
Ředitel nemocnice Leoš Vy-
soudil rezignoval k 28. únoru 
ze zdravotních důvodů na svou 
funkci. „Po šesti  letech ve funkci 
náměstka a pěti letech strávených 
na pozici ředitele jsem se cítil 
unaven. Nést zodpovědnost za 
chod zdravotnického zařízení se 
zhruba tisícovkou zaměstnanců je 
opravdu náročné,“ vysvětlil Leoš 
Vysoudil, který v nemocnici i 
nadále pracuje jako lékař léčebny 
dlouhodobě nemocných.  

   „Na uvolněné místo bude 
vypsáno výběrové řízení. Do 
doby jeho ukončení je pověřen 
vedením zdravotnického zařízení 
ekonomický náměstek Vladimír 
Kestřánek,“ uvedl v této souvis-
losti místostarosta Jan Szántó. 
Jak náměstek Kestřánek, tak 
předseda dozorčí rady nemocni-
ce Radek Lončák na setkání se 
zaměstnanci nemocnice uvedli, 
že se o uvolněný post nebudou  
ucházet.                                (eva)    

   Město Litoměřice ve spoluprá-
ci s Nadačním fondem Kalich 
Alexandra Vondry vyhlašuje  2. 
dubna veřejnou sbírku. Jejím cí-
lem je získat finanční prostředky 
na vytvoření busty  Václava Hav-
la, která by měla být na podzim 
slavnostně odhalena v parku za 
domem kultury, jenž byl přejme-
nován na Park Václava Havla. 
    Realizací díla pověřili radní lito-
měřickou akademickou sochařku 
Alžbětu Kumstátovou. Celkové 
náklady budou vyčísleny za ně-
kolik dnů. Již nyní je ale zřejmé, 
že 50 tisíc korun poskytne město 
a stejnou částku přidá NF Kalich. 
„Společně s obyvateli města se 
nám podařil vybrat zhruba milion 
korun na odlití bronzové Mysl-
bekovy sochy K.H.Máchy, která 
byla osazena na Mostné hoře. 
Nyní potřebujeme částku o zhruba 
polovinu nižší. Věřím, že opět 
společnými silami zajistíme, aby 
město získalo památku připomí-
nající výraznou osobnost českých 
moderních dějin, kterou Václav 
Havel nepochybně byl,“ uvedl 
starosta Ladislav Chlupáč. 
   Již nyní je možno přispět na účet 
vedený městem 107-1679340267/
0100. Seznam dárců bude opět i 
s poděkováním zveřejněn v Rad-
ničním zpravodaji. V případě 
zájmu je možno na odboru kultury 
uzavřít darovací smlouvu. Drob-
nějšími částkami lze přispět do 
zapečetěné pokladnicky umístěné 
v informačním centru na Mírovém 
náměstí.                                 (eva)  
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SLOVO STAROSTY

Vážení 
Litoměřičané,
jaro potěšilo kaž-
dého z nás a s ním 
přichází do města 

řada zajímavých akcí. Již 15. 
dubna můžete přijít do domu 
kultury a zúčastnit se jubilejních 
10. Vinařských Litoměřic. Za-
hrádkáři zase ocení jarní tržnici 
na Zahradě Čech, kde naleznou 
vše, co potřebují. Proběhne zde 
i výstava Můj dům, můj hrad, 
stejně jako mezinárodní výstava 
psů všech plemen. Po zimní pře-
stávce opět začínají farmářské 
trhy na Kostelním náměstí. Již 
za několik dní organizuje město  
celostátní konferenci cestovního 
ruchu Stop and Stay, na níž 
se představí i nová destinační 
agentura České středohoří. Po 
setkání ministrů dopravy zemí 
Evropské unie budou v květnu 
Litoměřice hostit další význam-
né osobnosti. V konferenčním 
sále hradu tentokráte usednou 
k jednacímu stolu ministři obra-
ny zemí Visegrádské čtyřky. 
Opět se nám s přicházející tu-
ristickou sezónou rozjíždí lodní 
doprava. Je nač se těšit. 
    Krásné jaro Vám přeje                                                             

Ladislav Chlupáč  

• • • •

•

•

•

  Ministerstvo obrany bezúplatně 
převede do majetku města Lito-
měřice komunikaci, která vede 
středem kasáren pod Radobýlem. 
Komise pro nakládání s nepo-
třebným nemovitým majetkem 
MO doporučila změnit původní 
usnesení o úplatném převodu na 
bezúplatný.
   „Důvodem změny postoje byl 
fakt, že komunikace je pro město 
a jeho další rozvoj strategicky 
důležitá. K bezúplatnému převodu 

tudíž dojde ve veřejném zájmu,“ 
vysvětlil ministr obrany a senátor 
Alexandr Vondra. 
   Vedení radnice tento krok vítá. 
„Komunikace nám po výstavbě 
tzv. západní komunikace, vedoucí 
od nového mostu směrem k po-
kratickým závorám,  zajistí přístup 
do části města nad železniční tratí. 
Zároveň jde o hlavní obslužnou sil-
nici pro celý areál bývalých kasá-
ren pod Radobýlem,“ konstatoval 
starosta Ladislav Chlupáč.     (eva)

Ministerstvo převede 
silnici bezúplatně

ŘEDITEL NEMOCNICE 
REZIGNOVAL NA FUNKCI

  V Městské nemocnici v Li-
toměřicích nebude detašované 
screeningové mamografické 
pracoviště. Stane se tak i přes 
několikaměsíční snahu vedení 
nemocnice a dozorčí rady statut 
získat. Ministerstvo zdravot-
nictví na základě negativního 
stanoviska odborné komise 
pro screening nádorů prsu toto 
pracoviště zřídit nedoporučilo 
s odůvodněním, že zařazení 
nového centra není v souladu 
s doporučeným standardem pro 
poskytování screeningu karcino-

mu prsu, protože tento typ péče 
je v Ústeckém kraji plně dostup-
ný. Vzhledem k tomu, že stejná 
komise loni nemocnici vyřadila 
ze seznamu akreditovaných pra-
covišť, nebude možné tento druh 
zdravotní péče v Litoměřicích 
nadále poskytovat.. 
    „Velmi nás to mrzí. Pro za-
chování tohoto typu zdravotní 
služby jsme udělali maximum,“ 
konstatoval předseda dozorčí 
rady nemocnice a radní města 
Radek Lončák. 
                   Pokračování na str. 7

PROVOZ MAMOGRAFU 
BUDE UKONČEN 

Jaroslavení v hradu.  Atmosférou jara a blížících se Velikonoc 
ožilo 24. března nádvoří hradu. Tradici velikonočních svátků ve svém 
vyprávění přiblížil probošt svatoštěpánské kapituly. V kulturním progra-
mu vystoupila folková skupina Kantoři. Návštěvníci viděli divadelní má-
chovské skeče, vyzkoušeli výrobu ručního papíru, ochutnali velikonoční 
pochoutky nebo česká vína. Na stáncích nalezli  kraslice, dřevěné deko-
race, staročeské hračky, výrobky z kůže, ze suché vazby nebo pleteniny 
z proutí. Děti zaujala živá zvířata. Umění paličkování předvedla Lito-
měřičanka Lenka Chvojková.                                                          (eva) 

Město vyhlašuje 
veřejnou sbírku



 Litoměřičtí zastupitelé rozhodli, 
že partnerem města v nové ob-
chodní společnosti Zahrada Čech, 
která bude provozovat výstaviště, 
se stane společnost EXPO.CZ. 
Učinili tak i přes protesty jedna-
telů a zaměstnanců společnosti 
VÝSTAVY, současného nájemce 
výstaviště, jemuž končí smlouva 
o pronájmu 31. prosince tohoto 
roku. Ti upozorňovali na riziko, 
že výstavnictví v Litoměřicích 
výběrem společnosti EXPO.CZ 
končí. 
    „Zachování výstavnictví je pro 
město prioritou. Naopak usilovat 
budeme o to, aby se rozšířil počet 
pořádaných akcí a byl zaveden 
celoroční provoz,“ uvedl starosta 
Ladislav Chlupáč, který mimo 
jiné poděkoval společnosti VÝ-
STAVY za odvedenou činnost. 
Dosud na výstavišti  probíhalo 
ročně šest akcí, přičemž areál byl 
v provozu zhruba měsíc. Výsta-
viště se má nově profilovat nejen 
jako centrum výstavnictví, ale i 
jako odborné centrum zahradní 
a krajinné tvorby a v oborech na 
něj navazujících. Do doplňkové 

činnosti  bude řazeno pořádaní 
konferencí, seminářů pro starosty 
měst a obcí, profesní svazy a další 
zájmové skupiny. V plánu je i ko-
nání řady kulturních akcí v areálu 
výstaviště. 
   Zajímavě přitom působila vizua-
lizace plánované přestavby vstup-
ní části výstaviště směrem na 
Českolipskou ulici. Dva pavilony, 
obklopující vstupní bránu, mají 
být zbourány a postaveny zcela 
nové, odpovídající trendům mo-
derního výstavnictví. „Pokusíme 
se na jejich stavbu získat dotaci,“ 
uvedl Karel Krejza, místostarosta 
města, které v minulosti prokáza-
lo, že čerpat dotace dokáže. Kaž-
dopádně revitalizace výstaviště 
má být postupná tak, aby kalen-
dář akcí narušila co nejméně. 
  Společnost EXPO.CZ vloží do 
nové obchodní společnosti, v níž 
bude vlastnit padesát procent, 
deset milionů korun. Dalších 30 
až 40 milionů hodlá zajistit pro-
střednictvím bankovních úvěrů, 
kterých chce využít na přestavbu 
pavilonů, v ideálním případě jako 
spoluúčast k získaným dotacím.   

   

„Areál zůstane v majetku  měs-
ta. Měníme pouze partnera pro 
jeho provoz. Navíc město získá 
po dlouhé době možnost mluvit 
do rozvoje výstaviště, a ovliv-
nit charakter pořádaných akcí. 
Domnívám se, že nově založená 
společnost má budoucnost,“ uve-
dl místostarosta Václav Červín. 
   Město Litoměřice vyhlásilo 

výběrové řízení na podzim mi-
nulého roku. Přihlásila se pouze 
společnost EXPO.CZ, v níž 75 
procent vlastní MAAD Group, 
s.r.o., 15% firma Gardenline a 
zbývajících deset procent Ing. 
Radek Luka. Současný nájemce 
se nezúčastnil s vysvětlením, že 
podmínky byly nastaveny příliš 
tvrdě. 
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ZASTUPITELÉ ROZHODLI O OSUDU 
Partnerem města je 
společnost EXPO.CZ

Orgány společnosti: valná hro-
mada, jednatelé a dozorčí rada

Valná hromada: nejvyšším 
orgánem společnosti 

Jednatelé: Ing. Petr Skřivá-
nek, Mgr. Václav Červín 
Jednatel jedná jménem spo-
lečnosti samostatně při uza-
vírání obchodů a nakládání 
s majetkem do 500 000 korun. 
V případě uzavírání obchodu s 
vyšší částkou jednají oba jed-
natelé společně. Do působnosti 

jednatelů patří zejména řádné 
obchodní vedení společnosti 
a jednání jménem společnosti 
navenek apod. 

Kontrolním orgánem spo-
lečnosti je dozorčí rada, která 
má šest členů: Ing. Zdeněk 
Bezděka (ODS), MUDr. Petr 
Pinka (VV), PaedDr. Zdeněk 
Dušek (KSČM), Ing. Lukáš 
Znojemský (ČSSD), Ing. Miloš 
Náprstek (EXPO), Ing. Ivo El-
man (ODS).

Struktura Zahrady Čech, s. s r.o. 

          
    
    
                         

Místostarosta Václav Červín 
bude hájit zájmy města v nově 
založené společnosti s ručením 
omezeným Zahrada Čech, která 
bude od 1. ledna provozovat 
výstaviště. Jeho nominaci již 
schválili zastupitelé. 
    „Nestanu se výkonným ma-
nažerem, ale spíše styčným 
důstojníkem, který bude přinášet 
informace do vedení města a na 

druhou stranu zase prosazovat 
jeho představy při vedení společ-
nosti,“ vysvětlil pozici jednatele 
místostarosta. Na svou novou 
práci se podle svých slov těší, 
protože byl  již delší dobu nespo-
kojen se současným stavem vý-
staviště. „Chyběla mu koncepce. 
A na té již nyní v nové obchodní 
společnosti intenzivně pracuje-
me,“ uvedl Václav Červín.
   V tuto chvíli již běží přípravy 
výstavního kalendáře na příští 
rok, práce na nových propagač-
ních materiálech, tvorba webo-
vých stránek, stejně jako nábor 
managementu. Zájem vnést do 
společnosti své zkušenosti proje-
vili i někteří zaměstnanci součas-
ného nájemce, tedy společnosti 
VÝSTAVY. Nová společnost Za-
hrada Čech bude mít prozatímní 
sídlo na Dlouhé ulici.

Zájmy města bude 
hájit Václav Červín

Postupně by mělo dojít i k úpravám vnitřní části areálu. 

Vizualizace poskytnutá společností EXPO.CZ ukazuje, jak by mohl vy-
padat budoucí vstup na výstaviště. 

4.4. – 8.4.  Tržnice Zahrady Čech.  Jarní akce pro zahrádkáře, kutily a 
milovníky přírody nabízí návštěvníkům tradiční zahrádkářský sortiment. 
4. – 7. 4. Můj dům, můj hrad.  20. ročník stavební výstavy a výstavy o bydlení, 
která je zaměřena na stavební materiály a na různé možnosti energetických úspor 
od zateplování objektů, výměny oken a topných systémů, izolační materiály a vě-
trací systémy. Výstava Bydlení nabízí návštěvníkům nábytek a bytové doplňky.
18. – 20. 5. Tempo, RC model show. Motoristická výstava, jejíž součástí je kaž-
dodenní kulturní a doprovodný program, který zahrnuje mezinárodní sraz histo-
rických vozidel (19. 5.), sraz motorkářů a závody a předváděcí akce RC modelů.
26. - 27. 5. Nord Bohemia Canis. Mezinárodní výstava psů všech plemen.
(Pozn.: Letošní akce ještě pořádá společnost VÝSTAVY.) 

Nejbližší akce na výstavišti
•

• •



 Společnost VÝSTAVY končí 31. 
prosince svou činnost. Na její mís-
to nastupuje obchodní společnost, 
v níž má rovný podíl město Litomě-
řice a společnost EXPO.CZ, vítěz 
výběrového řízení. Proč právě ob-
chodní společnost, jsme se zeptali 
místostarosty Karla Krejzy.
  „Po poradě s právníky to je jediná 
možnost, jak může město investovat 
do rozvoje výstaviště. Za součas-
ného stavu dosáhlo svého maxima 
a dále se již nerozvíjelo. Plechové 
pavilony neodpovídají požadavkům 
doby. Proto jsme stáli před rozhod-
nutím, jak dál. Pokusíme se proto 
získat dotaci. Šance na úspěch se 
zvyšují  v případě, že  žadatelem 
bude město. Zároveň si uchovává-
me možnost ovlivňovat charakter 
pořádaných akcí. Což jsme při 
formě pronájmu výstaviště dosud 
neměli.“
   Mnozí se pozastavují nad tím, že 
město nebude majoritním podíl-
níkem ve společnosti.
„Důvod je jednoduchý. V případě, 
že bychom vlastnili 51 procent 
podílu, společnost by se dle zákona 
ocitla v pozici veřejného zadavatele. 
Což znamená, že naprosto na vše by 
musela vypisovat výběrové řízení, 
což de facto znemožňuje operativně 
rozhodovat a organizovat  výstavy.“
   Město Litoměřice vloží do nové 
společnosti 100 tisíc korun, spo-
lečnost EXPO.CZ deset milionů 
korun. Jde o částku, která se jí 
bude postupně z výnosů vracet?
   „Nebude. Jde o nevratný vklad. 
Na rozdíl od dalších třiceti milionů, 
které tam vloží jako investici urče-
nou na modernizaci dvou pavilonů 
a vstupu. Ty se jí postupně vrátí 
zpět.“ 
 Nevadí společníkům výrazná 
disproporcionalita mezi výší 
vkladů?
  „Rozpor mezi výší vkladů jednotli-
vých společníků a jejich obchodními 
podíly je odůvodněn mimořádným 
přínosem města při naplňování pod-
nikatelského záměru společnosti, 
které pronajme společnosti výstavní 
areál. EXPO CZ se bude podílet na 
naplňování podnikatelského záměru 
vnesením know-how a manager-
ských dovedností.“
 Litoměřický deník zavdal 
v jednom z článků záminku ke 
spekulacím, když napsal, cituji: 
„Firma Expo CZ byla jediným 
účastníkem tendru. Zastupitelé 
tak rozhodli dva měsíce před plat-
ností novely zákona o veřejných 

zakázkách, která od dubna stano-
vuje, že pokud by zadavatel měl 
hodnotit méně než dvě nabídky, 
musí zadávací řízení zrušit.“ Jde 
o pravdivé tvrzení?
   „Není, protože nešlo o veřejnou 
zakázku! Město v tomto případě 
nenakupuje službu, nevydává 
finanční prostředky. Neocitlo se 
tak v pozici zadavatele. Pouze 
vyhlásilo výběrové řízení s cílem 
nalézt obchodního partnera pro 
provozování výstaviště. Spojitost 
se zákonem o veřejných zakázkách 
tak není na místě. Ve své podstatě 
jsme mohli partnera vybírat přímo, 
což jsme ale nechtěli. Zvolili jsme 
naprosto transparentní postup výbě-
rového řízení.“ 
   Návrh zastupitele Tvrdíka, aby 
město veřejnou zakázku zrušilo a 
byly vypracovány nové zadávací 
podmínky, nebyl odsouhlasen. 
Domníváte se, že je na místě 
tvrzení, že zadávací podmínky 
byly tvrdé?
   „Nutno vzít v úvahu, že radní je 
koncipovali tak, aby byly výhodné 
pro město a zároveň při spojení 

soukromého a veřejného kapitálu 
umožnily tolik potřebný rozvoj 
výstaviště.  Článek  společenské 
smlouvy je upraven tak, že oba spo-
lečníci se budou podílet rovným dí-
lem na zisku i likvidačním zůstatku. 
Zadávací podmínky byly radními 
odsouhlaseny jednomyslně, napříč 
politickým spektrem. Schválili je i 
sami zastupitelé. Rád bych také při-
pomenul, že již dříve jsme hledali 
vhodného investora. Jednali jsme i 
s kapitálově silnějšími společnost-
mi, ale bez úspěchu. Proto nabízí-li 
nám někdo partnerství v projektu, 
jenž při zachování výstavní činnosti 
nabízí i další rozvoj výstaviště, není 
důvod ho odmítat, byť je jediný.
   Pronájem výstaviště vzbuzoval 
velké emoce již před dvaceti lety, 
kdy nakonec zvítězila společnost 
VÝSTAVY. Dvacet let zde odváděla 
v mnoha ohledech dobrou práci, ale 
za současného stavu dosáhlo výsta-
viště svého maxima. Nyní dostane 
příležitost společnost přicházející s 
novými myšlenkami, v níž bude mít 
město padesátiprocentní podíl.“

