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Milí Litoměřičané,
opět prostřednic-
tvím Radničního 
zpravodaje přiná-
šíme informace o 
tom, co se ve městě 

událo a jaké změny můžeme 
očekávat. Předně mám velkou 
radost, že jsme se úspěšně vypo-
řádali  se závazky, které městu 
vznikly s realizací finančně i 
stavebně velmi náročných akcí, 
jako byla stavba nového domova 
pro seniory, rekonstrukce zimní-
ho stadionu a gotického hradu. 
Podařilo se to, aniž bychom 
do budoucna zatížili městský 
rozpočet. Stejně tak jsme splnili 
slib, že veškeré odvody z loterií, 
které prvně došly na účty měst a 
obcí, věnujeme sportu a kultuře.  
Další rozvoj města se nezastavil, 
pokračují opravy chodníků, sil-
nic, stavba  přechodů pro chodce 
v místech, kde chyběly. Vybudo-
ván byl nový kruhový objezd na 
Kamýcké ulici, rekonstrukce 
kruhové křižovatky u Severky je 
ve fázi příprav. A zbývá i čas na 
zábavu. Našim nejmenším byl 
určen loutkový festival a vás, 
starší, zase zvu na Vinařské Li-
toměřice.  Krásné jarní dny přeje                                                                                               
                       Ladislav Chlupáč

   Radnice splnila slib daný 
v závěru loňského roku, že 
veškeré výnosy z loterií budou 
podle předem schváleného 
klíče rozděleny sportovcům. 
A to i přesto, že obce a města 
mají volnou ruku v rozhodo-
vání o tom, jak tyto prostředky 
využijí.
   Sportovní oddíly si tímto kro-
kem ve srovnání s předchozími 
lety výrazně polepšily. Zatímco 
v roce 2009 investovala lito-
měřická radnice do sportu 1,9 

milionu korun, v loňském roce 
to již bylo 5,6 milionu korun a 
v letošním dokonce jednou to-
lik, přesně 10,7 milionu korun. 
„Například basketbalový klub 
Slavoje Litoměřice dostal letos 
o 600 tisíc korun více než loni. 
O to více pak mrzí slova jeho 
představitele v lokálním tisku, 
že město svůj slib nesplnilo,“ 
konstatoval místostarosta Ka-
rel Krejza.
   Podpora města sportovním 
oddílům přitom sestává ze 

třech položek. První část ve 
výši 8,8 milionu korun tvoří 
odvody z loterií. Druhý pří-
spěvek dostávají sportovní 
kluby podle počtu členské 
základny. Třetí položku před-
stavuje přímá dotace, která 
pro letošní rok činí 1,4 milionu 
korun. Návrh na její rozdělení 
dávají zastupitelstvu členové 
sportovní komise, v níž mají 
zastoupení zástupci všech 
oddílů působících ve městě 
Litoměřice. Zohledňují přitom, 

zda mají oddíly mládežnické 
celky a celkovou finanční ná-
ročnost jednotlivých sportů. 
Na posledním jednání schválili 
zastupitelé návrh komise, pod-
le něhož dostanou z částky 500 
tisíc hokejisté, 260 tisíc basket-
balisté, 200 tisíc fotbalisté, 140 
tisíc TJ Slavoj (na tenis, šerm 
a hokejbal), 110 judisté, 100 
tisíc veslařský klub, 60 tisíc 
stolní tenisté, a 30 tisíc korun 
pokratický klub gymnastiky a 
trampolín.                         (eva)

   Den otevřených dveří v Agentuře podpo-
rovaného zaměstnávání při Diakonii Česko-
bratrské církve evangelické v Litoměřicích 
se uskuteční ve středu 10. dubna od 9 hodin 
v sídle agentury, které se nachází v Teplické 
ulici č.p. 1 (u horního nádraží). 

   Město Litoměřice má vypořádané veškeré závazky 
vyplývající z přijetí dotací na realizace finančně nároč-
ných projektů, jakými byly stavba nového Domova pro 
seniory na Dómském pahorku, dostavba a modernizace 
zimního stadionu a rekonstrukce gotického hradu. Což 
potvrdila jak kontrola provedená auditory Regionální-
ho operačního programu Severozápad, tak i hloubková 
kontrola auditorskou firmou najatou Evropskou komi-
sí a Ministerstvem financí, která se speciálně zabývala 
rekonstrukcí a dostavbou zimního stadionu.
   „Zároveň město úspěšně zvládlo v době realizace 
náročných investičních akcí vysoké finanční nároky 
kladené na rozpočet. I přes tuto zátěž můžeme kon-
statovat, že v rozpočtu pro letošní rok budeme mít 
v kapitole běžných výdajů a běžných příjmů přebytky 
v hospodaření,“ konstatoval starosta Ladislav Chlupáč.  
Plánované investiční akce budou financovány z přebyt-
ků hospodaření z předchozích let.                       (eva)

ÚŘAD K DĚTEM PŘÁTELSKÝ.   Zpříjem-
nit chvíle čekání dětem, jejichž rodiče jsou 
nuceni vyřídit si úřední záležitosti v jejich 
přítomnosti, se snaží vedení radnice. V části 
městského úřadu, kde sídlí odbor sociálních 
věcí a zdravotnictví, byl před několika dny 
vybudován nový hrací koutek se stolečkem, 
židličkami a řadou hraček. Cílem tohoto kro-
ku je zpříjemnit dětem chvíle čekání. Jedním 
z prvních, kteří jej využili, byl tříletý Ondra.                    

