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SLOVO STAROSTY
Vážení Litoměřičané,
září již tradičně
bývá bohaté na
události, které
významným
způsobem
ovlivňují život
v našem městě.
Zahájili jsme
druhou etapu
revitalizace pokratického sídliště
a s pomocí nové techniky začali
pracovníci technických služeb
opravovat poničené silnice. Na
výstavišti se uskutečnil jubilejní
40. ročník výstavy Zahrada Čech
a první ročník Technodays, tedy
akce podporující technické vzdělávání dětí a mládeže. Ani deštivé
počasí pak nepokazilo pěkný dojem z litoměřického vinobraní. V
závěru září jsme uspořádali oslavy
výročí partnerství s německými
městy Fulda a Míšeň, které završil
společný koncert na náměstí. V
neposlední řadě jsme nastartovali
diskusi o dopravě a parkování na
Mírovém náměstí vybudováním
provizorní, týden trvající pěší
zóny na jižní straně náměstí. Potěší mě, pokud i vy vyjádříte svůj
názor na toto téma v anketě probíhající na stránkách Zdravého
města Litoměřice. Důležitý je totiž
názor každého z nás.
Krásné podzimní dny přeje
Ladislav Chlupáč

ČTĚTE UVNITŘ

• Město má vyhlášku o veřejném
pořádku (str. 2)
• Rekonstrukce Českolipské ulice
přinesla změny v MHD (str. 3)
• Technické služby opravují
komunikace (str. 4)
• Pěší zóna na náměstí rozvířila
diskusi o parkování (str. 6 a 7))
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GRATULANTŮM ZAHRÁLA STOLETÁ
PANÍ VLASTA ŠUMOVÁ NA KLAVÍR

Jazzovou skladbou zahranou na klavír, aniž by potřebovala brýle, vítala v bytě v Družstevní ulici paní Vlasta Šumová gratulanty. Nechyběli mezi nimi ani starosta Ladislav
Chlupáč, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví
městského úřadu Renáta Jurková, zástupkyně okresní správy sociálního zabezpečení Jana Venhodová nebo ředitelka
základní umělecké školy Dominika Valešková.
Nebylo by na tom nic zvláštního, pokud by paní Šumová
neslavila sté narozeniny, kterých se dožívá v neuvěřitelné
fyzické i duševní pohodě.
„Bála jsem se, že se dnešního dne nedožiju. Proto jsem
raději vstala už v pět ráno a začala chystat oslavu,“ usmívala
se žena, která se narodila v Židovicích na Roudnicku, ale
většinu života prožila v Litoměřicích, kde ji desítky, ale spíše stovky dnes již dospělých dětí znají jako učitelku hudby.
V litoměřické „lidušce“ totiž vyučovala hru na klavír čtyři
desítky let. Ačkoliv jí vlastní děti osud nedopřál, měla jich
okolo sebe vždy nespočet a dodnes se s mnohými z nich
ráda vídá.
„Chtěla bych vám předat nějaký recept na dlouhověkost,
ale žádný vlastně nemám,“ pokrčila rameny dáma ve slušivých šatech a perličkami na krku, pro kterou se označe-

ní stařenka vůbec nehodí, ačkoliv je nejstarší obyvatelkou
Litoměřic. Její přátelé však přičítají vysoký věk optimismu
a dobré náladě, kterou kolem sebe paní Vlasta Šumová po
celý život šíří. Přejeme jí, aby tomu tak bylo i nadále.
Text a foto Eva Břeňová

REGENERACE SÍDLIŠTĚ
VOLBY 2016
POKRAČUJE DALŠÍ ETAPOU Zkvalitňování informačního

Druhá etapa regenerace sídliště
Pokratice je v plném proudu. Na
účet města dorazila z Ministerstva
pro místní rozvoj čtyřmilionová
dotace. Dalších 2,5 milionu korun
doplatí město na realizaci projektu
ze svého. Ještě na konci letošního
roku budou veřejnosti představeny
výsledky druhé etapy revitalizace,
zahrnující jižní a západní část sídliště, tedy lokality vymezené tokem
Pokratického potoka na východě,
ulicí Pokratická na západní straně a
ulicí U Kapličky v části severní.
„Návrh regenerace této části sídliště spočívá ve zkvalitnění a zatraktivnění veřejného prostoru,

vytvoření nových pěších spojení
s důrazem na jejich bezbariérové
řešení. Opravou projdou stávající
cesty, dojde k rekultivaci a doplnění
městské zeleně, mobiliáře, veřejného osvětlení a vzniku nových těžišť
veřejného prostoru nabízejících
drobné sportovní vyžití,“ charakterizoval úpravy místostarosta Václav
Červín.
Hlavní pěší promenádu podél
Pokratického potoka doplní klidové pásmo ohraničené svahovou
zídkou se zapuštěnými lavičkami a
herními prvky. Stromořadí pak vytvoří intimní zákoutí.
Pokračování na straně 3

PARKOVNÉ V CENTRU LITOMĚŘIC PODRAŽILO
Parkovné v centru Litoměřic podražilo. Zatímco dosud
řidiči v první zóně, tedy hlavně na Mírovém náměstí a v přilehlých ulicích, platili za půlhodinové parkování pětikorunu
a desetikorunu za každou hodinu, nově to je 10 korun za třicetiminutové stání a 30 korun za každou hodinu.
„Zvýšením ceny parkovného chceme motivovat řidiče,
aby zde nestáli celý den, ale jen po dobu nezbytně nutnou,“
vysvětlil místostarosta Karel Krejza a upozornil, že dosavadní
ceny neodpovídaly cenovým hladinám srovnatelných měst.
Zajímavostí je, že elektromobily mohou v Litoměřicích od 15.
září, kdy nařízení rady města vešlo v platnost, parkovat zdar-

ma. „Chceme tak podpořit dopravu, jež nezatěžuje životní
prostředí,“ dodal místostarosta města, které vyhlásilo výběrové řízení na pronájem několika elektromobilů pro potřeby
úřadu a jeho příspěvkových organizací.
Další novinkou je zařazení ulice Ostrovní a části ulice
Marie Pomocné do seznamu místních komunikací s placeným stáním vyhrazeném osobám s trvalým pobytem, sídlem nebo provozovnou. Cílem je zpřehlednit v této oblasti
parkování. Tedy zrušit celodenní stání a docílit přesunu zde
stojících aut na nově vybudované parkoviště u nedalekého
autobusového nádraží s kapacitou zhruba sto míst.
(eva)

servisu poskytovaného prostřednictvím webových stránek města
v Litoměřicích pokračuje. S blížícími se volbami byla minulý týden
spuštěna užitečná aplikace „Kam
jít volit?“. Poté, co volič zadá adresu trvalého bydliště, zobrazí se
mu na mapě jeho adresa a k ní
příslušná volební místnost, včetně
kontaktních informací. Aplikaci
nalezneme na webu města v nabídce VOLBY v pravém sloupci
https://www.litomerice.cz/volby,
případně na záložce MAPA.
Volby do krajských zastupitelstev se konají v pátek 7. října od 14
do 22 hodin a v sobotu 8. října od 8
do 14 hodin. Litoměřický městský
úřad v té souvislosti vychází vstříc
čtyřem desítkám obcí, jež spadají
do jeho správní působnosti. „Ve
dnech voleb, tedy 7. a 8. října, bude
otevřeno pracoviště občanských
průkazů v budově městského úřadu
na Mírovém náměstí,“ informoval
tajemník úřadu Milan Čigáš. Zde
žadateli vydají občanský průkaz s
měsíční platností poté, co předloží
dvě fotografie a neplatný občanský
průkaz, v případě ztráty rodný list.
Bez tohoto dokladu totiž nemůže
volit.
(eva)
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KLUBY ZÍSKALY
DALŠÍ PODPORU
Město mimořádně finančně podpoří fotbalový a basketbalový klub,
a to shodně částkou ve výši 300 tisíc
korun. Žádost o dotaci podanou oběma kluby zastupitelé schválili na svém
jednání, které se uskutečnilo 15. září
v konferenčním sále hradu.
FK Litoměřicko žádá o poskytnutí
dotace ve výši 300 tisíc korun na zabezpečení celoroční činnosti spolku
pro rok 2016. Důvodem je fakt, že 1.
července vznikl FK Litoměřicko sloučením fotbalových klubů Litoměřice,
TJ Sokol Pokratice a A mužstva FK
Lovosice. V srpnu letošního roku převzal spolek do pronájmu další fotbalový stadion - v Pokraticích. „Sloučením
došlo k nárůstu členské základny a
s tím spojených vyšších nákladů na
provoz klubu a jeho zázemí,“ vysvětluje předseda klubu Radek Bania.
Basketbalový klub Slavoje požádal
o stejnou částku jako fotbalisti. „Na
základě dlouhodobých výborných
sportovních úspěchů byl uvedenému
spolku udělen Ministerstvem školství,
mládeže a tělovýchovy statut Sportovního centra mládeže pro Ústecký kraj,
kde se soustřeďují nejlepší hráči oblasti.
V důsledku toho vznikají klubu vyšší
režijní náklady, které nepokrývá dotace z MŠMT v plné výši,“ odůvodňuje
žádost o mimořádnou dotaci předseda
Slavoje BK Litoměřice Josef Mayer.
Komise sportu pracující při radě
města sice doporučila zastupitelům,
aby žádost projednali, ale zároveň
upozornila na pravděpodobný nárůst
nákladů pro další období, který bude
mít dopad na mandatorní výdaje rozpočtu města v oblasti sportu. Člen
komise, místostarosta Václav Červín
konstatoval, že zastupitelé sice vyšli
klubům vstříc, ale celkově vzato není
vhodné v průběhu roku žádat o mimořádnou dotaci město, které sport
podporuje každoročně prostřednictvím nemalých příspěvků a grantového systému.
(eva)

VEŘEJNÁ SPRÁVA

MĚSTO MÁ VYHLÁŠKU
O VEŘEJNÉM POŘÁDKU

První vyhlášku řešící veřejný pořádek mají Litoměřice. Město totiž dosud nemělo obecně závaznou vyhlášku
řešící veřejný pořádek, jež by zároveň
specifikovala výjimky úpravy doby
nočního klidu, který je dle zákona stanoven od 22 do 6 hodin. Se zákonem
proto bylo třeba sladit tradiční a oblíbené akce, jako je vinobraní či pivobraní,
kterým nová vyhláška uděluje výjimku
z nočního klidu.
Obdobných výjimek však nesmí být
dle výkladu Ministerstva vnitra moc.
Zatímco dříve o nich mohla rozhodnout rada nebo městský úřad, dnes je
to dle novely platné od října letošního
roku výlučně v pravomoci zastupitelů.
„Ministerstvo rozeslalo v této souvislosti metodické doporučení a vzor vyhlášky, kde reagovalo nejen na novelu
zákona, ale i na nález Ústavního soudu
ve věci vyhlášky obce Chrastava, který
vyjadřuje stanovisko, že ke zkrácení
či zrušení nočního klidu by mělo do-

cházet jen ve výjimečných případech,“
informovala vedoucí kanceláře starosty
Martina Skoková.
„Pořadatelé akcí s přesahem do nočních hodin tímto upozorňujeme, aby
včas žádali zastupitele o udělení výjimky,“ vyzývá starosta Ladislav Chlupáč,
kterému se nelíbí fakt, že do počtu udělených výjimek zasahuje stát.
V této souvislosti je třeba zmínit i
novelu zákona o ochraně veřejného
zdraví, účinnou od 1. prosince loňského roku, kterou byly z působnosti krajské hygienické stanice vyjmuty venkovní hudební produkce a hlasové projevy
osob. To se týká nejen výše uvedených
slavností a koncertů pod širým nebem,
ale zejména předzahrádek restaurací,
kde se také konají hudební produkce,
které někteří občané vnímají jako rušení nočního klidu. Jako příklad lze uvést
stížnosti na Kostelní náměstí, terasu u
Shaker baru nebo klub Habanero. KHS
nově řeší pouze hluk v budově. Napří-

klad provoz venkovních zahrádek by se
měl řídit zákonem vymezujícím noční
klid. Za jeho nedodržení může městská
nebo státní policie uložit pokutu ve výši
10 tisíc korun, v opakovaných případech až 15 tisíc korun.
Nová vyhláška zároveň zakazuje
žebrání na vybraných veřejných prostranstvích. Zákaz platí na celém území
památkové rezervace, na autobusovém
nádraží a vlakovém nádraží Litoměřice
- město. „S přihlédnutím k obecnému
prospěchu, místním zvykům a jejich
povaze jsou stanoveny činnosti, které
se za žebrání nepovažují, například
poslední zvonění nebo veřejné sbírky,“
upozornila Martina Skoková.
Současně z podnětu městské policie
došlokezrušeníobecnězávaznévyhlášky
č. 1/2016 o zákazu požívání alkoholických nápojů na vybraných
veřejných
prostranstvích,
a to z důvodu nevymahatelnosti zákazu
stanoveného vyhláškou.
(eva)

AKTUÁLNÍ TÉMA • ŘEKNĚTE, CO SI MYSLÍTE • AKTUÁLNÍ TÉMA
Tomáš SARNOVSKÝ / zastupitel
Problém všelijakých vyhlášek a nařízení je v tom, že
musejí vznikat jako ochrana spořádané většiny před bezohlednou menšinou. Vyhláška o zákazu popíjení alkoholu
na veřejnosti vznikla proti pár jedincům, kteří se den co den
srocovali na stejném místě od ranních hodin a v opilosti obtěžovali své okolí pokřikem a močením. Je škoda, že byla
zrušena. Dávala městské policii pouze instrument k tomu,
aby zapojili svoji emoční inteligenci a se znalostí místních
poměrů, kterou nepochybně mají, dokázali postihovat ty,
kteří pitím na veřejnosti překračují společenské normy.
Bylo jen na konkrétním strážníkovi, zda využil tuto (dnes
již zrušenou) vyhlášku a vyzval vrávorajícího chlapíka s lahví v sáčku, aby mu poskytl vzorek toho, co popíjí, ke kontrole. Pro mnohé také tato vyhláška měla preventivní účinek.
Městská policie tvrdí, že původní vyhláška byla v podstatě
nevymahatelná. S tím naprosto nesouhlasím. Kdo chce,
hledá řešení, kdo nechce, ten přichází s hromadou výmluv.

Ivan KRÁLIK / velitel městské policie
Účelem přijetí této vyhlášky bylo zamezit znečišťování
veřejného prostranství. Byla místa, kde sociálně nepřizpůsobiví lidé popíjeli alkohol a zde i močili. Počet míst, na která
se vztahoval zákaz daný vyhláškou, však rychle narůstal, na
což dopláceli turisté, co se chtěli osvěžit, ale i lidé vracející se
z práce, kteří si ve večerce koupili pivo a na místě ho vypili. Ti,
kvůli nimž tato vyhláška primárně vznikla, se rychle přizpůsobili. Červené víno si začali lít do lahve od limonády, vodku
od vody. Jak strážník zjistí, že jde o alkohol? Má ochutnat?
K tomu ho nutit nelze. V takovém případě nemáme možnost
jak zjistit, že kontrolovaný popíjí alkohol na veřejnosti. Stejně tak nelze prosazovat individuální přístup, vyhláška platí
pro každého stejně. V souladu se zákonem musíme zachovat
rovný přístup ke všem. Jakmile však někdo začne znečišťovat
veřejné prostranství, třeba právě močením, můžeme zakročit.
K tomu však potřebujeme i spolupráci těch, kteří jsou svědky
takového chování.

