíbenými pohádkový-
mi postavičkami. Od 15 hod.
VLADIMÍR MIŠÍK A IVAN 
HLAS. Legendy českého rock. 
písničkářství na jednom podiu. 
Vstupné: předprodej 230 Kč / v 
den akce 280 Kč. Od 19.30 h.
THE BOOM BEATLES RE-
VIVAL BAND & ORCHES-
TRA. Velký koncert, při kterém 
zazní nejznámější písničky a 
skladby skupiny Beatles. Vstup-
né: předprodej 260 Kč / v den 
akce 310 Kč. Rezervace platí 10 
dní. Od 19.30 h.
VII. reprezentační OVOC-
NÁŘSKÝ A ZAHRADNICKÝ 
PLES. Od 19.30 hod. 

   
  8.12.

 11.12.
 

 12.12.

 14.12.

 16.12.

 23.12.

   

   12.1.

 

  13.1.

  19.1.

  
  22.1.

  28.1.

  

31.1. 
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4. 12. Hrátky s Mikulášem 
Tradiční akce tentokrát v duchu 
maškarního plesu od 17 - 19 h., 
v DDM Rozmarýn. Připraven 
bude program s tancem a sou-
těžemi. Vstupné pro děti 30 Kč 
a 25 Kč pro dospělé. Na závěr 
přijdou čert, Mikuláš a anděl s 
dárečky. Do DDM je možné při-
nést balíček označený jménem 
dítěte, který předá Mikuláš. 

5. 12. Rozsvěcení vánočního     
stromu
Mírové náměstí s příchodem 
nejkrásnějších svátků v roce 
opět zkrášlí vánoční strom. 
Program začne  již ve 14 hodin 
a skončí kolem 20. hodiny.  Za-
pojí se do něj místní divadelní 
spolky, kabely a soubory. Zváni 
jsou  malí  i velcí čertíci a andíl-
ci na pohodové odpoledne plné 
pohádek, vánočních písniček, 
čertovských soutěží a veselého 
rejdění.  Kdo chce, může se 
zapojit i do výzdoby vánoční-
ho stromu.  Připraveny budou 
i stánky s občerstvením. Malé 
děti dostanou šanci povozit se 
v oblíbeném vláčku.
PROGRAM: 14:00 Sváťovo 
dividlo, 14:30 andělské rejdění, 
15:30 trubači, 15:40 čertovské 
soutěžení , 17:00 vystoupení 
dětí z taneční školy DMC Revo-
lution, 18:00 rozsvícení vánoč-
ního stromu, 18:15 Duo České 
středohoří, 18:45 Vintage retro, 
20:00 zakončení.

7. 12. Adventní jarmark 
řemesel a dovedností v hradu
V hradu i na jeho nádvoří do-
stanou lidé v době od 10 do 
17 hod. příležitost zakoupit si 
ručně vyráběné vánoční ozdo-
by, šperky, keramiku, perníčky, 
díla z ručního papíru i vánočně 
laděné květinové vazby, jež bu-
dou vznikat přímo před očima 
návštěvníků, a mnoho dalšího. 
Nabízený sortiment zpestří 
horké kaštany, vánoční čaje, 
koření, teplá medovina nebo 
svařené víno. Chybět nebudou 
ani zvířátka, která potěší ob-
zvláště nejmenší návštěvníky 
na nádvoří hradu.  
   Mottem letošního Adventního 
jarmarku jsou „Vánoce s šikov-
nými dětmi“. V doprovodném 
programu totiž předvedou své 

umění děti ze základní umě-
lecké školy, Rozmarýnu, ale 
i studenti Střední školy peda-
gogické, hotelnictví a služeb.  
Připraveny budou v sále hradu 
i tvořivé dílny. Ozdobami, které 
vzniknou přímo na místě pod 
vedením šikovných lektorů, oz-
dobí děti hradní vánoční strom.

PROGRAM:
10.00 – 10.30 Litoměřický Hlásek
10.30 – 11.00 soubor zobcových 
              fléten ZUŠ
14.00 – 14.30 saxof. soubor ZUŠ
14.30 – 15.00 Junior band ZUŠ
15.30 – 16.00 pěv. sbor  Barvičky

7. 12.  Adventní jarmark  
FLÉR u Fér Kafe
park V. Havla, od 10 hodin, 
originální výtvory kreativních 
tvůrců z Litoměřicka a okolí, 
fairtradová móda, ochutnávka 
fairtradových produktů atd. 