Téma zpracovala: Eva Břeňová

Propagovat krásy Českého 
středohoří, připravovat turistic-
ky atraktivní balíčky, vytvořit 
jednotnou marketingovou 
kampaň a koordinovat spolu-
práci se subjekty působícími 
v oblasti cestovního ruchu je 
úkolem nové Destinační agen-
tury České středohoří.  Jako 
obecně prospěšnou společnost ji 
v  závěru loňského roku založil 
Ústecký kraj, město Litoměřice 
a Biskupství litoměřické. Její 
rozpočet na letošní rok schválila 
správní rada. Ředitelkou nově 
vzniklé Destinační agentury 
České středohoří se sídlem 
v Hradu Litoměřice byla zvo-
lena litoměřická zastupitelka 
Martina Soldatková.  
    „V letošním roce bude de-
stinační agentura disponovat 
částkou vyšší než dva miliony 
korun, přičemž největší část 
pochází od Ústeckého kraje,“ 
uvedl předseda správní rady, se-
nátor za Litoměřicko Alexandr 
Vondra. Ústecký kraj již v loň-
ském roce schválil pro nově 
vzniklou destinační agenturu 
půl milionu korun, které byly 
s ohledem na pozdější termín 
založení převedeny do letošního 
roku. „V únoru bude zastupitel-
stvo Ústeckého kraje jednat o 
příspěvku na letošní rok. V ná-
vrhu je milion korun,“ upřesnil 
krajský radní Radek Vonka, 
který před lety prosadil myš-
lenku založení čtyř destinačních 
agentur, které by systematicky 
pracovaly na rozvoji turistické-
ho ruchu v Ústeckém kraji. 
    Úspěšně již takto deset let pů-
sobí Destinační agentura České 
Švýcarsko, jejíž zástupci přijeli 
do Litoměřic vysvětlit způsob 
jejího fungování.  V Ústeckém 
kraji vznikla jako první a dnes 
předává zkušenosti dalším třem 
agenturám, které se zabývají 
rozvojem cestovního ruchu v   
Krušných horách, Dolním Po-
ohří a nyní již i v Českém stře-
dohoří. Činí tak pod jednotným 
logem Brána do Čech.       (eva)

3. dubna 2012                                                           RADNIČNÍ ZPRAVODAJ                                                                  3

VÝSTAVIŠTĚ ZAHRADA ČECH
Karel Krejza: Výstavnictví  zachováme,  
pokud začneme s modernizací areálu

Místostarosta Krejza ukazuje na plechový pavilon B, nacházející se 
napravo při vstupu na výstaviště, místo něhož bude třeba postavit zcela 
nový pavilon.                                                              Foto Eva Břeňová 

Agentura 
zahajuje

Ředitelkou destinační agentu-
ry České středohoří se stala 
Ing. Martina Soldatková. 

Foto Eva Břeňová  

   Zimní pohotovost skončila pra-
covníkům technických služeb 31. 
března. O několik dní dříve již za-
čal generální jarní úklid. Součástí 
je čištění komunikací, chodníků a 
zelených ploch. V případě povrchů 
vozovek je využíván vůz umožňu-
jící čištění tlakem vody. Klasické 
zametání je tak s ohledem na žá-

doucí snížení koncentrace prachu 
v ovzduší na ústupu. 
  V té souvislosti by se řidiči měli 
mít na pozoru. V místech čištění 
umístí pracovníci TS  v dostateč-
ném předstihu dopravní značky 
omezující stání vozidel. V případě 
jejich nerespektování bude auto-
mobil odtažen.                       (eva)

Začal jarní úklid, 
pozor na odtahy



Litoměřičtí radní 15. 
března v úvodu svého 
jednání popřáli Mi-
loši Štyksovi hodně 
úspěchů ve vedení 
Gymnázia J. Jung-
manna. Nový ředitel 

se přišel představit a informovat o 
svých budoucích záměrech. Jedním 
z jeho prvních kroků bylo umožnění 
návratu do školy Luboši  Nerglovi a 
Haně Živcové, tedy dvěma kantorům 
propuštěným předchozí ředitelkou. 
   54letý litoměřický rodák nastoupil 
do funkce 1. března poté, co vyhrál 
výběrové řízení. Absolvent matema-
ticko-fyzikální fakulty Univerzity 
Karlovy má celoživotní zkušenosti 
z oblasti školství. Od roku 1992 až 
dosud pak vykonával funkci ředitele 
lovosického gymnázia.              (eva)
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    Letošní zima byla extrémně příz-
nivá. Vedení technických služeb nyní 
vyčísluje úspory. Je zřejmé, že budou 
v řádech statisíců korun. Na zimní 
údržbu v předchozí sezóně přitom 
bylo třeba 2,7 milionu korun. 
   V průběhu letošní  zimy vyjížděli 
pracovníci TS s posypovými vozy 
pouze třikrát. Ve skladu tak v tuto 
chvíli leží 110 tun soli, která bude 
využita v příští sezóně. Úsporu při-
nesla i změna technologie. „Změnou 
složení posypového materiálu, který 
již neobsahuje písek, ale pouze čedi-
čový kamínek a sůl, jsme nejen snížili 
prašnost, ale dosáhli i ekonomické 
úspory. Použitý materiál z vozovek 
totiž při jarním úklidu sesbíráme a 
z 50 procent zrecyklujeme,“ informo-
val ředitel Ivo Elman.                  (eva)

    Památku generála Františka 
Chábery, čestného občana města Li-
toměřice, si v únoru připomněli letci 
v Čáslavi.  Slavnostní nástup přísluš-
níků 21. základny taktického letectva 
k jubilejnímu stému výročí narození 
generálmajora Františka Chábery se 
uskutečnil za účasti ministra obrany, 
senátora Alexandra Vondry a zástup-
ců města Litoměřice.
   Jméno bývalého příslušníka 312. 
stíhací perutě ve Velké Británii, v 
posledních letech války i 1. českoslo-
venského smíšeného pluku v SSSR a 
zároveň čestného příslušníka zdejší 
211. taktické letky nese od února ve 
svém názvu letka Gripenů. Tajemník 
městského úřadu Karel Chovanec 
předal vojenským letcům čestnou 
plaketu města, jehož je generál čest-
ným občanem.                           (eva)

Letci nesou jméno
gen. Chábery

   Akceschopnost krizového štábu 
při vzniku mimořádné události, 
krizové situace nebo vyhlášení 
krizového stavu je zajištěna. Čle-
ny bezpečnostní rady Litoměřic, 
obce s rozšířenou působností, jež 
je poradním orgánem starosty 
pro přípravu na krizové situace, 
o tom na únorovém jednání ujistil 
její tajemník Miroslav Letafka, 
pracovník útvaru obrany a kri-
zového řízení Městského úřadu 
v Litoměřicích. 
  Bezpečnostní rada vedená sta-
rostou Ladislavem Chlupáčem se 
schází minimálně dvakrát ročně.  
Kromě projednání činnosti za 

loňský rok charakterizovala i cíle 
práce pro rok letošní. „Do konce 
května je třeba aktualizovat pan-
demický plán, do 30. června dílčí 
plán obrany a do konce října ak-
tualizovat plán regulačních opat-
ření,“ nastínil část úkolů Miroslav 
Letafka. Opět proběhne několik 
cvičení složek integrovaného zá-
chranného systému a orgánů kri-
zového řízení. Například v červnu 
na skalním masivu Kočka budou 
zachraňovány osoby s pomocí  
vrtulníku.
   Další jednání bezpečnostní rady 
města Litoměřice proběhne na 
konci roku.                           (eva)

Bezpečnostní rada hodnotila připravenost

    Litoměřičtí radní vyhlásí výbě-
rové řízení na místo ředitele Zá-
kladní školy v Havlíčkově ulici. 
Rozhodli tak v souladu s novelou 
školského zákona, která  nabyla 1. 
ledna účinnosti.
   Novela zavádí pravidlo, kterým 
je jmenování ředitelů do pracovní-
ho poměru na dobu šesti let, tedy 
na dobu určitou. Poté zřizovatel 
buď automaticky prodlouží funkč-
ní období o dalších šest let, nebo 
vyhlásí výběrové řízení. V Lito-
měřicích působí ve funkci kratší 

šesti let pouze ředitel Masarykovy 
ZŠ, ředitelka mateřských škol a 
ředitelka centrální školní jídelny. 
Ostatní na svých pozicích působí 
déle než zmiňovaných šest let. 
   Všem, kterých se novela týká, 
zřizovatel prodlouží funkční 
období. S výjimkou ředitele ZŠ 
v Havlíčkově ulici, na jehož 
pozici vyhlásí výběrové řízení. 
„Důvodem je trvale klesající zá-
jem o školu. Její kapacita je 750 
dětí, ovšem dochází jich pouze 
250. Provozní náklady tak jsou 

v přepočtu na jednoho žáka příliš 
vysoké,“ poukázal místostarosta 
Karel Krejza na negativní fakt. Od 
nového ředitele radní očekávají, 
že bude školu více profilovat a 
propagovat na veřejnosti tak, aby 
děti a rodiče dokázala zaujmout. 
   S menším počtem žáků se ale 
potýká i ZŠ Na Valech. Její kapa-
cita je však podstatně  nižší a dětí 
jí v posledních letech výrazněji 
neubývá. Drží se na zhruba stejné 
úrovni. „Navíc se velmi dobře 
profiluje v oblasti ekologie, při-
čemž její činnost přesahuje i díky 
spolupráci se Střediskem ekolo-
gické výchovy Sever regionální 
úroveň,“ zhodnotil ZŠ Na Valech 
místostarosta Krejza.            (eva)

Radní vyhlásí konkurs 
na ředitele jedné školy

PROBLÉMOVÝ PANELÁK JDE DO PRODEJERadě se představil
nový ředitel Štyks

    ČLENY RADY JSOU:
starosta Ladislav Chlupáč 
místostarosta Karel Krejza
tajemník MěÚ Karel Cho-
vanec
velitel městské policie Ivan 
Králik
vedoucí ltm. územního odbo-
ru Policie ČR Pavel Lopušník
ředitel ltm. územního odboru 
Hasičského záchranného sbo-
ru ÚK Pavel Grund
velitel jednotky SDH Martin 
Šimek
referent krizového řízení 
MěÚ Miroslav Letafka

•

•
•

•

•

•

•

•

Příznivá zima 
znamená úsporu 

    Radnice se rozhod-
la prodat soukromé 
společnosti panelový 
dům v Revoluční 
ulici (čp. 7) se 77 
bytovými jednotka-
mi a s pohledávkou 
na nájemném ve 
výši 600 tisíc korun. 
Ještě před tím však 
dostanou současní 
nájemci šanci koupit 
si byt do osobního 
vlastnictví. Ovšem 
pouze ti, kteří ne-
dluží na nájemném a 
loni v dotazníkovém 
šetření reagovali 
kladně na nabídku 
města o odkoupení. 
Celkem jich bude  zhruba třicet. 
   „Musí ale zaplatit do konce roku. 
Prodejní cena zhruba odpovídá 
prodejní ceně bytů prodávaných 
v Revoluční ulici 1834/8,“ upo-
zornil vedoucí majetkového 
odboru městského úřadu Václav 
Härting. 
   Radnice se o prodej pokoušela 
již v roce 2007, ovšem neúspěšně. 
Pro prodej se tehdy nevyjádřilo 

alespoň 60 procent nájemníků. 
Což je hranice, stanovená zastu-
piteli v zásadách prodeje obytných 
domů města. Dluh na nájemném 
tak narůstal a město nemá účinné 
nástroje jak narůstání dluhu a van-
dalismu v domě zabránit. „Věříme, 
že přejde-li objekt   do soukromé-
ho vlastnictví, začnou se o něj jeho 
majitelé příkladně starat a snáze si 
zjednají pořádek. Takto pozitivní 

zkušenost jsme zazna-
menali v obdobně pro-
blémovém panelovém 
domě v Revoluční 8,“ 
uvedl místostarosta 
Karel Krejza. 
  Firma Morton plus 
odkoupí dům od města 
i s pohledávkami na ná-
jemném za 11,5 milionu 
korun. Prodej schválili 
zastupitelé poté, co se 
jako jediná přihlásila 
do veřejné nabídky. 
Vedení města se v Dě-
číně přesvědčilo, že 
firma Morton dokáže 
provozovat obdobně 

problémové panelové 
domy na žádoucí úrovni. 

„Dokonce jsme hovořili i s tamní-
mi nájemníky a s přístupem vlast-
níka domu byli spokojeni,“ dodal 
místostarosta Krejza.
   Slušné nájemníky a budoucí ma-
jitele bytu místostarosta na zastu-
pitelstvu ujistil, že důvodem k od-
stoupení od prodejní smlouvy by 
byl záměr vlastníka o rekolaudaci 
objektu na  ubytovnu pro sociálně 
slabé.                                      (eva) 

Místostarosta Krejza po zastupitelstvu diskutoval s nájemníky 
bytů či jejich příbuznými a vysvětloval jim důvody prodeje. 



3. dubna 2012                                                           RADNIČNÍ ZPRAVODAJ                                                                  5

   Poslední jednání městského zastu-
pitelstva sledovali studenti litomě-
řického gymnázia a žáci místních 
škol. Mladí lidé se tak zapojili do 
projektu Simulační hra o komunální 
politice. Jeho cílem je seznámit mla-
dou generaci s praktickou stránkou 
komunální politiky, a přispět tak  
k většímu zájmu mladých lidí o dění 
ve městě.
   K zapojení do projektu, realizo-
vaného pod záštitou Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy, 
oslovili Litoměřice zástupci nadace 
Friedrich-Ebert-Stiftung. Realizace 
probíhá ve třech blocích. 
   Na gymnáziu se již konalo školení 
o fungování komunální politiky. 

Následně se studenti zúčastnili 
jednání zastupitelstva. 3. dubna se 
ve Středisku ekologické výchovy 
SEVER uskuteční fórum pro mladou 
generaci s názvem „Desatero problé-
mů Litoměřic očima žáků a studentů 
základních a středních litoměřických 
škol“.  V rámci akce budou mladí 
navrhovat a zapisovat všechny pro-
blémy, které by chtěli ve městě řešit. 
Po vytipování těch nejpalčivějších 
následně proběhne hlasování o TOP 
10 problémech města. 
   Celý projekt vyvrcholí 2. května 
v 16 hodin v konferenčním sále 
hradu simulovaným setkáním zastu-
pitelstva, kde zastupiteli se stanou 
sami žáci a studenti.                  (eva)

Žáci a studenti si vyzkoušejí práci zastupitele

   Upozornit vedení města na problé-
my, které podle nich trápí Litoměřice, 
mohou obyvatelé města. Opět po roce 
se v domě kultury uskuteční 25. dub-
na od 16 hodin diskuse s veřejností, 
organizovaná pod heslem „Desatero 
problémů Litoměřic – Řešme je 
společně“. 
   V loňském roce přišlo diskutovat 
s vedením radnice a vedoucími jed-
notlivých odborů městského úřadu, 
případně řediteli příspěvkových 
organizací zhruba stovka obyvatel. 
O tom, že se společně definovanými 
problémy odpovědní lidé opravdu 
zabývají, svědčí následující výčet.

1: Jednání o mamografu
     neskončila úspěchem
   Za nejvážnější problém označili lidé 
loni na jaře rušení mamografického 
pracoviště. Po celý rok svádělo ve-
dení nemocnice boj se zdravotní po-
jišťovnou. Bohužel náročná jednání 
neskončila pro Litoměřice úspěchem 
(viz článek na první straně).
  
2: Nájemníkům bytů 
    vychází město vstříc
   Naopak postupně byly v průběhu 
roku řešeny případy nájemníků 
městských bytů v centru, jichž se 
dotkla deregulace nájemného. Na 
základě individuálních jednání byl 
do výše nájemného pro další období 
promítnut technický stav bytu a domu 
a prokazatelné investice učiněné 
nájemníkem. Město taktéž umožňuje 
výměny bytů v centru za byty mimo 
centrum s jejich následným odkoupe-
ním do osobního vlastnictví. Zároveň  
technik šetří stav bytových jednotek 
tak, aby mohla postupně probíhat 
jejich modernizace. 