Foto Eva Břeňová

RADNICE SLIB SPLNILA, SPORTOVCI DOSTALI PŘIDÁNO

PODPOROVANÉ 
ZAMĚSTNÁVÁNÍ

MĚSTO NENÍ ZADLUŽENO

PARKOVÁNÍ V CENTRU 
BUDE LEVNĚJŠÍ

   V centru Litoměřic ve druhé polovině dubna zlevní 
parkovné. Radnice tak reaguje na připomínky lidí, co 
přijíždějí vyřídit si krátkodobé záležitosti netrvající déle 
než půl hodiny.  Těm se nelíbí skutečnost, že za hodinu 
parkování nyní platí dvacet korun. Snížením cen zároveň 
radnice vychází vstříc živnostníkům, jež mají své provo-
zovny na náměstí. 
   Změna se však netýká dlouhodobého, nýbrž pouze 
krátkodobého stání. Nově řidiči uhradí za půl hodiny 
parkování jen pět korun, za hodinu desetikorunu. Teprve 
každá další hodina bude stát dvacet korun. „Zároveň zkrá-
tíme dobu, jež je zpoplatněna. Dosud řidiči ve všední den 
platili od 7 do 18 hodin a v sobotu od 7 do 14 hodin. Nově 
to bude od pondělí do pátku jen od 8 do 17 a v sobotu od 
8 do 11 hodin,“ informoval místostarosta Karel Krejza.  
Plánované změny se netýkají parkovišť Na Valech a U 
Hvězdárny. 
   „Ani nám se nelíbí náměstí s auty. Nicméně se domnívá-
me a zkušenosti z jiných měst tomu nasvědčují, že jejich 
vymístěním by život v centru začal skomírat, což by bylo 
špatně nejen pro zde podnikající drobné živnostníky, ale i 
pro rozvoj cestovního ruchu,“ dodal místostarosta.  (eva)
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  Šek na 50 tisíc korun převzala 
ředitelka mateřských škol Mo-
nika Mejtová z rukou zástupců 
společnosti LIDL. Slavnostní 
otevření prodejny se 18. února 
těšilo velkému zájmu lidí. První 
den si v LIDLu  nakoupilo téměř 
3500 zákazníků. Akci doprová-
zel bohatý program pro děti i 
kulinářské nabídky pro dospělé. 
Uskutečnila se i sbírka pro ma-
teřské školy. Z každého nákupu 
nad 200 korun uskutečněného v 
první den otevření putovalo 20 
Kč právě mateřinkám. Celkem se 
díky nákupům zákazníků vybra-
lo 38 680 Kč a společnost LIDL 
se rozhodla tuto částku navýšit 
na 50 tisíc. Mateřská školka chce 
peníze využít na nákup sportov-
ního vybavení.                    (eva)

   Město Litoměřice má další 
velkoplošnou prodejnu. Na rohu 
ulic Kamýcká a 28. října byl na 
konci února otevřen supermar-
ket LIDL. Akce se těšila znač-
nému zájmu veřejnosti, která 
neváhala stát frontu na nákupní 
košík. Slavnostnímu zahájení, 
v průběhu kterého nechybělo 
ani vystoupení dětí mateřské 
školy a dětské atrakce, byl příto-
men i starosta Ladislav Chlupáč 
a ředitelka mateřských škol Mo-
nika Mejtová.
   „V této části Litoměřic vět-
ší obchod zcela chyběl. Jeho 
otevření přispěje k rozšíření 
nákupních možností. Navíc 
přibudou nové pracovní příleži-
tosti. S výstavbou zároveň došlo 
i k revitalizaci území, které bylo 
mnoho let nevzhledné a nepří-
stupné,“ zmínil starosta ve svém 
úvodním projevu. 

  Prodejní plocha LIDLu s vlast-
ní pekárnou dosahuje 1286 me-
trů čtverečních. K dispozici je i 
parkoviště se 76 místy, včetně 
čtyř míst pro tělesně postižené 
a dvou míst pro matky s dětmi.  
Vjíždí se na něj z kruhového 
objezdu, který postavil na své 
náklady investor stavby. S pří-
chodem příznivějšího počasí 
bude naplněna i dohoda týkající 
se vybudování nového povrchu 
komunikace 28. října, a to v úse-
ku vyústění ulic Horova a Ka-
mýcká, stejně jako oprava povr-
chu poškozených částí vozovky 
ve zbývající části komunikace. 
Změna však nastala u sousední-
ho polyfunkčního objektu, v je-
hož přízemní části budou pro-
dejny a v nadzemní části měly 
být byty. O ně však nebyl zájem, 
proto investor od jejich stavby 
upustil.                               (eva)

   Co je v našem městě potřeba 
udělat, aby se zde lépe žilo?  
Jaké problémy je třeba řešit 
přednostně? Co město potře-
buje změnit? Na tyto a další 
otázky by mělo poskytnout 
odpovědi vedení radnice, ve-
doucí odborů městského úřa-
du a další kompetentní osoby 
při veřejném diskuzním fóru 
„Desatero problémů Litomě-
řic – Řešme společně“, které 
se uskuteční v pondělí 29. 
dubna od 16 hodin v domě 
kultury.
  Diskuze bude probíhat týmo-
vě v tematických skupinách: 
životní prostředí; doprava; 
sociální oblast; kultura, sport, 
volný čas; výchova a vzdělání; 
zdravotnictví a zdravý životní 
styl;  podnikání, cestovní 
ruch, bydlení, územní rozvoj; 
veřejná správa a strategický 
rozvoj; stůl mladých.
   Na setkání se také dozvíte, 
jak jsou řešeny problémy 
definované na fóru 2012 
s názvem „Jaké budou Lito-
měřice v roce 2030“. Loni 
největší podporu získal návrh 
vybudovat multigenerační 
odpočinkovou a relaxační 
zónu. 
   Akce, kterou pořádá Zdravé 
město Litoměřice, je spo-
lufinancována z Programu 
švýcarsko – české spoluprá-
ce. Zajištěno je slosování 
vstupenek o ceny, hlídání 
dětí, prezentace neziskových 
organizací spojená s drobným 
prodejem, ochutnávka fairtra-
dových výrobků a ovocných 
moštů, malé občerstvení.  (rv)

Řešme problémy 
města společně

LIDL otevřel svou prodejnu

Slavnostního přestřižení pásky se ujal zástupce společnosti LIDL společně s dětmi z litoměřických mateř-
ských škol.                                                                                                                       Foto Eva Břeňová 