NA MĚSTSKÉM ÚŘADU
UŽ LZE PLATIT I KARTOU

Městský úřad dále rozšiřuje služby pro obyvatele. Do zkušebního
provozu byly na vybraných odborech uvedeny platební terminály,
které umožňují bezhotovostní styk.
„Fungují na odboru dopravy a silničního hospodářství v Topolčianské ulici, v pokladnách obou budov
úřadu v Pekařské ulici i na Mírovém
náměstí a samozřejmě také na oddělení občanských průkazů a pasů
a při platbě správních poplatků,“
vyjmenoval konkrétní místa, kde již
byl platební terminál uveden do provozu, tajemník úřadu Milan Čigáš.
Městský úřad tak reagoval na

jeden z podnětů došlých od obyvatel města. Společně se zavedením
úspěšné webové sekce „Potřebuji si
vyřídit,“ která poskytuje přesný návod jak postupovat při řešení konkrétních životních situací, a minulý
měsíc zahájeného základního právního poradenství pro občany města
jde o další službu veřejnosti.
„Dále chceme poskytnout lidem
užitečné informace a poradenství
v případě, že se rozhodují přejít
na jiné zdroje vytápění. V případě
zájmu jim poradí energetický
manažer
města,“
informoval
tajemník o další novince.
(eva)

Funkčnost terminálu zkoušel tajemník městského úřadu Milan Čigáš s vedoucí živnostenského úřadu Marcelou Škrancovou.
Foto Eva Břeňová
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REGENERACE SÍDLIŠTĚ
POKRAČUJE DALŠÍ ETAPOU

Dokončení ze strany1
Rekultivace protější části potoka,
blíže k domům (č.p. 448/50, 448/52,
449/54 a 449/56), bude provedena
odborným prořezem a výsadbou
zeleně, novým zpřístupněním parkovými pěšinami na místě dnešních vyšlapaných cestiček a lokálními vyrovnávacími schodišti.
Dojde i ke zvelebení ploch před
bytovými domy, včetně společné
venkovní terasy s dětskými houpadly a lehátky k relaxaci, s výhledem na zregenerovaný úsek potoka,
s cílem zajistit uživatelský komfort
zdejších obyvatel. Plocha území podél zadních vchodů do objektů (č.p.
448/50, 448/52, 449/54 a 449/56) je
totiž koncipována jako klidnější část
spíše polosoukromého charakteru.
Severnější část území, dál od Pokratického potoka, zahrnuje revitalizaci zadní části panelových domů
(č.p. 442/3, 442/5, 441/7 a 441/9).
Tato část je navržena jako klidová a
relaxační zóna. Stávající vyšlapané
pěšiny budou nahrazeny mlatovými, vše doplní nová zeleň, městský

Stavební technik odboru územního rozvoje Ladislav Pošík u Pokratického
potoka, jehož se také týká 2. etapa rekonstrukce sídliště. Foto Eva Břeňová
mobiliář a venkovní fitness stroje.
Na celém území pak dojde k výměně dvou stávajících rozpadlých
přístřešků pro kontejnery za nové
pletivové klece, obrůstající popínavými rostlinami. Nově jsou navrženy dva přístřešky pro kontejnery v
místech, kde dnes zcela chybí.

KOUPALIŠTĚ MÁ ZA SEBOU
PRŮMĚRNOU SEZÓNU

Sezóna na koupališti na Písečném ostrově třetí zářijový víkend
skončila. Areál provozovaný Městskými sportovními zařízeními má
za sebou průměrnou sezónu se 32
tisíci návštěvníky. Což je o 22 tisíc
méně než loni, kdy vysoké teploty
trhaly rekordy, na druhou stranu
zase o 7 tisíc lidí více než předloni.
Po většinu zářijových dnů však

už byla v provozu pouze levá část
areálu, tedy brouzdaliště a dětský
bazén se skluzavkou. Bazén v pravé části s tobogánem byl s ohledem
na nízkou teplotu vody vypuštěn.
„Učinili jsme tak na počátku září,
kdy venkovní teplota dosahovala
pouhých 20 stupňů Celsia a teplota vody ještě o dva stupně méně.
V provozu jsme proto ponechali
jen levou část areálu vyhřívanou

Druhá etapa regenerace pokratického sídliště však neřeší dopravu.
„Řešení dopravy na tomto území je
pro svou finanční náročnost projektováno samostatně až v rámci
třetí etapy,“ dodala vedoucí odboru
územního rozvoje městského úřadu Venuše Brunclíková.
(eva)

pomocí solárních kolektorů, kde
je voda teplá v průměru kolem 25
stupňů Celsia,“ vysvětlil vedoucí
koupaliště Ladislav Beneš.
Tento fakt však o mimořádně
teplém zářijovém víkendu rozladil
návštěvníky koupaliště, kteří zaplatili vstupné ve stejné výši jako ve
dnech, kdy byl areál v plném provozu. „Byla to chyba, omlouváme
se,“ zareagoval na vzniklou situaci
ředitel MSZ Jaromír Tvrzník Do
definitivního ukončení sezóny poté
platil každý návštěvník pouze pětikorunu na celý den.
(eva)

ZMĚNY
V MHD
Rekonstrukce Českolipské ulice s sebou nese od 26. září změny v trase a
jízdním řádu linky D (557540) MHD.
„Po dobu rekonstrukce silnice I/15
není možné smysluplně obsluhovat
kompletní trasu linky D, která vede po
ulici Českolipská na zastávky „u stadionu“, „výstaviště“ a „Timo“. V některých úsecích se tvoří fronty vozidel, jež
by způsobovaly pravidelné zpoždění
spojů v řádech několika desítek minut,
a proto by tak nefungovala ani následná obsluha zbylých zastávek po městě,“
odůvodnil změny vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství městského úřadu Jan Jakub.
Trasa linky a její jízdní řád tedy doznaly změn. K výše uvedeným zastávkám jedou autobusy pouze v ranních
časech - spoj č. 7 v 5.45 hodin a spoj
č. 11 v 06.40 hodin z autobusového
nádraží. Všechny ostatní spoje jsou do
konce oprav silnice a řízení provozu
semafory odkloněny do ulice Jiřího z
Poděbrad, U Stadionu, Topolčianská.
Dále jedou po běžné trase. Zastávka
„u stadionu“ je dočasně přemístěna do
ulice Jiřího z Poděbrad. Po ukončení
oprav budou změny vráceny do původního stavu.
Rekonstrukce silnice Na Kocandě a
Českolipská probíhá ve dvou etapách.
První etapa, týkající se úseku od prvního kruhového objezdu Na Kocandě až
po kruhovou křižovatku u Kauflandu,
probíhala v obousměrném provozu.
Stavební práce na vozovce, zahrnující i
výměnu deseti vodovodních přípojek,
již skončily. Přerušeny byly pouze ve
dnech konání Zahrady Čech. Pravděpodobně od 3. října začne stavební firma pokládat asfaltové vrstvy. Navazující druhá etapa od Kauflandu směrem
na Trnovany je řízena semafory. Práce
zde mají skončit zhruba v polovině listopadu. Investorem akce je Ředitelství
silnic a dálnic ČR, do jehož správy komunikace spadají.
(eva)

OBJEKTY V BÝVALÝCH KASÁRNÁCH POD RADOBÝLEM POSTUPNĚ OŽIJÍ
Technické služby města Litoměřice (TSML) se
pravděpodobně přestěhují do jedné z nevyužitých
částí areálu bývalých kasáren pod Radobýlem.
V současné době se totiž část techniky TSML nachází u Labe, tedy v záplavovém území, další část,
včetně správní budovy, v areálu Na Kocandě.
Sestěhování na jedno místo, včetně opuštění
záplavové zóny, by tak bylo pro technické služby
v mnoha ohledech přínosem. „Prozatím je však
věc ve fázi záměru, zabývat se jí budou zastupitelé,“ upozornil ředitel TSML Ivo Elman.
Kasárna pod Radobýlem jsou majetkem města
pouze z části. Část území nadále vlastní Úřad
pro zastupování státu ve věcech majetkových
(ÚZSVM), několik bývalých armádních budov
zde využívají státní instituce.
Některé objekty a pozemky od ÚZSVM město
Litoměřice na počátku letošního roku odkoupilo.
Za trojici budov velitelství, čtyři velké halové ga-

ráže, tzv. ESO přístřešky a pozemek pod výdejnou
pohonných hmot zaplatilo město 15,4 milionu
korun. Bezúplatným převodem pak získalo i tělocvičnu se zázemím, sklady, trafostanici, administrativní budovu a další objekty. Hodnota získaného majetku je tedy výrazně vyšší, než činila
kupní cena.
Například tělocvičnu se zázemím již do své
správy převzala Městská sportovní zařízení
(MSZ), tedy příspěvková organizace města. Došlo zde ke kompletní výměně oken. Od října ji
začínají využívat šermířský oddíl a basketbalistky
Slovanu,“ informoval ředitel MSZ Jaromír Tvrzník. Zda klub potápěčů využije bazén, který se zde
také nachází, v tuto chvíli ještě není rozhodnuto.
„Voda v něm je totiž studená, není vyhřívaná, takže se vedení potápěčského klubu rozhoduje, zda
vůbec vyhovuje tréninkovým potřebám,“ dodal
ředitel Tvrzník.
Využívány již brzy mají být i rozlehlé garáže

nebo tzv. ESO přístřešky. „Připravujeme podklady pro stavební úpravy, jež povedou k zajištění
odpovídajícího přístupu k nim. Do konce roku
zveřejníme záměr o jejich pronájmu, v případě
některých ESO přístřešků o odkupu,“ informoval
vedoucí majetkového odboru městského úřadu
Václav Härting.
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových před několika týdny znovu nabídl k prodeji
i horní část kasáren. Jde o 14 pozemků a 6 staveb
v jejich horní části. Původně stanovenou minimální kupní cenu 26 milionů korun aktuálně snížil na 17 milionů korun. „S ohledem na rozpočet
města v tuto chvíli o koupi této části neuvažujeme,“ uvedl místostarosta Karel Krejza.
Z areálu bývalých kasáren pod Radobýlem chce
město v budoucnu vybudovat novou obytnou
čtvrť pro dva tisíce lidí. Její podoba má vycházet
ze studie vzešlé z architektonické soutěže. Je však
zřejmé, že jde o běh na dlouhou trať.
(eva)
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TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA

MĚSTO PROVOZUJE
DVOJE ZÁCHODKY
Každý den jsou v Litoměřicích v
provozu nové veřejné záchodky u
autobusového nádraží, vybudované
v rámci projektu jeho revitalizace. Od
pondělí do soboty jsou otevřené od 5
do 22 hodin, v neděli od 7 do 20 hodin. Za použití zaplatíte pětikorunu.
V současné době tak jsou v Litoměřicích k dispozici dvoje veřejné
záchodky, které provozují Technické
služby města (TSM). Kromě toalet na
autobusovém nádraží mohou lidé využít i obdobné zařízení na Mírovém
náměstí. Toalety v ulici Na Valech
byly již před několika lety uzavřeny
vzhledem k tomu, že veřejností nebyly téměř vůbec využívány. „Jejich
znovuotevření radnice neplánuje,“
informoval ředitel TSM Ivo Elman.
Další zařízení tohoto typu provozuje
jako věcné břemeno majitel kavárny
v Jiráskových sadech, kde se s koupí objektu městu zavázal, že provoz zachová.
Roční náklady na provoz veřejných záchodků na Mírovém náměstí
dosahují půl milionu korun. „V této
částce jsou zahrnuty mzdy, voda,
energie, nákup úklidových a čisticích
prostředků apod.,“ upřesnil ředitel
Elman. Roční zisk z provozu se pohybuje zhruba kolem 100 tisíc korun.
Návštěvník zaplatí pět korun za použití. S obdobnými náklady město
počítá i v případě nových toalet u
autobusového nádraží.
(eva)

ZA ODPAD PLAŤME
RADĚJI VČAS

Blíží se termín splatnosti poplatku
za komunální odpad. Do konce října
je dle obecně závazné vyhlášky nutno
zaplatit poplatek ve výši 498 korun za
osobu na rok. Při nedodržení termínu
dojde k navýšení platby o penále.
„Platit lze převodem nebo přímo
na oddělení poplatků nebo na hlavní
pokladně v Pekařské ulici v hotovosti
nebo platební kartou,“ upozorňuje
vedoucí ekonomického odboru Iveta
Zalabáková. Bližší informace na tel. č.
416 916 142 nebo 241.
(zal)

V září probíhaly stavební práce na vozovce také v ulici Škrétova. Na snímku vidíme v provozu frézu, kterou město pro
potřeby TSM letos zakoupilo, stejně jako finišér a vibrační válec.
Fota Eva Břeňová

OPRAVA SILNIC PROBÍHÁ
DLE HARMONOGRAMU

Pracovníci technických služeb
města již naplno využívají techniku, s jejíž pomocí zlepšují stav
komunikací, jejichž povrch je na
řadě míst narušen výmoly a nerovnostmi povrchu vozovky.
V majetku města je kromě 90
kilometrů chodníků i 260 kilometrů silnic, s výjimkou těch páteřních, jako jsou například ulice
Na Valech, Na Kocandě, Masarykova, Českolipská, oba mosty
apod. „Ve spolupráci s odborem
územního rozvoje jsme sestavili
harmonogram, podle něhož postupujeme a postupně opravujeme nejpoškozenější úseky. Začali jsme v srpnu a každý týden
opravíme jednu komunikaci,“
informoval ředitel technických
služeb Ivo Elman. „Místo nejprve
vyfrézujeme, ručně odbouráme
zbytky kolem kanálových vpustí
a hydrantů, ve středu přistupujeme k penetraci, ve čtvrtek a v
pátek navážíme balenou směs a
vibračním válcem místo zhut-

ňujeme,“ charakterizoval průběh
vždy týden trvajících prací ředitel Elman.
V tuto chvíli již opravou poškozených úseků prošla řada ulic
– například Seifertova, Erbenova, Janáčkova, Sovova, Kolářova
apod. „Tam, kde jde o výtluky
malého rozsahu, frézu nenasazujeme. Místo opravíme ručně. Což
je příklad Teplické nebo Revoluční ulice,“ dodal Elman, podle
kterého městem zakoupená fréza
na asfalt až čtyřikrát zvýšila produktivitu práce. K úspoře dochází i v případě výroby balné směsi,
která v obalovně stála 2700 až
3000 korun za tunu. Nyní ji pracovníci TSML dokáží díky novému stroji na vaření směsi vyrobit
za pětistovku. Recyklují přitom
starý asfalt pocházející z vyfrézovaných částí vozovky, což je šetrné k životnímu prostředí.
Oprava povrchů komunikací
bude probíhat celoročně, s výjimkou období od 15. prosince

do konce února. Životnost opravených míst by podle ředitele
Elmana měla dosáhnout deseti
let. S výjimkou některých problematických ulic, jako je například Teplická. Pod slabou vrstvou
asfaltu jsou totiž dlažební kostky
způsobující nestabilitu povrchu,
což ukázal úsek zkušebně odkrytý před prodejnou potravin. (eva)
HARMONOGRAM OPRAV
• Revoluční - Nezvalova
(3. - 7.10., doprava bez omezení)
• Kozinova (10. - 19. 10., zákaz
zastavení 7 - 19 hod.)
• Dalimilova (20. - 30. 10., zákaz
zastavení 9 - 17 hod,)
• Nerudova (31. 10 - 4. 11., zákaz zastavení 9 - 17 hod.)
• Sládkova (5. - 25. 11., úplná
uzavírka)
• Fügnerova (14. 11. - 2. 12., úplná uzavírka)
• Rooseveltova (21. 11 - 9. 12.
úplná uzavírka)

LITOMĚŘICE MAJÍ PRVNÍ
PODZEMNÍ ODPADKOVÝ KOŠ

Po podzemních kontejnerech začínají být v Litoměřicích budovány i
podzemní odpadkové koše. První o objemu 760 litrů byl o prázdninách
instalován u pokratických závor, v blízkosti bankovního automatu. V litoměřickém regionu je pravděpodobně první tohoto druhu.
„Testujeme, jak se osvědčí. Pokud ano, budeme v Litoměřicích počet
podzemních odpadkových košů postupně rozšiřovat, stejně jako tak činíme v případě podzemních kontejnerů. Nehyzdí životní prostředí, nešíří kolem sebe zápach a dobře vypadají,“ informoval vedoucí odboru životního
prostředí městského úřadu Pavel Gryndler. Další podzemní koš by podle
něj měl být vybudován ještě letos na Dlouhé ulici, tedy v centru města.
Kromě podzemních odpadkových košů přibude letos i další podzemní
kontejnerové stání na tříděný odpad, a to v ulici Žižkova. Půjde o čtvrté
kontejnerové stání tohoto typu, přičemž další jsou již nějaký čas v provozu
na Dlouhé ulici, v ulici České armády a U Stadionu.
(eva)

Vývoz podzemního odpadkového koše u pokratických závor zajišťují pracovníci Technických služeb města. Nad zemí vyčnívá pouze koš z nerezu, vedle
kterého je železný poklop, kterým je odpad vysáván.
Foto Eva Břeňová

ZDRAVOTNICTVÍ
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MINISTR OCENIL INVESTICE
DO ROZVOJE NEMOCNICE

Na krátkou návštěvu zavítal 7. září do litoměřické
nemocnice ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček
s doprovodem. Při této příležitosti se setkal s vedením
nemocnice a se zástupci zřizovatele, diskutoval se zaměstnanci a prohlédl si vybraná pracoviště.
Svatopluk Němeček se nejprve setkal s vedením,
které mu krátce představilo nemocnici, její strukturu
a rozsah poskytované péče. Při diskusi o problémech
současného zdravotnictví, které se přímo dotýkají litoměřické nemocnice, ministr nejen ocenil stávající stav,
ale rovněž přislíbil pro příští rok finanční pomoc. „Je
vidět, že nemocnice je ve velmi dobrém stavu a že je
investováno do jejího rozvoje. Je potěšující vidět i to,
jak účelně a ve prospěch pacientů zde byly vynaloženy
prostředky z evropských fondů,“ ocenil ministr a dodal, že ministerstvo zdravotnictví v příštím roce některé investiční záměry nemocnice podpoří.
Další část návštěvy tvořilo setkání se zaměstnanci nemocnice. Toho se zúčastnilo několik desítek pracovníků,
kteří se zajímali zejména o budoucí vývoj v oblasti vzdělávání lékařských i nelékařských zdravotnických pracovníků, o podmínky pro poskytování dotací nemocnicím
nebo poukazovali na některá pravidla nastavení zdravotními pojišťovnami, která vnímají při poskytování
péče jako příliš omezující. Zmíněno bylo i palčivé téma
českého zdravotnictví, kterým je nedostatek pracovníků
v lékařských i nelékařských profesích a jejich odchodů
do nedalekého Německa, které nabízí nesrovnatelně
lepší pracovní podmínky, než jaké jsou v silách českých
nemocnic. „Velmi si vážím zpětné vazby, kterou jste mi
svými dotazy a připomínkami dali. Pokusím se některá
témata otevřít při diskusi se zainteresovanými subjekty,“
zhodnotil Svatopluk Němeček.