3: Bezbariérovost
     města se zvyšuje
   Zcela vyřešen již byl požadavek 
obyvatel města na vybudování bez-

bariérových vstupů a cest z ulice 
Na Valech směrem k nemocnici. 
Práce na zpracování mapy bezbari-
érových tras a přístupů do veřejných 
budov pak pokračují. Naopak jako 
problematický se jeví požadavek 
vzniku autobusové zastávky městské 
hromadné dopravy u domu seniorů 
na Dómském pahorku. „Požadavek 
je za současné situace neřešitelný. 
Důvodem je současné vedení linek 
MHD mimo dotčené území, pro-
blematičnost spojená s průjezdem 
autobusů současné velikosti a tonáže 
přes náměstí a šířkové uspořádání ko-
munikací v historickém jádru města,“ 
informoval místostarosta Jan Szántó. 
V současné době však vedoucí odbo-
ru dopravy a silničního hospodářství 
jedná s novým provozovatelem MHD 
o možném doplnění vozového parku 
o menší typy autobusů, které by 
mohly zajíždět i do centra. Umístění 
zastávky u domu seniorů by však 
bylo na úkor počtu parkovacích míst. 
Proto bude cílem při úpravě jízdního 
řádu naplánovat trasu tak, aby se co 
nejvíce blížila lokalitě pahorku.
 

4., 5., 6.: Úkol výstavby bytů
               a oprava školy trvá
    Trvá úkol definovaný jako problém 
číslo čtyři. Je jím stavba startovacích 
bytů pro mladé rodiny.  Město však 
již žádá Ministerstvo pro místní roz-
voj o dotaci na stavbu  malometráž-
ních bytů v objektu bývalé Pohody. 
Pokud uspěje, nemůže po dobu tří let 
od realizace tohoto projektu žádat o 
další dotaci MMR. 
   Vedení radnice se pokoušelo vyřešit 
i požadavek obyvatel na zlepšení 
technického stavu budovy Základní 
školy v Havlíčkově ulici. Bohužel 
žádost o dotaci nebyla akceptovaná. 
Získat dotaci se pokusí letos. 
    Obnobná situace je i v případě 
revitalizace autobusového nádraží, 
zahrnující také vybudování záchytné-
ho parkoviště, což lidé loni definovali 
jako problém města číslo 6. 

7., 8.: Proběhlo šetření
          stavu péče na LDN
   Za důležitou označili lidé podporu 
hospicové péče i na LDN s cílem 
zajistit lidem důstojné stáří a důstojné 
umírání. V této souvislosti proběhne 

kulatý stůl za účasti starostů okolních 
obcí, poskytovatelů sociálních slu-
žeb, zástupců neziskových organiza-
cí, který nastíní možné cesty vývoje.     
Účastníci loňské diskuse poukazovali 
i na potřebu výměny poškozených 
odpadkových košů v okrajových 
částech města. Jejich obměna probíhá 
každoročně. Město na ni loni vyčle-
nilo 70 tisíc korun. Probíhá výměna 
nejen zastaralých, ale i doplnění a 
rozšíření počtu míst. 

9., 10.: Problémy parkování
            jsou řešeny postupně
   Problému definovanému jako číslo 
9 se věnujeme na straně 12. 
  Jako problém číslo deset lidé ozna-
čili parkování na sídlištích a pro rezi-
denty v centru města. V té souvislosti 
proběhl kulatý stůl na téma dopravy, 
kde byly řešeny mimo jiné i otázky 
týkající se parkování. Část se poda-
řilo splnit. Například v ulici Ladova 
byla parkovací plocha rozšířena o tři 
parkovací stání. Letos bude rozšířena 
o deset dalších míst. V ulici Na Vý-
sluní bude v roce 2012 vybudováno 
16 nových parkovacích stání. „Dále 
vedeme  jednání o bezúplatném pře-
vodu pozemku v Pokraticích od státu 
na město s cílem nalézt v budoucnu 
vhodný dotační titul k vybudování 
parkovacího domu,“ informoval mís-
tostarosta Karel Krejza.    
   „Domnívám se, že z uvedeného vý-
čtu je zřejmé, že připomínky obyvatel 
města nám nejsou lhostejné, nýbrž se 
jimi skutečně zabýváme a hledáme 
jejich co nejoptimálnější řešení,“ 
konstatoval starosta Ladislav Chlu-
páč, který pořádání veřejných diskusí 
považuje za velmi užitečné. Na jedné 
straně obyvatelé dostávají příležitost 
definovat problémy města. Pro ve-
dení radnice jsou zase jejich slova 
impulsem k dalšímu rozvoji, případě 
odstranění stávajících nedostatků.                                                                                

Eva Břeňová 

Definujte problémy města společně s jeho vedením

Specifika práce zastupitele vysvětloval studentům po skončení jednání 
městského zastupitelstva starosta Ladislav Chlupáč. Foto Eva Břeňová 

  PROBLÉMY DEFINOVANÉ V ROCE 2011
1. Zachování mamografického pracoviště
2. Schválení prodeje bytů v centru města a adekvátní investice do stávající-  
    ho  bytového fondu
3. Podpora bezbariérovosti ve městě a vybudování  zastávky MHD nedale-
    ko domova pro seniory
4. Stavba startovacích bytů pro mladé rodiny
5.  Zlepšení tecnického stavu budovy ZŠ Havlíčkova
6.  Revitalizace autobusového nádraží
7.  Podpora hospicové péče i na LDN
8.  Lepší rozmístění odpadkových košů ve městě
9.  Spravedlivější dělba finančních prostředků města mezi jednotlivé spor- 
     tovní organizace
10. Zlepšit parkování na sídlištích
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   V Litoměřicích již za několik 
dní začne kampaň zaměřená ke 
Dni Země. Poprvé se Den Země 
slavil 22. dubna 1970 ve Spojených 
státech amerických, v současnosti 
probíhá kampaň ve 192 zemích a 
do aktivit se zapojuje více než jedna 
miliarda lidí z celého světa. I letos 
se ke kampani připojí Zdravé město 
Litoměřice ve spolupráci s místními 
organizacemi. Kampaň je finančně 
podpořena Revolvingovým fondem 
MŽP ČR.
12. 4. Putování s bílou holí po 
historických památkách města 
- seznámení zrakově postižených 
občanů s významnými kulturními 
památkami, sraz ve 13 hod před 
budovou České pojišťovny (Jezuit-
ská 237/7)
14. 4. Litoměřické farmářské trhy 
-  nakupte si čerstvé, kvalitní plodiny 
a produkty, každou lichou sobotu na 
Kostelním náměstí, 8 - 12 hod
17. 4. S Rozmarýnem na vesnický 
dvorek – dopoledne pro MŠ a ZŠ 
zaměřené na poznávání nejen domá-
cích zvířat, jízda na koních, předsta-
vení divadla Hynkovo Hravé diva-
dlo, o.s., (zahrada DDM Rozmarýn, 
Plešivecká 15, 8.30 - 11 hod.)
18. 4. Den Země pro MŠ aneb Kdy 
se Země směje? Dopoledne plné 
her a soutěží pro nejmenší na téma 
multikultura, výukový areál Stře-
diska ekologické výchovy SEVER 
(Masarykova ul.), 9 – 11.30 hod
19.4. Kolik spotřebuje energie 
radnice? Slavnostní odhalení 
energetického štítku DISPLAY na 
budově radnice, spojené s následnou 
přednáškou k úsporám energií. Od 
10 hod před radnicí 
20.4. Ekofilm aneb „Přežili rok 
2000“. Promítání filmu v kině Máj 
(9 – 11 hod.) o nejvzácnějším no-
sorožci na světě pro žáky druhého 
stupně ZŠ a studenty SŠ s následnou 
besedou autorem snímku MVDr. 
Přemyslem Rabasem
20. 4. Jak sluníčko zachránilo 
zahrádku. Naučný program pro děti 
MŠ Stránského o významu působení 
slunce na živou a neživou přírodu 
naší planety 
20. 4. Pomáháme vyrůst. Putování 
za záchranou přírody určená pro 
všechny žáky soukromé ZŠ a MŠ 
Lingua Universal (výsadba stromků 
a úklid lesa)
30.4. Hry s přírodou. Celoškolní 
projektový den ZŠ Na Valech 
19. 5. Procházka po Zemi. Výpra-
va do přírody pro rodiče s dětmi, 
soutěže, hledání „breberek“, opé-
kání špekáčků a hadů a divadelní 
představení. Přijďte za zábavou k  
Pokratickému rybníku mezi 10 - 12 
hod. Na akci Vás bezplatně doveze 
výletní vláček. 
Více na stránkách 
http://zdravemesto.litomerice.cz/

DEN ZEMĚ

      V Litoměřicích bylo instalováno 
šest červených kontejnerů na drobný 
elektroodpad, kam patří baterie a 
drobná elektrozařízení, například 
kalkulačky, rádia, drobné počítačové 
vybavení, MP3 přehrávače, telefony, 
fotoaparáty, elektronické hračky 
apod. Díky nim se již podařilo vybrat 
980 kilogramů starých spotřebičů. 
   „Podobná služba veřejnosti chy-
běla. Lidé dostali příležitost třídit 
správně i tento druh odpadu,“ kon-
statoval vedoucí odboru životního 
prostředí městského úřadu Pavel 
Gryndler.
   Nezisková organizace ASEKOL, 
která se zabývá zpětným odběrem 
elektrozařízení a červené kontej-

nery vymyslela a provozuje, chce 
lidem poděkovat za jejich svědomité 
třídění. Proto zavítá 16. května do 
Litoměřic se zábavně osvětovou akcí 
Najdi si svůj červený kontejner. Na 
Mírovém náměstí bude připraven 
bohatý program pro malé i velké 
návštěvníky a spousta soutěží. 
„Chceme povědomí o červených 
kontejnerech ještě více rozšířit. Pro 
ty, co elektroodpad již třídí, připra-
víme zajímavý program jako odmě-
nu,“ řekla Jitka Šimková, manažerka 
projektu.
   Návštěvníci se ale na akci pře-
devším dozvědí, kde všude jsou ve 
městě umístěny červené kontejnery 
a jak je mohou využívat. Vzhledem 

k následné recyklaci zařízení, díky 
níž lze opětovně využít až 80 % 
každého spotřebiče, je totiž velmi 
důležité, aby lidé přesně věděli, co se 
do kontejnerů smí vyhazovat a co na-
opak ne.                                        (jš)
KONTEJNERY 
NA ELEKTROODPAD

ulice Marie Pomocné – u Penny 
marketu
ulice Stránského – u autobuso-
vé zastávky
ulice Marie Majerové – 
u Alberta
ulice Dukelská  x  Bojská
ulice U Stadionu – u ZŠ
ulice Na Kocandě – u odbočky 
do ulice Na Vinici

   Inspirovat se úspěšnými projekty 
a získané zkušenosti uplatnit při 
realizaci nových  je cílem čtvrté-
ho ročníku celostátní konference 
cestovního ruchu Stop and Stay, 
jejíž přípravy jsou v těchto dnech 
v plném proudu. I letos ji pořádá 
město Litoměřice, respektive jeho 
příspěvková organizace Centrum 
cestovního ruchu Litoměřice (dále 
jen CCR). Akce určená pro odbor-
níky v cestovním ruchu  proběhne 
ve dnech 26. a 27. dubna v Hradu 
Litoměřice pod záštitou hejtmanky 
Ústeckého kraje. Letošním mottem 
je “Zastav se a zůstaň – inspirujme 
se navzájem”.
  „Na programu zazní příklady dobré 
praxe prezentované jako příležitost 
k inspiraci,“ uvedla ředitelka CCR 
Anna Matulová. Program je rozčle-
něn do několika bloků s předem da-
nými tématy. V jednom z nich budou 

představeny dosavadní zkušenosti 
s přepravními cestami určenými pro 
podporu cestovního ruchu. V další 
části věnované rozvoji spolupráce 
v oblasti cestovního ruchu budou 
nastíněny způsoby možné koopera-
ce českých subjektů s polským voj-
vodstvím Waria – Mazury. Na téma 
příhraniční spolupráce v oblasti 
cestovního ruchu pohovoří zástupci 
drážďanské agentury. Představitelé 
firmy Seznam.cz představí nové 
možnosti využití internetu a mobil-
ních aplikací v cestovním ruchu. 
 V bloku představujícím dobré 
projekty zazní například zkušenosti 
zástupců Chrámu chmele a piva 
v Žatci.  Do programu konference 
se zapojí i zástupci místních akč-
ních skupin z Buchlovska, Českého 
středohoří a Chrudimi. Představeny 
budou i destinační agentury kraje a 
projekt Brána do Čech.             (eva)

Konference Stop and 
Stay nabídne inspiraci 

I elektroodpad patří  do kontejnerů

 Služby nabízené informačním 
centrem (IC) na Mírovém náměstí, 
provozovaném Centrem cestovního 
ruchu Litoměřice, jsou kvalitní. IC 
totiž obhájilo stupeň “B” v celostát-
ní certifikaci Asociace turistických 
informačních center ČR, a aspiruje 
na zařazení do kategorie nejvyšší. 
    Recertifikace se koná pravidelně 
z důvodu zajištění určitého standardu 
poskytování IC  v  republice. IC jsou 
rozdělena do tří kategorií – A, B, C, 
z nichž centra zařazená do kategorie 
nejvyšší disponují největším rozsa-
hem služeb. „Kategorie B, kterou 
litoměřické infocentrum obhájilo, 
mimo jiné znamená, že infocentrum 
je dobře označeno, poskytuje bez-
platné informace, umožňuje veřejný 
přístup k internetu, vede si vlastní 
informační databázi, poskytuje 
vlastní turistické produkty, informa-
ce jsou podávány ve dvou světových 
jazycích, otevřeno je po celý rok a 
podobně,“ vyjmenovala část ukaza-
telů souvisejících s celkovým hod-
nocením manažerka CCR  Martina 
Vondráková.                              (eva)

Služby infocentra
jsou kvalitní 

Infocentrum nabízí nové sběratelské karty. Litoměřice se zařadily po 
bok turisticky atraktivních míst s vlastními sběratelskými  kartami. První nabízí 
úchvatný pohled na noční náměstí a druhá na gotický hrad.  Vedoucí IC Martině 
Vondrákové (na snímku vpravo) je předala moderátorka rádia Impuls Hana 
Kracíková a Miroslav Tausig, vydavatel karet. Spolu moderují na rádiu Impuls 
pořad Máme Česko rádi, v němž se zaměřují na turisticky atraktivní místa České 
republiky. Tématem některého z příštích vysílání se dle jejich slibu stanou právě 
Litoměřice.                                                                                                     (eva)

  Zmapovat situaci nabídky a poptáv-
ky fairtradových produktů v místních 
provozovnách bude cílem průzkumu 
prováděného dětským zastupitel-
stvem, Masarykovou ZŠ  a městem, 
které společně se Vsetínem získalo 
jako první v ČR statut fairtradového 
města podporujícího spravedlivý 
obchod.
  Provozovny, které svým zákazníkům 
nabízejí fairtradové výrobky, obdrží 
certifikát.  Majitel certifikátu získá 
možnost prezentovat svoji provozov-
nu na internetových stránkách města,  
samolepku s grafickým označením 
fairtradové provozovny a možnost 
propagace v médiích. Průzkum bude 
probíhat od dubna do června.     (eva)

Některé prodejny
získají certifikát

•

•

•
•

•

•
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 KONTEJNERY
  2. -  3.4. Husova

  3. -  4.4. U Stadionu

  5. -  6.4. Dalimilova

10. - 11.4. Revoluční

11. - 12.4. Březinova cesta

12. - 13.4. A. Muchy

16. - 17.4. Dukelská

19. - 20.4. Pod Vinicí

23. - 24.4. Kosmonautů

26. - 27.4. Stránského

   2. -  3.5. Rybář.nám.,Václavské nám.

   3. -  4.5. parkoviště mezi V. Domini-
kánská - Na Valech

   9. - 10.5. Rooseweltova

10. - 11.5. Křižíkova

14. - 15.5. Želetice

15. - 16.5. Šafaříkova a Dobrovského

17. - 18.5. Polní

21. - 22.5. Ladova

22. - 23.5. Jezuitská nebo Witrova

24. - 25.5. Dolní Rybářská

28. - 29.5. Vrchlického

Kontejnery jsou přistavovány v uve-
dený den v době od 14 do 15 h. odvá-
ženy následující den ráno do 10 h. 

Dokončení ze strany 1
  S ohledem na skutečnost, že ne-
mocnice nemá v tuto chvíli smluvní 
ujednání se zdravotními pojišťov-
nami na poskytování zdravotních 
výkonů mamografického praco-
viště, lze nabídnout zájemkyním o 
vyšetření pouze hrazenou službu. 
Výše úhrady je stanovena na úrovni 
hodnot režijních nákladů, které činí 
350 korun. Snad i proto zájem žen o  
vyšetření v litoměřické nemocnici 
významně klesá. Vedení nemocnice 
zvažuje ukončení této, byť z části 
hrazené, služby nejpozději do kon-
ce roku.                                  (eva)

   Dozorčí rada Městské nemocnice 
v Litoměřicích na svém mimořád-
ném zasedání 28. února projednala 
jediný bod, a to informaci o rezig-
naci ředitele MUDr. Leoše Vysou-
dila, MBA. 
   Jednání dozorčí rady byl příto-
men i ředitel Vysoudil. Upřesnil, 
že požádal o uvolnění z funkce 
ze zdravotních důvodů, což 
podpořil dalším komentářem a 
skutečnostmi. Zároveň vyjádřil 
nabídku a ochotu být i  dále k dis-
pozici v rámci řešení aktuálních 
úkolů spojených se strategickým 
chodem nemocnice, ovšem již ne 
pod takovou manažerskou zátěží. 