Mateřinky dostaly 
padesát tisíc korun

Nový web je přehledem
kulturních akcí ve městěVíce peněz plyne i do kultury

    S ohledem na zvýšené příjmy města 
z odvodů z loterií si v Litoměřicích ne-
polepší pouze sportovci, ale i subjekty pů-
sobící v oblasti kultury, jako jsou pěvecké 
sbory, divadelní soubory a další neziskové 
organizace. Oproti loňskému se příspěvek 
plynoucí do kultury zvýšil o téměř sto 
procent.
   Celkem v této oblasti rozdělí radnice 
milion korun. „Zahrnuje přitom dvě po-
ložky. První je dotace na celoroční činnost 
a druhá granty představující podporu or-
ganizace jednorázových kulturních akcí,“ 
informoval místostarosta Karel Krejza.
    Co se týče dotace na celoroční činnost, 
při jejím rozdělení zohledňují členové kul-
turní komise početnost členské základny, 
míru zastoupení  dětí  a mládeže,  tradici, 
dosažené úspěchy související s reprezen-
tací města a prokazatelné roční výdaje.   
Mezi nejúspěšnější v souvislosti s čerpá-

ním příspěvku letos patří pěvecké sbory 
Puellae cantantes a Páni kluci. 
   Dalších pět set tisíc korun představují 
granty podporující organizaci jednorázo-
vých kulturních akcí pořádaných na území 
města. „Obdrželi jsme celkem čtyřicet 
žádostí. Podpořena byla většina z nich,“ 
informovala vedoucí odboru školství, kul-
tury, sportu a památkové péče v Litoměři-
cích Andrea Křížová.  I s příspěvkem měs-
ta se tak například letos uskuteční koncert 
pěveckého sboru Páni kluci pořádaný u 
příležitosti 20. výročí existence sboru, 
Muzejní noc, literární soutěž knihovny 
Máchovou stopou, benefiční koncert Cen-
tra pro náhradní rodinnou péči, Hudební 
léto na Lodním náměstí, Litoměřický 
kořen a divadelní představení pořádaná 
po celý rok ochotnickými soubory, jako je 
Hynkovo hravé divadlo, Li-Di nebo Svá-
ťovo dividlo apod.                             (eva)

   V Litoměřicích byla 1. dubna spuštěna nová verze  
webových stránek „Kam v Litoměřicích“ www.kam-
vltm.cz, na jejichž fungování se finančně podílí pří-
spěvkem i město Litoměřice. Na podobě i způsobu za-
řazování aktuálních zpráv se shodli členové pracovní 
skupiny, kteří se pravidelně scházejí s místostarostou 
Karlem Krejzou s cílem společně rozvíjet a podporo-
vat ve městě malé subjekty v oblasti kultury. 
    „Lidé na webových stránkách naleznou kompletní 
přehled kulturních a společenských  akcí, které se 
v Litoměřicích pořádají, i s profily organizátorů a pro-
kliky na jejich vlastní webové stránky,“ popsal způsob  
fungování místostarosta Krejza. Věří, že nové stránky 
usnadní orientaci obyvatel města a pomohou v pro-
pagaci zde pořádaných kulturních akcí, včetně těch 
nekomerčního charakteru.  Pozvánky  a informace o 
kulturních pořadech  vkládají na stránky sami orga-
nizátoři, kteří si tak ručí za jejich obsahovou přesnost. 
    Členové pracovní skupiny, kteří se sešli minulý mě-
síc, se dále shodli na potřebě většího zapojení místních 
spolků do akcí pořádaných městem.                    (eva)
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   Dopravu v ulici Na Valech 
v době uzavírky Tyršova mos-
tu, k níž pravděpodobně dojde 
v příštím roce, mají řídit semafo-
ry. Umístěny budou na dvou mís-
tech – u pošty a u napojení So-
vovy ulice.  Zastupitelé na svém 
posledním jednání deklarovali, 
že jsou připraveni v této souvis-
losti uvolnit pro příští rok 476 
tisíc korun na jejich pronájem. 
Částka bude součástí rozpočtu 
města.   „Signalizační zařízení 

umožní chodcům bezpečně přejít 
frekventovanou ulici Na Valech a 
zároveň umožní vyjet vozidlům 
z ulic Sovova a Osvobození,“ 
dodal vedoucí odboru dopravy a 
silničního hospodářství městské-
ho úřadu Jan Jakub.
    S ohledem na připravovanou 
rekonstrukci mostu dojde již 
v letošním roce k úpravě okružní 
křižovatky na Vojtěšském  ná-
městí vedoucí k jejímu zkapacit-
nění.                                     (eva)

    Ještě několik parkovacích 
karet umožňujících v letoš-
ním roce parkování v centru 
Litoměřic nabízejí Technické 
služby města. Naprostá většina 
z celkem 405 karet byla prodá-
na již v závěru loňského roku. 
V prodeji zůstává posledních 
19 karet, a to pro lokality Li-
dická,  Mostecká, Vavřinecká, 
na parkovištích Na Valech a U 
Hvězdárny. 
   Určeny jsou lidem bydlícím 
v centru a podnikatelům, kteří 
zde mají své provozovny. Oby-
vatelé historického jádra za 
kartu zaplatí 1500 korun na rok, 
podnikatelé za první kartu 6500 
tisíce a za druhou 10 tisíc korun. 
„Tradičně největší zájem bývá o 
karty umožňující parkování na 
Mírovém náměstí a v Jezuitské 
ulici,“ informovala pracovnice 
TS města Martina Krejzová, 
kterou je možno kontaktovat na 
tel. čísle 416 725 511.       (eva)