10. 12. Vánoční koncert 
Litoměřického Hlásku 
Varhanní sál ZŠ B. Němcové, 
od 17.30 hodin.

10. - 12. 12. Vánoční tvořivý 
jarmark v Rozmarýnu
Ukázky výroby ozdob z vizo-
vického těsta, panenky z kuku-
řičného šustí, výroba drátěných 
vánočních ozdob, zdobení per-
níčků, odlévání vánočních oz-
dob z včelího vosku, háčkované 
ozdoby, malování na hedvábí, 
pletení z pedigu, ukázka šitého 
šperku či výroba píchaného pa-
tchworku. Některé z technik si 
budete moci i sami vyzkoušet. 
Vždy 9 - 12 a 13 - 17 hodin. 

11. 12. Adventní jarmark 
v Oka.mžiku a čajovně Hóra 

Osvobození 19. Vánoční prodej 
výrobků chráněných dílen i dal-
ších tvořivých lidí z Litoměřic-
ka. Od 10 hodin. 

13. – 22.12. Vánoční trhy 
na Mírovém náměstí 
Přijďte si užít předvánoční 
atmosféru s koledami, po-
hádkami i betlémem s živými 
zvířátky.  Můžete zde ochutnat 
netradiční kávu, kvalitní vína, 
medovinu, punč, grog, čerstvě 
pražené mandle, různé druhy 
oříšků, perníčky i trdelník. Pro 
své blízké nakoupíte různé dár-
kové zboží, vánoční dekorace, 

svíčky, jmelí, vánoční ozdoby. 
Na vánočních trzích probíhá 
prodej živých kaprů a vánoč-
ních stromků. 
Otevřeno: Po – Ne 
9 – 18 h.,  22. 12. až do 17 h. 
Více na www.zahrada-cech.cz. 

14. 12. Vánoční tvoření 
pro rodiny v DDM Rozmarýn
Od 9 - 12 h. Můžete si vybrat 
z několika činností: přáníčka 
z bigshotu 10 Kč/ks, smaltové 
šperky – 30/40 Kč, malování na 
hedvábí 20 Kč za barvy + hed-
vábí, cena dle druhu, svíčky z 
včelích plátů 25 Kč,  perníkové 
chaloupky 100,- Kč.

21. 12. Česká mše vánoční
v katedrále sv. Štěpána
Od 18.00 hodin. Česká mše vá-
noční od J. J. Ryby v podání Pě-
veckého sdružení litoměřických 
učitelů, vystoupí i Litoměřický 
Hlásek a instrumentalisté ZUŠ 

21. 12.  Vánoční dílna 
 v muzeu
Od 10 – 17 h., tradiční dekorace 

na vánoční stůl, přihlášení není 
nutné. www.muzeumlitomeri-
ce.cz

23. 12.  Živý betlém
Dómské náměstí, od 16 hod., 
www.hospiclitomerice.cz

24. 12.  Žehnání betlémského   
světla 
katedrála sv. Štěpána, od 10 
hod. Probošt kapituly a dómský 
farář P. Jiří Hladík O.Cr. požeh-
ná při krátké bohoslužbě slova 
betlémské světlo. To si pak bu-
dou moci zájemci odnášet domů 
(s sebou svíčky a lucerny). 

Vánoční zpívání 
s Canticou  Bohemicou
Vystoupení ženského pěvecké-
ho sboru na Mírovém  náměstí, 
od 15 hodin.

Štědrovečerní mše svatá 
pro rodiny 
děkanský kostel Všech svatých, 
Mírové nám., slouží Jan Baxant, 
biskup litoměřický, od 16 h.

Půlnoční bohoslužba 
v katedrále sv. Štěpána
hlavní celebrant mše svaté je P. 
Jiří Hladík, probošt litoměřické   
katedrální kapituly a dómský 
farář.

Další bohoslužby s biskupem 
 
25. 12.  Vánoční bohoslužba, 
katedrála sv. Štěpána. Od 10 h.
26. 12. Svatoštěpánská poutní 
slavnost, katedrála sv. Štěpána.  
Od 10 hodin.
31. 12.  Děkovná bohoslužba, 
katedrála sv. Štěpána. Od 16 h. 
1. 1.  Novoroční bohoslužba, 
katedrála sv. Štěpána. Od 10 h.