Toto vyjádření vzala dozorčí rada 
na vědomí. Leoš Vysoudil bude 
v nemocnici nadále působit jako 
zástupce primáře oddělení léčebny 
dlouhodobě nemocných a lékař 
cévní ambulance.
   Předseda dozorčí rady Radek 
Lončák jménem celé rady poděko-
val Leoši Vysoudilovi za skvělou 
práci odvedenou ve prospěch roz-
voje nemocnice. 
   Jednání poté pokračovalo setká-
ním se zaměstnanci nemocnice, 
kteří v  mírně vzrušené atmosféře 
vyjádřili podporu řediteli nemoc-
nice. Poté se ujal slova předseda 
dozorčí rady s informací o usnese-

ní předchozího  formálního jednání 
DR. Zmínil i skutečnost, že ředitel 
nemocnice při jednání DR osobně 
uvedl, že svoji rezignaci podal ze 
zdravotních důvodů, jejichž další 
upřesnění však náleží pouze ředi-
teli samotnému. Dále pak uvedl in-
formaci o připravovaném procesu 
příprav a realizace výběrového ří-
zení na nového ředitele nemocnice. 
Objasnil i předpokládané oborové 
složení výběrové komise. 
   V další diskusi pak byly zodpo-
vídány i další otázky přítomných 
zaměstnanců vztahující se zejména 
k další strategii bezprostředního 
chodu nemocnice. Přítomnými zá-

stupci zřizovatele byli opakovaně 
ujištění, že bude zachován součas-
ný statut a právní forma a nedojde 
k žádným globálním restrukturali-
začním změnám. Záměrem města 
Litoměřice, jako zřizovatele, je 
zachovat nemocnici se současným 
rozsahem poskytované zdravotní 
péče a ve své působnosti, to vše 
v souladu s ekonomickými mož-
nostmi nemocnice. I nadále bude 
zachována podpora zřizovatele, 
a to standardním příspěvkem na 
investice (1 mil. Kč) a v současné 
době i účelovou dotací 2 mil. Kč 
na zahájení prací zřízení vlastního 
zdroje pitné vody.

Vyjádření dozorčí rady nemocnice k rezignaci ředitele

   Městská policie v Li-
toměřicích vkročila do 
třetího desetiletí své 
činnosti. V závěru loň-
ského roku totiž osla-
vila dvacet let existen-
ce. Začínala ve zcela 
provizorních podmín-
kách, s minimálním 
vybavením a jen s pěti 
strážníky. Dnes má 
sídlo v moderní budo-
vě v Zahradnické ulici, 
kvalitní techniku, roz-
vinutý kamerový sys-
tém a sbor se zhruba 
třemi desítkami lidí. 
Ale vraťme se na úplný začátek.
   Rozhodnutí o tom, že město 
s pětadvaceti tisíci obyvateli má 
mít městskou policii, padlo v roce 
1991 za starosty Zdeňka Rosola. 
Výběrové řízení na jejího velitele 
bylo ukončeno 15. listopadu a  
vítězem se stal tehdy 31letý Ivan 
Králik, vystudovaný geometr, 
který pracoval jako projektant 
Okresního stavebního podniku 
Litoměřice. „V té době se ovšem 
moc nestavělo, takže jsem se roz-
hodl k zásadní změně,“ vzpomíná 
na dobu před více než dvaceti lety 
Ivan Králik, který funkci velitele 
zastává dodnes. 
   Začínal s pěti lidmi. Prvním 
sídlem nově vznikajícího sboru 
bylo Mírové náměstí 10. Tedy 
budova, kde tehdy v přízemí síd-
lila taxislužba. „Prostory v patře 
byly před rekonstrukcí a nikdo 
neměl ponětí o tom, jak by taková 
služebna měla vypadat. Pro zkuše-
nosti jsem šel na obvodní oddělení 
Policie ČR,“ říká Ivan Králik. 
   Na Mírovém náměstí sídlili 
strážníci tři roky.  Poté se na další 
tři roky přestěhovali do budovy 
městského úřadu v Pekařské ulici 
a následně do Zahradnické ulice, 
do bývalého objektu záchranné 

služby, kde je dnes dům s pečo-
vatelskou službou. Postavena totiž 
byla  nová chirurgie a na budovu 
staré na Dómském pahorku bylo 
třeba dohlédnout. Nestabilita 
podloží nakonec vyústila v její 
demolici. 
   Poté, co začaly projektové 
přípravy stavby nového domova 
seniorů, bylo zřejmé, že prostory 
využívané městskou policií bude 
třeba využít jako technické záze-
mí stavebně i finančně náročné 
stavby. Vedení radnice proto roz-
hodlo o kompletní modernizaci 
bývalého zdravotnického středis-
ka, které stálo na místě dnešního 
sídla městské policie. Bohužel se 
ukázalo, že jeho technický stav je 
natolik tristní, že musí dojít k de-
molici a výstavbě zcela nového 
objektu. Tak se také stalo.  „V 
dubnu padlo rozhodnutí a v pro-
sinci roku 1991 jsme se stěhovali 
do moderních prostor. To jsme již 
měli 25 strážníků,“ podotýká Ivan 
Králik. 
   Postupně začali sbor zkvalitňo-
vat svou činnost. První dva roky 
strážníci sloužili pouze od 10 do 
22 hodin.  Ukázala se však potřeba 
i nočních služeb.  V té době chy-
běl operační pracovník, který by 
činnost strážníků koordinoval 24 

hodin denně.  Přestože 
se strážníci dorozumí-
vali jen přes záznamník 
a vysílačku, byli schopni 
dorazit na místo během 
pěti minut. 
    „Za zlomový oka-
mžik v práci městské 
policie však považuji 
instalaci kamerového 
systému, který, jak se 
ukázalo v následujících 
letech, je významným 
pomocníkem v udržení 
bezpečnosti ve městě,“ 
poukazuje na důležitý 
moment velitel.  Za-

veden byl hned v roce 2000. 
Postupně se počet kamerových 
bodů rozrostl až na současných 
dvacet kamer. Instalace pevných 
kamerových bodů je nyní prav-
děpodobně u konce. Velitel totiž 
preferuje nákup mobilních kamer, 
které jsou rozmísťovány v případě 
potřeby, například při organizaci 
vinobraní, na hřbitově, v Revoluč-
ní ulici apod. 
   Počet zaměstnanců se zvýšil 
i v roce 2006, kdy byl zaveden 
v centru Litoměřic nový parko-
vací systém, na jehož funkčnost 
strážníci dohlížejí. Záměr snížit 
množství aut parkujících v centru, 
zavést v parkování systém a pořá-
dek, se podařil. V neposlední řadě 
představuje výběr parkovného 
nezanedbatelný příjem městské 
pokladny. Jen v loňském roce se 
podařilo vybrat přes 10 mil. ko-
run, které  následně mohou být 
využity například při rozšiřování 
počtu parkovacích míst na sídliš-
tích, kde je jich akutní nedostatek.  
     V současné době má městská 
policie v Litoměřicích 34 zaměst-
nanců, včetně jedné účetní, mo-
derní vybavení, včetně vysílaček, 
počítačů, kamerového systému a 
vozového parku.      Eva Břeňová 

Městská policie vykročila 
do třetího desetiletí existence

Kamerový systém výrazně zkvalitnil práci městské poli-
cie.                                                    Foto: Eva Břeňová 

Provoz mamografu
bude ukončen



  Dvě významná ocenění v letošním 
devátém ročníku krajské soutěže 
Zlatý erb o nejlepší webové strán-
ky měst a obcí si přivezli zástupci 
litoměřické radnice. Stříbro získali 
za druhou nejlepší elektronickou 
službu, respektive za užitečný a 
přehledný systém elektronických 
map. Stejného ocenění se Litomě-
řicím dostalo i za nejlepší webové 
stránky města. 
    „Jde o ocenění práce našeho oddě-
lení informatiky, což mě velmi těší,“ 
reagoval na zveřejněné výsledky 
tajemník úřadu Karel Chovanec. 
Cílem krajské soutěže je podnítit 
obce a města, aby svou otevřenost 
vůči občanům zlepšovaly. Cestou 
inovace se systematicky vydávají 
i Litoměřice, které historicky patří 
v krajské soutěži Zlatý erb mezi 
vůbec nejúspěšnější města. Loni si 
domů zástupci litoměřické radnice 
odvezli v kategorii webových strá-
nek města zlato. V příštím roce opět 
chtějí zaútočit na příčky nejvyšší. 
   „Děčín nás v kategorii elek-
tronické služby letos předběhl s 
mobilní aplikací určenou pro tzv. 
chytré telefony. Lidé si tak přímo 
v telefonu mohou nejenom rychle 

vyhledat informace na webových 
stránkách města, ale například pro-
střednictvím SMS i uhradit poplatek 
za parkování,“ vysvětlil informační 
technik Městského úřadu v Litomě-

řicích Jan Černý. Jak dodal, pracov-
níci oddělení informatiky již nějaký 
čas pracují na tom, aby obdobná 
služba byla zavedena i v Litoměři-
cích.                                         (eva)

    Pracovníci oddělení informatiky 
městského úřadu systematicky pra-
cují na zkvalitnění obsahu webových 
stránek města. Obsahují tak řadu 
užitečných informací. 
   Chcete vědět, jakou trasou a v ko-
lik hodin jezdí městská hromadná 
doprava? Zajímá vás, kde a v jakém 
termínu jsou přistaveny kontejnery na 
velkoobjemový odpad? Nebo hledáte 
dostupné sociální služby? „Pokud 
lidé hledají informace obdobného 
typu, stačí  použít příslušnou mapu, 
zaškrtnout zvolenou vrstvu a případně 
kliknout na ikonku či trasu pro získání 
dalších informací,“ informovala Leo-
na Slabochová, pracovnice oddělení 
informatiky. Příslušný odkaz je: http:
//www.litomerice.cz/cz/mapames-
ta.html. 
   „Cílem je zpřístupnit veřejně 
dostupné informace vizuálně přitaž-
livou formou,  prostorově je umístit 
a poskytnout občanovi jiný pohled 
na stejné informace. Mapky slouží 
k získání přehledu o polohovém 
rozmístění služeb na území města a 
popularizaci geografického  infor-
mačního systému,“ podotkl tajemník 
městského úřadu Karel Chovanec.
    Kombinace různých vrstev přináší 
i jiný pohled na data. Například kom-
binací vrstev MHD a sociální služby 
lze pouhým pohledem zjistit, jakou 
linkou se dostanete k domu s pečo-
vatelskou službou a kde vystoupíte.  
Aplikace je snadno ovladatelná , stačí 
zaškrtnout zvolenou vrstvu (případně 

vrstev několik) a pak „klikat“ na ikon-
ky nebo přímo trasu MHD pro získání 
dalších informací. V současné době je 
k dispozici 10 vrstev. V přípravě je 
nyní mapa bezbariérových tras.
   Mezi nejstarší „vrstvu“ patří roz-
místění velkoobjemových kontejnerů. 
Vznikla v lednu 2008 a dodnes má 
téměř 40 000 přístupů. Po kliknutí na 
ikonku s číslem se zobrazí termín při-
stavení kontejneru v aktuálním roce a 
odkaz na dokument.
   Turistům i občanům je dostupná 
informace o parkování a dopravě  
s odkazem na platné parkovací cení-
ky. Vrstva lodní doprava zase ukazuje 
přístaviště a trasu lodi a odkaz na 
stránky provozovatele. Na stránkách 
se lze podívat i na záběry webkamery. 
Odkaz na snímky z kamery vznikl 
v roce 2009 a dosud zaznamenal 
15 tisíc přístupů.
   V roce 2010 přibyl na webových 

stránkách města pře-
hled míst, kde se lze 
připojit k internetu 
bez poplatku. Pře-
hled vznikl ve spo-
lupráci s veřejností. 
Mapa již má 10 000 
přístupů.
   Zhruba 24 tisíc 
přístupů se od roku 
zavedení (r. 2010) 
týká informací 
souvisejících s pro-
vozem MHD. Trasa 
MHD zobrazuje obě 

linky a zastávky. Po kliknutí na linii 
trasy je k dispozici jízdní řád a případ-
ně vyhledávání spoje na IDOS. 
   Specifická je mapa volebních okrs-
ků. Vznikla při posledních volbách, 
kdy bylo nutno v rámci rozšiřující se 
výstavby rodinných domků optimali-
zovat počet obyvatel spadajících do 
jednotlivých volebních okrsků a při-
způsobit umístění volebních místností 
s ohledem na jejich dostupnost. 
   Informace na stránkách města na-
lezne i sportující veřejnost. Na mapě 
jsou zakresleny  veřejné sportovní 
plochy,  ať již jde o plochy provozo-
vané základními školami, nebo tělo-
výchovnými jednotami či městskými 
sportovními zařízeními. Uvedena je 
i jejich provozní doba, včetně výše 
plateb za jejich využívání. Letošní 
novinkou je „vrstva“ s umístěním 
sociálních služeb. Zpracována byla 
na základě informací zveřejněných 

v tištěném katalogu služeb, jehož 
součástí byla i  mapka. Obsahuje i 
kontakty na provozovatele, e-mail, 
telefon, adresy. 
   Na stránkách městského úřadu 
http://radnice.litomerice.cz/ v sloupci 
elektronické služby je i odkaz ma-
pový server. Poskytuje další mapové 
služby, jako vyhledávání adres nebo 
čísel popisných, katastrální mapy, le-
tecké snímky, územní plán Litoměřic 
i některých vybraných obcí. Rozvoj 
a aktualizace probíhá ve spolupráci 
s firmou T-mapy. Přihlášeným uživa-
telům z řad zaměstnanců úřadu jsou 
dostupné další funkce a data. Územní 
plány obcí byly v roce 2010 oceněny 
Zlatým erbem jako nejlepší elektro-
nická služba v rámci Ústeckého kraje.
   „Dále ve vlastní aplikaci http:
//radnice.litomerice.cz/uap/ zveřej-
ňujeme územně analytické podklady 
důležité pro tvorbu územních plánů. 
Aplikace umožňuje prohlížení všech 
výkresů, stažení textových částí a vý-
kresů, nápovědu, legendu a kontakty 
na pracovníky územního plánování,“ 
dodal informatik Jan Černý, tvůrce 
aplikace, která byla v roce 2009 
oceněna Zlatým Erbem v rámci Ús-
teckého kraje. 
   Data jsou pravidelně aktualizova-
ná. „Každý zajímavý námět, který 
pomůže zkvalitnit informační servis 
webových stránek města, přivítáme na 
emailu– gis@litomerice.cz,“ vyzvala 
veřejnost ke spolupráci Leona Sla-
bochová.                                     (eva)
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   Město Litoměřice i letos zís-
kalo od Ministerstva vnitra stří-
brnou cenu za kvalitu ve veřejné 
správě za realizaci MA21 jako 
jedné z efektivních metod kvali-
ty ve veřejné správě. Starosta La-
dislav Chlupáč ocenění převzal 
v Praze, a to v rámci 8. Národní 
konference kvality ve veřejné 
správě. Stejné pocty se dostalo i 
zástupcům měst Chrudim, Kop-
řivnice, Vsetín a mikroregionu 
Drahanská vrchovina. 
   „Velmi si ocenění vážíme,“ uve-
dl starosta Chlupáč po převzetí 
ceny, pro níž si přijel společně 
s litoměřickým zastupitelem 
Petrem Hermannem, předsedou 
Národní sítě Zdravých měst. 
   Ministerstvo vnitra každoročně 
oceňuje úspěšné postupy míst-
ních samospráv v oblasti kvality 
veřejné správy. Ocenění je udě-
lováno za praktické uplatňování 
zásad udržitelného rozvoje a 
aktivní spolupráci úřadů s ve-
řejností, ale také za uplatňování 
dalších metod kvality ve veřejné 
správě a za inovaci.            (eva)

Veřejná správa
je kvalitní 

LITOMĚŘICE I LETOS USPĚLY

Informatik Jan Černý a tajemník úřadu Karel Chovanec přivezli do Li-
toměřic dva stříbrné Zlaté erby.                                Foto: Eva Břeňová

Graf poskytnutý Krajským úřadem ÚK ukazuje 
úspěšnost Litoměřic v soutěži Zlatý erb. 