    Přechod přes železniční trať bude na horním 
nádraží v Litoměřicích bezpečnější. Po několika 
letech jednání mezi starostou města Ladislavem 
Chlupáčem a zástupci Českých drah a v poslední 
době s představiteli Správy železniční dopravní 
cesty došlo k nalezení kompromisního řešení, 
jehož cílem je zlepšit bezpečí lidí nebezpečně 
a v rozporu s předpisy přebíhajících železniční 
trať. Činí tak i přesto, že o několik desítek metrů 
dál jsou k dispozici dva bezpečné přechody – u 
pokratických závor a v ulici Osvobození. 
   Pro letošní rok je v plánu zpracování projekto-
vé dokumentace. „Pravděpodobně v příštím roce 
vybuduje Správa železniční dopravní cesty bez-
pečný úrovňový přechod, jehož signalizace bude 
sladěna se stávajícími přejezdy,“ informoval sta-
rosta o výsledku jednání.  V té souvislosti zřejmě 
dojde i ke zrušení tří kolejí - první koleje hned u 
objektu nádraží a dvou zadních kolejí.  
   Původní záměr stavby mimoúrovňové lávky se 
ukázal být nereálný, a to s ohledem na maminky 
s kočárky a hůře se pohybující obyvatele.  Navíc 
by šlo o finančně velmi nákladné řešení.
   Vybudování bezpečného přechodu si přejí i 
obyvatelé Litoměřic. Vyjádřili se takto v rámci 
veřejné diskuse, která loni na podzim proběhla 
v domě kultury a jejímž výsledkem bylo defi-
nování TOP problémů města Litoměřice. Vedení 
radnice v této souvislosti nezapomíná ani na cyk-
listy. „I jim bude umožněn bezpečný přejezd,“ 
podotkl starosta Ladislav Chlupáč.  

                                                     Eva Břeňová

    V Litoměřicích vzrostl počet 
míst, kde je zakázána konzu-
mace alkoholu na veřejném 
prostranství.  Nově přibyla lo-
kalita kolem Lidlu a křižovatka 
ulic Plešivecká a 28. října, kde 
je otevřena večerka a obyvatelé 
v okolí si stěžovali na vyšší kon-
centraci lidí popíjejících venku 
zde zakoupené alkoholické 
nápoje.  Za porušení vyhlášky 
může městská policie uložit blo-
kovou pokutu až do výše jedno-
ho tisíce korun.                   (eva)

   Hassan Mezian, zastupitel 
města Litoměřice a od podzimu 
loňského roku i senátor, otevřel 
v Litoměřicích svou senátní 
kancelář.  Nachází se v Michal-
ské ulici, v domě č.p.  40/2.
   „Veřejnosti zde bude k dispo-
zici v pondělí od 9 do 12 hodin 
a od 12.30 do 18 hodin, ve 
čtvrtek ve stejnou dobu, ovšem 
jen do 17 hodin. Je nezbytné 
se předem e-mailem (Monika-
Moncekova@seznam.cz) nebo 
telefonicky (+420 605 204 207) 
objednat,“  uvedla jeho asistent-
ka Monika Mončeková. 
    První hosty přivítal Hassan 
Mezian 28. února, kdy kancelář 
slavnostně otevíral.  Nechyběl 
mezi nimi ani starosta Litomě-
řic Ladislav Chlupáč, který mu 
popřál hodně úspěchů v prosa-
zování zájmů litoměřického a 
slánského regionu. 
   „Chci být senátorem, který 
bude hájit zájmy všech občanů, 
všech obcí, aniž bych činil roz-
díly podle politické příslušnos-
ti,“ slíbil senátor.               (eva)

                       
           

   Zahrada Čech má za sebou první letošní akci, 
kterou byla Jarní pouť. Další velkou jarní výsta-
vou je Tržnice Zahrady Čech, která se koná od 
10. do 14. dubna. 
   Výstaviště přichází  s širokou nabídkou pro 
všechny zahrádkáře, chalupáře, sadaře a mi-
lovníky přírody. Nakoupit zde můžete sadbu, 
osivo, okrasné dřeviny, ovocné stromky, hno-
jiva, postřiky, zahrádkářské potřeby i zahradní 
mechanizaci.  V pavilonu G naleznete expozici 
časopisu Zahrádkář. Kromě velikonoční vý-
zdoby zde budou dominovat tašky, kabelky, 
košíky a další předměty z přírodního materiálu. 
Základem expozice se stane sbírka kabelek 
ředitelky Botanické zahrady hlavního města 
Prahy Věry Bidlové. Bude doplněna rostlinami, 
ze kterých se jednotlivé materiály pro výrobu 
získávají. Na výstavě časopisu Zahrádkář 
v pavilonu G proběhne soutěž o nejkrásnější či 
nejzajímavější exponát z rostlinného materiálu.   
    Na každý den je připraven zajímavý kulturní 
program. Těšit se můžete na skupinu Plavci, 
Pavla Nováka ml., Marthu a Tenu Elefteriadu, 
Karla Kahovce, Viktora Sodomu i na módní 
přehlídku. Dřevorubecká show je adrenalino-
vá nevšední podívaná, kterou vám předvede 
tým profesionálů. Dále uvidíte mistra Evropy 
Martina Šimůnka se svou cyklotrialovou show. 
Podrobný program najdete na  www.zahrada-
-cech.cz. Předprodej zvýhodněných vstupenek 
byl zahájen 26. 3. v infocentru v podloubí rad-
nice.                                                               (ej)

LIDÉ JIŽ NEBUDOU
BĚHAT PŘES KOLEJE TRŽNICE ZAHRADY ČECH

PŘIBYLO MÍST, KDE JE 
ZÁKAZ PITÍ ALKOHOLUDOPRAVU NA VALECH BUDOU

DOČASNĚ ŘÍDIT SEMAFORY

BEZPEČÍ CHODCŮ JE TŘEBA ZVYŠOVAT

ZBÝVAJÍ POSLEDNÍ 
PARKOVACÍ KARTY

SENÁTOR HASSAN MEZIAN
OTEVŘEL SVOU KANCELÁŘ

Senátor Mezian za psacím sto-
lem ve své nové kanceláři.  