Prohlídka betlému 
v katedrále, betlém v katedrále 
pochází z konce 19. století. 
25. 12. od 14:00 - 18:00 h.,  
26. 12. od 14:00 - 18:00 h.,  
29. 12. od 14:30 - 18:00 h., 
1. 1. od  14:00 - 18:00 h.

31.12. Silvestr pro děti
V parku Václava Havla si děti 
užijí poslední den v roce silves-
trovským ohňostrojem. Připra-
veno bude drobné občerstvení. 
Od 16 hod. 

ADVENTNÍ ČAS V LITOMĚŘICÍCH 

Vánoční strom opět ozdobí náměstí.                   Foto: Petr Schuster
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VSTUPTE DO LIGY
VÝJIMEČNÝCH DIVÁKŮ

   Kdo by někdy nechtěl být 
alespoň chvilku Supermanem,  
Batmenem  či jiným superhr-
dinou.  Splňte si svůj sen spo-
lečně s námi, a vstupte do Ligy 
výjimečných diváků.  Nenau-
číme vás létat, nedodáme sílu, 
krásu, ani bohatství. Ale díky 
našim společným schopnos-
tem vám zajistíme prvoligové 
místo v divácké pozici. 
   Co nabízíme? Každý film 

má stanovený datum premiéry 
v kinech. Našim věrným divá-
kům a filmovým fajnšmekrům 
zároveň nabízíme zhlédnutí 
filmu už v předpremiéře.  
Buďte společně s námi mezi 
prvními, kteří nový film uvidí. 
Výjimečný zážitek nabízíme 
navíc za zlevněnou vstupenku! 
Předpremiéra, na kterou se 
nedostane nikdo nepozvaný, 
bude určena pro vás. 

   Co po vás budeme chtít? 
Abyste se o svůj vlastní názor 
na zhlédnutý film podělili se 
svými kamarády a známými. 
Bez ohledu na to, zda vaše poci-
ty budou pozitivní či negativní.   
Jste ten, koho hledáme?   Na-
pište nám jméno, věk, žánry 
filmů, které preferujete, 
krátkou recenzi na poslední 
film, jenž jste v kině viděli, 
a nezapomeňte uvést kontakt. 
Vše zašlete do 31.12. 2013 na 
e-mail: 
ligavyjimecnych@mkz-ltm.cz.         

MKZ Litoměřice

   Výjimečnou příležitostí nastartovat pěveckou 
kariéru nabízí pro mladé zpěváky již 3. ročník 
soutěže mladých talentů Little star 2014. Pěvec-
ké klání právě v těchto dnech vyhlásila Městská 
kulturní zařízení. 
   „Důvodem byl neustávající zájem veřejnosti o 
různé talentové soutěže probíhající na televizních 
obrazovkách a chuť vyzkoušet si podobný formát 
na místní úrovni,“ vysvětlila ředitelka MKZ Věra 
Kmoníčková. 
   Velkým překvapením se stal pro organizátory 
hned první ročník, kdy se přihlásili i soutěžící ze 
vzdálených koutů celé republiky. O kvalitě sou-
těže svědčí i počet přihlášek, který mezi prvními 
dvěma ročníky stoupl o 50 % a loni již soutěžila 
stovka zpěváků. Výkony, které hodnotili na-
příklad Yvetta Simonová, David Deyl, Martin 
Maxa nebo Marcela Březinová, byly skutečně 

famózní. 
   Zájemci o soutěž se letos mohou přihlásit do 
jedné ze tří věkových kategorií: A (7 - 9 let), B 
(10-13 let) nebo C (14 – 17 let), a to s libovolnou 
skladbou. Uzávěrka přihlášek je 20. ledna. Veške-
ré informace jsou ke stažení na www.mkz-ltm.cz 
   Účastníci pěveckého klání budou soutěžit o 
řadu věcných cen, titul Little star pro rok 2014 
a nabídku k vystoupení v hlavním programu 
litoměřického Vinobraní 2014. Partner soutěže, 
společnost Royal production,  zajistí natočení 
vlastního demosnímku, video- klipu či výrobu 
profesionálního setu fotografií. „Velké finále 
se uskuteční 19. března ve velkém sále Domu 
kultury v Litoměřicích od 18 hodin. V porotě za-
sedne například herec a režisér Lumír Olšovský, 
zpěvačka Heidi Janků a zpěvák David Kraus,“ 
informovala ředitelka Kmoníčková.             (eva)