Webové stránky nabízejí řadu užitečných informací



   Zhruba pět desítek zájmových 
kroužků nabízí Dům dětí a mlá-
deže Rozmarýn. Mezi nejoblíbe-
nější patří sportovní a pohybové 
aktivity, z výtvarných kroužků 
keramika. Naopak jiné musely 
být z důvodu nezájmu zrušeny.
   „Patří mezi ně jazykové kurzy a 
kurz výuka hry na klávesy. Zájem 
byl tak malý, že jsme nepokryli 
náklady na lektory,“ informovala 
ředitelka DDM Zuzana Bendová 
místostarostu Václava Červína, 
který se detailně zajímal o aktuální 
provoz zařízení, jež je příspěvko-
vou organizací města. Provoz Roz-
marýnu je sice dotovaný městem, 
ale na zájmovou činnost si musí 
vydělat z příspěvků rodičů. Roční 
poplatek za kroužek se i přesto po-
hybuje podle jeho náročnosti jen v 
rozmezí od 400 do 1200 korun. 
   Přestože se stěžejní činnost 

v Rozmarýnu odehrává v odpo-
ledních hodinách, rušno je zde i 
dopoledne. V pondělí a v pátek 
běží „Zábavné dopoledne pro 
předškolní děti“. Tuto službu 
využívají především maminky 
s dětmi ve věku od 2,5 do 5 let. 
Dále probíhá cvičení těhotných 
nebo hudební výuka malých dětí 
pod názvem Yamaha. 
   Rozmarýn zaměstnává devět 
pedagogů a 20 externistů, kteří 
pomáhají s organizací pravidel-
ných  i  příležitostných aktivit. 
Každoročně organizuje víkendové 
pobyty pro rodiny s dětmi, v do-
bě prázdnin příměstské tábory, 
soustředění sportovních oddílů, 
oblíbený je i letní tábor pro zhruba 
stovku dětí. 
   V rámci pomoci školám a škol-
ským zařízením DDM Rozmarýn 
organizuje dopravní výuku na 

dopravním hřišti, je organizátorem 
okresních soutěží a olympiád, 
vyhlašovaných MŠMT, a v rámci 
prevence negativních jevů ve 
společnosti připravuje ve spolu-
práci s lektory nabídku přednášek 
a besed na témata, která jsou pro 
žáky a studenty zajímavá. V budo-
vě v Plešivecké ulici každý čtvrtek 
od 17.30 do 18.30 hodin funguje 
poradenství a linka důvěry s kvali-
fikovanou pracovnicí. 
  „Ve spolupráci se ZŠ Boženy 
Němcové také otvíráme v odpo-
ledních hodinách pro děti ze ZŠ 
i okolí klub. V ranních hodinách 
od 7 do zazvonění je otevřen pro 
dojíždějící žáky této školy. Dětská 
herna se stala oblíbeným místem 
dětí od 10 do 15 let. Průměrně sem 
dochází dvacet dětí denně,“ dopl-
nila výčet činnosti ředitelka Zuza-
na Bendová.                          (eva)
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ROZMARÝN NABÍZÍ DĚTEM A 
MLÁDEŽI PĚT DESÍTEK KROUŽKŮ 2. - 4. Velikonoční výstava v Roz-

marýnu. Práce dětí, ale i ukázky 
tradiční výroby z rukou mistryň lido-
vé tvorby. Od 9 do 12 hodin a od  13 
do 17 hodin, ukázky lidové tvorby do 
15 hodin. Možnost koupě drobných 
předmětů.
5. - 6. 4. Velikonoční příměstský tá-
bor. Od 7 do 15.30 hod., cena 100 Kč 
/ 1 den (v ceně je zahrnut pitný režim, 
teplý oběd, vstupy, jízdné, spotřební 
materiál). Příměstské tábory jsou 
určeny školním dětem, které si chtějí 
užít prázdniny a nesedět doma. Kaž-
dý den je připraven program, který se 
může měnit vzhledem k počasí. 5. 
dubna proběhne celodenní výlet do 
Libotenic na Velikonoční výstavu, 
6. dubna je na programu výtvarná 
čarodějná dílna a návštěva doprav-
ního hřiště. 
14. 4. Keramická dílna pro rodiče 
s dětmi. Od 9 do 12 hod., cena 100 
Kč/1 hod., další sobota glazura a 
dekorování výrobku 
14. 4. Taneční víkend pro rodiče 
s dětmi. Od 13.30 do 15.30 hod. 
Téma tohoto měsíce:  Moderní tanec. 
Nová víkendová akce určená pro 
rodiče s dětmi, která je pořádána jed-
nou měsíčně. Každá sobota je jinak 
tématicky zaměřena. Vstup: 10  Kč 
17.4. S Rozmarýnem na vesnický 
dvorek. Akce je od 8.30 do 12 hod. 
na zahradě Rozmarýnu pořádána u 
příležitosti oslav Mezinárodního dne 
Země. Určena je školám, ale i zájem-
cům z řad veřejnosti (živá zvířata, 
Hynkovo Hravé divadlo, prohlídka 
terária s hady a objživelníky, po-
vídání o včelařství s praktickými 
ukázkami). Vstup zdarma.  
21. 4. Den deskových her nejen pro 
děti. Od 9 do 16.30 hodin pro děti od 
4 do 10 let. Nenudí se ani dospělí.  
Vstup zdarma
28. 4.  MAGIC THE CATHE-
RING - AVACYN RESTORED. 
1.PRERELEASE TURNAJ V LI-
TOMĚŘICÍCH. Začátek registrace 
v 8.30 hodin, startovné 600 Kč. 
30. 4. Pálení čarodějnic, volba Miss 
čarodějnice 2012. Střelecký ostrov 
v 16.30 hodin. Na programu bude 
vystoupení pohybových zájmových 
útvarů, soutěže, hry a čarodějný jar-
mark. V 19 hodin oheň a fakír show. 
K táboráku zahraje kapela. Vstup 
dobrovolný.
Více na: www.ddmrozmaryn.cz 

DDM ROZMARÝN

   Dětské dopravní hřiště 
v Jiráskových sadech, 
provozované DDM Roz-
marýn, zahájí 10. dubna 
sezónu. V průběhu 
školního roku bude mít 
otevřeno ve všední den 
vždy od 14 do 18 hodin, 
o  prázdninách již od 13 
do 18 hodin. O víkendu a 
státních svátcích je hřiště 
zavřeno. 
   Vstup pro cyklisty a 
bruslaře je dvacet ko-
run. Čtyřicet korun stojí 
půjčení kola. Nutno si 
přinést vlastní přilbu. 
Doprovod má vstup 
zdarma. Opět bude 

k dispozici posezení 
v příjemném prostředí 
s možností občerstvení. 
   Je přitom pravdě-
podobné, že zároveň 
s plánovanou rekon-
strukcí Jiráskových sadů 
proběhne i modernizace 
dopravního hřiště. 
„Původně nemělo být 
zakomponováno do pro-
jektu, ale rádi bychom 
tak po poradě s projek-
tantem učinili doda-
tečně. K parku patří a 
jeho technický stav není 
ideální,“ uvedl v této 
souvislosti místostarosta 
Václav Červín.       (eva)

Dopravní hřiště otevírá

   Letní tábor pro děti od 
pěti do patnácti let po-
řádá i v letošním roce 
Dům dětí a mládeže 
Rozmarýn. Uskuteční 
se v termínu od 11. do 
24. srpna ve Věšíně u 
Rožmitálu pod Třem-
šínem. V ceně (4 700 
Kč) je zahrnuta dopra-
va, ubytování, strava 
pětkrát denně, táborový 
materiál a další. Pro 
děti bude opět připra-
vena celotáborová hra 
Putování časem, ce-

lodenní výlety, disko-
téky, táboráky, stezka 
odvahy, fungovat bude 
i letní táborové kino, 
samozřejmostí již je 
sportovní vyžití, ruční 
práce, ale i koupání. 
Rodiče jistě uvítají na 
internetových stránkách  
on-line zpravodajství. 
Informace a přihlášky 
na www.ddmrozma-
ryn.cz nebo na telefon-
ním čísle 602 589 899 
(Martina Kočárníková, 
vedoucí tábora). 

Dům dětí a mládeže
pořádá letní tábor 

   Masarykova základní škola Li-
toměřice se stala první základní 
fairtradovou školou v České 
republice. Certifikát „Fairtrado-
vá škola“ převzal ředitel Karel 
Kynzl společně s koordinátorkou 
celého projektu, učitelkou Ivetou 
Dragoňovou v Evropském domě 
v Praze na tiskové konferenci 
pořádané právě k tomuto tématu. 
Slavnostní akt předání certifiká-
tu proběhl i na domácí půdě, a 
to následující den v tělocvičně 
školy za účasti žáků, pedagogů, 
zástupců města Litoměřice a čle-
nů asociace pro Fair trade v ČR.
  Obě akce proběhly za pří-
tomnosti  médií, včetně České 
televize. Pro školu titul znamená 
mezinárodní uznání. Připojuje 

se tak k velkému řetězci škol po 
celém světě, které podporují spo-
lečenskou odpovědnost, nejsou 

jim lhostejné osudy těžce pra-
cujících lidí a dětí zemí třetího 
světa.                                   (kk)

Ředitel školy Karel Kynzl, učitelka Iveta Dragoňová a žáci  Barbora Adam-
cová, Barbora Halíková a Patrik Kořán převzali v Praze certifikát. 

Ve městě máme první fairtradovou školu



     Se záměry nové ředitelky Centra 
pro zdravotně handicapované děti 
Srdíčko Ivany Humlové se podrob-
něji přišel do zařízení, jež je příspěv-
kovou organizací města, seznámit 
místostarosta Jan Szántó. Právě do 
jeho gesce sociální služby spadají. 
   V první fázi zřejmě nejvýznam-
nějším krokem nové vedoucí bude 
registrace tzv. odlehčovací služby, 
která městu Litoměřice dosud chybí. 
„Srdíčko slouží jako denní stacionář  
pro zdravotně handicapované osoby 
pouze do 26 let. Rodiče však řeší, 
co dál. Přece jen jsou okamžiky, kdy 
si potřebují vyřídit různé záležitosti 
a nemají, kdo by se jim o blízkého 
člověka postaral,“ uvedla vedoucí 
Humlová, podle níž zavedení této 
služby podporuje i Střednědobý plán 
rozvoje sociálních služeb Ústeckého 
kraje. 
   Druhou oblastí, která by měla 
být hlouběji rozvinuta, je podle ní 
dechový stacionář. „Tuto službu je 
třeba uchopit tak, aby co nejlépe 
sloužila chronicky nemocným dě-
tem, což souvisí s intenzivnějším   

prováděním zdravotních 
úkonů, než tomu bylo do-
sud,“ charakterizovala svou 
představu vedoucí.  
   Podle místostarosty mají 
zmíněné kroky podporu ve 
vedení města. „Bude však 
nutno zajistit vícezdrojové 
financování. Očekáváme 
od ředitelky vlastní inicia-
tivu v získávání finančních 
prostředků prostřednictvím 
různých dotačních titulů, což 
nám dosud chybělo,“ konsta-
toval Jan Szántó. 
   Město Litoměřice vy-
nakládá ročně zhruba pět 
milionů korun na provoz 
Srdíčka. „Zařízení zahrnuje 
denní stacionář pro osmnáct 
zdravotně handicapovaných, 
dechový stacionář pro patnáct 
dětí a jesle s celkovou kapa-
citou dvaceti míst,“ upřesnila 
vedoucí odboru sociálních 
služeb a zdravotnictví měst-
ského úřadu Renáta Jurková.                                 
                                      (eva)
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ODLEHČOVACÍ SLUŽBA CHYBÍ

Nová vedoucí Srdíčka Humlová infor-
movala místostarostu Szántó o svých 
záměrech týkajících se budoucího rozvoje 
zařízení.                       Foto Eva Břeňová

   Středisko Diakonie oslaví 
2. května dvacet let sociální 
práce v Litoměřicích. Přátele 
a své příznivce zve na hap-
pening na Mírové náměstí. 
Mottem setkání na náměstí je 
přání „DRŽME SE!“ Symbo-
licky bude ztvárněno vytvoře-
ním rekordu v počtu podaných 
rukou - rukavic.  

   Každý, kdo se chce do tvor-
by rekordu zapojit, donese 2. 
května odpoledne, v čase mezi 
13. a 16. hodinou na Mírové 
náměstí jednu nebo i více 
rukavic. Rukavice následně 
utvoří řetěz, který organizá-
toři ve spolupráci s Agenturou 
Dobrý den změří a zapíší do 
České knihy rekordů. Řetěz 

rukavic má symbolizovat ruce 
podané ke vzájemné pomoci, 
bez níž by se Diakonie neo-
bešla. 
   Vylosování účastníci mo-
hou vyhrát večerní  plavbu 
lodí Porta Bohemica.  Na 
akci budou ke koupi výrobky 
z chráněných dílen, občerstve-
ní z restaurace Klobouk. Záro-
veň proběhne prostřednictvím 
stánků prezentace služeb Dia-
konie.                                 (vt)

PODEJME DIAKONII RUKAVICI

   Čajovna Hóra připravila řadu 
novinek. Došlo k inovaci bonu-
sového programu pro pravidelné 
zákazníky. V chladnějším období 
přijde vhod čaj z čerstvého zázvo-
ru, čaj rakytníkový nebo šípkový. 
K tomu můžete ochutnat výborný 
medovník za bezkonkurenční 
cenu. Rozšířili jsme nabídku tep-
lých jídel o pět druhů kuskusu. 
Máme naplánovány různé slevové 
a bonusové akce k různým výro-
čím. Také jsme změnili otevírací 
dobu, nově k nám můžete přijít již 
od 14:00. V letní sezoně zve na 
pravidelné akce na dvorku s hud-
bou, pivem a grilováním.        (vt)

Čajovna připravila
 řadu novinek

   Nízkoprahový klub pro děti a 
mládež Oáza a sociálně aktivizač-
ní služba pro rodiny s dětmi po-
skytovaná občanským sdružením 
Naděje v Revoluční ulici mají 
v Litoměřicích výrazný vliv na 
pozitivní způsob trávení volného 
času dětí ze sociálně znevýhod-
něných skupin. Pestrou nabídku 
činností nabízí dětem i Dům dětí 
a mládeže Rozmarýn. O té však 
tyto děti většinou nevědí, nebo 
je jim vzhledem k finanční situaci 
rodin nedostupná.   
   Tyto závěry vyplynuly z Ana-
lýzy potřeb dětí a mládeže, jež 
je výsledkem v prosinci uskuteč-
něného průzkumu mezi dětmi ve 
věku od 9 do 18 let. Šlo zejména o 
jedince, kteří nevyužívají nabídky 
placených a organizovaných 
odpoledních a víkendových vol-
nočasových aktivit. Bylo zjištěno, 
že děti a dospívající mládež, která 
nevyužívá placených volnoča-
sových aktivit z nabídky měst-

ských příspěvkových organizací, 
tráví volný čas hlavně tradičními 
činnostmi, které si osvojily jako 
modely chování v rodinách a 
ve skupinách svých vrstevníků. 
„Děti, které docházejí ještě např. 
do kroužků DDM Rozmarýn nebo 
do uměleckých souborů, hudební 
školy, školních zájmových krouž-
ků a případně i do sportovních 
oddílů, se od zkoumaného vzor-
ku respondentů liší  způsobem 
a hloubkou uspokojování potřeb 
v oblasti podnětů (novinek) a 
částečně i v oblasti seberealizace. 
Zdroje podnětů ve výše uvede-
ných zájmových útvarech jsou 
kvalitativně jiné a vyžadují vyšší 
míru interakce, než např. pasivní 
způsob zábavy, jako je sledování 
filmu,“ informoval zastupitele a 
zástupce poskytovatelů sociálních 
služeb o výsledcích průzkumu au-
tor studie, sociolog Jiří Hlaváček.  
  Zjevně nejhůře jsou na tom děti a 
mladiství, kteří jsou odkázáni ví-

ceméně na „nabídku“ part toula-
jících se ulicemi a vysedávajících 
v parku. Bez pozitivních vzorů, s 
omezenou nabídkou podnětů a s 
omezenou příležitostí k seberea-
lizaci vznikají party uchylující se 
k náhradním formám uspokojení, 
např. prostřednictvím návyko-
vých látek, a vybíjející svou 
frustraci v agresivitě vůči ostat-
ním. Důvodem jsou návyky z ro-
din, neinformovanost o nabídce 
volnočasových aktivit, chybějící 
impulsy ve výchově dětí ze strany 
rodičů. Rodiče totiž figurují jako 
nejvýznamnější zdroj informací o 
volnočasových aktivitách. Pokud 
sami nevědí a tyto informace 
nevyhledávají, jejich děti se je ne-
dozví. Pokud ano, nepřipisují jim 
takovou důležitost, jako kdyby 
jim je sdělili rodiče. Výsledkem 
výše popsaného stavu je slabá 
informovanost o činnosti DDM 
Rozmarýn ve sledované skupině. 
   Závěrem studie je doporuče-

ní udržet, případně rozšířit síť 
nízkoprahových klubů, odstranit 
nebezpečné prvky a jevy v lokali-
tách města, které se profilují jako 
oblíbená místa pro konzumaci 
návykových látek a případné pro-
jevy agresivního chování.
V rámci šetření byly jmenovány 
Jiráskovy sady a okolí diskotéky 
Severka. 
   Analýza, financována z Evrop-
ského sociálního fondu, Operač-
ního programu lidské zdroje a 
zaměstnanost, byla realizována 
v rámci projektu „Inovace pro-
cesů komunitního plánování so-
ciálních služeb v Litoměřicích“. 
Cílem výzkumu bylo zmapovat 
potřeby a možnosti dětí a mládeže 
ve městě. „Výsledky budou vyu-
žity při budoucím plánování so-
ciálních služeb ve městě,“ dodala 
Jana Hanousková, pracovnice 
odboru sociálních věcí a zdravot-
nictví Městského úřadu v Litomě-
řicích.                                 (eva)

Pozitivní roli Oázy a Naděje vyzdvihla studie

   Za dlouholetou a obětavou 
práci se zdravotně handicapova-
nými dětmi poděkoval na radnici 
starosta Ladislav Chlupáč Martě 
Lutišanové. Vedoucí Centra pro 
zdravotně postižené děti a mládež 
Srdíčko, které je příspěvkovou 
organizací města, totiž odešla do 
starobního důchodu. 
   Na její místo nastoupila 46letá 
Bc. Ivana Humlová, která vyhrála 
výběrové řízení. S účinností od 
1. února ji radní jmenovali do 
funkce. Dosud pracovala jako 
samostatný referent na odboru so-
ciálních věcí a zdravotnictví kraj-
ského úřadu, kde kromě jiného 
získala i zkušenosti s podáváním 
žádostí o granty a evropské do-
tace, jež by měla uplatnit v řízení 
organizace.                            (eva)