PÁŤÁCI SI DETAILNĚ
PROHLÉDLI SANITKU

S prací dopravní zdravotní služby
i s vnitřním vybavením sanitky, včetně všech možností, které při přepravě
pacientů nabízí, seznamoval 21. září
na výstavišti řidič dopravní zdravotní
služby nemocnice Miroslav Borovička
žáky pátých tříd základních škol.
Konala se zde totiž v rámci kampaně Národní dny bez úrazů preventivně bezpečnostní akce „Integrovaný
záchranný systém tvůj ochránce“, jejíž
součástí jsou i ukázky práce policistů,
hasičů, zdravotníků a dalších složek
IZS.
Text a foto Naďa Křečková

V říjnu proběhne kampaň Zdravého města Litoměřice a jeho partnerů na podporu zdraví a zdravého
životního stylu pod názvem „Dny
Zdraví“. V letošním roce se uskuteční 22 akcí pro veřejnost a dále
projekty v mateřských a základních
školách. Během kampaní je zajištěn
program pro všechny věkové skupiny. Podrobné informace naleznete
na webu zdravemesto.litomerice.cz
Během kampaně například proběhne 6. 10. bezplatné měření cholesterolu, krevního tlaku, cukru a
tuku v těle na krajské hygienické
stanici, 8. 10 Máchův běh na Mostné
hoře, 15. 10. akce na podporu boje
Člen správní rady nemocnice Leoš Vysoudil a její předseda proti rakovině prsu – tzv. Jablíčkový
Radek Lončák s ministrem zdravotnictví Svatoplukem Ně- den na Mírovém náměstí. Letošní
mečkem při prohlídce nemocnice.
Foto Karel Pech dny zdraví jsou též v duchu tance – 8. 10. se bude tančit v parku
V poslední části své návštěvy si ministr prohlédl Jiráskovy sady a 11. 10. zveme na
vybraná pracoviště. Navštívil nově zrekonstruované vystoupení Duncan tančí na hrad.
ambulance a čekárny v přízemí dětského pavilonu a Senioři vyrazí 4. 10. s maminkami a
ambulantní rehabilitaci. Na obou místech kladně zhod- dětmi opět na golf a dále mohou 24.
notil jejich modernizaci, která je zcela v souladu se 10. rozhýbat své tělo s bezva partou
současnými trendy při poskytování zdravotních služeb ve fitness Beseda.
a potřebami pacientů.
Podpořit aktivní život chtějí or„Jsme rádi, že nás pan ministr navštívil a že jsme měli ganizátoři i volnými vstupy do bamožnost sdělit mu, co nás zde v podmínkách našeho zénu, na bruslení a na zdravotní
zdravotnictví nejvíce trápí. Jeho příslib pomoci s někte- programy v H.E.A.T. centru.
rými investičními záměry pro příští rok byl příslibem
Naší snahou je klást důraz na
vítaným, za který jsme velmi rádi,“ zhodnotil setkání
s nejvyšším představitelem resortu zdravotnictví Radek prevenci a pohybové aktivity a podLončák, předseda správní rady nemocnice.
(nk) porovat zodpovědné chování, kterým můžeme svůj zdravotní stav a
duševní pohodu ovlivnit. Chceme
podpořit občany v péči o své zdraví
a přesvědčit je, že investovat do prevence se vyplácí.
Rita Vlčková, koordinátor
Zdravého města Litoměřice

HALA ZVE K TOULKÁM
ČESKÝM STŘEDOHOŘÍM

K NÁKUPU VYBAVENÍ SLOUŽÍ DOTACE

Finance ze dvou dalších dotačních titulů, které vypsal
v letošním roce Krajský úřad Ústeckého kraje, bude
čerpat litoměřická nemocnice. Prvním programem je
„Podpora zvýšení komfortu pacientů při poskytování
akutní lůžkové péče na území Ústeckého kraje – 2016“,
v rámci kterého získá nemocnice prostředky v objemu
5,135 miliónu korun.
„Dotace je určena pro vybavení jedné lůžkové
stanice interny a dětského lůžkového oddělení, včetně
speciálních postýlek určených pro batolata. Dále
provedeme výměnu diagnostických přístrojů interního
oddělení,“ upřesnil Miroslav Janošík, vedoucí oddělení
rozvoje. V těchto dnech se připravuje zadávací
dokumentace pro vypsání veřejné zakázky na dodání.

DNY ZDRAVÍ

Druhým dotačním programem krajského úřadu
je program „Podpora zvýšení komfortu pacientů při
poskytování následné a dlouhodobé lůžkové péče na
území Ústeckého kraje – 2016“, ve kterém získala litoměřická nemocnice částku 2,08 miliónů korun, které
využije na obměnu lůžek, včetně nočních stolků na jedné ze stanic LDN a na další vybavení pro pacienty na
lůžkách dlouhodobě nemocných, jako jsou například
koupací vany. U plánovaného vybavení se nyní upřesňuje technická specifikace.
Samotný nákup nového vybavení se u obou dotačních programů předpokládá na začátku příštího roku.
Krajské dotace, v jejichž čerpání je nemocnice opakovaně úspěšná, jsou vypisovány od roku 2014.
(nk)

Do konce října potrvá v hale
nemocnice výstava fotografií
Jany Jiráskové „Toulky Českým středohořím“. Fotografka
z Tuchlovic u Kladna má za sebou řadu samostatných výstav.
Mezi její největší úspěchy patří
3. místo ve fotosoutěži „Lánské pohledy 2010“ nebo v roce
2011 2. místo ve fotosoutěži
„Život a cestovní ruch v Českém středohoří“.
(nk)

DIVADÉLKO POTĚŠILO
MALÉ PACIENTY
Dne 5. září opět přijeli za dětmi hospitalizovanými na dětském
oddělení nemocnice pražští herci
K. Vovsová a T. Stolařík. Pohádka
byla dětskému oddělení nabídnuta
zcela zdarma. Pořadatelem těchto
inscenací je společnost BSJ group,
která je dodavatelem vybavení
nemocnic, medicinálních plynů a
lůžkových ramp.
(nk)
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TÉMA: PĚŠÍ ZÓNA

PĚŠÍ ZÓNA NA NÁMĚSTÍ VÍŘÍ DISKUSI

Poslední zářijový týden vznikla na
Mírovém náměstí, respektive v jeho
jižní části - v prostoru od České spořitelny po Michalskou ulici, pěší zóna
– na zkoušku. Vedení radnice se tímto způsobem připojilo k Evropskému
týdnu mobility a zároveň nastartovalo diskusi na ožehavé téma, kterým je
doprava a způsob parkování v historickém jádru města.
Litoměřice totiž skončily druhé
v celorepublikové soutěži Historické
město 2015 a jedinou výtku, kterou
odborná komise vůči němu měla,
bylo právě náměstí plné parkujících
aut. To se ostatně dlouhodobě nelíbí
řadě obyvatel města, kteří při diskusních fórech v domě kultury volají po
změně.
Podoba pěší zóny, zahrnující instalaci laviček, mobilní zeleně, výstavu fotografií, vymezení prostoru

k setkávání apod., měla pouze provizorní charakter. „Pokud by se město

rozhodlo realizovat takto zásadní
změnu trvale, slovo nejprve dostanou architekti, odborníci na veřejný
prostor a litoměřická veřejnost,“ ujistil místostarosta Karel Krejza, který
vede pracovní skupinu, jež projednává koncept představený v loňském
roce radním Lukasem Wünschem a
Filipem Hrbkem.
V této první fázi bylo cílem nastartovat diskusi vedoucí k přijetí
systémových kroků, jež sníží počet
náměstím projíždějících vozidel a
zde parkujících aut. Jedním z prvních
kroků by mělo být zamezení průjezdu řidičům, kteří si přes Lidickou ulici a náměstí zkracují cestu na Tyršův
most s cílem vyhnout se semafory řízené ulici Na Valech. A právě tomuto
nešvaru provizorní pěší zóna alespoň
dočasně zamezila. Vjezd na náměstí
totiž v daném týdnu sice nebyl ome-

zen, ale řidiči jezdící Lidickou ulicí
se přes náměstí na Tyršův most nedostali.
Diskuse o trvalých změnách však
bude vedena až po vypracování dopravní studie, jejíž součástí se stane
sběr dat dopravního chování řidičů.
Náklady na její pořízení chce město
uhradit prostřednictvím dotace, o
kterou město požádalo.
„V žádném případě však nechceme Mírové náměstí bez aut,“ ubezpečil starosta Ladislav Chlupáč. Mělo
by jich však být výrazně méně poté,
co vzniknou další parkovací místa a
parkovací dům v blízkosti centra, jehož stavbu radní reálně zvažují. Šetřit
na něj lze prostřednictvím transparentního "účtu", na který by odcházely finanční prostředky vybrané
z parkování.
Eva Břeňová

AKTUÁLNÍ TÉMA • ŘEKNĚTE, CO SI MYSLÍTE • AKTUÁLNÍ TÉMA

NAŠE ANKETA
1) Přáli byste si Mírové náměstí bez aut?
2) Pokud jste pro zachování dopravy v centru,
jak by podle Vás mělo náměstí z hlediska dopravy ideálně vypadat?
3) Líbí se Vám myšlenka pěší zóny?
Pokud i vy chcete vyjádřit svůj názor v diskusi, týkající se parkování na Mírovém náměstí, odpovězte do konce října v anketě na webových stránkách
Zdravého města Litoměřice:
www.zdravemesto.litomerice.cz,

Doc. Ing. arch. Jan Mužík, CSc. / městský architekt

1) Ne. Vzhledem k velikosti a významu tohoto veřejného prostranství to není nutné. Nezbytné je
zajistit obsluhu objektů, ploch a zařízení po obvodu náměstí. Postupně je třeba omezovat počet stálých
míst pro parkování.
2) Provoz automobilů je třeba
zklidnit a také tím usnadnit pohyb pěších a cyklistů.
Na severní osluněné straně, v okolí kašen a Morového sloupu posílit pobytovou přitažlivost těchto míst.
Uvolněné plochy po dopravě v klidu využít pro různorodé kulturní, sportovní a společenské akce.
3) Pěší zóna se hodí spíše do uličního prostoru, do
náměstí nepatří. Pěší zóny – zklidněné komunikace
v Litoměřicích bezprostředně navazují na Mírové
náměstí – ulice Novobranská, 5. května, Máchovy
schody. Historické jádro města se dnes pyšní pestrou a vyváženou skladbou jedinečných veřejných
prostranství a koncentrací architektonických a uměleckých hodnot. Další obohacování těchto hodnot je
možné, ale vše vyžaduje citlivý a vyzrálý přístup.

Lukas WÜNSCH / radní města (Severočeši.cz)
1) Ne, náměstí zcela bez aut si
nepřeji. Mírové náměstí je centrum města. Aby jím zůstalo,
musí být dosažitelné všemi běžnými prostředky. Od pěší chůze
a kol až po automobily.
2) Dopravní inženýři, kteří

pracovali jen s auty, vyhnali lidi z města ven.
Aby byla města lepší, musí je tvořit architekti,
kteří berou lidi v úvahu. Plánování dopravy a
veřejných prostorů musí být vyrovnané. Kvalita města je v tom, že jsou v něm místa, kde
se lidé potkávají. K tomu jsou potřeba veřejná
prostranství.
3) Pěší zóna právě v této části náměstí je logickým řešením. Řešíme-li problém tranzitu,
máme několik možností. Jednou z nich je osazení centra desítkami dalších dopravních značek. Zákazy vjezdu, omezení rychlosti, příkazy
směru jízdy, zpomalovací retardéry atd. Ale
ani „les“ značek nepřispěje ke kráse historického jádra. Jsem proto spíše pro less značek (less=angl.: méně). Dopravní piráti tvrdí, že: značka není zeď. Nedodržují je. Bylo třeba vymyslet
něco, co onou fyzickou zdí bude. Již druhý den
fungování testu bylo zřejmé, že plní přesně svou
funkci. Přibylo klidu na náměstí, otevřel se prostor pro pěší a stále šlo na náměstí dojet autem
a zaparkovat.

Tomáš SARNOVSKÝ / zastupitel (ANO)
1) Ano, v delším časovém horizontu bych si přál náměstí bez
aut. Jde o celosvětový trend, kdy
jsou centra měst postupně vracena lidem.
2) Doprava v centru by se měla
postupně omezovat. V relativně
blízké budoucnosti nás čeká největší revoluce od začátku automobilismu. Na trh
se chystají ekologicky šetrná autonomní vozidla,
která z velké části tento problém vyřeší. Potřeba
parkovacích míst v centru bude přirozeně klesat.
Nemusím parkovat před svým domem, pokud si
pro mě můj (nebo sdílený) automobil sám přijede a potom zase odjede na dobíjecí stanoviště
kamsi za městem.
3) Líbí se mi všechny nové myšlenky, které
mohou zkvalitnit náš život. Považuji navržený koncept za myšlenkový experiment, který
spustí veřejnou diskuzi. Je však třeba nejprve
odborná diskuze designérů, urbanistů, architektů, politiků a úředníků, ze které vzejdou
návrhy, které je potom možné prezentovat na
veřejných fórech.

Libor PISKLÁK / akademický sochař
1/Ano, ale dopravu bych nevyčlenil z náměstí zcela.Výrazně
bych ji omezil.
2/Pokud by měla jedna ze stran
náměstí zůstat uzavřená, druhou
stranu bych zobousměrnil. Snížil
bych počet parkovacích míst, jejichž počet bych navýšil výstavbou parkovacího domu (možná i s podzemními
patry) například v proluce mezi budovou pošty a
soudu v ulici Na Valech.
3) Líbí, nabízí se hodně variant uspořádání mobiliáře i zeleně, ale změna by se měla řešit koncepčně.