Foto Eva Břeňová

   Značených a nasvícených přechodů pro chodce 
v Litoměřicích přibývá. Poslední nově budovaná  
se nacházejí v Liškově ulici, v místě napojení 
ulice Elišky Krásnohorské, a v Pokratické ulici, 
před zdravotním střediskem.
   Před zdravotním střediskem již došlo k terén-
ním úpravám zatáčky a stávajících chodníků.  
Zbývá instalovat svislé a vodorovné dopravní 
značení a osvětlení. Na vozovce mají být vyzna-
čeny pruhy, které zpomalí vozidla přijíždějící ve 
směru od Ústí nad Labem.  S příchodem jara 
bude nasvícen i přechod v ulici Elišky Krás-
nohorské, kde již byly rozšířeny chodníky a 
instalováno zábradlí s cílem zabránit dětem, aby 
nevbíhaly do křižovatky. 
   „Realizace obou akcí vyšla na 700 tisíc korun,“ 
informoval místostarosta Václav Červín.   (eva)

Podle místostarosty Červína bude bezpečných přecho-
dových míst postupně přibývat.        Foto Eva Břeňová  
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   S opravami výtluků začali 
již na počátku března pracov-
níci Technických služeb města, 
v jehož majetku je zhruba 80 
kilometrů silnic. „S opravou vý-
tluků jsme začali v ulicích Mlá-
dežnická, Revoluční, Plešivecká 
a postupujeme na další místa, 
kde je to potřeba. Samozřejmě 
reagujeme i na podněty přichá-
zející od obyvatel,“ uvedl ředitel 
TS Ivo Elman.  Podle jeho slov 
množství výtluků po letošní 
zimě nevybočuje z průměru 
předchozích let.                  (eva)

   Po zimní přestávce byl opět 
zahájen bezplatný svoz bio-
odpadu. Pracovníci odboru 
životního prostředí městského 
úřadu již vydali harmonogram 
s uvedením termínů, kdy je 
možné přistavit ke svozu sběr-
nou nádobu.
   Pravidelný svoz bioodpadu 
bude probíhat jednou za čtrnáct 
dní, vždy v sudý týden v pon-
dělí od dubna do listopadu, a 

to v následujících termínech: 
01.04., 15.04., 29.04., 13.05., 
27.05., 10.06., 24.06., 08.07., 
22.07., 05.08., 19.08., 02.09., 
16.09., 30.09., 14.10., 28.10., 
11.11., 25.11. Nádoby musí být 
přistaveny v den vývozu nej-
později do 6. hodiny ranní. 
   Do nádoby na bioodpad pa-
tří rostlinný odpad ze zahrady 
(listí, tráva, plevel, větve), 
zbytky ovoce, zeleniny, slupky, 

dále skořápky od vajec, čajové 
sáčky, kávová sedlina.  „Na-
opak do ní v žádném případě 
nepatří maso, kosti, uhynulá 
zvířata, olej z potravin, obaly 
od potravin vyrobené ze skla, 
plastu nebo z kovu,“ upozor-
nila pracovnice odboru Lucie 
Egrešiová. 
   Zájemci o nádobu na bioodpad 
si ji mohou objednat osobně na 
Městském úřadě Litoměřice, 
odboru životního prostředí, 
Pekařská 2, III. patro, kancelář 
č. 472, případně telefonicky na 
tel. čísle 416 916 175.  (le, eva)

   Mobilní sběr drobných ne-
bezpečných odpadů proběhne 
2. května. Při mobilním sběru 
mohou občané města zdarma 
odevzdat následující druhy od-
padů: motorové oleje, olejové 
filtry, zbytky barev, obaly od 
domácí chemie, zbytky domácí 
chemie, rozpouštědla a ředidla, 
pesticidy, fritovací oleje, rtu-
ťové teploměry, akumulátory, 
monočlánky, zářivky, výbojky, 
televizory, monitory, domácí 
elektroniku, počítače, lednice, 
mrazáky, staré léky a fotoche-
mikálie. Odpady je nutné pře-
dávat osobně osádce svozového 
vozidla. Sběr nebezpečných 

složek komunálního odpadu 
probíhá na dvou svozových tra-
sách.                                   (le)

Plán přistavení sběrny:
TRASA A
15:30 – 15:45 k ř i ž o v a t k a 
ulic Alšova a Růžovka
15:50 – 16:05 p a r k o v i š t ě 
v ulici U Stadionu
16:10 – 16:25 ul. Topolči-
anská – u dopravního inspekto-
rátu
16:30 – 16:45 k ř i ž o v a t k a 
ulic Dykova a Purkyňova
16:50 – 17:05 ul. Smetano-
va – u garáží
17:10 – 17:25 ul. U Kaplič-

ky – u prodejny potravin
17:30 – 17:45 ul. Pokratic-
ká – u Družby

TRASA B
15:30 – 15:45 prostranství 
v ul. Seifertova
15:50 – 16:05 u Luny
16:10 – 16:25 ul. Mrázova 
– u zimního stadionu
16:30 – 16:45 ul. U Katov-
ny – před lékárnou
16:50 – 17:05 k ř i ž o v a t k a 
ulic Palachova a Křižíkova
17:10 – 17:25 ul. Na Valech 
– parkoviště u soudu
17:30 – 17:45 ul. Jezuitská 
– za kostelem

   Od 1. dubna začali pracovníci Technických 
služeb čistit ulice města. Je proto třeba věnovat 
zvýšenou pozornost  dopravnímu značení, které 
vymezuje dobu, po kterou je zakázáno parkování 
aut podél vybraných komunikací. Pokud jej řidiči 
nebudou respektovat, hrozí odtažení vozidla, což 
pro město na základě mandátní smlouvy zajišťují 
právě Technické služby. V té souvislosti dochází 
k několika změnám.
   Auto, které nebude v den odtažení, nejpozději 
však následující dopoledne vyzvednuto, vrátí 
pracovníci Technických služeb do stejné lokality, 
odkud jej odtáhli. Majitel vozu se však v takovém 
případě musí připravit na to, že zaplatí náklady za 
dvojí odtah. Pokud si ho totiž vyzvedne ve stano-
vené lhůtě v areálu TS, uhradí za odtah 1500 ko-
run. Bude-li mu vráceno na místo odtažení, částka 
se navýší na tři tisíce korun.  „Výjimkou mohou 
být případy, kdy dotyčný prokáže, že například 
byl hospitalizován v nemocnici nebo pobýval na 
služební cestě v zahraničí a nemohl se o zákazu 
dozvědět,“ uvedla právnička městského úřadu 
Martina Skoková. 
   K částce ve výši 3 tisíc korun je však nutno 
připočítat i blokovou pokutu za přestupek danou 
městskou policií.  „V průměru se v těchto přípa-
dech pohybuje okolo 500 korun,“ upřesnil velitel 
městské policie Ivan Králik.  Zaplatit ji na místě je 
přitom výhodnější, než když doputuje ke správní-
mu řízení na odbor dopravy, kde může být vyšší a 

přičítají se k ní i náklady na správní řízení. 
   Průlomové rozhodnutí o tom, že odtažená vozi-
dla musejí být navrácena na přibližně stejné místo, 
přijal před dvěma lety Nejvyšší soud.  „Loni jsme 
takto vraceli maximálně pět aut,“ informoval ředi-
tel TS Ivo Elman. Naprostá většina majitelů aut si 
je vyzvedla v den, kdy bylo z důvodu nerespekto-
vání dopravního značení odtaženo.           