   Bílé vánoce je název pořadu, 
se kterým vystoupí v domě 
kultury den před Štědrým 
dnem zlatá slavice Lucie Bílá. 
Předprodej vstupenek byl za-
hájen. Vstupné do prvních pěti 
řad se však blíží tisícikoruně. 
Zda to není příliš vysoká část-
ka, jsme se zeptali ředitelky 
Městských kulturních zařízení 
Litoměřice Věry Kmoníčko-
vé. 
   „Nepochybně je, nicméně 
do výše vstupného, ani na-
příklad do možnosti uplatnit 
obvyklé slevy, jsme nemohli 
hovořit. Pořadatel si od nás 
objednal komerční pronájem 
sálu a služby související se 
zajištěním koncertu. Cenu za 
vstupenky následně stanovil 

sám a my ji byli nuceni ak-
ceptovat v případě, že chceme 
v Litoměřicích nabídnout vy-
stoupení nejúspěšnější české 
zpěvačky, kterou Lucie Bílá 
je,“ vysvětlila ředitelka Kmo-
níčková.
   Vstupné na ostatní pořady, 
jež v domě kultury pořádá 
MKZ, je přitom výrazně nižší. 
A to proto, že provoz jednot-
livých zařízení je dotovaný 
z příspěvku zřizovatele, tedy 
města. „Jinak bychom mohli 
jen těžko nabídnout vystou-
pení Hany Zagorové za 290 
korun, když v Praze se vstup-
né blíží pětistovce,“ uvedla 
příklad Věra Kmoníčková 
s tím, že částka představující 
výtěžek ze vstupného pokryje 

v domě kultury většinou jen 
honorář interpreta. 
   Stejně tak tvorba cen v di-
vadle bere v potaz finanční 
možnosti obyvatel města 
středního typu. Vstupenky na 
představení často slavných 
divadelních společností proto 
většinou bývají dotované měs-
tem. Jinak by se nepohybova-
ly na tak nízké úrovni, jak je 
v Litoměřicích obvyklé. 
   Nejjednodušší kalkulace cen 
je v případě vstupného do kina 
Máj. Vstupenka na premiéru 
filmu je stanovena příslušným 
distributorem, kterému jde 50 
procent zisku + 21% DPH. 
Zbytek zůstává provozovateli 
kina, tedy MKZ.            

Eva Břeňová 

Benefiční koncert
Jiřího Schmitzera
   V konferenčním sále hradu 
proběhne 3. 12. od 18 hodin. 
Výtěžek je určen hospici sva-
tého Štěpána. 

Diskuse s veřejností
o podpoře sportu
   Budoucnost sportu v Li-
toměřicích je téma kulatého 
stolu, který se uskuteční 3.  
12. v 17 hodin v sálu DK. 
Přijďte diskutovat s vedením 
města o možnostech, pod-
mínkách a podpoře sportu.

Bigband oslaví své
výročí koncertem
   V sále hradu  vystoupí 5. 
12. od 19 h. Bigband ZUŠ. 
Stane se tak u příležitosti  
10ti let existence orchestru, 
host večera -  Junior band. 

Ondřej Ruml a Dobrý
večer Quintetu
   Nejen staré šlágry pánů 
Voskovce, Wericha nebo 
Ježka zazní 12.12. v hotel 
Koliba. Jako host vystoupí 
Litoměřický Hlásek.  

Vzpomeňte s námi
na Václava Havla 
   Druhé výročí úmrtí  Vác-
lava Havla si 18. 12. v 15 h. 
připomenou zástupci radnice 
a Nadačního fondu Kalich u 
bronzové busty prezidenta 
v parku Václava Havla. Za-
palte svíčku společně s nimi 
jako vzpomínku na člověka, 
který národ spojoval. 

Zdeněk Burian: 
Výpravy do minulosti
   Galerie představuje dalšího 
z klasiků české ilustrace ze-
jména dobrodružných knih 
Zdeňka Buriana. Prezento-
vány jsou dva okruhy tvorby 
z období pravěku, známé 
paleontologické rekonstruk-
ce a dále pak ilustrace dobro-
družné literatury. Originální 
kvašové ilustrace doplněné 
oleji přenesou návštěvníky 
do příběhů K. Maye, J. Verna 
i J. Londona. Výstava potrvá 
do 2. 2. 

LUCIE BÍLÁ VYSTOUPÍ DEN
PŘED ŠTĚDRÝM DNEM

SOUTĚŽ PRO MLADÉ PĚVECKÉ TALENTY

TIPY PRO VÁS