Vedoucí Srdíčka
šla do důchodu



       Za symbolickou korunu roč-
ně pronajímá město Litoměřice 
Fondu opuštěných dětí budovu 
v Alšově ulici. Ve zde provozo-
vaném Klokánku, který si na jaře 
připomíná pět let existence, žije 
24 dětí. Kapacita je plná. Vedení 
města se snaží být zařízení, jež 
nabízí rodinný typ péče opuště-
ným dětem, nápomocno.
    Místostarosta Jan Szántó a 
vedoucí odboru sociálních věcí 
a zdravotnictví Renáta Jurko-
vá  proto navštívili Klokánek 
s cílem nalézt možnosti další 
pomoci. „Z diskuse s vedoucí 
Ivanou Prudičovou vyplynulo, 
že by uvítali vstupenky do spor-
tovních zařízení provozovaných 
městem, jako je například zimní 

stadion nebo plavecký bazén. 
Rádi v tomto směru vyjdeme 
vstříc,“ uvedl místostarosta, 

který si prohlédl i pěkně 
vybavené byty, v nichž žijí 
vždy tři až čtyři děti, o něž 
se střídavě starají dvě tety. 
Život v nich probíhá stejně 
jako v rodinách. S tetou 
vaří, uklízejí, nakupují, píší 
úkoly, společně chodí na 
výlety a věnují se zájmové 
činnosti. 
   „K nám děti přicházejí 
přímo z nefunkčních rodin. 
Zůstávají v průměru půl 
roku. Do doby, než kom-
petentní orgány rozhodnou, 
co s nimi bude dál. Větši-
nou odcházejí k příbuzným 
nebo do pěstounských ro-

din,“ informovala místostarostu 
Ivana Prudičová.                 (eva)
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     Kapacita ubytovny v Želeticích 
a azylového domu byla na počátku 
února, kdy teploty klesaly k mínus 
dvaceti stupňům Celsia, plná. I 
přesto tato dvě zařízení nabízela 
pomoc lidem bez přístřeší. „Se zá-
stupci občanského sdružení Naděje, 
jež pro město  provozuje želetickou 
ubytovnu, i s představiteli Farní 
charity jsme se dohodli, že nikdo 
nesmí zůstat na ulici. Volná lůžka  
nebyla, lidé však mohli  mimořádně 
přespávat například v prostoru klu-
bovny, a to zdarma,“ informovala 
vedoucí odboru sociálních věcí a 
zdravotnictví městského úřadu 
Renáta Jurková. Do terénu vyrazili 
i sociální pracovníci, kteří nabízeli 
bezplatnou pomoc lidem v ohrože-
ných skupinách.                       (eva)      

   Projekt „Integrace sociálně vyloučených 
skupin na trh práce v Litoměřicích“, který od 1. 
února 2010 realizovala Farní charita Litoměřice, 
je úspěšně ukončen. Projekt zaměřený na pra-
covní integraci mužů a žen ohrožených sociál-
ním vyloučením nebo sociálně vyloučených byl 
spolufinancován Evropským sociálním fondem 
prostřednictvím operačního programu Lidské 
zdroje a zaměstnanost a státním rozpočtem. 
Základním cílem bylo vyrovnávání příležitostí 
cílovým skupinám obyvatel před vstupem na trh 
práce a vytvoření pracovních míst. 
   Projekt byl určen pro nezaměstnané z Litoměřic 
a okolí a mohly se zapojit osoby se zdravotním 
postižením, s výjimkou těžce zrakově postiže-
ných, osoby do 25 let věku a mladiství do 18 let 
bez kvalifikace nebo s nízkou úrovní kvalifikace 
a osoby starší 50 let. „Zdravotní omezení, nedo-
končené vzdělání a věk jsou nejčastější překážky 
snižující šanci uplatnit se na trhu práce, které se 
nám společně s účastníky dařilo překonávat,“ 
uvedla konzultantka Lenka Kuti.
   Součástí projektu byl také motivační program 

sestávající z přímé podpory účastníků a monito-
ring trhu práce. „Pro 60 účastníků jsme realizo-

vali pracovní poradenství a kurz komunikace, 13 
účastníkům jsme umožnili absolvovat rekvalifi-
kační kurz. Zájem byl zejména o kurz pracov-

níka v sociálních službách, kurz obsluhy vyso-
kozdvižného vozíku a svářečský kurz. Poskytli 
jsme také úhradu cestovného a stravného, hradili 
jsme poplatky za vstupní lékařské prohlídky před 
nástupem do zaměstnání,“ informovala Pavla 
Soukupová, manažerka projektu. 
   Účastníci měli možnost vyzkoušet si práci na 
vybrané pozici v rámci odborné praxe, kterou 
absolvovalo 39 osob. V rámci projektu bylo ve 
farní charitě vytvořeno 24 pracovních míst.
Praxe a pracovní místa byla nabízena v těchto 
profesích: administrativní pracovník, pracovník  
v prádelně (žehlírna, šicí centrum),  pracovník 
pro úklid,  pečovatel,  pomocná síla v kuchyni 
a údržbář.
   V závěru projektu byla uspořádaná konference, 
kde realizátoři prezentovali průběh projektu, jeho 
hlavní aktivity a výstupy.  „V budoucnu bychom 
rádi navázali následným projektem, ve kterém 
bychom mohli vytvářet další pracovní místa. 
Podaná projektová žádost je nyní v poslední fázi 
rozhodování o případném udělení podpory,“ do-
dala Soukupová.                                             (lk)

Projekt Farní charity pomohl lidem získat práci  

Ján Rác z Litoměřic získal zaměstnání jako 
pomocná síla v kuchyni. Pracovní místo bylo 
dotováno z projektu.              Foto Lenka Kuti

   Nikomu nic zlého nepřát a 
umět druhým odpouštět. Sklen-
ka červeného denně, stejně jako 
každodenní procházka s dcerou 
po okolí. To je recept na dlou-
hověkost paní Milady Nečesané 
z Litoměřic, která 17. února osla-
vila 101 let. S kyticí růží a dár-
kovým košem jí přišli do Domu 
s pečovatelskou službou v ulici 
Kosmonautů  popřát starosta La-
dislav Chlupáč a vedoucí odboru 
sociálních věcí a zdravotnictví 
městského úřadu Renáta Jurková 
(viz foto).  
   Paní Nečesaná je druhou nej-
starší občankou města. Nejstarší 
Rosálii Kočárkové popřáli za 
město v Domově důchodců na 
Milešově, kde momentálně žije, 
místostarosta Jan Szántó a radní 
Hassan Mezian.                    (eva)

   Poradna pro osoby v zadlu-
ženosti je otevřena i v letošním 
roce. Děje se tak díky finanční 
podpoře města Litoměřice. Zá-
jem o její služby přitom stoupá. 
   Stále více lidí nezvládá řešit 
svoji dluhovou problematiku 
a vyhledává poradenství v 
zadluženosti. Jen v roce 2011 
se na Poradnu pro osoby v za-
dluženosti, kterou provozuje 
Diecézní charita Litoměřice, 
obrátilo 126 osob.
   Poradna vznikla v březnu 
roku 2008 v reakci na vzrůstají-
cí zadlužování domácností. Na 
základě podpory Města Litomě-
řice je možné občanům města 
a spádovým obcím poskytnout 

odborné právní poradenství. 
„Nejčastěji řešenými problémy 
je vyjednávání splátkových ka-
lendářů, komunikace s exeku-
tory a v neposlední řadě řešení 
zadlužení pomocí institutu od-
dlužení,“ říká Marie Haufová, 
pracovnice poradny.
   „V minulém roce se na nás 
obrátilo s žádostí o pomoc 126 
osob, což bylo o třetinu více 
než v roce 2010. Tento zájem 
přičítáme větší informovanosti 
občanů a státních institucí o 
naší službě,“ dodává Marie 
Haufová. Zájemci mohou po-
radnu navštívit vždy v úterý a 
ve středu od 8:00 do 15:30 ho-
din.                                      (ek)

ZADLUŽENÝCH PŘIBÝVÁ
Nikdo neměl 

zůstat na ulici 

Nejstarší občanky
slavily narozeniny

Do bazénu nebo na stadion
dostanou děti vstupenky 

Malí obyvatelé Klokánku místostarostovi 
Janu Szántó ochotně ukazovali, co všech-
no dovedou.                Foto Eva Břeňová 

   Počet míst ve školkách byl 
jedním z témat diskutovaných 22. 
března v knihovně. Odbor soci-
álních věcí a zdravotnictví MěÚ 
zde pořádal diskusi s veřejností, 
jejímž tématem byly oblasti mož-
né pomoci rodinám.              (eva)

Téma diskuse:
pomoc rodinám



   Lovosický házenkář Jiří Motl se stal 
Sportovcem roku Litoměřicka 2011. 
Cenu mu v únoru předal v  domě 
kultury Ladislav Chlupáč, starosta 
města Litoměřice, které bylo partne-
rem ankety pořádané Litoměřickým 
deníkem a ČSTV. Mezi předávající-
mi byl i místostarosta Karel Krejza. 
Naopak místostarosta Václav Červín 
cenu přebíral v roli trenéra úspěšných 
judistů. 
   V kolektivech si vítězství zopakovali 
lovosičtí házenkáři, kteří v loňské se-
zoně skončili druzí v nejvyšší domácí 
soutěži. Druzí skončili litoměřičtí ju-
disté a třetí prvoligoví hokejisté Stadi-
onu HC Litoměřice. Mezi mládežníky 
triumfoval cyklista CK Slavoj Terezín 
Matěj Zahálka, který dosáhl jednoho 
z největším úspěchů při Závodu míru 
juniorů, kde v konkurenci nejlepších 
světových cyklistů stál po jedné etapě 
i na stupních vítězů. V družstvech se 
z prvenství radovali mladší šermíři ze 
Slavoje Litoměřice. Druhou příčku 
obsadili dorostenečtí hokejbalisté 
SHC Killers / Slavoj a pomyslný 

bronz brali judisté. 
  V kategorii Masters publikum tleska-
lo veslařce Libuši Bruncvíkové a mezi 
handicapovanými neměl konkurenci 
všestranný Dezider Holub. Do síně 
slávy uvedli Václav Mládek a Jan 

Řebíček nového člena, kterým se stal 
Karol Cviček. Bývalý skvělý běžec 
za svoji následnou kariéru vychoval 
několik mistrů republiky a další vy-
nikající atlety. 
 V průběhu společenského večera 
moderovaného sportovním komentá-
torem Radkem Šilhanem vystoupily 
roudnické mažoretky, litoměřická 
taneční skupina Funky Dangers, zpě-
vačka Leona Šenková a Monika Agre-
bi.                                        (lap, eva) 
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Starosta Ladislav Chlupáč pře-
dává cenu Sportovci roku 2011 
Litoměřicka Jiřímu Motlovi. 

Foto Eva Břeňová 

      Litoměřičtí sportovci si polepší. 
O zhruba 400 tisíc korun více než 
loni rozdělí v letošním roce spor-
tovní komise města sportovním klu-
bům a tělovýchovným jednotám. 
   Nejvyšší částku ve výši 850 tisíc 
korun dostanou hokejisté. O zhruba 
polovinu méně basketbalisté. 350 
tisíc korun pak půjde litoměřické-
mu fotbalu. „Při rozhodování jsme 
brali na zřetel finanční náročnost 
sportu, úroveň soutěže, kterou muž-
stva hrají, a zájem ze strany diváků. 
Podmínkou je, že se klub musí 
systematicky věnovat mládeži,“ 
vysvětlil Ivo Elman, radní města 
a předseda početné komise, v níž 
mají své zastoupení zástupci všech 

politických stran a sportovních 
oddílů. Návrh komise již schválili 
radní i zastupitelé. 
   Podpora města určená sportu se 
však neskládá pouze z jednorázové 
dotace. Oddíly totiž dostávají i pří-
spěvek dle výše členské základny.  
V letošním roce to je celkem 450 
tisíc korun. „Nárok na tuto dotaci 
však už nemají oddíly, které dostaly 
jednorázovou dotaci,“ upozornil 
předseda sportovní komise města 
Ivo Elman. 
   Třetí oblast podpory sportu zahr-
nuje granty přidělované na jednotli-
vé sportovní akce. V letošním roce 
tak například dostane veslařský 
oddíl 15 tisíc korun na organizaci 

58. Litoměřické mezinárodní rega-
ty, pět tisíc korun TJ Sokol Pokra-
tice na fotbalový turnaj přípravek, 
stejnou částku i florbalisté na 14. 
ročník Litoměřické florbalové 
superligy a další. Celková částka 
dosahuje 180 tisíc korun. Až na 
jednu výjimku byly podpořeny 
všechny žádosti. „Jde však o spíše 
symbolické částky. Finanční ná-
ročnost pořádaných akcí vyčíslili  
organizátoři na 1,5 milionu korun. 
Žádali o příspěvky ve výši 650 tisíc 
korun. Rozdělit jsme ale mohli jen 
180 tisíc,“ informoval radní Elman 
poté, co způsob rozdělení navržený 
sportovní komisí schválili radní 
města.                                      (eva)

Město letos přidalo sportovcům

   Více než dvě stovky dětí se zú-
častnily prvního ročníku přeboru 
litoměřických základních škol a 
víceletého gymnázia ve veslování 
na trenažéru. Sportovní akci pro ně 
ve třech kolech uspořádal veslařský 
oddíl Tělovýchovné jednoty Slavoj. 
Z rukou místostarosty Karla Krejzy 
na radnici přebrali poháry ředitelé 
nejúspěšnějších škol. Celkovým ví-
tězem se stalo víceleté gymnázium, 
druzí skončili školáci ZŠ v Havlíč-
kově ulici a třetí ze ZŠ Ladovy. 
   „Děti musíme vyhnat od počí-
tačů, a přimět je jakoukoli formou 
k pohybu,“ odůvodnil smysl akce 
podpořené městem Litoměřice mís-
tostarosta Krejza. Prostřednictvím 
přeboru dostali žáci 6., 7. a 8. tříd 
příležitost seznámit se s veslař-
ským trenažérem CONCEPT II. 
Jeho program umožňuje přenos 
vlastního výkonu závodníka do 
atraktivní podoby závodu veslař-
ského závodu. „Bylo to zajímavé a 
docela náročné na výdrž,“ zhodno-
tila svou účast Petra Hájková ze ZŠ 
Ladova, která v kategorii žáků sed-
mých tříd skončila bez předchozích 
zkušeností s veslováním druhá. 
 „Nezastíráme, že vedlejším 
produktem akce je zvýšit zájem 
o veslařský sport,  a tím i zvýšit 
členskou základnu veslařského 
oddílu“ uvedl předseda Zdeněk 
Pecka, který v případě zájmu slíbil 
uspořádat i druhý ročník sportovní 
akce.                                        (eva)

Děti musíme
přimět k pohybu

Místostarosta Krejza předává 
za druhé místo pohár ředitel ZŠ 
v Havlíčkově ulici.       Foto (eva)

   Skvělými výkony před téměř 150 
diváky ukončili sezónu mladí bas-
ketbalisté Slavoje BK Litoměřice. 
Úkol, který si na začátku dali, udr-
žet nejvyšší soutěž i pro příští sezó-
nu, splnili. Bohužel ačkoliv porazi-
li BK Brandýs nad Labem téměř o 
40 bodů, na lavičce domácích  bylo 
znát zklamání. Šance, že postoupí 
do finále soutěže – play off, se 
rozplynula. Asi nikdo nepředpo-
kládal, že v duelu Plzeň vs. Písek, 
kdy Písečtí byli jednoznačným 
favoritem a před tímto utkáním 
jasně dominovali spolu se Sokolem 
pražským v tabulce, zvítězí Plzeň. 
Tato skutečnost posunula naše hrá-

če o skóre na nepostupové 6. místo. 
O to více může mrzet třeba prohra 
v prodloužení s Chomutovem nebo 
prohra v poslední minutě o koš se 
Spartou v základní části soutěže. 
Tento jediný bod by mužstvo 
posouval do finálových bojů, a to 
dokonce ze čtvrté příčky. Důležité 
však je, že tým, složený z hráčů 
věkové kategorie 98 a ml., má před 
sebou opět kvalitní extraligovou 
soutěž  U 15 v příštím ročníku. 
Podstatné je také to, že se sešla 
dobrá parta hráčů, kteří dělají nejen 
litoměřickému basketbalu, ale i ce-
lému litoměřickému sportu dobrou 
reklamu (3x účast na MČR).   (kk)

Nepostoupili, ale nezklamali JEDNORÁZOVÉ DOTACE 
PRO SPORTOVNÍ KLUBY A TJ

HC Stadion lední hokej 850 000
Slavoj BK basketbal 420 000
FK Litoměřice fotbal 350 000
Sport Judo judo 180 000
TJ Slavoj veslování 120 000
T. T. C. stolní tenis 100 000
TJ Slavoj hokejbal 80 000
TJ Slavoj šerm 60 000
SK GT Pokratice trampolíny 60 000
TJ Slavoj tenis 30 000

CELKEM 2 250 000

Vítězové kategorií
Jednotlivci dospělí: Jiří Motl 
(házená)
Jednotlivci mládež: Matěj 
Zahálka (cyklistika)
Kolektivy dospělí: HK.A.S.A. 
Město Lovosice (házená)
Kolektivy mládež: Slavoj 
Litoměřice (šerm)
Masters: Libuše Bruncvíková 
(veslování)
Handicap: Dezider Holub 
(lyžování) 