PhDr. Filip HRBEK / historik (ODS)
1) Náměstí zcela bez aut je téměř utopie. Ve 21. století auta na
náměstí patří, jinak se centrum
města vylidní. Je nutné hledat
kompromis, který poskytne prostor jak automobilům, tak pěším.
Náměstí hist. města však nesmí
být dop. tepnou – dovedete si
představit hustý automobilový provoz např. na
pražském Staroměstském náměstí? Představa, že
za pár let nahradí klasická auta autonomní auta a
doprava tak z centra zmizí, je rovněž utopie, podívejme se, jak automobilový park v ČR stárne nyní je průměr 15,1 roku, nejvíce od r. 1993.
2) V ideálním světě by zde bylo podzemní parkoviště. Litoměřice však tuto možnost nemají (centrum nebylo zničeno válkou jako jinde v Evropě,
čtyřpatrové historické sklepy, atd.). Řešením je
pěší zóna, o jejíž podobě musíme diskutovat. Spojuje v sobě několik pozitiv: zastavení transitu skrz
centrum na Tyršův most, zklidnění dopravy a více
prostoru pro pěší.
3) Ano, jsem spoluautorem tohoto nápadu
(úsměv). Je však třeba dořešit řadu věcí – nahradit ubraná parkovací místa (nabízí se starý
železniční tunel), vytvořit stání pro invalidy, zajistit vjezd pro zásobování a komplexně vyřešit
samotnou podobu zóny – mobiliář. Toho by však
mělo být co nejméně a navíc by měl být snadno
přemístitelný.
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PRVNÍ ROČNÍK TECHNODAYS
NAVŠTÍVILA TISÍCOVKA ŠKOLÁKŮ

Kvalitní prezentaci středních
škol technického zaměření a firem
z Litoměřicka s přesahem do Ústí
nad Labem a Děčína nabídl Technodays Litoměřice 2016. Třídenní
akce se od 22. do 24. září konala na
Zahradě Čech. Akci první dva dny
navštívila zhruba tisícovka žáků 8.
a 9. tříd z Litoměřicka a blízkého
okolí. Prezentaci na jednotlivých
stáncích jim nabídlo 9 středních
škol a učilišť technického směru a
dvanáct firem.
První a druhý den se na výstavišti uskutečnily organizované a
bezplatné prohlídky prezentovaných škol a firem s průvodcem.
V sobotu byl veletrh otevřen pro
veřejnost. S prezentací zde v jednom z pavilonů zaujal i Technický klub mládeže Litoměřice, který
ve spolupráci s městem připravuje
projekt vzniku střediska technického vzdělávání fungujícího při
Domu dětí a mládeže Rozmarýn.
Kromě prezentace několika úspěšně fungujících sekcí zorganizovali
členové Technického klubu mláde-

Filip Horký a Petr Preiss, deváťáci z Lovosic, si se zájmem vyslechli u stánku
firmy Hennlich informace o tepelných čerpadlech, které jim zajímavým způsobem podal zástupce firmy Jan Valníček.
Foto Eva Břeňová
že i Merkurmánii a Technické hry
určené žákům základních škol.
„Cílem veletrhu bylo seznámit
žáky základních i středních škol

s nabídkou technických oborů a
řemesel a motivovat je k tomu, aby
se jejich pozornost ubírala k těmto oborům, které mají budoucnost,

což se podařilo,“ poukázala na první cíl akce vedoucí odboru školství,
kultury, sportu a památkové péče
městského úřadu Andrea Křížová.
Tím druhým bylo přiblížit provázanost jednotlivých technických
oborů s nabídkou pracovních míst a
pomoci vycházejícím žákům orientovat se v technice a prostřednictvím
úřadu práce zjistit, s jakými obory
najdou na trhu práce uplatnění.
Střední školy a firmy zde kromě
jiného dostaly příležitost k navázání
spolupráce, ať již jde o praktické výcviky žáků, praxe, pomoc při vybavení
učeben, stipendijní programy apod.
Pořadatelem
bylo
město
Litoměřice, Okresní hospodářská
komora Litoměřice a Hospodářská
a sociální rada Litoměřicka. Partnerem projektu pak litoměřická
pobočka úřadu práce, která zde
představila činnost Institutu pro
volbu povolání. Litoměřice se
v tomto směru inspirovaly Chomutovem, kde tato akce úspěšně již
několik let probíhá.
Eva Břeňová

AKTUÁLNÍ TÉMA • ŘEKNĚTE, CO SI MYSLÍTE •
Ing. arch. Jakub PLEYER /
architekt

František KOPECKÝ /
podnikatel (Radniční sklípek)

1) Rozhodně ne! Litoměřické Mírové
náměstí se řadí svou
výměrou mezi největší náměstí ČR a
takový prostor jistě
potřebuje dostatek
života.
2) Jsem pro otevření debaty o omezení počtu parkovacích míst, hlavně
pro dlouhodobé stání. Strategicky
bych většinu stání věnoval krátkodobému odstavení automobilů, třeba
do půl hodiny, tak aby bylo náměstí
dobře obslužné. Zajímavá by mohla
být i zkouška pěší zóny na severní
prosluněné straně náměstí, odkud
jsou lepší výhledy na architekturu.
Logické provázání by mělo i spojení
s ulicemi 5. května a Novobranská,
které již jako pěší zóny fungují.
3)
Myšlenka pěší zóny je jistě
zajímavým tématem, které v dnešní
době řeší mnoho měst světa. Osobně
si myslím, že vzhledem k rozloze
našeho náměstí a jeho úloze ve
fungování města není vhodným
řešením. Jeho aktuální dispozice
by se však dala podstatně lépe
využít! Preferuji redukci vnitřní
řady parkovacích míst náměstí a
následného využití jeho středu pro
stejné účely, jako si pěší zóna klade
za cíl - odpočinek, relaxaci, kulturní
akce i náhodná setkání.

1) V delším horizontu bych byl za
omezení. Ale jako
provozovatel
restaurace na náměstí
mám obavy z odlivu lidí, kteří jsou
zhýčkaní a všude
jsou zvyklí jezdit autem. (Nejde jen
o restaurace, ale i obchody, které
zde sídlí). Určitě v teplém období je
město plné návštěvníků, ale v zimě
by mohlo být náměstí prázdné.
2) Omezit parkování na max. několik hodin, z toho první hodinu levněji, aby neomezili zákazníky, kteří
opravdu jen chtějí navštívit město
k nákupu či posezení v restauraci (lépe to vymáhat). Chtělo by to
odstavné parkoviště pro lidi, kteří
v centru města pracují a rozumně
pro ně parkování zpoplatnit. Ale
hlavně zamezit průjezd městem.
3) Pod pojmem pěší zóna si představuji široký chodník mezi domy
s obchody, restauracemi a dalšími
službami. To na našem krásném
historickém náměstí nelze. Ale
dovedl bych si představit ve středu náměstí odpočinkovou zónu s
lavičkami, plnou zeleně. Ovšem
další otázkou je povrch. Dovede si někdo představit jak dámy
chodí po kamenech s botami na
podpatku?

Starosta Ladislav Chlupáč odstartoval cyklopeloton, který tvořilo několik desítek žáků základních škol. Děti s pedagogy vyrazily na jízdu městem, objely
základní školy, kde se k nim přidávali další cyklisté. Jednotlivé školy vítaly
školáky na kole bouřlivě, Masarykova škola dokonce s hudbou a velkým kolem ze slámy. Celkem se zapojila stovka účastníků.
Foto Eva Břeňová

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY
ZAHÁJIL CYKLOPELOTON ŠKOLÁKŮ
„Cyklopeloton, který tvořilo několik desítek žáků litoměřických základních
škol, zahájil 9. září Evropský týden mobility, tedy kampaň, k níž se Litoměřice i
letos připojily velkým množstvím akcí. Cílem bylo upozornit na vzrůstající podíl
automobilové dopravy a na to, že ulice nepatří jen automobilům, ale také chodcům a cyklistům.
Snahou Zdravého města Litoměřice bylo upozornit veřejnost na možnosti
šetrných způsobů dopravy a městské veřejné dopravy. Kromě jiného si zájemci
vyzkoušeli jízdu na elektrokole, elektroskútru i v elektromobilu. Dne 22. září jezdila městská hromadná doprava zdarma, o několik dní dříve i cyklobus. Konaly
se výlety, soutěže i bezpečnostně preventivní akce.
Mottem letošního roku byla „Chytrá a čistá mobilita. Silná ekonomika“. Kampaň díky velkému množství připravených akcí skončila až 25. září akcí cyklistickým závodem „MTB Tour České středohoří“, který startoval a končil na Mírovém náměstí a akci „U-ŽÍT Litoměřice zdravě“. Definitivně ji však zakončila pěší
zóna, na zkoušku provizorně vybudovaná poslední zářijový týden.
(eva)
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ŠKOLU V KENI
POTĚŠILY LITOMĚŘICE
Žáky a učitele z keňské školy
Ndere potěšil téměř desetitisícový finanční příspěvek, který k nim
v polovině roku dorazil z Litoměřic.
Představuje výtěžek z workshopu
„Postavme africkou vesnici“, který
se v červnu uskutečnil v Litoměřicích v rámci festivalu Dun Dun věnovaného Africe, a dar Masarykovy
základní školy.
„Využit byl na výrobu a instalaci
bytelných dveří, jež ochrání školu
před krádežemi,“ informovala ředitelka obecně prospěšné společnosti
ShineBean Renata Rokůsková, která již obdržela děkovný dopis od ředitele tamní školy Jamese W. Guma.
Jak uvedl, keňské školy jsou stavěny
tak, že do každé třídy se vstupuje
přímo zvenčí. Základní škola Ndere má zhruba dvě stovky žáků a osm
tříd. Polovina z nich tak je díky příspěvku z Litoměřic proti krádežím
zajištěná.
Tato základní škola charakteristická zaostalým technickým stavem
leží ve stejnojmenné vesnici poblíž
hranic s Ugandou. Rekonstrukce
závisí na financích.
Žáci ZŠ Masarykova získali peníze prodejem svého fairtradového
občerstvení na školní akci „Férová
večeře“. Jejich přání – využít je na
podporu školy v Keni – tak bylo
splněno. Workshop „Postavme africkou vesnici“ zase připravili pracovníci knihovny. Především děti si
zde mohly vyzkoušet řadu činností
běžných v africké vesnici. Festival
Dun Dun byl pořádán fairtradovým městem Litoměřice a ShineBean ve spolupráci s řadou dalších
partnerů.
(eva)

ŠKOLSTVÍ

PŘES TŘI STA PRVŇÁČKŮ
USEDLO DO ŠKOLNÍCH LAVIC

Slavnostní atmosféra doprovázená úsměvy vystrojených prvňáčků s kornouty v rukách a školními
brašnami na zádech, ale občas i
slzičkami dětí nebo dojatých maminek, panovala 1. září v sedmi
litoměřických základních školách.
Celkem 309 prvňáčků usedlo do
školních lavic šesti základních škol
zřizovaných městem. Každá škola
otevřela dvě první třídy, soukromá
ZŠ Lingua universal třídu jednu.
Základní školy Na Valech a Havlíčkova pak navíc mají přípravnou třídu s celkem 26 předškoláky.
Během letních prázdnin prošly
školy běžnou údržbou. Velká investice
typu revitalizace objektu ZŠ U
Stadionu, k níž došlo v loňském roce,
letos v plánu nebyla. V současné době
jsou totiž všechny školy zřizované
městem opravené a svítí novotou.
Výjimkou by v tomto ohledu
mohla být Masarykova základní
škola, v níž během prázdnin došlo
ke kompletní výměně oken, které
zdobí nové žaluzie. Investice město
stála téměř pět milionů korun. Objekt školy nacházející se v ochranném pásmu městské památkové
rezervace však nemůže být kompletně renovován jako například
školy sídlištního typu. „Zateplení
původního zdiva, včetně historické
fasády, totiž není z pohledu památkové péče v případě Masarykovy ZŠ
akceptovatelné,“ konstatoval místostarosta Karel Krejza.
Částečné zateplení realizované
s cílem dosáhnout energetických

Slavnostního přivítání se v základních školách dočkalo hned 309 prvňáčků.
V případě Masarykovy základní školy se zahradní slavnost uskutečnila za
účasti rodičů ve venkovním altánu. Poté se děti i s třídními učitelkami odebraly do svých tříd.
Foto Eva Břeňová
úspor bude realizováno až v prů- je před dokončením. Budeme poběhu prací spojených s vybudová- dávat žádost o dotaci do Integrovaním půdní vestavby, v níž mají být ného operačního programu,“ dodaumístěny nové odborné učebny pro la vedoucí odboru školství, kultury,
výuku chemie, jazyků a výtvarný sportu a památkové péče městskéateliér. „Projektová dokumentace ho úřadu Andrea Křížová.
(eva)

DĚTI A MLÁDEŽ V SRDÍČKU
VYUŽÍVAJÍ NOVÉ HŘIŠTĚ
Multifunkční litou hrací plochu s prvky dopravního hřiště a
měkkým povrchem, vhodným jak pro malé děti, tak pro vozíčkáře, dostalo v září od města do užívání Centrum pro zdravotně
postižené děti a mládež Srdíčko. Součástí akce byla i výsadba několika vzrostlých stromů a nový travnatý povrch v okolí hřiště.
Za dárek k zahájení nového školního roku poděkovaly otevření přítomnému místostarostovi Pavlu Grundovi tří až šestileté děti z ambulantního dětského stacionáře, jenž je s kapacitou
15 míst součástí Srdíčka. „Stacionář funguje jako běžná školka,
navíc však poskytuje chronicky nemocným dětem preventivní
úkony na podporu imunity,“ upozornila ředitelka Srdíčka Ivana
Humlová. Vstup je proto podmíněn doporučením lékaře. Kromě stacionáře provozuje Srdíčko i denní stacionář pro zdravotně
postižené osoby s kapacitou 24 míst a zařízení pro děti od 18 měsíců do tří let. Vše doplňují služby fyzioterapeuta.
Ambulantní stacionář pro děti chronicky nemocné, denní stacionář pro osoby zdravotně postižené i bývalé jesle, které
s ohledem na zákon o zdravotních službách nově nazýváme jako
služba péče pro děti od 18 měsíců do tří let, jsou v tuto chvíli plné.
„Žádosti o přijetí však nadále přijímáme. Uspokojujeme je podle
pravidel schválených radou města, přičemž ve službě péče pro
děti a v ambulantním stacionáři mají přednost děti s trvalým by- Nové hřiště i s hracími prvky se u dětí setkalo
s úspěchem.
Foto Eva Břeňová
dlištěm v Litoměřicích,“ upřesnila ředitelka Humlová. (eva)

JAK SE (NE)STÁT
ZÁVISLÁKEM
Skupina pro rodinu, děti a mládež, jedna z pracovních skupin
Komunitního plánování v Litoměřicích, připravila již čtvrtý ročník
Týdne primární prevence pro žáky
7. -9. tříd ZŠ. Od 17. do 20. října
bude v prostorách DDM Rozmarýn instalována interaktivní hra
pro …náctileté s názvem „Jak se
(ne)stát závislákem“. Školám bude
nabídnuto 6 závažných témat
z oblasti rizikového chování. Jedná se o kouření, alkohol, reklamu,
drogy, virtuální realitu a asertivitu. Akce je pořádána v rámci kampaně „Dny zdraví“.
Interaktivní hru Jak se nestát
závislákem realizuje pedagogicko-psychologická poradna ve spolupráci s o.s. Naděje, DDM Rozmarýn a knihovnou od roku 2011
přímo na školách. Rezervace a
více informací na tel: 416 733 015
Zora Čuchalová,
vedoucí skupiny
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TECHNICKÝ KLUB SE STĚHUJE

Technický klub mládeže se stěhuje z kapacitně nevyhovujících
prostor bývalé Máchovy základní
školy do objektu v Sovově ulici,
jehož část s příchodem nového
školního roku uvolnila Šrejbrova
střední škola. Sídlo soukromé základní školy Lingua universal zde
i nadále zůstává.
„V Máchově škole již prostory potřebám Technického klubu
mládeže, jehož členská základna
stoupá, stejně jako počet jednotlivých sekcí, kapacitně nestačily.
Do doby, než se nám podaří vybudovat chystané středisko technického vzdělávání u pokratických
závor, bude klub sídlit zde,“ informovala vedoucí odboru školství,
kultury, sportu a památkové péče
MěÚ Andrea Křížová. S ohledem
na stěhování a nákup materiálu
pro vlastní výrobu nového vybavení schválili zastupitelé klubu
mimořádný příspěvek ve výši 150

Ukázka činnosti Technického klubu mládeže se setkala se zájmem školáků
na výstavišti v rámci prezentace technicky zaměřených firem, středních škol a
učilišť.
Foto Eva Břeňová
tisíc korun. Dotace města tak pro
letošek činí celkem 350 tisíc Kč.
Uvolněné prostory ve školní budově

MLÁDEŽ NA TRENAŽERU ZKUSILA
NEBEZPEČNÉ MOMENTY

Projekt Safety road, jehož cílem
je ovlivnit postoje mladých řidičů, doputoval také do Litoměřic.
Ve vestibulu i venkovním prostoru
domu kultury dostaly děti i mládež
příležitost vyzkoušet si trenažér na

motocykl a motorové vozidlo, brýle
simulující stav po požití alkoholu a
po užití drog, simulátory nárazu
v 30km rychlosti a otočný simulátor.
K vidění byly také ukázky techniky Dopravní policie ČR, výstroje a

v Sovově ulici využije také DDM
Rozmarýn pro pořádání olympiád a
vědomostních soutěží.
(eva)
vybavení Policie ČR a ukázka první pomoci. Účastníci akce si mohli
také zasoutěžit v parkování na přesnost. Ze zpětné vazby, která se nám
postupně dostává, je akce studenty
velmi pozitivně vnímána a určitě
se budeme i v příštích letech touto
formou snažit ovlivnit postoje budoucích řidičů.
Hlavními partnery projektu Safety
road, realizovaného v Ústeckém kraji,
byl krajský úřad, Ministerstvo dopravy – BESIP a Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje. Cílem projektu
bylo oslovit skupinu studentů mezi
17. až 19. rokem věku, tedy ty, kteří
budou nebo již jsou právoplatnými
držiteli řidičského oprávnění a jsou
účastníky silničního provozu. Z policejních statistik totiž vyplývá, že tato
cílová skupina se podílí 30 procenty
na zavinění dopravních nehod.
nprap. Pavla Kofrová, oddělení
tisku a prevence Policie ČR Ltm