Eva Břeňová

TECHNICKÉ SLUŽBY 
OPRAVUJÍ VÝTLUKY ČIŠTĚNÍ KOMUNIKACÍ ZAČÍNÁ,

POZOR NA ODTAŽENÍ VOZIDLA

Odtahy vozidel zajišťují na základě mandátní 
smlouvy pracovníci Technických služeb města.                

Foto Eva Břeňová 

BEZPLATNÝ SVOZ BIOODPADU 
BYL OPĚT ZAHÁJEN

   2. - 3.4.  Březinova cesta

   4. - 5.4.  Neumannova

   8. - 9.4.  Smetanova

  9. - 10.4. Husova

11. - 12.4. U Stadionu  

15. - 16.4. Dalimilova

16. - 17.4. Revoluční

18. - 19.4. Březinova cesta

22. - 23.4. A. Muchy

23. - 24.4. Dukelská 

25. - 26.4. Pod Vinicí

29. - 30.4.  Kosmonautů

   2. -  3.5.  Stránského

   6. - 7.5.  Rybářské nebo Václavské n. 

   9. - 10.5. parkoviště mezi V. Domini-
                   kánskou - Na Valech

13. - 14.5.  Rooseveltova

14. - 15.5.  Křižíkova

16. - 17.5.  Želetice

20. - 21.5.  Šafaříkova x Dobrovského

21. - 22.5.  Polní

23. - 24.5. Ladova

27. - 28.5.  Jezuitská x Wintrova

30. - 31.5. Dolní Rybářská

Služba je poskytována městem zdar-
ma. Kontejnery jsou v uvedený den 
přistavovány v 10 hodin, odvážený 
druhý den v 15 hod.  

KONTEJNERY

PROBĚHNE SBĚR DROBNÝCH NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ

   Bronzovou příčku v kategorii 
Nejlepší elektronické služby zís-
kalo město Litoměřice.  Ocenění 
na Krajském úřadě Ústeckého 
kraje převzali tajemník měst-
ského úřadu Karel Chovanec 
a informatik úřadu Jan Černý. 
„Konkrétně se týkalo mapy 
bezbariérových tras,“ upřesnil 
tajemník Chovanec. Umístěna je 
na webových stránkách města na 
adrese http://www.litomerice.cz/
bezbarier/                    (eva, mh)

MÁME BRONZ ZA MAPU
BEZBARIÉROVÝCH TRAS
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    Také v letošním roce získalo město 
Litoměřice stříbrný stupeň Ceny Minister-
stva vnitra za kvalitu ve veřejné správě za 
realizaci mezinárodního programu místní 
Agenda 21 jako jedné z efektivních me-
tod zvyšující kvalitu veřejné správy. Toto 
ocenění převzal v úterý 19. února v rámci 
slavnostního večera 9. Národní konference 
kvality ve veřejné správě v Brně Antonín 
Tym, vedoucí Oddělení projektů a strategií 
Městského úřadu Litoměřice. Stejné pocty 
se dostalo i zástupcům Zdravých měst 
Chrudim, Kopřivnice a Prostějov.
   „Pro mě osobně je ocenění potvrzením, 
že naše snaha o systémový a strategický 
přístup k řízení města má smysl. V loňském 
roce jsme spojili naši žádost o stříbrnou 
cenu MV s tématem energetického ma-
nagementu, který město zavádí od roku 

2011. Věřím, že se jeho pozitivní efekty 
brzy projeví v řadě institucí zřizovaných 
městem a postupně z něho budou těžit 

i obyvatelé Litoměřic, kteří mají zájem 
řešit otázky spotřeby energie ve svých 
domovech a provozovnách,“ uvedl Antonín 
Tym. Je přesvědčen, že vedle klasických 
služeb úřadu bude hrát čím dál větší roli 
také energetické hospodářství, zejména ve 
vztahu k rozpočtu města, a je dobré se na to 
již nyní připravit. 
   Ministerstvo vnitra každoročně oceňu-
je úspěšné postupy místních samospráv 
v oblasti kvality veřejné správy. Ocenění je 
udělováno za praktické uplatňování zásad 
udržitelného rozvoje a aktivní spolupráci 
úřadů s veřejností, ale také za uplatňování 
dalších metod kvality ve veřejné správě a 
za inovaci. Cílem je přitom vytvářet pod-
mínky, které příznivě ovlivní kvalitu života 
nejen současných obyvatel měst, ale také 
život příštích generací.                        (eva)

    Radní města Pavel Kejř re-
zignoval na místo člena akciové 
společnosti 1. Geotermální Lito-
měřice, která byla založena před 
dvěma lety s cílem realizovat 
stavbu geotermální teplárny. 
   „Svůj záměr opustit společ-
nost jsem avizoval kolegům již 
před třemi měsíci. Jsem radním 
města, předsedou kulturní komi-
se, vítám občánky, oddávám a 
zároveň provozuji svou privátní 
stomatologickou ordinaci. Práci 
v 1. Geotermální společnosti 
jsem se nemohl naplno věnovat,  
protože vyžaduje poměrně hodně 
času s ohledem na složitost dané 
problematiky,“ vysvětlil důvod 
svého odchodu radní Kejř.
   Jediným akcionářem spo-
lečnosti, v níž jsou zastoupeni 
zástupci ODS, ČSSD, KSČM, 
Strany zelených a TOP 09,  je 
město Litoměřice. Členové 
představenstva i dozorčí rady 
vykonávají práci zdarma.   (eva)