•

•

•

•

•

•



     Judo dlouhodobě patří v Lito-
měřicích mezi nejúspěšnější spor-
ty. „A“ team Sport judo Litomě-
řice, soutěžící pod názvem ASA, 
nezklamal ani v loňském roce. 
Každý rok se umísťuje na příčkách 
nejvyšších. Loni mu patřil bronz. 
Přestože titul získalo družstvo 
naposledy v roce 2006, v dlouho-
dobém žebříčku úspěšnosti je na 
druhém místě za USK Praha. 
  Judistický oddíl v Litoměřicích 
vznikl již v roce 1989, zároveň 
s otevřením Základní školy v La-
dově ulici, která se pro něj stala 
domovskou základnou. Nejen 
mužům, ale i dorostencům se daří. 
„Od roku 1996 závodíme v nejvyš-
ší dorostenecké soutěži, v níž jsme 

loni obsadili páté místo,“ připo-
mněl trenér Václav Červín. Mezi 
úspěšné litoměřické reprezentanty 
patří  David Hozák, který vyhrál 
v kategorii dorostu titul Mistr ČR 
a v těchto dnech nás reprezentuje 
na olympiádě mládeže v Turecku. 
Velkou radost loni udělali trenérům 
i žáci, kteří se prosadili v celostát-
ních soutěžích. Například Samuel 
Švalich získal titul mistra  repub-
liky, medaile si dovezli i Petra 
Hájková a Jan Svoboda. 
   Sport Judo Litoměřice má řadu 
oddílů, v nichž jsou zastoupeny jak 
nejmenší pětileté děti, tak i senioři. 
V klubu působí čtyři trenéři: Ivan 
Tomko, David Lorenc, Tomáš Vy-
tlačil a Václav Červín.           (eva) 
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   Litoměřický hokej má smělé am-
bice.  Klub, který se v letošní sezóně 
o pouhý jediný bod nedostal do play 
off a skončil v první lize na 9. místě, 
by rád v příští sezóně bojoval o vyšší 
příčky. Pomoci jim k tomu mají ho-
kejisté pražské Sparty. S generálním 
manažerem Sparty Petrem Břízou 
podepsal 13. března dvouletou 
smlouvu o spolupráci předseda HC 
Litoměřice Jaromír Tvrzník.  
   Petr Bříza ihned po podpisu 
smlouvy odmítl spekulace o tom, 
že Litoměřice se tak stávají farmou 
Sparty. „Nikoliv. Stáváme se rov-
nocennými partnery. Potřebujeme, 
aby hráči z našeho širšího kádru 
nezůstávali na lavičce. Chceme, 
aby byli fyzicky i herně připraveni. 
Předpokládám proto, že Litoměři-
cím zapůjčíme zhruba pět až šest 
hráčů jako stabilní posilu, další  
zde mohou hostovat. Do sestavy, 
případně způsobu vedení tréninků, 
však zdejšímu trenérovi nebudeme a 
ani nechceme zasahovat,“ prohlásil 
generální manažer Sparty. Slav-
nostnímu podpisu přítomný hlavní 
trenér Sparty Josef Jandač posléze 
vysvětlil, proč právě Litoměřice se 
stávají partnerem slavného klubu. 
„Jsou blízko Prahy, navíc s ideálním 
zázemím, jež nabízí rekonstruovaný 
zimní stadion.“

   Litoměřičtí fanoušci se tak mají na 
co těšit. Partnerství se Spartou však 
neznamená, že se na zdejším ledě 
budou objevovat hlavně Pražáci. 
„Nadále chceme mužstvo stavět na 
vlastních hráčích a příležitost dávat 
i juniorům, pro něž, jak věřím, bude 
velkou motivací hrát vedle sparťa-
nů,“ vyvrátil možné obavy trenér 
litoměřických hokejistů Daniel 
Tvrzník. 

   Radost z uzavření smlouvy neskrý-
vali ani zástupci místní radnice, u níž 
má sport dlouhodobě zelenou. „Ho-
kejistům jsme dali do užívání mo-
derní Kalich Arenu a významnější 
finanční injekcí pomohli k rozjezdu 
v první lize. Věřím, že partnerství se 
Spartou zvýší prestiž litoměřického 
hokeje,“ uvedl místostarosta Karel 
Krejza, který je zároveň členem vý-
boru HC Litoměřice.               (eva)

HC Litoměřice a slavná 
Sparta se staly partnery

Po podpisu smlouvy došlo i na předání symbolických dárků. Na snímku 
generální manažer Sparty Bříza (zleva), předseda litoměřického klubu 
Tvrzník a místostarosta Krejza, který je zároveň členem výboru HC Li-
toměřice.                                                                     Foto Eva Břeňová 

    Za celoživotní přínos litomě-
řickému hokeji poděkovalo 17. 
března vedení HC Litoměřice bý-
valému vynikajícímu hokejistovi, 
82letému  Františku Bruzlovi. 
Triko s číslem 4, s nímž dlouhé 
roky vyjížděl na let, předal za-
kládajícímu členovi litoměřické 
Dukly senátor Alexandr Vondra. 
Zarámovaný děkovný list  pře-
vzal od místopředsedy výboru 
a zároveň  místostarosty Karla 
Krejzy. 
   „Mám radost z ocenění, z úspě-
chů zdejšího hokeje i krásné Ka-
lich Areny, ve které je radost fan-
dit,“ komentoval slavnostní akt 
František Bruzl, který pravidelně 
usedá na tribunu  mezi fanoušky.
   „Litoměřice odehrály druhou se-
zónu v první lize. O bod jim utek-
lo play off. Smlouva o spolupráci 
s pražskou Spartou je pro zdejší 
hokej nadějí na ještě lepší zítřky. 
Myslím, že je na co se těšit,“ pro-
hlásil směrem k fanouškům před 
zahájením předposledního domá-
cího utkání s Pískem senátor Von-
dra.                                       (eva)

Ocenění nestora
zdejšího hokeje

František Bruzl převzal triko od 
senátora Vondry.          Foto (eva)

   Znáte desatero fair play a víte 
co je to fair trade? Rádi byste měli 
ve sbírce autogram od některého 
z olympioniků? Zkusili jste někdy 
přejít silnici či zdolat překážku se 
zavázanýma očima a slepeckou 
holí v ruce? Na akci s mottem 
„Férově ve sportu i v životě“ vás 
27. dubna zve město Litoměřice a 
Asociace školních sportovních klu-

bů. Koná se pod záštitou Roberta 
Změlíka. 
 „Akce je koncipována nejen jako 
soutěž školních sportovních druž-
stev v rámci programu Odznak 
Všestrannosti Olympijských Vítě-
zů (OVOV), ale je také určena pro 
širokou veřejnost. Od 10 do 16 ho-
din budou na Střeleckém ostrově 
probíhat pro školy, školní družiny, 

rodiče a veřejnost pohybové a po-
znávací hry. Občerstvení nabídne 
fairtradová kavárna,“ uvedla ko-
ordinátorka fairtradového města 
Litoměřice Marcela Trejbalová.  
  Na soutěžní družstva, která bu-
dou zastupovat jednotlivé školy, 
čeká řada disciplín. Přijďte si 
zasportovat, vyzkoušet své vlastní 
limity i znalosti, fandit, zkusit ma-
lování na mastek nebo se projet na 
ekoskútru.                              (eva)

„Férové“ město bude v pohybu

Judisté jsou úspěšní

Judisté „A“ teamu skončili v anketě Sportovec roku 2011 v kategorii 
družstev na druhém místě. Pro cenu si do domu kultury přišla část týmu. 
V dolní řadě (zleva): D. Vodička, D.  Hozák, nahoře: M. Stalmacher, D. 
Lorenc, trenér Červín, J. Vocásek a J. Stalmacher.    Foto Eva Břeňová



Domov můj - Divadlo Na 
Zábradlí Praha. Komedie  o 
skupině čtyř lidí, z nichž každý 
se k bezdomovectví dopracoval 
jiným způsobem. Od 19.30 hod.
Baronky - Divadlo Kalich 
Praha. Napínavá hra stopuje 
nenápadné, dojímavé a přece 
kruté jednání baronky k oddané 
a zanedbané služce. Od 19.30 
hod.
Koncert ZUŠ Litoměřice. Od 
18.00 hod.

IX. ročník Litoměřického loutkového 
festivalu

Pohádka o Popelce – Tradiční 
loutkové divadlo Zvoneček. Od 
9.00 hod.
Jak Honza s duchem zatočil 
– Divadlo eMillion. Od 10.30 
hod.
Není drak jako drak – Diva-
dýlko Kuba. Od 15.30 hod.
Kocour v botách – Divadlo Elf. 
Od 9.00 hod.
O princezně Zubejdě Soli-
mánské – Loutkařský soubor 
Rolnička. Od 10.30 hod.
Dobrodružství prince Svě-
tomila – Divadlo Piškot. Od 
15.30 hod.
Tři zlaté vlasy děda Vševěda 
– Loutkové divadlo Spojáček. 
Od 17.00 hod.
Princezna na hrášku – Dře-
věné divadlo Jan Hrubec. Od 
10.30 hod.
Dlouhý, Široký a Bystrozraký 
– Divadlo Damúza. Od 14.00 
hod.
Honza a drak – Dřevěné diva-
dlo Jan Hrubec. Od 16.30 hod.

Představení pro školy i veřejnost
Nosáčkova dobrodružství 
– Pinokio. Hravé divadlo Brno. 
Divadelní inscenace vznikla na 
motivy známe knihy pro děti. 
Od 10.30 hod.                        

Představení pro děti s rodiči
O princezně s oslíma ušima 
– Divadlo Okýnko České Bu-
dějovice. Princezna Justýnka je 
nafoukaná a pyšná princezna. 
Od 15.00 hod.

Večerní představení
Výstava – Stano Gajdoš – Ča-
rovanie vody.  Od 17.00 hod.
Tři bratři v nesnázích – DS Háta 
Praha. Fraška plná humorných 
záměn. Od 19.00 hod.
Adamusovo trio – komorní 
koncert. Od 19.00 hod.
Vše o mužích – Studio Dva. 
Aneb jak muži sami sebe vidí, 
za se stydí i nestydí. Od 19.00 
hod.

Na loňský povedený první ročník 
masopustu navázal 22. února jeho 
druhý ročník. Pro malé i větší návštěv-
níky, z nichž mnozí přišli v maskách 
a zapojili se do maškarního průvodu, 
byla připravena veselá  zábavu až do 
večerní sedmé hodiny. Vystoupily 
kapely Švejk music a Severka se staro-
českými písničkami, ke zhlédnutí byly 
divadelní pohádky pro děti, stejně jako 
ukázka  lidových tanců. Nechyběly 
ani zabíjačkové soutěže, například 

v pojídání jitrnic. Kromě pravých 
zabíjačkových pochoutek, které k 
masopustu neodmyslitelně patří, byla 
v provozu i řada stánků. Kromě tradič-
ního sortimentu občerstvení nabídly 
také řemeslné výrobky, jako je fou-
kané sklo, šperky, keramika, batika, 
hračky či proutěné zboží. Na pultech 
stánků lidé nalezli i uzené ryby, ovoce 
v čokoládě, medové elixíry, vizovické 
pečivo, zelné a rakytníkové produkty 
nebo valašské frgály. (eva) 

Navždy spolu. Od 17.30 hod.
Okresní přebor. Od 20.00 hod.
Navždy spolu. Od 17.30 hod.
Perfect sence. (Německo, VB, 
Dánsko, Švédsko, 2011, drama). 
Je to proto, že jsou zamilovaní, 
nebo se svět citově rozpadá? Od 
20.00 hod.
Prci, prci, prcičky:Třídní sraz. 
(USA, 2012, komedie). Co takhle 
třídní sraz? Od 17.30 hod.
Titanic. (USA, 1997/2012, 
romantický). Slavný film v 3D 
formátu. Od 20.00 hod.
Sněhurka. (USA, 2012, rodinný). 
Sněhurka ožívá v novém dobro-
družném příběhu. Od 15.30 hod.
Prci, prci, prcičky:Třídní sraz. 
Od 17.30 hod.
Okresní přebor. Od 20.00 hod.
Titanic. Od 22.00 hod.
Sněhurka. Od 15.00 hod.
Okresní přebor. Od 17.30 hod.
Láska je láska. (ČR, 2012, ko-
medie). Komedie ze života a o 
životě. Od 20.00 hod. 
Prci, prci, prcičky: Třídní sraz. 
Od 22.00 hod. 
Sněhurka. Od 15.00 hod.
Prci, prci, prcičky: Třídní sraz. 
Od 17.30 hod.
Navždy spolu. Od 20.00 hod.
Okresní přebor. Od 22.00 hod.
Sněhurka. Od 15.30 hod.
Železná lady. (VB, 2011, živo-
topisný). Margaret Thatcherová, 

neobyčejná a všestranná žena. Od 
17.30 hod.
Titanic. Od 20.00 hod. 
Láska je láska. Od 17.30 hod.
Probudím se včera. Od 20.00 
hod.
Probudím se včera. Od 17.30 hod.
Lurdy. (Rusko, FR, Německo, 
2009, drama). Nač si klást otázky 
víry, když existuje zázrak. 
Od 20.00 hod.
Slečna nebezpečná. USA, 2012, 
krimi komedie). Poněkud ztřeš-
těný Stefanie nemá prácí, peníze, 
nemá manžela a právě ji zabavili i 
auto. Od 17.30 hod.
Železná lady. Od 20.00 hod.
Koupili jsme ZOO.  Od 17.30 hod.
Mezi vlky. (USA, Kanada, 2012, 
drama). Strhující drama o přežití 
člověka v drsné přírodě. 
Od 20.00 hod. 
Slečna nebezpečná. Od 22.00 hod.
Cesta na Tajuplný ostrov 2. 
(USA, 2012, dobrodružný). Sean 
dostane tísňové volání záhadného 
ostrova. Od 15.00 hod.
Slečna nebezpečná. Od 17.30 hod.
Koupili jsme ZOO. Od 20.00 hod.
Mezi vlky. Od 22.00 hod.
Cesta na Tajuplný ostrov 2. Od 
15.00 hod.
Koupili jsme ZOO. Od 17.30 hod.
Mezi vlky. Od 20.00 hod.
Vrásky z lásky. (ČR, 2012, ko-
medie). Vtipný, poetický a místy 

až nekompromisně upřímný film 
o starých lidech. Od 17.30 hod.
Královská aféra. (Dánsko, 
Švédsko, ČR, Německo, 2012, 
historický). Příběh vášnivé a za-
kázané lásky, která změnila celý 
národ. Od 20.00 hod.
Královská aféra. Od 17.30 hod.
Vrásky z lásky. Od 20.00 hod.
Konečná uprostřed cesty. (Ně-
mecko, 2011, drama). Frank smr-
telně onemocněl. Od 20.00 hod.
Vrásky z lásky. Od 17.30 hod.
Báječný hotel Marigold. (VB, 
2012, komedie). Skupina seniorů 
se vydává na odpočinek do do-
mova důchodců, jenž se nachází 
v Indii. Od 20.00 hod.
Knoflíková válka. Od 15.30 hod.
Vrásky z lásky. Od 17.30 hod.
Bitevní loď. (USA, 2012, akční). 
Vesmírná bitevní loď přichází na 
Zem. Od 20.00 hod.
Talisman. (USA, 2012, drama). 
Příběh o vojákovi a jeho cestě za 
neznámou ženou. Od 22.00 hod.
Knoflíková válka. Od 15.00 hod.
Bitevní loď. Od 17.30 hod.
alisman. Od 20.00 hod.
Vrásky z lásky. Od 22.00 hod.
Knoflíková válka. Od 15.00 hod.
Talisman. Od 17.30 hod.
Bitevní loď. Od 20.00 hod.
Vrtěti ženou. (VB, 2012, kome-
die). Romantická komedie o vzni-
ku vibrátoru. Od 17.30 hod.

          Láska je láska. Od 20.00 hod.
Cestou necestou: Čechy, Mo-
rava a Slezko  - cestovatelský 
festival. Od 17.30 hod.

          Vrtěti ženou. Od 20.00 hod.
Cestou necestou. Od 17.30 hod.

          Musíme si promluvit o Kevino-
vi. (VB, USA, 2011, drama). Od 
20.00 hod.
Požár v Kocourkově. Od 15.30 
hod.

          S ledovým klidem. (USDA, 
2012, akční).  Od 17.30 hod.

          Havran. (USA, Maďarsko, Špa-
nělsko, 2011, thriller). Detektiv je 
povolán k brutální vraždě dvou 

          žen. Od 20.00 hod. 
Báječný hotel Marigold. Od 
17.30 hod.

          S ledovým klidem. Od 20.00 hod.
          Havran. Od 22.00 hod.

Lorax. Od 15.00 hod.
          Havran. Od 17.30 hod.
          Báječný hotel Marigold. Od 

20.00 hod.
          S ledovým klidem. Od 22.00 hod.
 Dobrodružství Robinsona 

Crusoe, námořníka z Yorku. Od 
15.00 hod.

          Báječný hotel  Marigold. Od 
17.30 hod.

          Okresní přebor. Od 20.00 hod.
Havran. Od 17.30 hod.

          Okresní přebor. Od 20.00 hod.
          Prci, prci, prcičky: Třídní sraz. 

Od 22.00 hod.           

Mandrage. Koncert populár-
ní skupiny. Od 19.30 hod.
Bojané – krojovaná taneční 
dechovka. Od 15.00 hod.
10. Jubilejní vinařské Lito-
měřice. Od 10.00 hod.
Jiří Schmitzer - koncert  
v rámci cyklu“Diví muži na 
Zemi i mimo ni“. Od 19.30 
hod.
Desatero problémů měs-
ta Litoměřice – řešme je 
společně. Město Litoměřice 
si vás dovoluje pozvat na 
společné setkání a diskuzi 
k problémům města. Od 
18.00 hod.
Caveman. Máte chuť se 
rozesmát až k slzám? Od 
19.30 hod.
Sváťovo Dividlo. Zakončení 
divadelní sezóny. Od 10.00 
hod.
Maxim Tubulenc. Báječná 
show plná známých písniček. 
Od 19.30 hod.

KVĚTEN 2012
Bratři Nedvědové
Mistrovství ČR v předtan-
čení
Koncert ANNA K 
Na zeleném palouč-
ku - loutková revue
Severočeská filharmonie 
Teplice - sólisté Jooyoung 
Park - housle, Eunjung Kim 
- viola (Jižní Korea), Pavel 
Šporcl - housle, dirigent: Al-
fonso Scarano (Itálie)
(Změna programu vyhrazena)
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Dům kultury Divadlo Karla Hynka Máchy

Kino Máj na duben 2012
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2.3. – 23.5. 
VÝSTAVA / V srdci Baohemie. Pro děti 
i dospělé.