LANOVKA ZPESTŘILA
HŘIŠTĚ NA MOSTCE
Dárek v podobě nového herního
prvku na dětském hřišti na Mostné
hoře dostaly od města Litoměřice
malé i větší děti u příležitosti začátku školního roku. Hřiště zpestřila
lanovka, která byla první zářijový
týden týden předána do užívání.
Projekt rozšíření dětského hřiště
na Mostné hoře je výsledkem participativního rozpočtu, který byl
v Litoměřicích letos prvně zaveden.
V rámci něj dostala veřejnost příležitost navrhnout městu zajímavé
projekty, jejichž realizace nepřevýší
150 tisíc korun. Na základě výsledku
hlasování veřejného fóra „ Desatero
problémů Litoměřic“ zvítězil projekt
Petra Panaše „Rozšíření dětského
hřiště na Mostné hoře“. Ze 164 hlasujících získal podporu 98 z nich.
Přicházet se zajímavými podněty pro příští rok mohou Litoměřičané i nadále, a to již od 1.
prosince. „V září zastupitelé projednali nová pravidla participativního rozpočtu pro příští rok a
schválili navýšení rozpočtu na 200
tisíc korun,“ informoval zastupitel
Petr Hermann.
(eva)

Funkčnost lanovky si s chutí vyzkoušeli prvňáčci Základní školy Boženy
Němcové.
Foto Eva Břeňová

DĚTI VE ŠKOLKÁCH BAVÍ HMYZÍ DOMKY I VÝUKOVÉ ZÁHONKY
Záhonky, na kterých se děti učí pěstovat zeleninu, a hmyzí domky mají
všechny mateřské školy zřizované městem Litoměřice. Obzvláště pro
děti z paneláků jde o jedinečný výukový prostředek, s jehož pomocí
poznávají alespoň část přírody a života v ní.
Například v Mateřské škole Beruška v Revoluční ulici, zaměřené mj.
na ekologickou výchovu, má každá třída vlastní záhonek a za sebou
první sklizeň. „Obrovskou radost děti mají obzvláště z hrášku, který si
samy vypěstovaly. Další zase v syrovém stavu prvně ochutnávají brokolici nebo celer. A jak jim chutnají čaje s bylinkami, které samy okopávaly a zalévaly,“ neskrývá potěšení z práce vedoucí školky Ivana Uličná.
Obdobné to je s hmyzím domkem nebo-li hotelem, jak mu kluci a
holčičky říkají. Díky němu se učí poznávat hmyz, broučky a další drobotinu, kterou najdou na zemi. „Už broučka nezašlápneme,“ slibují.
Litoměřické mateřské školy navštěvuje v současné době 836 dětí.
„Jsme jedno z mála města s dostatečnou kapacitou předškolních zařízení, neboť další ještě můžeme přijímat,“ informoval místostarosta Václav
Červín.
(eva)

Práce na záhonku není povinnost, ale hra, která děti baví. Foto Eva Břeňová.
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KALENDÁŘ
ŘÍJNOVÝCH AKCÍ
VÝSTAVA PSŮ

Zveme na krajskou výstavu psů
všech plemen, která se uskuteční 15.
října od 9 hodin na výstavišti Zahrada Čech. Je to právě šest let, kdy
jsme ji prvně zorganiovali. Kromě
mezinárodní výstavy, která se koná
v květnu každého roku, jsme chtěli
uspořádat i menší akci hlavně pro
mladé psy. Kde jinde než na krajské výstavě mohou nasbírat zkušenosti pro větší a náročnější akce.
Rádi přivítáme každého, kdo se
přijde podívat, abychom společně
mohli fandit všem, kteří se na tuto
výstavu přihlásili. Věříme, že i letos
se vám bude naše krajská výstava
líbit a všichni si ji spolu užijeme.
Všem soutěžícím držíme palce
(nebo packy).
František Švec,
Nord Bohemia Canis

FARMÁŘSKÉ TRHY
• 8. října
• 22. října
I letos pořádá
Zahrada
Čech
každou druhou
sobotu farmářské
trhy, a to již tradičně na Kostelním náměstí. Na trzích naleznete
osvědčenou nabídku tradičních
produktů, jako je čerstvé ovoce a
zelenina, sušené ovoce a zelenina, bylinky, koření, ovocné šťávy,
džusy, mošty, pečivo, domácí
uzeniny, živé ryby, houby, mléčné
výrobky, káva a různé další pochutiny. Nechybí ani sadba, květiny
hrnkové i řezané či ručně tvořené
výrobky. Nabídka sortimentu
odpovídá sezónnosti jednotlivých
produktů.
(mm)

VÝSTAVIŠTĚ ZAHRADA ČECH

JUBILEJNÍ ZAHRADU ČECH
NAVŠTÍVILO 82 TISÍC LIDÍ

Ve dnech od 9. do 17. září proběhl 40. jubilejní ročník Zahrady Čech,
který byl zaměřený na všechny zahrádkáře, chalupáře, kutily, zahradníky a milovníky přírody. Návštěvníci si
mohli vybrat z pestrého sortimentu,
obdivovat řadu novinek i pobavit se u
doprovodného kulturního programu.
Přestože se jedná o hrubý odhad, návštěvnost dosáhla loňských čísel – cca
82 tisíc lidí. Vybírat si mohli z tradičního prodejního sortimentu u téměř 500
vystavovatelů a prodejců na ploše více
než 5.000 m2.
Celý areál byl opět kvůli orientaci
návštěvníků rozdělen do několika sekcí
– nosnou částí byl sektor A/B, kde byly
připraveny hlavní expoziční části výstavy. Speciální historickou expozice nalezli návštěvníci hned při vstupu hlavní
branou z ulice Českolipské v pavilonu
A. Ten návštěvníkům ukazoval průřez
historií Zahrady Čech – to, jak expozice
vypadaly dříve, jak vypadají dnes a jaká
je vize výstaviště do budoucna.
Pavilon H – pavilon Ústeckého kraje
představil v interaktivním pojetí to nejlepší nejen z Ústeckého kraje. Naučně
ukázal návštěvníkům ve spolupráci
se Zelinářskou unií Čech a Moravy,
Ovocnářskou unií ČR a Okresní agrární komorou Most hodnotu ovoce,
zeleniny a regionálních produktů pro
zdraví a vývoj člověka.
Za estrádou byla vytvořena nová expozice s betonovými a přírodními prvky o ploše větší než 1.600 m2 od partnera Zahrady Čech - společnosti CS
BETON. Společnost STROM Praha,
výhradní dodavatel značky John Deere,
pak předvedl své stroje, které zkrášlily
prostor před pavilonem K.
Významní partneři Zahrady Čech
vyhlásili vítěze soutěží, které se v rámci
akce finálně vyhodnocovali. Hned

první den se ujala Regionální agrární
komora Most vyhlášení soutěže
Regionální potravina Ústeckého kraje
a Potravinářského výrobku Ústeckého
kraje - Kraje Přemysla Oráče. K
tomu zazpíval Jožka Šmukař a Věra
Martinová. Sobotní den patřil časopisu
Receptář, který vybíral nejlepší recept
ze Zahrady Čech na téma Jogurtování
– vítězkou se stala Zuzana Hurychová z
Mařenic s receptem Maminčiny řezy s
mandarinkami. Na závěr zazpíval Petr
Rezek.
Rádio Blaník přivezlo v neděli další
várku umělců, mezi kterými byl například Martin Maxa. V pondělí to rozjel
naplno John Deere s Terezou Kerndlovou. V rámci Dne se spol. STROM
Praha měli návštěvníci možnost se
dozvědět řadu novinek a zajímavostí o
těchto strojích. V úterý proběhlo velké
finále soutěže ZELÍ ROKU 2016, kdy
Zelinářská unie Čech a Moravy již poosmé vybrala z výrobců kysaného zelí
celé ČR vítěze. Stalo se jím Kubíčkovo
hanácké zelí. Tento den byl obohacen
návštěvou Vládi Hrušky z pořadu TV

Prima Vychytávky Ládi Hrušky. Výstaviště ten den praskalo ve švech – zazpívat přijela jihočeská kapela Babouci,
kterou doplnil i Pavel Novák ml..
Ve středu pak Český rozhlas přivezl
Heidi Janků, Beatles revival či Marcelu
Březinovou. Čtvrteční den s CS BETONEM zkrášlila Kateřina Brožová, která
roztančila estrádu. Den s NAREXEM
Česká Lípa, který proběhl v pátek,
představil jejich širokou nabídku a za
pomoci Leony Machálkové, která i zazpívala, vylosovali vítěze soutěže Modré překvapení.
Poslední den pak tradičně patřil
časopisu Zahrádkář, který i přes nepřízeň počasí vyhodnotil Nejlépe osázený
truhlík a Křišťálové jablko.
Michaela Mokrá, vedoucí
obchodu společnosti Zahrada Čech

"ZAHRADA
VŠECH
(NE)
SMYSLŮ. Zahradu Čech zpestřil již
4. ročník soutěže o nejkrásnější zahradu. Letošním tématem byla „Zahrada všech (ne)smyslů“. Vítěznou
se stala „DEŠŤOVÁ ZAHRADA“
(č. 9) J. Piškové, M. Forejtové,
M.Havlové, R. Prokše a A.Kurze.
Cenu návštěvníků Zahrady Čech
získala „POPLETENÁ ZAHRADA“
(č. 4). Autorem návrhu je Stanislava Vrzáková. Výhercem z řad
návštěvníků se stal Miloslav Janků z
Turnova.
Fota Eva Břeňová

ŠNEK ČI BROUK NA TALÍŘI, KUCHAŘSKÁ OLYMPIÁDA, ALE I
POHLREICH NEBO PAWLOVSKÁ, TO BUDE GASTRO FOOD FEST
Areál Zahrady Čech se
opět stane dějištěm významné gastronomické události.
Ve dnech 8. - 9. října se zde
uskuteční již 4. ročník Gastro
Food Fest. Návštěvníkům nabídneme pochoutky z osvědčených restaurací, ale i od nováčků. Pochutnají
si na delikátních jídlech, vínech a pivu z minipivovarů a těšit se mohou na řadu doprovodných
akcí, například kuchařskou olympiádu.
Letošní rok je nejen pohlcen letní olympiádou
v Riu, ale chystá se na podzim tentokrát kuchařská olympiáda IKA, a to v německém Erfurtu.
Návštěvníci festivalu proto budou mít příležitost
nahlédnout pod pokličku této soutěže v podání
zkušeného týmu Bidvest, který předvede v rámci
pódiových show opravdové olympijské klání.

U příležitosti 700 let od narození českého krále a
římského císaře Karla IV. diváci ochutnají pokrmy a
nápoje, které je vtáhnou zpět do 14. století.
Letošní ročník si nenechá ujít ani slavný šéfkuchař Zdeněk Pohlreich a spisovatelka a kuchařka Halina Pawlowská. Oba předvedou svoji
kuchařskou show a představí nové kuchařky, které budou moci návštěvníci zakoupit, ale i vyhrát.
Známý šéfkuchař Radek Šubrt se představí
jako mistr burger a ukáže, že není burger jako
burger. Na scénu se pro velký úspěch z prvního
ročníku vrací i hmyzí show. Návštěvníci ochutnají např. štíra na víně a mnoho dalších broukařských laskomin.
Ani letos nenecháme festival bez překvapení.
Tentokráte si Šnečí farma Barkona nachystala
lahodné pokrmy ze šneků - např. šnečí paštiku
se šnečím kaviárem.

Gastronomickou rodinu na festivalu tentokrát
rozšíří rolovaná, škrábaná zmrzlina v podání
Honzy Drbohlava a jeho ROLLS BROS.
Návštěvníci nepřijdou ani o doprovodný program, dětský koutek se zábavným programem,
prezentace lokálních i národních gastro podniků, představení regionální potraviny Ústeckého
kraje, regionálních farmářských pěstitelů apod.
Základní jednodenní vstupné pro 1 osobu je
100 Kč. Děti do 120 cm a držitelé ZTP/P vstup
zdarma. Platidlem zůstávají ,,Liťáky“ (1 Liťák je
25 Kč). Toto platidlo bude jediná měna, za kterou si návštěvníci festivalu mohou zakoupit degustační menu.
Otevírací doba Gastro Food Festivalu je v sobotu od 10 do 18 hodin, v neděli od 10 do 17
hodin. Více na www.gastrofoodfest.cz
Michaela Mokrá

CESTOVNÍ RUCH
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PŘIJĎTE NA BESEDU
S HISTORIKEM

SVATOMARTINSKÁ
VÍNA V HRADU

Degustace vín, kterým v den
svatého Martina požehná litoměřický biskup, Monsignor Jan Baxant, proběhne 11. listopadu od
15 do 20 hodin v degustační místnosti hradu a v Hradní vinárně. Ta
nabídne kromě specialit charakteristických pro tento den, jako je
svatomartinská husa s knedlíkem
a zelím, i paštiky, sýry aj.
„Vstup je volný, degustační
vzorky vín a pochoutky si návštěvníci zakoupí dle vlastního
výběru,“ uvedla Marie Ouborná,
marketingová manažerka Centra
cestovního ruchu, které je organizátorem akce.
(eva)

„Slyšte, ctné paní a urození páni,
na besedu vzdělávací, všeci jste zváni!
Sedm sta jest od narození českého mocnáře, litoměřického hradu vladaře.
Beseda s historikem Filipem
Hrbkem „Cestování ve středověku“
se uskuteční v sále hradu 25. října
od 17 hodin. Vstupné není zpoplatněno, nutná rezervace míst. (oub)

SERIÁL POVÍDÁNÍ
O VÍNĚ POKRAČUJE

"Dobře ho spravujete," prohlásil král Karel IV., když před zahájením vinobraní zavítal i s družinou na hrad, aby si zkontroloval svůj majetek. Jeho
příjezd připomněl letošní 700. výročí panovníkova narození. Kromě hradu
si prohlédl i novou mapu pravděpodobné cesty révy vinné z Burgundska do
Čech (na snímku).
Foto Eva Břeňová

FOTOSOUTĚŽ O STŘEDOHOŘÍ MÁ VÍTĚZE

Snímky přibližující krásu obdivovaného Českého středohoří, staveb a života v něm ukazuje výstava, která je až
do konce října k vidění v hradu. Jde o soubor více než dvou
desítek nejlépe hodnocených fotografií, které do 6. ročníku soutěže „Život a cestovní ruch v Českém středohoří“
došly v celkovém počtu pěti desítek od 17 autorů.
Slavnostní vernisáž proběhla první říjnový den za
účasti řady autorů. Zároveň byli představeni ti, jejichž
díla vyhrála. V kategorii A jednotlivých snímků překvapivě obsadil v nezávislém hlasování porotců první i
druhé místo Zbyněk Nezbeda z Litoměřic s fotografiemi
vinic a sadů. Třetí skončila Litoměřičanka Jarmila Kacarová se snímkem nazvaném Cestou na Kočku. Kategorii
B vyhrál se sérií fotografií, nazvanou České středohoří
je krásné, rozmanité a nedoceněné, Jiří Volf z Třebenic.
„Potěšilo nás, že soutěži je věrná řada autorů, jako
například Litoměřičáci Tomáš Kumstát nebo Jindřich Trojan, ale zapojili se do ní i noví účastníci – například dvě dámy
Dagmar Luhringová z Jablonce nad Nisou nebo Kateřina
Smržová z Malíče. Profesionálních i amatérských fotografů
zamilovaných do Českého středohoří totiž není nikdy dost,“
konstatoval předseda skupiny FotoporoT Petr Hermann.