   V Litoměřicích nejsou a ni-
kdy nebudou ukládány vysoce 
radio- aktivní odpady. Ubez-
pečeni o tom byli představi-
telé města v čele se starostou 
Ladislavem Chlupáčem, kteří 
si přišli prohlédnout úložiště 
Richard. To i nadále bude slou-
žit pro bezpečné ukládání tzv. 
institucionálního odpadu, tedy 
odpadu pocházejícího například 
ze zdravotnictví, mezi který 
patří injekční stříkačky, roušky 
nebo jiný použitý materiál. 
    Exkurzi pro radní a zastupi-
tele uspořádal vedoucí odboru 
životního prostředí městského 
úřadu Pavel Gryndler poté, 
co zaregistroval ničím ne-
podložené zvěsti o tom, že se 
do Litoměřic bude  navážet a 
následně ukládat vysoce ra-
dioaktivní odpad pocházející  
z Německa. „Legislativa nic 
takového neumožňuje. Dovoz 
za účelem uložení je dokonce 
zakázán v rámci celé Evropské 
unie. Česká republika v tomto 
případě ani není tranzitní zemí 
pro převoz,“ ujistili vedoucí 
pracovníci Správy úložišť radi-
oaktivních odpadů. 
    Se způsobem ukládání odpadu 
byli radní spokojeni. „Byl jsem 
velmi překvapen způsobem, ja-
kým je uložiště vedeno. Z mého 
laického pohledu mohu říci, že 
vůči vnějšímu prostředí nějaké 
nebezpečí nehrozí,“ shrnul své 
dojmy radní Radek Lončák.
   Nabídky prohlédnout si pro-
story využil i vysokoškolský 
pedagog Martin Šimsa z Lito-
měřic. „Do uložiště jsem nešel 
z důvodu nějaké nedůvěry, ale 
proto, že jsem měl zájem na 
vlastní oči se přesvědčit o tom, 
jak je odpad skladován. Přesvěd-
čil jsem se, že bezpečně,“ kon-
statoval Martin  Šimsa.     (eva)

TIBETSKÁ VLAJKA VLÁLA Z OKNA RADNICE. Na litoměřické 
radnici vlála od pátku 8. března do pondělí 11. března z okna starosty 
města tibetská vlajka. Dne 10. března totiž uplynulo 54 let od krvavého 
potlačení povstání tibetského lidu proti okupaci země čínskou komu-
nistickou armádou. Město Litoměřice si připomíná výročí již řadu let. 
Vyvěšením vlajky vyjadřuje nesouhlas s okupací, které jsou Tibeťané 
dodnes vystaveni. Připojuje se tak k mezinárodním výzvám žádajícím 
respektování lidských práv v Tibetu. Vlajku v kanceláři starosty vyvěsil 
technický pracovník úřadu Pavel Řídel.                    Foto Eva Břeňová 

RADNÍ KEJŘ ODEŠEL 
Z 1. GEOTERMÁLNÍ

EVROPSKÁ GEOTERMÁLNÍ RADA 
ZASEDALA V LITOMĚŘICÍCH

RADNÍ A ZASTUPITELÉ 
NAVŠTÍVILI RICHARD

MINISTERSTVO VNITRA OCENILO MĚSTO ZA KVALITU

Vedoucí oddělení projektů a strategií Antonín 
Tym (druhý zprava) při přebírání ceny. 

   Mezinárodní workshop na téma 
využívání geotermální energie 
z mělkých a hlubinných zdrojů se 
na konci března uskutečnil v kon-
ferenčním sále Hradu Litoměřice.  
Zúčastnili se ho odborníci z něko-
lika zemí.  Nechyběli mezi nimi 
ani zástupci vědeckovýzkumných 
institucí a firem, zástupci bankov-
ního sektoru a v neposlední řadě 
pak představitelé Evropské rady 
pro geotermální energii. 
   Skutečnost, že jako místo 
jednání rady byly zvoleny právě 
Litoměřice, má pro město velký 
význam z hlediska budoucí reali-
zace chystaného projektu stavby 
geotermální teplárny. „Jednou 

z diskutovaných otázek totiž byly 
i modely financování pilotních 
projektů, jakým je v České re-
publice ten náš, a způsoby jejich 
pojištění, což je s ohledem na 
rizikovost velmi problematické,“ 
uvedl Antonín Tym, manažer 
litoměřického projektu, který jej 
v úvodu workshopu představil 
společně se starostou města La-
dislavem Chlupáčem.  Odborníci 
diskutovali i o možnostech od-
stranění legislativních překážek, 
které v jednotlivých zemích brání 
realizaci obdobných finančně i 
technologicky náročných akcí. 
 „Kromě jiného jsme navázali  
kontakty s dalšími subjekty, s ni-

miž bychom chtěli spolupracovat 
na projektu vzniku výzkumného 
technologického centra, které by 
v souvislosti s realizací geoter-
mální projektu mělo vzniknout 
v Jiříkových kasárnách,“ pouká-
zal Antonín Tym na další přínos 
workshopu.  
   Geotermální projekt se v Lito-
měřicích nachází ve své poslední 
fázi. Zbývají zajistit finance. 
Naděje představitelů radnice se 
přitom upírají k evropským do-
tačním titulům, jež budou vypsá-
ny na nové programovací období.  
Litoměřice přitom již v období let 
2007 – 2013 prokázaly, že evrop-
ské dotace čerpat umějí.    (eva)
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   Město Litoměřice je přátelské i 
k seniorům. Ve dnech 20. dubna 
až 30. května proběhne řada zají-
mavých akcí pro občany starší 60 
let.  Prezentovat své činnosti zá-
bavnou formou chtějí neziskové 
organizace, které si zároveň při-
pravily i soutěže, dny otevřených 
dveří a další zajímavé aktivity s 
názvem „Místa v Litoměřicích 
přátelská nejen seniorům“.
   „Na přípravách programu se 
podílelo hned patnáct organiza-
cí,“ uvedla koordinátorka pro-
jektu Zdravé město Litoměřice 
Rita Vlčková.  Ceny jsou při-
praveny pro všechny účastníky, 
kteří navštíví minimálně sedm 
nabízených akcí. Na stanovištích 
bude připraveno i  malé občer-
stvení. „Hlavní cenu, poukázku 
na zboží v hodnotě dva tisíce 
korun dle vlastního výběru, 
získá účastník, který absolvuje 
největší počet aktivit z připrave-
ného programu,“ upozornila na 
možnost výhry Rita Vlčková.
   Zájemci se mohou od 12. dub-
na hlásit v informačním centru 
v podloubí radnice na  Mírovém 
náměstí, kde budou po celou 
dobu konání akce k vyzvednutí 
startovací karty s programem 
a informacemi, které jsou i na  
internetových stránkách http:
//zdravemesto.litomerice.cz/. 
   Akci připravilo Zdravé město 
Litoměřice společně s partnery 
v rámci kampaně „30 dní pro ne-
ziskový sektor“, spolufinancova-
né z Programu švýcarsko-české 
spolupráce.                          (eva)