6.4. LITERÁRNÍ SOUTĚŽ / Mácho-
vou stopou. Více na www.knihovnali-
tomerice.cz

10.4. v 17.00  hod.
EZOTERICKÉ OTAZNÍKY. Ukázky 
akašických záznamů přenesené do 
obrazů. 

11.4. v 18.00 hodin
PRINCIPY ŽIVOTA/ Ing. Petr Hrdlič-
ka. Nedaří se Vám v životě něco podle 
Vašich představ? JPřijďte se dozvědět 
více o praktické sebezkušenostní filo-
zofii.

18.4. v 17.00 hodin
LITERÁRNÍ VEČER Severočeského 
klubu spisovatelů. Hosté – I. Chmelař 
a L. Muška představí tvorbu severočes-
kých autorů.

25.4. v 18.00 hodin.
VEČERY PRO UCHO/ Malí reportéři. 
Večer, určený k poslechu nahrávek ma-
lých rozhlasových reportérů. 

DĚTEM:
1. – 30.4. SOUTĚŽ / Jak vzniká kniha. 
Literárně výtvarná navazující na výstavu 
nakladatelství Baobab.

21.4. Výtvarný workshop. Veselé zá-
ložky. Rezervace do 19.4.
Tel: 416732453, e-mail: detske@knihov-
nalitomerice.cz

KVĚTEN
2.5. v 18.00 hodin
STEZKA POZNÁNÍ. Orchideje České-
ho středohoří. Vyprávění o  současném 
stavu a rozšíření vstavačovitých rostlin.

10.5. v 17.00 hodin
WALDORFSKÁ INICIATIVA. Před-
náší: Dr. Sassmannhausen (s tlumoče-
ním). Hlídání dětí zajištěno.

15.5. v 17.00 hodin
EZOTERICKÉ OTAZNÍKY. Karma - 
osud, čin, příčina a následek. Dozvíte se, 
jakým způsobem karmu eliminovat.

23.5. v 17.00 hodin
FANTASY LITERATURA / Antonín 
Kudláč. Setkání s  autorem hororových 
a detektivních povídek. 

DĚTEM: 
5.5. v 9.00 
WORKSHOP /Staň se rozhlasovým 
reportérem V. Lektorka: Gabriela Al-
brechtová a Lenka Jirásková

12.5. ve 13.00
JARNÍ VÝLET na Bílé stráně. Výle-
tem provede L. Peterka z CHKO České 
středohoří. Rezervace do 9.5.

19.5. v 9.00 hodin
WORKSHOP / Zvířátka z korálků. 
Rezervace do 17.5.

KNIHOVNA ZVE

   První dubnový den vyplula 
Porta Bohemica na svou letošní 
první plavbu po řece Labi. Lab-
ská paroplavební společnost tak 
zahájila turistickou sezónu. Ve-
dení společnosti letos sází spíše 
na kratší, zhruba tříhodinové 
okružní plavby. 
   „Z Litoměřic poplujeme do Lo-
vosic, následně mineme přísta-
viště Velké Žernoseky, následuje 
otočka v místě zvaném Porta Bo-
hemica, vrátíme se proti proudu 
zpět s mezipřistáním ve Velkých 
Žernosekách, poté  vplujeme na 
Píšťanské jezero, které obkrou-
žíme a vrátíme se zpět na řeku 
Labe s cílem plavby Lovosice 
a následně Litoměřice,“ popsal 
okružní plavbu majitel lodi Karel 

Svoboda. Plavidlo po této trase 
popluje od dubna do září každou 
sobotu a neděli. 
  Na pravidelné lince popluje 
v červnu každý pátek a v čevenci 
a v srpnu každou středu a sobo-
tu.  Pravidelně se bude vydávat 
na trasu vedoucí z Litoměřic 
do Lovosic, Velkých Žernosek, 
Dolních Zálezel a Ústí nad La-
bem s tím, že při zpáteční cestě 
přistane loď i v Církvicích. V Li-
toměřicích odrazí od břehu vždy 
v 10 hodin a vrátí se zpět v 16.30 
hodin.
    Velký úspěch loni sklidily 
nedělní výlety za piráty z La-
bibiku. „Děti i dospělí se na 
ně mohou těšit i letos,“ slibuje 
Karel Svoboda. Dobrodružná 

plavba, kdy cestující přepadnou 
piráti z Labibiku, zpestří každou 
prázdninovou neděli. 
   Sedmkrát za celou sezónu 
popluje Porta Bohemica z Li-
toměřic směrem opačným, tedy 
do Roudnice nad Labem, Štětí, 
Horních Počapel a zpět.  Proti 
proudu vyrazí 8. května, 5. a 
19.  července, 2. a 8. srpna. „Ve 
dnech 23. a 24. června ji můžete 
využít jako dopravní prostředek 
v případě, že se chcete zúčastnit 
Festivalu dechových orchestrů ve 
Štětí. 15. září vás zase svezeme 
na  roudnické vinobraní a štětský 
jarmark,“ zve kapitán lodi s do-
větkem, že plavby proběhnou 
podle zvláštního jízdního řádu.
   Ani letos nemají chybět pravi-
delné diskotéky na lodi. Hudební 
parník bude z Litoměřic vyplou-
vat každý pátek ve 20 hodin 
v červnu, červenci a v srpnu. 

(eva)

   Kadeti. Tak zní název prav-
děpodobně nejdéle hrající ka-
pely litoměřického regionu. 
Není proto divu, že v těchto 
dnech oslavila již 35 let své 
existence. 
    Na svém pomyslném mu-
zikantském listu má zazname-
náno 4296 her. „Z toho jsme 
odehráli 630 plesů, 1952 viná-
renských zábav, 1014 svateb 
a sedm stovek společenských 
akcí,“ neskrývá radost z úcty-
hodného počtu vystoupení 
kapelník skupiny a její zakla-
datel Antonín Kučera.
  Za 35 let existence se v ní 

vystřídalo šestadvacet  muzi-
kantů. Kromě kapelníka v ní 
nejdelší dobu, a to pětadva-
cet let, hrál Arnoš Waschta. 
Naprostá většina z nich, 
plus blízcí spolupracovníci 
a příznivci, se před několika 
dny sešla v salonku hotelu 
Koliba, aby zavzpomínala na 
roky strávené na pódiu. „Po 
této rekapitulaci počtu akcí 
se ptám: Máme ještě chodit 
hrát?“ zeptal se Antonín Ku-
čera přítomných. Odpověď 
nepochybně potěší příznivce: 

„Pokud vás lidé chtějí, tak ur-
čitě.“                                (eva)

   Rčení Co Čech to mu-
zikant proslavilo český 
národ. 8. března, kdy na 
pódiu litoměřického domu 
kultury probíhal 1. ročník 
Little Star, tedy soutěže 
mladých pěveckých talen-
tů od pěti do šestnácti let, 
však platilo „Co Čech, to 
zpěvák“.
   Celkem se přihlásilo šest 
desítek soutěžících. Do 
finále postoupilo jedena-
dvacet nejlepších. Několik 
želízek v ohni přitom měla 
Základní umělecká škola 
v Lovosicích, kde se vyu-
čuje sólový zpěv populární hudby. 
Porota ve složení zpěvák Martin 
Maxa, herec a moderátor Lumír 
Olšovský, zpěvák a moderátor 
Petr Vojnar a vynikající litoměřičtí 
interpreti Mirka Dolejší a Rosťa 
Pechoušek měli co dělat, aby vy-
brali opravdu ty nejlepší. Na pódiu 

přitom zněly i písně, které v podání 
mladých zpěváků čekal opravdu jen 
málokdo. Což byl i případ Rudy 
Zuziaka z Lovosic, který skvěle 
„vystřihl“ Karla Hálu.
   V kategorii nejmenších nakonec 
zvítězila sedmiletá Magdalenka 
Hejníková, která do Litoměřic 

přijela až z ostravského 
Fulneku. V kategorii dětí 
od  8 do 13 let zvítězil 
Josef Fečo z Lovosic. 
Kategorii nejstarších do 
16 let s přehledem vyhrá-
la Kateřina Kroupová ze 
Štětí. Stejně jako ostatní 
vítězové kategorií získala 
kromě věcných cen i právo 
vystoupit na hlavním pódiu 
litoměřického vinobraní.  
   „Myslím, že první ročník 

Little Star provázela skvělá 
atmosféra, a to díky per-
fektním výkonům finalistů, 
vtipné a pohotové porotě 

a fandícímu početnému publiku. 
Zklamala mě ale minimální účast 
dětí z Litoměřic. Věřím, že zahodí 
ostych a zúčastní se ročníku příští-
ho,“ zhodnotila Little Star ředitelka 
Městských kulturních zařízení Lito-
měřice Věra Kmoníčková.        

(eva)
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PORTA BOHEMICA 
PRÁVĚ VYPLOUVÁ

DĚTI SOUTĚŽILY O TITUL LITTLE STAR

Porotce Petr Vojnar blahopřál sedmileté Mag-
dalence z Fulneku, která si s velkým ohlasem 
zazpívala nakonec vítěznou písničku „Maličká 
su“.                                            Foto Eva Břeňová 

Kadeti oslavili pětatřicítku

Kadeti nyní hrají ve složení Luboš Harvila (horna 
a zpěv), Pavel Waldhauser (bubeník), Markéta 
Vraná (zpěv) a Antonín Kučera (klávesy). 



 Vynikající pedagog, hu-
debník, sbormistr, bývalý 
ředitel školy a v neposlední 
řadě i  organizátor jazzo-
vých kaváren. Za celoživot-
ní přínos v oblasti školství a 
kultury poděkoval starosta 
Litoměřic Ladislav Chlupáč 
Adolfu Škardovi u příle-
žitosti jeho sedmdesátých 
narozenin. 
   Ve školství pracoval 44 let. 
Z toho 30 let vedl Základní 
školu v Křešicích, kde za-
ložil dětský pěvecký sbor 
Sluníčko. Sborové činnosti 
se věnuje také v Litoměřicích, a 
to jako předseda Pěveckého sdru-
žení litoměřických učitelů a člen 

Chrámového sboru. Ačkoliv je již 
v důchodu, svým koníčkem – hud-
bou – žije i nadále. Na zkrácený 

úvazek totiž učí v Základní 
umělecké škole v Lovosi-
cích a v ZUŠ v Roudnici 
nad Labem, respektive 
v její pobočce ve Straško-
vě. Radost z hudby přitom 
rozdává nejen dětem, ale i 
seniorům. „Jednou týdně 
hraji v Litoměřicích oby-
vatelům Domova pro seni-
ory na Dómském pahorku, 
lidem žijícím v  Domově 
sv. Zdislava a také v Tere-
zíně,“ jmenuje místa svého 
působení Adolf Škarda, 
který je mezi lidmi popu-

lární i díky svému „Áda bandu“ 
nebo jako člen country skupiny 
„Veselí lidi“.                          (eva)
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OBLIBA VINAŘSKÝCH 
LITOMĚŘIC STOUPÁ

OKAMŽIK
Výstava Tomáše Polcara 
- obrazy z cyklu Hnití plodí žití 
se uskuteční v Multifunkčním 
prostoru Okamžik (Osvobození 
19). Zahájí ji vernisáž 13. dubna 
od 18 hodin. V průběhu ní zazní 
v premiéře hudební ilustrace 
k Lermontově básni Démon 
pro saxofon a klarinet loun-
ského skladatele Jana Grunta. 
Promítnuta bude ruská hororová 
pohádka Vij. Výstava potrvá  do 
7. května.

Dobročinný bazar aneb jarní 
luftování proběhne v pátek 18. 
května od 12 do 18 hodin. Vý-
těžek bude věnován na podporu 
sociálních služeb Diakonie ČCE. 
Kromě nákupu můžete přispět 
i samotným darováním věcí do 
bazaru - více info 
na www.diakoniecceltm.cz.

FOTOPOROT
Krásy Milešovského středohoří 
je název výstavy Lukáše Círuse, 
který své práce vystavuje do 
konce dubna v galerii nemocni-
ce. Současně probíhá i výstava 
Jaroslava Vyšína, nazvaná Cesty 
k horizontům, který své snímky 
prezentuje do konce dubna 
v divadle. V předsálí hradu zase 
jsou vystaveny vítězné práce 
účastníků fotografické soutěže 
Život  a cestovní ruch v Českém 
středohoří. V minigalerii na 
radnici tentokráte vystřídaly 
fotografie výtvarné práce žáků 
Masarykovy základní školy. 
Organizátorem těchto výstav je 
skupina FotoporoT, jež je při-
pravuje ve spolupráci s Centrem 
cestovního ruchu Litoměřice. 

„FÉROVÁ“  SNÍDANĚ
Město Litoměřice společně s o.s. 
Proluka a Masarykovou ZŠ po-
řádají 12. května od 10 hodin na 
zahradě školy „Férovou snídani“. 
Jde o happeningovou akci pří-
znivců hnutí fair trade, která se 
koná po mnoha místech na celém 
světě. Účastníci si přinesou své 
oblíbené fairtradové produkty a 
potraviny z lokální produkce a 
společně posnídají. Vyjádří tak 
svoji podporu myšlence spraved-
livého obchodu. 

SETKÁNÍ STAROUSEDLÍKŮ
se koná 21. dubna v 11 hodin v 
Gurmánii na Mírovém náměstí. 

NÁŠ SERIÁL OSOBNOSTI LITOMĚŘIC   NÁŠ SERIÁL 

TIPY PRO VÁS

PEDAGOG, HUDEBNÍK, SBORMISTR 
•
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    Do 16. dubna je možno přihlásit 
svou stavbu do přehlídky „Stavba 
Ústeckého kraje 2011“. 
 Účelem a posláním soutěže, or-
ganizované Okresní hospodářskou 
komorou Litoměřice, je nalézt 
nejkvalitnější stavbu reprezentující 
kulturu stavitelského umění v Ús-
teckém kraji v časovém rozmezí 
leden 2008 až prosinec 2010, a pod-
pořit tak zájem rozhodujících inves-
torů na vytváření staveb odpovída-
jících svojí kvalitou nejpřísnějším 
estetickým a technickým kritériím 
současnosti, a tím povznést staveb-
ní kulturu regionu. Více informací 
na  http://www.ohk-ltm.cz/.    

Komora vyhlásí 
Stavbu kraje 2011

    Litoměřické kino Máj si vede 
dobře. V oficiální celorepublikové 
statistice návštěvnosti jednosálo-
vých kin, kterých je zhruba dvě stě, 
obsadilo za rok 2011 pátou příčku.
   Kina v ČR postihl loni zhruba 
19% pokles návštěvnosti ve 
srovnání s rokem předchozím. 
V Litoměřicích byl úbytek dva-
náctiprocentní. Příčinou byla 
méně atraktivní nabídka titulů, 
které nabízela síť distributorů. 
Přesto kino Máj navštívilo 50 tisíc 
diváků. „Před námi se umístila 
jen pražská kina Lucerna a Aero, 
teplický Květen a Oko ze Šumper-
ka.V takovéto společnosti je páté 

místo vynikající,“ uvedla ředitelka 
MKZ Věra Kmoníčková. 
   Investice do digitalizace kina a 
do dalších úprav se tak vyplácí. 
V loňském roce například byly 
instalovány nové dvojsedačky, 
došlo k částečné výměně podla-
hové krytiny v sále, zkulturnění 
vstupní části kina, ale například 
i k nákupu speciálních brýlí pro 
nejmenší diváky ke sledování 
filmů ve 3D rozlišení.
   Nejnavštěvovanějšími filmy 
loňského roku byly v Litoměřicích 
Muži v naději, Harry Potter – Re-
likvie smrti II., Twilight sága 4, 
Piráti z Karibiku a Lidice.    (eva)

MÁJ JE V PRVNÍ PĚTCE KIN

     Milovníkům vína bude 13. a 
14. dubna patřit dům kultury a 
hrad. Vzhledem k rekordnímu  
počtu vystavovatelů se letošní 
jubilejní 10. ročník Vinařských 
Litoměřic, tedy soutěžní a pre-
zentační akce vín, uskuteční 
nejen v domě kultury, ale i 
v sousedním hradu. 
   „Přihlásilo se sedm desítek 
vystavovatelů, a to jak z Čech, 
Moravy, tak i ze zahraničí. 
Lidé budou moci ochutnat 
vína pocházející ze 140 vi-
nařství, ze sedmi států,“ uvedl 
Pavel Kacerovský, jednatel 
Ortopedického centra Ústí nad 
Labem, které je pořadatelem 
oblíbené akce. Ta i letos bude 
dvoudenní. V pátek začíná v 
10 hodin. V 17 hodin proběh-
ne vyhlášení vítězů, protože 

součástí Vinařských Litomě-
řic je i soutěž vín, která byla 
letos s 840 soutěžními vzorky 
historicky nejlépe obsazená. 
Páteční program skončí v 19 
hodin.  V sobotu mohou lidé 
přijít ochutnat plody vinařů 
taktéž v době od 10 do 19 
hodin. Po celý den bude pro-
bíhat seminář Víno a pokrmy. 
Odpoledne je na programu 
kromě řízených degustací také  
seminář Víno a zdraví (14 
– 16 hod.). I letošní Vinařské 
Litoměřice doprovodí Jožka 
Šmukař s  cimbálovkou. 
   Generálním partnerem akce 
je Ústecký kraj. Pořádána je ve 
spolupráci s městy Litoměřice 
a Ústí nad Labem, Vinařským 
fondem ČR a Cechem českých 
vinařů.                              (eva)

I letos budou moci návštěvníci Vinařských 
Litoměřic ochutnat nejlepší produkty nejen 
českých a moravských, ale i zahraničních  
vinařů.                              Foto: Eva Břeňová

K významnému životnímu jubileu popřál Adolfu 
Škardovi starosta Chlupáč. Foto Eva Břeňová 
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