OSLAVY PARTNERSTVÍ
ZAKONČIL KONCERT
Poslední dva zářijové dny se
v Litoměřicích nesly v duchu oslav
15. výročí partnerství s městem
Fulda a 20. výročí partnerství
s městem Míšeň. Dvoudenní
oslavy začaly společným setkáním
starostů a primátorů měst v hradu
a
pokračovaly
společenským
večerem.
Zástupci
radnic
představili rozvoj a úspěchy
jednotlivých měst.
Druhý den absolvovali společnou
prohlídku Litoměřic a okolí. Oslavy
vrcholily hudebním odpolednem,
kdy na podiu na Mírovém náměstí
společně vystoupili hudebníci z Litoměřic, Míšně a Fuldy. Litoměřice
reprezentoval Juniorband základní
umělecké školy.
Oslavy organizoval spolek Lito-Partner, který rozvíjí vztahy s partnerskými městy.
(eva)

Vítězné snímky z předchozích ročníků najdete na
www.e-fotosoutez.cz. Soutěž organizuje skupina nezávislých fotografů FotoporoT ve spolupráci s Centrem
cestovního ruchu Litoměřice od roku 2009.
(eva)

V degustační místnosti hradu se
představí úspěšné vinařství ze Slovácka, jehož hrozny vyrůstají na vinících
o rozloze 57 hektarů a nacházejí se
ve vinařské obci Ratíškovice a Mutěnice. Hradní seriál Povídání o víně
pokračuje 4. listopadu od 18 hodin
degustací vín Vinařství Bábíček Vacenovský. Jaká vína představí, bude překvapením. Například Ryzlink rýnský
ale získal ocenění na mezinárodní
soutěži v San Franciscu. Vstupné 220
Kč zahrnuje i drobné občerstvení, rezervace míst je nutná.
(eva)

DOBRÁ ZPRÁVA
PRO CYKLISTY

Členové skupiny FotoporoT - Miroslav Zimmer, Petr Hermann a František Janovský - při hodnocení soutěžních
snímků v hradu.
Foto Eva Břeňová

Na Labské stezce v destinaci České středohoří a Podřipsko se 7. října
otevírá nově vystavěný úsek. Jde o
část Labské stezky mezi Lounkami a
Nučnicemi, která byla až do letošní
rekonstrukce v nevyhovujícím stavu.
Nová dvoukilometrová komfortní
cyklostezka nahrazuje polní cestu, a
vytváří tak perfektní podmínky pro
další rozvoj cykloturistiky na Labské
stezce v Ústeckém kraji. Výstavbu financoval kraj v rámci třetí, závěrečné
etapy výstavby Labské stezky v kraji.
Luděk Jirman,
ředitel DA České středohoří

ODHALENA BYLA PAMĚTNÍ DESKA EYSERTA

V malebném zákoutí Rybářských
schodů, na domě s číslem popisném
322/7, byla 21. září odhalena pamětní
deska připomínající památku Eberharda Eyserta. Tento malíř a restaurátor (1860 až 1920) většinu svého života
prožil v Litoměřicích. Zde po návratu
ze studií působil jako učitel kreslení a
od roku 1891, kdy získal restaurátorskou licenci, i jako restaurátor.
„Byl to první opravdu školený restaurátor, který zde žil, pracoval a
zemřel. Úzce spolupracoval se zakladatelem Diecézního muzea Vincenzem Lukschem,“ upozornil na jeho
význam litoměřický historik Oldřich
Doskočil, který stojí za nápadem
připomenout budoucím generacím osobnost tohoto restaurátora na
domě, ve kterém žil.
„Litoměřice mají tak bohatou historii, že se vždy objeví zajímavosti, které
už ani nečekám,“ prohlásil starosta

Starosta Chlupáč, autor díla Yarzhombek (vlevo) a historik Doskočil
při odhalení díla. Foto Eva Břeňová

Ladislav Chlupáč, který pamětní desku, jejíž výrobu město zaplatilo, odhalil společně s Oldřichem Doskočilem
a za přítomnosti autora. Je jím malíř,
sochař a ikonograf Anton Yarzhombek, který je shodou okolností také
majitelem domu. Originál je uschován v Oblastním muzeu. „Nevytvořil
jsem přesnou kopii, protože jsem do
desky vtisknul podobiznu Eberharda
Eyserta,“ uvedl výtvarník, který pochází z Kamčatky.
Účastníci odhalení pamětní desky,
jehož se zúčastnil i filipínský velvyslanec v ČR Victoriano M. Lecaros,
poté na hřbitově uctili památku jak
Eberharda Eyserta, tak bývalého středoškolského profesora Ferdinanda
Blumentritta. Právě on zprostředkoval na konci 19. století setkání Eyserta
s filipínským národním hrdinou José
Rizalem. Výsledkem je obraz Rizala,
který byl nedlouho poté popraven
španělskými kolonizátory.
(eva)
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SOCIÁLNÍ OBLAST

HEJTMAN NAVŠTÍVIL
SENIORY NA PAHORKU
Domov
pro
seniory
na
Dómském pahorku si prohlédl
hejtman Ústeckého kraje Oldřich
Bubeníček. Učinil tak v doprovodu
místostarosty
Karla
Krejzy,
vedoucí odboru sociálních věcí
a zdravotnictví městského úřadu
Renáty Jurkové a Růženy Kafkové,
ředitelky Diecézní charity, která
zařízení pro zhruba stovku seniorů
pro město provozuje.
„Setkání s panem hejtmanem
jsme kromě jiného využili i k jednání o způsobu dofinancování
sociálních služeb, poskytovaných
v Litoměřicích neziskovými organizacemi,“ uvedl Karel Krejza, místostarosta Litoměřic, které ze svého
rozpočtu pro letošní rok uvolnilo
na sociální služby 16,5 milionu korun.
(eva)

DIAKONIE OPĚT
ZVE NA AUKCI
Společenský večer s aukcí chystá již po dvaadvacáté Diakonie
ČCE v Litoměřicích – významný
poskytovatel sociálních služeb ve
městě. Zarezervujte si pátek 25.
11. od 18 hodin v litoměřickém
hradu. Hlavní postavou večera
bude tradičně herečka a zpěvačka Chantal Poullain, která slíbila
přivézt dalšího zajímavého hosta. Bližší informace se nejpozději
začátkem listopadu dozvíte na
www.diakoniecceltm.cz. (cimb)

Plný dům kultury tleskal skupině The Tap Tap i sboru Puellae cantantes ve stoje.

Foto Karel Pech

„KONCERT PRO HOSPIC BYL NÁŘEZ“

„Teda to byl nářez! Koncert pro hospic v Litoměřicích se energií vyrovnal
nejnašláplejším rockovým akcičkám.
Holky z Puellae cantantes s námi pařily
na podiu a zpívaly naplno pro vyprodaný sál. Díky.“
Tak na svých facebookových stránkách zhodnotil frontman kapely The
Tap Tap charitativní koncert v domě
kultury, který pro Hospic sv. Štěpána
již popáté uspořádal 5. září Nadační
fond Kalich za podpory města Lito-

měřice a ve spolupráci s MKZ.
Zdravotně handicapovaným členům The Tap Tap tleskalo více než
pět stovek diváků ve stoje. Zapálení,
s jakým ke koncertu přistoupili, bylo
strhující. Stejně jako nasazení dívek
z pěveckého sboru Puellae cantantes
pod vedením sbormistra Romana
Pallase. Třešničkou na dortu se stalo
předání šeku předsedou správní rady
NF Kalich Alexandrem Vondrou ředitelce hospice Monice Markové. Vý-

těžek ze vstupného totiž dosáhl částky
100 tisíc korun.
Dvě stě tisíc korun předal místostarosta Pavel Grund za město Litoměřice, které i přes pravidelnou každoroční podporu rozhodlo o mimořádném
příspěvku. Dalších 50 tisíc korun hospici darovali manželé Kuldovi. Sedm
tisíc pak obsahovala kasička umístěná
v předsálí DK, z čehož tři tisíce pocházely od zpívajících „Puelek“.
Eva Břeňová

ŽIVOT SENIORA
UKONČIL VLAK
Řada cestujících čekajících 6.
září na svůj ranní spoj před šestou hodinou na vlakové zastávce
Litoměřice - město byla svědky
smrtelné nehody 79letého seniora
z Ústecka, který si zřejmě zkracoval cestu přes koleje u zastávky,
což se mu stalo osudné. Přijíždějící
osobní vlak ho čelně zachytil a na
místě usmrtil. Železničáři provoz
na trati obnovili zhruba po dvou
hodinách. Podle mluvčí Policie ČR
Pavly Kofrové příčiny nehody policie dál šetří a mezi verze nepatří jen
nehoda, ale i sebevražda.
(se)

NEDALEKO ŠKOLY
SE ZAPÁLIL MUŽ
Hrůzného činu byly svědky děti,
které si hrály 13. září na sídlišti
v Pokraticích. Nedaleko Havlíčkovy
základní školy se totiž rozhodl upálit 36letý muž z Litoměřicka, který
se polil hořlavinou. Pomoci uhasit
ho se pokoušeli místní lidé. Nejprve přijela záchranka, poté na hřišti školy přistál i vrtulník, který ho
dopravil do nemocnice, kde později zemřel. Popálen totiž byl na 80
procentech těla.
(eva)

STAROSTA PŘEDAL
CENY ALOISE KLARA
Těsně před vyvrcholením charitativního koncertu Nadačního fondu Kalich s výtěžkem pro Hospic sv. Štěpána předal starosta Ladislav Chlupáč společně s vedoucí
odboru sociálních věcí a zdravotnictví městského úřadu
Renátou Jurkovou Ceny Aloise Klara. Sošky vyrobené
v keramické dílně Diakonie představují poděkování za
dlouhodobý přínos ve zdravotní a sociální oblasti. O tom,
kdo je dostane, rozhodli radní města na základě doporučení sociální komise.
Pro sošku si na podium přišla dlouholetá ředitelka
Diakonie ČCE Irena Opočenská (foto 1) a vedoucí litoměřického Klokánku Ivana Prudičová (foto 2). Obě byly
nominované za sociální oblast. Za oblast zdravotnictví
cenu převzal loni do důchodu odcházející primář litoměřické nemocnice Ivan Brambaški (foto 3). Důchodového
věku je i bývalá vrchní sestra litoměřické léčebny dlouhodobě nemocných Jaroslava Krahulíková, která si cenu
vzhledem ke své právě probíhající dovolené převezme do-

datečně. „Za vaši dlouholetou práci odváděnou kvalitně
a s osobním nasazením ve prospěch našeho města, jeho
obyvatel a organizace, pro kterou pracujete, vám velmi děkuji,“ adresoval starosta každému z oceněných slova díků.
(eva), Foto: Karel Pech

KULTURA
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MISTŘI SMYČCŮ I OPERNÍCH
ÁRIÍ NADCHLI PUBLIKUM

Dlouhotrvajícím potleskem vestoje
odměnilo publikum aktéry obou koncertů 4. ročníku Litoměřických svátků
hudby, které se na konci srpna uskutečnily v jezuitském kostele Zvěstování
Panně Marii. „Bylo to něco nádherného, dlouho na to nezapomenu. Pro mě
svátek doslova a do písmene! “ Svěřila
své dojmy bezprostředně po prvním
koncertu Ivana Beránková, která přijela až z Chomutovska. Slova chvály
zněla také na adresu pořadatelů –
místního spolku Musica et Education i sponzorů, bez nichž by se Svátky
hudby jen těžko uskutečnily.
V prvním koncertu vynikli mistři
smyčců, houslista Václav Hudeček,
violoncellista Petr Nouzovský a violistka Kristina Fialová-Nouzovská.
Kromě Brahmsova díla zazněla v jejich podání poprvé v Česku i unikátní,
nedávno objevená věta z Mozartovy
koncertní symfonie pro housle, violu,
violoncello a orchestr. Mimořádným
zážitkem byl i sobotní operní večer,
ve kterém excelovali držitelka Ceny
Thálie sopranistka Simona Houda
Šaturová a mladý tenorista Petr Nekoranec, mimořádný talent nastupující pěvecké generace. Nejprve
v mozartovských ariích z Dona

Držitelka Ceny Thálie Simona H. Šaturová a Petr Nekoranec nadchli litoměřické publikum.
Foto Miroslav Zimmer
Giovanniho, pak v Donizettiho,
Verdiho a Rossiniho dílech, aby pak
skvělý večer zakončili duetem Adiny
a Nemorina z Donizettiho „Nápoje
lásky“. Výkony interpretů umocnila
Plzeňská filharmonie dirigovaná Tomášem Braunerem.
„Jsem
velmi
mile
překvapená. Prostředím, atmosférou i
publikem, před kterým mi to zpívalo
skoro samo,“ řekla mi po koncertu
Simona Houda Šaturová, kterou

čekalo natáčení CD a pak koncerty
v Dánsku s Kodaňským rozhlasovým
orchestrem. Podobně hodnotil Svátky
hudby i Petr Nekoranec: „Litoměřice
mě okouzlily jak prostředím, tak i
festivalem samotných. Takových
akustických prostor je u nás
málo,“ uvedl čtyřiadvacetiletý talent
české i mezinárodní operní scény,
který nedlouho poté odletěl do New
Yorku, kde získal stipendium při
proslulé Metropolitní opeře.
Miroslav Zimmer

Zhruba 120 hudebníků, ať již členů chlapeckých sborů nebo královéhradecké filharmonie, kteří se společně sešli na
podiu letního kina, nabídlo publiku neopakovatelný hudební zážitek.
Foto Karel Pech

VELKÉ KONCERTY BUDOU
V LETNÍM KINĚ POKRAČOVAT
Silný kulturní zážitek, jehož hlavními protagonisty byl 120členný
chlapecký pěvecký sbor a královéhradecká filharmonie, zažily v rámci Litoměřického kulturního léta zhruba
čtyři stovky účastníků, které v sobotu
20. srpna přišly do letního kina na
„Velký letní koncert Pánů kluků“.
Posilou úspěšnému litoměřickému pěveckému tělesu vedenému
sbormistrem Václavem Hančem
byly pardubický sbor Bonifantes a
pražský Pueri Gaudentes. Společně
představily světovou premiéru kantáty Jana Jiráska na motivy Máchova
Máje s názvem Bez konce láska je,
která byla složena speciálně pro litoměřický koncert. Kromě této stěžejní
skladby však zazněly i čtyři Moravské

dvojzpěvy Antonína Dvořáka, nádherná skladba Gloria a část Carminy
burany.
Prostor letního kina byl pro konání velkého koncertu vybrán záměrně
kvůli jeho nezaměnitelné atmosféře,
prostornému jevišti a hledišti s dostatečnou kapacitou míst. Místo se
osvědčilo. Proto i v příštím roce se
v rámci 3. ročníku Litoměřického
kulturního léta uskuteční velký koncert litoměřických pěveckých sborů
právě zde. „Tentokráte se zaměříme
na filmové melodie. Věříme, že diváky opět potěšíme,“ říká sbormistr Roman Pallas, který stojí za úspěšnými
koncerty Carmina burana a Operní
noc, jež se v předchozích dvou letech
uskutečnily na Mírovém náměstí.

SEZÓNA V KINĚ
BYLA ÚSPĚŠNÁ

Letní kino provozuje od května do září
agentura Modrý z nebe ve spolupráci
s Kinoklubem Ostrov. Areál je majetkem města, které před koncertem Pánů
kluků nechalo opravit vstupní schodiště.
Postupně hodlá areál revitalizovat.
„Začneme nátěry starých laviček,
pokračovat chceme výměnou sedadel
a vybudováním sociálního zařízení tak,
aby letní kino poskytovalo kvalitní zázemí návštěvníkům,“ uvedl místostarosta
Karel Krejza.
Sezona promítání v letním kině byla
v září ukončena. A jednalo se o sezonu
úspěšnou. „Letní kino navštívilo od první projekce v květnu do poslední projekce v rámci 16. filmového festivalu, který
se uskutečnil první zářijový víkend, přes
1500 diváků,“ uvedly za Kinokub Ostrov
Hana Galiová a Věra Preclíková. (eva)

BAREVNÝ SVĚT
KNIHOVNY
70 LET S KNIHOVNOU
7. 10. KNIHOVNA LETÍ /mejdan
Program:
19.00 entrée před knihovnou
19.30 vernisáž výstavy Časoprostor
20 - 22 BAŤA & KALÁBŮF NĚŽNÝ BEAT / koncert
22.00 ohňostroj
22.00 DJ KAREL HYNEK ŠVÁCHA / gramec párty
Kubinovský kabinet / Andere Seite
Studio
projekce / retro videa z knihovny,
Marek Rubec, Got Neighbours
nápoje a občerstvení, látkové tašky
a batůžky, bloky, tužky a tetování /
vstup zdarma
so 8. 10. / 10 – 15.00
Manga / workshop, KRE-KNI
Určeno začátečníkům i pokročilým
kreslířům. Lektorka Štěpánka
Vindušková. Registrace předem.
po 10. 10. / 17.00
Setkání klubu celiakie / beseda
Lékař Ondřej Štěrba o snížení DPH
na potraviny v rámci bezlepkové diety a nemocích imitujících celiakii.
Vstup zdarma
st 12. 10. / 18.00
Indie | Klub cestovatelů
Lenka Pizúrová žila dva měsíce na
severu Indie, kde se seznámila s
buddhismem, islámem i rytmem
života místních obyvatel. 30 Kč
po 17. 10. / 17.00
POHYB JE ŽIVOT / přednáška
Přednáška a praktické ukázky cvičení a relaxace, pro zájemce výuka
žonglování. Přednáší Helena Učíková Lendacká. Vstup zdarma.
út 18. 10. / 17.00
Zuzka Součková / beseda
Autorka představí knihu Deník běžkyně v nejlepších letech. 30 Kč
st 19. 11. / 18.00
Když Duše promlouvá / cyklus
večerů. Večer prostoupený rozjímáním, hudbou, soubytím, láskou
a povídáním. Vstupné 80 Kč
st 26. 10. / 18.00
Čína a tajči - Roman Steiger /
beseda. Vyprávění o cestách po
Čínské lidové republice spojené s
promítáním fotografií z pohledu
člověka, který se věnuje cvičení
tchaj-ťi čchüan. Vstupné 30 Kč
24.10. / 17.00
Hormonální zdraví dívek a žen /
přednáška Lenky Simerské.
31. 10. / 18.00
Sám Sebou / Jan Velek. 30 Kč
Od října každé pondělí (8 lekcí) /
9.30 – 11 kurzy trénování paměti
pro seniory. Lektorkou je certifikovaná trenérka paměti.
od října angličtina pro seniory
info H.Lendacká, tel: 723 501 005
Více na:
www.knihovnalitomerice.cz
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KULTURNÍ PŘEHLED

KINO MÁJ / ŘÍJEN
6. 10. INSTALATÉR Z TUCHLOVIC.
ČR, 2016, komedie). Všechno spraví,
svůj život spravit nedokáže. Od 17:30
DÍVKA VE VLAKU (USA, 2016,
thriller). I při cestě vlakem se dá
vstoupit do života lidí, které z vlaku
sledujete. Od 20 hod.
7. 10. KUBO A KOUZELNÝ MEČ.
(USA, 2016, animovaný). 15:00 hod.
ANTHROPOID. (USA, 2016,
válečný). Snímek vychází z
výjimečného skutečného příběhu vojenské operace za druhé světové
války, jejímž cílem byl atentát na
obergruppenführera SS Reinharda
Heydricha. Od 17:30 hod.
INSTALATÉR Z TUCHLOVIC.
Od 19:30 hod.
DÍVKA VE VLAKU. Od 21:00 h.
8. 10. KUBO A KOUZELNÝ MEČ. Od
13:30 hod.
JÁ, KOCOUR. (USA, 2016, rodinný).Tom musí přesvědčit rodinu,
že jí má rád. Pokud se mu to nepovede, zůstane v těle
kocoura.
Od 15:30 hod.
ANTHROPOID. Od 17:30 hod.
DÍVKA VE VLAKU. Od 19:30 h.
INSTALATÉR Z TUCHLOVIC.
Od 21:30 hod.
9. 10. JÁ, KOCOUR. Od 13:30 hod.
KUBO A KOUZELNÝ MEČ. Od
15:30 hod.
DÍVKA VE VLAKU. Od 17:30 h.
INSTALATÉR Z TUCHLOVIC.
19:30 hod
10.
11.
12.

INSTALATÉR Z TUCHLOVIC.
Od 17:30 hod.
ANTHROPOID. Od 19:30 hod.
DÍVKA VE VLAKU. Od 17:30 hod.
INSTALATÉR Z TUCHLOVIC.
19:30 hod.
INSTALATÉR Z TUCHLOVIC. Od
17:00 hod.
HAMLET (USA, 2016, divadelní představení). Záznam divadelního představení dramatu W. Shakespearea.19:00 h.

13.

14.

15.

16.

17.

SPLNĚNÁ PŘÁNÍ (ČR, animované
pásmo). Od 9:30 hod.
BEZVA ŽENSKÁ NA KRKU. (ČR,
2016, komedie). O ženské odvaze najít samu sebe, o hrdosti, odhodlání a
nesnázích, se
kterými se i
ta nejbezvadnější ženská může setkat
na cestě za láskou. Od 17:30
INFERNO. (USA, 2016, thriller)
Jeho nejtěžší úkol je poslední nadějí
lidstva. Od 19:30 hod.
24 TÝDNŮ. (Německo, 2016, drama). Emocionálně zdrcující drama
o ženě, která se rozhoduje, zda jít na
potrat, nebo přivést na svět těžce
postižené dítě. Od 19:45 hod.
INFERNO. Od 17:30 hod.
BEZVA ŽENSKÁ NA KRKU. Od
19:30 hod.
INFERNO. Od 21:30 hod.
JÁ, KOCOUR. Od 13:30 hod.
KUBO A KOUZELNÝ MEČ. Od
15:30 hod.
BEZVA ŽENSKÁ NA KRKU. Od
17:30 hod.
INFERNO. Od 19:30 hod.
BEZVA ŽENSKÁ NA KRKU. Od
21:30 hod.
KUBO A KOUZELNÝ MEČ. Od
13:30 hod.
JÁ, KOCOUR. Od 15:30 hod.
INFERNO. Od 17:30 hod.
BEZVA ŽENSKÁ NA KRKU. Od
19:30 hod.
HEIDY. (Tunisko, 2016, drama). Držitel
ceny za nejlepší debut a nejlepšího
herce z Berlinale, jímavé milostné
drama
o muži, který váhá mezi
vášní a konvencí. 19:30 h.
BEZVA ŽENSKÁ NA KRKU. Od
17:30 hod.
INFERNO. Od 19:30 hod.Od 20:00
SIERANEVADA.
(Rumunsko,
2016, drama). Do jednoho bytu
vměstnává otec rumunské nové vlny
nesmírně vrstevnatou, bystrou
a vtipnou analýzu postkomunistické
společnosti. Od 19:30 hod

DIVADLO K. H. MÁCHY / ŘÍJEN
9.10. O pejskovi a kočičce/Sváťovo
dividlo. Loutková pohádka pro
nejmenší. Od 10.00 hod
10.
O strašně líném Honzovi/ Divadlo Andromeda. Pro MŠ a 1.
stupeň ZŠ. Od 9.00 a 10.30 hod.
11.
Korespondence V+W. /
Divadlo Na zábradlí. Korespondence Voskovce a Wericha je
silnou výpovědí o životě dvou
mimořádných lidí v nelehké
době. Od 19.00 hod.
13.
Inzerát na dům, ve kterém už
nechci bydlet/ Vršovické divadlo Mana. Autorská inscenace
volně zpracovávající motivy
ze známých i méně známých
povídek Bohumila Hrabala
určená pro střední školy i běžné
publikum. Od 8.30 a 11.00 hod.
15.
Jak daleko je daleko/ ZUŠ
Litoměřice. Příběh Markétky a
Ludvíka, kteří se snažili přežít a
nezoufat. Od 15.00 hod
Vražda sexem/ Karel Čapek Děčín.
Komedie o muži, jenž nemůže najít
sám sebe a jeho praktické ženě, na
které leží zabezpečení domácnosti,
do které patří i popletená tetička ... z
domu stává blázinec, ve kterém nechybí ani vražda. Od 19.00 hod.
16.
Jak se do království vrátilo
štěstí/Karel Čapek Děčín. Pohádka pro děti. Od 15.00 hod.
Můj strýček, jeho excelence/
DS Scéna Libochovice. Hořce
groteskní povídka, přinášející
obrázek ruského (a nejen
ruského) velikášství. Od 17.00

Pohádka dopravní/VocaďPocaď. Pohádka o dvou školkou
povinných kamarádkách Věrce a
Jindřišce. Od 10.00 hod
20.
Rozmarné léto/Rádobydivadlo
Klapý. Populární humoristická
novela Vl. Vančury. Od 19.00 h.
21.
Šunkofleky/Pik-art Úštěk.
Groteskní komedie avantgardy
80.let 20. století ze sklepního
bytu. Od 20.00 hod.
22.
Voda dobrá, voda zlá/Li-Di
Litoměřice. Pohádka plná
lidových písní o tom, jak se
Honza stal mlynářem. Od 10.00
Přadleny/DS Opera Žatec.
Pohádková komedie o lenosti a
těžko uvěřitelném štěstí. 15 h.
Jídelna aneb Vařím, vaříš, vaříme…/ KUK! Praha + Slavnostní zakončení 7. divadelní
benefice s rautem. Autorská inscenace z prostředí školní jídelny, na motivy knihy Farma zvířat
George Orwella. Od 18.00 hod.
23.
Hra vášní/Městská divadla pražská.
Ponor do hloubky našich citů, snů,
proher i vítězství, to vše v lehkém komediálním duchu. Od 19.00 hod.
25.
Violoncellový recitál české hudby/Jan
Škrdlík. Od 19.00 hod.
1. 11. CHYSTÁME V LISTOPADU
Blázinec/Green
Production.
Napínavá groteskou o světě, ve
kterém se vlády zmocní blázni z
jednoho psychiatrického ústavu.
12 rolí ztvární Miroslav Táborský. Od 19.00 hod.
17.

18.

19.

20.

21.

22..

23.

INFERNO. Od 17:30 hod.
BEZVA ŽENSKÁ NA KRKU. 19:30
ZDALEKA. ( Venezuela, 2015,
drama). Netradiční romance o
dvojici mužů, které rozděluje propast
věku, společenského
postavení i
životních zkušeností. Od 19:30 hod
INFERNO. Od 17:30 hod.
TONI ERDMANN. (Německo,
2016, drama). Komediální senzace
z festivalu v Cannes o vztahu
výstředního otce a ambiciózní
dcery, která ohromuje kritiku i
diváky. Od 19:30 hod.
UČITELKA. (SR, ČR, 2016, drama). Zdánlivě empatická a laskavě
vyhlížející učitelka manipuluje
prostřednictvím svých žáků jejich
rodiči za účelem obohacení. 15:30 h.
DEVÁTÝ
ŽIVOT
LOUISE
DRAXE. (USA, 2016, thriller).
Devítiletý Louis přežije téměř smrtelný pád. Psycholog Allan Pascal se
snaží
odkrýt podivné okolnosti chlapcovy nehody. Od 17:30
JACK REACHER: Nevracej se.
(USA, 2016, akční). Bývalý vojenský
vyšetřovatel přijíždí na svou bývalou
vojenskou základnu, kde je obviněn z
vraždy,Od 20:00 hod.
LICHOŽROUTI. (ČR, 2016, animovaný). Od 15:30 hod.
JACK REACHER: Nevracej se. 17:30
OSTRAVAK OSTRAVSKI. (ČR,
2016, komedie). Dle námětu legendárního blogera a jeho sedmi
knižních bestsellerů. Od 19:30 h.
DEVÁTÝ
ŽIVOT
LOUISE
DRAXE. Od 21:30 hod.
LICHOŽROUTI. Od 13:30 a 15.30
OSTRAVAK OSTRAVSKI. 17:30 h.
DEVÁTÝ ŽIVOT LOUISE
DRAXE. Od 19:30 hod.
JACK REACHER: Nevracej se. 21:30
KUBO A KOUZELNÝ MEČ. 13:30
LICHOŽROUTI. Od 15:30 hod.
BEZVA ŽENSKÁ NA KRKU. 17:30
JACK REACHER: Nevracej se. 19:30

24.

25.
26.

27.

28.

29.

30.

31.

OSTRAVAK OSTRAVSKI. 17:30
GIUSEPPE VERDI: MACBETH.
(Barcelona, 2016, opera). Dramatická opera o čtyřech dějstvích.
se odehrává v 11. století ve Skotsku.
JACK REACHER: Nevracej se. 17:30
OSTRAVAK OSTRAVSKI. 19:30
ZILIONÁŘI (USA, 2016, komedie)
Co byste udělali se 17 milióny dolarů?
Od 17:30 hod.
RODINNÉ ŠTĚSTÍ. (Maďarsko,
2016, drama). Když vás okolnosti donutí ubytovat příbuzné u sebe doma,
nebývá to žádný med… Od 19:30 h.
DOCTOR STRANGE 2D (USA,
2016, dobrodružný). Světoznámému
neurochirurgovi se změní život
po
strašlivé nehodě, která
mu znemožnila používat ruce. 21:00
DOCTOR STRANGE 3D. Od 13:30
OBR DOBR. (USA, 2016, rodinný)
Příběh mladé dívky a laskavého obra
známého jako Obr Dobr. Od 15:30 hod.
KRUHY. (USA, 2016, horor). Mladé
ženě hrozí děsivé prokletí. Od 17:30 h.
ZILIONÁŘI. Od 19:30 hod.
ANTHROPOID. Od 21:30 hod.
DOCTOR STRANGE 2D. 13:30 h.
TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ 3D.15 h.
ZÚČTOVÁNÍ (USA, 2016, drama)
Christian Wolff (Affleck) je
matematický génius. Pracuje jako
účetní pro několik nejnebezpečnějších
zločineckých organizací. Od 17:30 hod.
KRUHY. Od 20:00 hod.
ZILIONÁŘI. Od 22:00 hod
LICHOŽROUTI. Od 13:30 hod.
ČAPÍ DOBRODRUŽSTVÍ 3D. 15:30
DOCTOR STRANGE 3D. 17:30 h.
INFERNO. Od 20:00 hod.
KRUHY. Od 22:00 hod.
TAJNÝŽIVOTMAZLÍČKŮ2D.13:30
LICHOŽROUTI. Od 15:30 hod.
KRUHY. Od 17:30 hod.
ZÚČTOVÁNÍ. Od 19:30 hod
KRUHY. Od 17:30 hod.
ZÚČTOVÁNÍ. Od 19:30 hod.

DŮM KULTURY / ŘÍJEN, LISTOPAD
9.10.

13.

BÁJEČNÁ SHOW S MIMONI. Exkluzivní dětská show s
animátory a oblíbenými žlutými
postavičkami. Pojďte s námi
prožít neděli ve velkém stylu.
Vstupné 110 Kč.
MINIPÁRTY s Karlem Šípem a
J. A. Náhlovským
Zcela nová zábavná TALK
SHOW baviče, moderátora a textaře Karla Šípa na
motivy televizního pořadu
Všechnopárty. Vstupné 200 Kč

16.

TANEČNÍ ODPOLEDNE
Přijďte se všichni třeba jen
pobavit, zatancovat a popovídat
si s přáteli u příjemné hudby
s kapelou PICHLOVANKA.
Vstupné: 65 Kč

26.

DALIBOR JANDA A PROTOTYP.
Koncert známého zpěváka, který
zazpívá hity jako Hurikán, Kde
jsi, Kličkovaná, Jen ty samotná,
Oheň, voda, vítr, Padá hvězda,...
i nové písničky s hostem Jiřinou
Annou Jandovou. Vstupné: 340
Kč a 380 Kč.

31.

Travesti skupiny Techtle
Mechtle a Screamers
s pořadem ,,VIDEOPŮJČOVNA". Pořad plný hitů. Zavzpomínejme na dobu, kdy frčely
půjčovny videokazet. Vstupné:
předprodej 250 Kč / v den akce
290 Kč

5.11.. STRAŠIDELNÝ BÁL. Vyražte
v kostýmu do DK. Fantazii a
extravagaci se meze nekladou.

8.11. MICHAL HORÁČEK & HOSTÉ
– Recitál NA CESTĚ aneb
PETR HAPKA ŽIJE! Vstupné:
předprodej 350 Kč / v den akce
390 Kč.

12.

14.

ELECTRO SWING MAGIC.
Další electroswingová párty.
Vstupné: předprodej 160 Kč / v
den akce 210 Kč
TING A ŠVIHADLO
DVOJKONCERT. Švihadlo je česká
reggae legenda. Ting jsou osmičlenná mezinárodní banda z Prahy,
mix mnoha stylů - ska, rock, reggae,
drum´n´bass, dancehall, swing, a hip
hop. Předprodej 190 Kč / v den akce 250

16.

ŠKOLA 2016 . Prezentace středních
škol a učilišť pro žáky 9. tříd.

19.

DĚTSKÝ MUZIKÁL. Pohádka pro děti i dospělé AŤ ŽIJÍÍ
STRAŠIDLA v podání Metropolitního divadla v Praze. 80 Kč.
TANEČNÍ ODPOLEDNE s
hudbou. Vstupné: 65 Kč
VLADIMÍR MIŠÍK & ETC…
Předkapela: Jamie Marshall &
Amplified Acoustic Band (GB/
CZ). Vstupné: předprodej 260
Kč / v den akce 300 Kč.

20.
29.

KULTURNÍ TIPY
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DIVADELNÍ BENEFICE
OCHOTNICKÝCH SOUBORŮ

S nadcházejícím podzimem se můžeme opět těšit na
další ročník kulturně benefiční akce, kterou si pro diváky připravilo Centrum pro náhradní rodinnou péči
ve spolupráci s Hynkovým hravým divadlem a MKZ.
V týdnu od 15. do 22. října se v divadle představí
několik ochotnických souborů, které nabídnou
divákům pestrý program.
„Rekordní výtěžek z loňské benefice nám umožnil
nabídnout 50 dětem z pěstounských a osvojitelských
rodin doučování v průběhu celého školního roku. Pro
naše děti je to důležitá pomoc,“ uvedla ředitelka Centra
pro NRP Margita Šantavá.
„Po úspěchu 6. ročníku, kdy benefici navštívilo k tisícovce diváků, jsme se rozhodli ponechat prodlouženou
týdenní verzi benefice. V průběhu celého týdne bude
možné zhlédnout pohádky, komedie i dramaticky laděná představení. Pro zpestření jsme též připravili povídkovou besedu s hudebníkem Jaroslavem Krčkem a
básníkem Františkem Novotným. Začínáme v sobotu 15. října odpoledním představením litoměřického
Mladivadla hrou Jak daleko je daleko na motivy knihy

NAVŠTIVTE PODZIMNÍ
SBOROVÉ DNY

Festival Podzimní sborové dny,
které pravidelně pořádá ve spolupráci s městem Litoměřice Ženský
komorní sbor Cantica Bohemica, se
letos uskuteční 7. a 8. října.
V pátek 7. října se na zámku
v Ploskovicích představí kromě
pořadatelského sboru ještě Ženský komorní sbor Septem Cantet
z Klášterce nad Ohří, dále Komorní
sbor Teplice a Mužský komorní sbor
Concentus Ludibundus Litoměřice.
V sobotu 8. října se pak sbory
rozezpívají v kostele Všech svatých
v Litoměřicích. Kromě Cantici a
klášterského sboru se představí ještě
Smíšený sbor Melodie z Libochovic.
Oba koncerty začínají v 18 hodin.
Miloslava Lánská

Arnošta Lustiga Zloděj kufrů. Večer se představí svou
komedií Vražda sexem divadlo Karla Čapka z Děčína,
které hned v neděli dopoledne nabídne pohádku pro
nejmenší diváky. Nedělní odpoledne strávíme s Čechovem a divadelním souborem z Libochovic. V pondělí
litoměřická rodačka Bára Vyskočilová a její kolegyně v Dopravní pohádce vysvětlí, jak že to na té silnici vlastně chodí. Večer Mladivadlo zahraje hru Motýli
jsou volní. Ve středu přijede pro dětské diváky zahrát
Divadlo Krabice Teplice a čtvrtek bude patřit Rozmarnému létu Rádobydivadla Klapý. Páteční večer úštěčtí
Pik-Art nabídnou hru Šunkofleky. V sobotu 22.října se
soubor LI-DI a DS opera Žatec představí se svými pohádkami. Benefiční týden uzavře komedie z prostředí
školní jídelny divadelního souboru KUK,“ charakterizovala program vedoucí divadla Tereza Rozmarová.
V hudebním klubu Baronka proběhne doprovodný
program a Hynkovo hravé divadlo zahraje ukázku ze
své nové hry Čistírna.Více www.divadleni-beenfice.cz
Dagmar Petrželková, koordinátor vzdělávání
pro děti & PR, Centrum pro náhradní rodinnou péči

DUNCAN TANČÍ

Litoměřice zažijí neobyčejnou
událost. V hradu se 11. října od
17.30 hodin uskuteční večer věnovaný současnému tanci s názvem
Duncan tančí.
První část bude věnována přednášce a diskuzi o současném tanci
v České republice, o jeho trendech
a směřování. Diskuzi bude moderovat šéfredaktorka Tanečních aktualit Lucie Hayashi. Mezi účastníky
diskuze budou zástupci tanečníků,
choreografů, tanečních teoretiků,
kulturních institucí i učitelů na
základních uměleckých školách
v regionu. Předmětem přednášky
budou funkce a dopady současného tance, způsob jeho vnímání, přístupnost k publiku, jak se ho nebát
a proč se do regionů České republi-

ky nedostává příliš často. Do diskuze se mohou zapojit všichni zájemci
i z řad diváků.
Ve druhé části večera pak konzervatoř Duncan centre uvede poprvé mimo Prahu nejnovější choreografickou tvorbu studentů 2., 3.
a 4. ročníku, která byla realizována
v červnu. V přes hodinu trvajícím
programu uvidí diváci například
vystoupení Nadechni se, Exkluze,
Dálky, Vůl na střeše.
Akci pořádá Kinoklub Ostrov a
Zdravé město Litoměřice v rámci
kampaně Dny zdraví 2016. Zveme
všechny na jedinečný kulturní zážitek. Současný tanec naživo není
možné v Litoměřicích vidět příliš
často!
Hana Galiová, Kinoklub Ostrov

CANTICA BOHEMICA ZPÍVALA V MÍŠNI

Součástí zajímavého hudebního projektu se minulý víkend
v německé Míšni stal Ženský komorní sbor Cantica Bohemica z
Litoměřic. Tamější hudební spolek
pořádal druhý ročník dvoudenního festivalu „Míšeň zní“, ve kterém se postupně na různých místech v ulicích historického jádra
tohoto saského města postupně
představilo celkem sedm převážně
německých sborů.
Vyvrcholením pak bylo nedělní odpolední finále, kdy míšenští
obyvatelé, turisté i účinkující byli
svědky historické události, kterou
výrobou porcelánu známá Míšeň
ještě nezažila. Všechny sbory se
nejprve dvěma písněmi představily
na historickém náměstí. Pak násle-

dovala společná píseň, při které se
tělesa promíchala mezi sebou a vy-

tvořila symbolický řetěz. V tom se
z kostela FrauenKirche ozvala stejná melodie hraná na porcelánovou
zvonkohru, která je umístěna ve
věži kostela a je zvenku vidět.
Nutno podotknout, že Cantica
patřila mezi nejlepší sbory a dostalo
se jí pozvání na příští ročník. Akci
podpořilo za pomoci města Litoměřice sdružení Lito-Partner. „Naším
cílem je rozvíjet vztahy mezi partnerskými městy a tato akce k tomu
velmi pomohla. Rýsují se tak další
výměnné zájezdy litoměřických
sborů, např. i dětských,“ uvedla po
návratu Cantici Bohemici Kateřina Vomáčková, která sbor z pozice
místopředsedkyně zmíněného sdružení v Německu doprovázela.
Text a foto Miloslava Lánská

MUZEUM ZVE
16. 8. – 30. 10.
Smrtí to nekončí aneb Tisíc let spali
ve stínu Radobýlu
Výstava představí výsledky
archeologického výzkumu pohřebiště
z 10.–11. století v Mlékojedech u
Litoměřic. Zde bylo odkryto 54 raně
středověkých hrobů. Pohřebiště
je mimořádné bohatou hrobovou
výbavou, najdeme zde i vysloveně
luxusní předměty. Kým ale pohřbení
skutečně byli, zůstává tajemstvím.
15. 10. Mezinárodní den archeologie. U příležitosti Mezinárodního
dne archeologie bude do expozice
muzea a na výstavu Smrtí to nekončí
aneb Tisíc let spali ve stínu Radobýlu
vstup zdarma.
15. 11. – 15. 1.
Doba dřevěná, doba minulá
Výstava je přehlídkou nástrojů
opracovávajících dřevo i ze dřeva
vyrobených. Z tohoto prostého materiálu dokázali mistři řemesla vytvořit
výrobky dokonale funkční i esteticky
krásné. Výstava bude zahájena 15. 11.
v 17 hodin. Termíny doprovodných
akcí budou zveřejněny na
www.muzeumlitomerice.cz.
Pavlína Gutová, muzejní referent

DDM ROZMARÝN
6. 10. jóga pro děti (16 -18 h.)
8. 10. Tančící park (15 -16.30 Jir. sady)
8. - 9. 10. podzimní noc a den
v rozmarýnu (pro školní děti,
přihlášky předem, 130 Kč)
11. 10. beseda „ zdravá výživa – tuky, cukry“. Pro veřejnost,
na dětském dopr. hřišti od 16.30 h.
13. 10. seminář pletení z pedigu (16
-19 h., přihlášky a platba předem)
21. - 23. 10. víkend pro pěstounské rodiny v Holanech
23. 10. turnaj magic (od 9 hodin
v DDM, cena 30 Kč)
25. - 28. 10. hurá na podzimky do lhotska (přihlášky
v DDM, cena: 1 400 Kč)
26. - 27. 10. tvořivé dopoledne (8-12 )
31. 10. hallowenské putování (lampiónový průvod, strašidelná
stezka, dětská diskotéka, sraz Březinova
cesta před Penny v 16.30 hod.)
6. 11. kreativní a hravé dopoledne (9
-12 hodin)
26. 11. tvořivá sobota pro
pěstounské rodiny
keramická dílna
• turnaj magic
• rychlá kola - autodráha
• den deskových a karetních her
11. 11. akreditovaný kurz –
papírmaš
25. 11. akreditovaný kurz –
podmalba
• akreditovaný kurz – fimo
• akreditovaný kurz - modelování a engoba
Více na www.ddmrozmaryn.cz.
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VINOBRANÍ NEZKAZILO ANI POČASÍ

Tisícovky návštěvníků navštívily i letos oblíbené vinobraní, které přechodně zkrápěl déšť. Kromě hektolitrů burčáku a pestrého hudebního doprovodu
byl připraven i letos historický jarmark
s desítkami stánků, královský průvod,
souboje rytířů, středověké kejkle, bujaré tance a dobová hudba.
Organizátoři nachystali pestrý
program jak pro páteční, tak i sobotní den, který vrcholil ohňostrojem.
Odehrával se na šesti scénách. Hlavní
scéna na Mírovém náměstí nabídla
průřez téměř všemi hudebními žánry. Zněla zde cimbálovka, dechovka,
country, ale hlavně známá jména současné populární hudby jako skupiny
Nebe, Hodiny, Burma Jones, Lokomotiva, Bokomara, The Boom a další.
Dominikánské náměstí rozezněla
již v pátek hudba v podání kapel a sólistů ZUŠ, v sobotu pak tradiční jazz a
swing v čele s brazilskou hvězdou Adriano Trinade, který do Litoměřic zavítal v rámci svého evropského turné.
Příznivce taneční hudby potěšila
scéna Kostelním náměstí. Milovníci
sborového zpěvu si zase nenechali

Burčák kouzlil úsměvy na tváři.
Soutěž o ten nejoblíbenější vyhrál
burčák z vinařství Bedřicha Korába. Foto Eva Břeňová
ujít páteční odpoledne na nádvoří
divadla. Jižanský rock zazněl v sobotu
na nádvoří hradu.
Litoměřické vinobraní, jak bývá
zvykem, patřilo také dětem. Malým
návštěvníkům byla určena především sobotní scéna na divadelním

nádvoří, kde se odehrávaly pohádkové příběhy v podání souborů Divadlo
v batohu, Pohadlo, LI-DI a Sváťova
dividla. Mezi pohádkami vyplnila
dětem čas skupina Drak, která se postarala o soutěže a interaktivní zábavu. Příjemným zpestřením pak bylo
hudební vystoupení kapely Čiperové.
V ulici Máchovy schody dostaly děti
příležitost svézt se na koních nebo
využít nafukovací skákadla či aquazorbingu. Již v pátek se přitom tvořily
fronty na prohlídky strašidelného
sklepení. Klasické pouťové atrakce
byly i letos k dispozici na parkovišti
U Hvězdárny. Novinkou se stal velký
zookoutek v historické části.
"I když počasí nevyšlo tak, jak bychom si přáli, spokojených návštěvníků byly tisíce. Z hlediska organizace
se nám osvědčila novinka pro stánkaře. Letos si mohli v předstihu rezervovat místo v konkrétním sektoru,
takže odpadly dohady, které při stavění stánků dříve vznikaly," zhodnotila průběh organizačně náročné akce
Věra Kmoníčková, ředitelka MKZ.
Eva Břeňová

TANEČNÍ KURS JE
V PLNÉM PROUDU

První prodlouženou mají 7. října před sebou účastníci tanečních
kursů probíhajících každý pátek
v domě kultury.
„V kursu pro mládež tančí pod vedením mistra Pavla Kruckého zhruba sedm desítek párů. V kursu pro
dospělé je to 21 párů,“ informovala
Dana Kekrtová, pracovnice MKZ.
Celkově se podle ní dá říci, že zájem
o taneční mezi mladými lidmi opět
stoupá. Kurs zakončí 3. prosince věneček.
Text a foto Eva Břeňová

TIPY PRO VÁS
PŘIJĎTE NA DEBATU
S VEGETARIÁNY

Studenti Gymnázia Josefa Jungmanna připravují v sále Okamžik (v
sousedství čajovny Hóra) další z řady
zajímavých besed s menšinami. Dne
19. října od 17 hodin zde budou zpovídat vegetariány, vitariány a vegany.
Těšit se můžete na bezprostřední živou
besedu plnou zajímavých informací.
Aby byla debata poutavá i dynamická, odborníkům - vegetariánům bude
sekundovat zástupce těch, kdo se nebrání masité stravě.
(cimb)

VOLYŇŠTÍ ČEŠI
ZVOU NA KONFERENCI

Sdružení Čechů z Volyně a jejich
přátel spolu s Radou černobylských
reemigrantů pořádají dne 8. října v
hotelu Koliba celostátní setkání na
téma „Tři vlny reemigrace krajanů do
vlasti - přínos a perspektivy». Záštitu
udělili prezident Zeman, ministr vnitra Chovanec a starosta Chlupáč.
Zahájení konference, která je veřejnosti přístupná, se uskuteční v 10
hodin za účasti vládních a nevládních
organizací i vědeckých institucí. Od
13 do 16 hodin bude probíhat diskuse
na téma Tři vlny reemigrace. V 16.30
hodin začíná společenský večer. (kuc)

VÝSTAVA NA STROMECH
PODPOŘÍ FAIRTRADE
Až do 8. října probíhá v Jiráskových sadech fairtradová výstava
na stromech „Poznej své boty“.
Doprovodný program k výstavě
je naplánován na pátek 7.října na
dopravním hřišti od 14 hodin pro
družinky. Od 15 do 16 hodin budou promítány tematické dokumenty pro veřejnost.
(dojč)
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HISTORIE JE PRO OLDŘICHA DOSKOČILA PRACÍ I KONÍČKEM
Za letitou práci historika, 13 let
trvající práci kronikáře města a vydání řady publikací vztahujících se
k regionu poděkoval starosta Litoměřic Ladislav Chlupáč Oldřichu
Doskočilovi, kterého přijal na radnici u příležitosti jeho 70. narozenin.
„Narodil jsem se 29. srpna 1946
jako výplod poválečné radosti mých
rodičů,“ usmívá se pod fousy vystudovaný novinář, někdejší redaktor
Svobodného slova. Dlouholetý spolupracovník Národního muzea, Národní galerie i mnichovské kulturní

společnosti Adalberta Schiffera je
však dle svých slov pyšný hlavně na
své objevy učiněné v oblasti dějin
umění, hlavně pak malířství.
V Litoměřicích je ovšem známý
hlavně jako dlouholetý odborný
pracovník zdejšího muzea, s nímž
svázal téměř dvacet let života. Za
tu dobu se kromě jiného vypracoval ve skutečného znalce česko-německých vztahů. Potřebuje-li někdo informaci o historii Litoměřic,
volá Oldřichu Doskočilovi, který je
v tomto ohledu nevyčerpatelnou
studnicí informací. Mnoho z nich

zveřejnil v publikacích, které již vydal, na další se teprve chystá. Patří
mezi ně i kniha, jež přiblíží dosud
nepublikované zajímavosti o litoměřickém hřbitově.
„A zapomenout nesmíme ani na
fakt, že Olda byl hlavním organizátorem Máchových Litoměřic, tedy
festivalu grafiky, kresby a fotografie
celostátního významu, jehož patronem byl spisovatel Ludvík Kundera,“ připomněl zastupitel Petr
Hermann, který přijetí osobností
starostou města organizuje.
Text a foto Eva Břeňová
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