   Cenu Aloise Klára osobnosti, 
která se významně zasloužila o 
rozvoj sociální oblasti ve městě 
Litoměřice, převzala 8. března 
dlouholetá ředitelka Diecézní 
charity Litoměřice Růžena Kav-
ková. K předání ocenění tento-
kráte došlo ve Fuldě, které je 
partnerským městem Litoměřic.
    Organizace slavnostního aktu 
se ujala Diakonie Českobratrské 
církve evangelické. Vzhledem 
k podpoře  Česko - německého 
fondu budoucnosti získal ocenění 
nejen zástupce navržený městem 
Litoměřice, ale i partnerským 
městem Fulda. Keramického 
anděla, pocházejícího z chráněné 
dílny Diakonie ČCE v Litomě-
řicích, tak kromě Růženy Kav-
kové převzala i Irene Kersting, 
nevidomá dobrovolnice, která 
se ve Fuldě a okolí věnuje již 40 
let práci s nevidomými a jinak 
handicapovanými lidmi. 

   Na závěr česko - německého 
setkání, jehož součástí byla také 
výstava věnovaná Aloisi  Kláro-
vi, poděkovala Růžena Kavková 
za udělení ceny v německém 
jazyce. Pozadu nezůstala ani 
druhá oceněná Irene  Kersting, 
vedoucí spolku zrakově postiže-
ných v německé Fuldě, která je 
původem z českého Bedřichova, 
odkud musela jako dítě spolu s 

ostatními občany německého 
původu  po válce odejít. Poté, co 
převzala cenu, zazpívala českou 
hymnu.  
    „Paní Kersting tak symbolicky 
zaslala ocenění i pozdrav zpět 
do Litoměřic jako výraz naděje 
pro všechny lidi s postižením a 
s prosbou o mír mezi národy,“ 
tlumočí vzkaz městu Litoměřice 
Zdeněk Bárta, zástupce Diakonie 
ČCE, který předával společně se 
starostou Fuldy v mramorovém 
sále tamního zámku ceny oběma 
ženám. Za město Litoměřice jim 
blahopřála vedoucí odboru sociál-
ních věcí a zdravotnictví městské-
ho úřadu Renáta Jurková. 
   Alois Klar byl  filolog, pedagog 
a filantrop, profesor litoměřické-
ho gymnázia a pražské univer-
zity, děkan filosofické fakulty, 
zakladatel a první ředitel Kláro-
va ústavu pro slepce. Narodil se 
v Úštěku.                             (eva)

   Poradna pro osoby v zadluže-
nosti rozšířila otevírací hodiny. 
Navštívit ji můžete každý týden 
od úterý do čtvrtka. 
   Poradna provozovaná Diecézní 
charitou Litoměřice pomáhá řešit 
dluhy již šest let. Z počátku byla 
otevřena pouze ve středu, postu-
pem času přibyl další poradenský 
den. Protože ani po tomto rozší-

ření nebyla schopná bez čekacích 
lhůt naplnit poptávku po svých 
službách, rozšířila je na tři dny 
v týdnu. Především díky štědré 
finanční podpoře města Litomě-
řice je poradna od března letoš-
ního roku otevřena vždy v úterý 
a ve středu v době od 8:00 – 12:
00, 12:30 – 15:30 hodin a nyní 
nově také ve čtvrtek od 8:00 do 

12:00 hodin. 
   Poradna poskytuje jako sociál-
ní službu odborné poradenství. 
Uživatelům pomáhá zorientovat 
se v dluhové situaci a naplánovat 
kroky k jejímu řešení, včetně 
vypracování návrhu na oddlužení 
(tzv. osobní bankrot). 
   Sídlí na adrese Dómské náměs-
tí 10, Litoměřice a kontaktovat ji 
můžete také na telefonním čísle: 
416 733 487 případně na e-mai-
lu: ubytovna@dchltm.cz nebo 
cizinci@dchltm.cz.               (ek)

    Se zástupci sedmi církevních 
sborů působících spolu s Římsko-
katolickou církví na území města 
se 18. března v salonku hradu 
setkal starosta Ladislav Chlupáč.  
Cílem setkání bylo informovat 
představitele města o dění v jed-
notlivých církevních sborech a 
dohodnout se na způsobu další 
spolupráce. Starosta Chlupáč zase 
přítomným přiblížil aktuální dění 
ve městě a poukázal na jeho po-
třeby.  „Je i vaší zásluhou, že jsme 
městem vyznačujícím se propra-
covanou strukturou sociálních 
služeb,“  konstatoval starosta. 
   Jednotlivé sbory však v Lito-
měřicích neposkytují jen služby 
sociálního charakteru. Spektrum 
jejich činností je daleko rozma-
nitější.  Představitelé církví proto 
přivítali možnost představit svou 
činnost prostřednictvím příštího 
vydání Radničního zpravodaje. 

(eva)

STÁRNOUT SE 
DÁ AKTIVNĚ ŘEDITELKA CHARITY PŘEVZALA 

VE FULDĚ CENU ALOISE KLÁRA

PORADNA PRO ZADLUŽENÉ 
ROZŠIŘUJE PROVOZNÍ DOBU

STAROSTA SE 
SETKAL SE 

ZÁSTUPCI CÍRKVÍ

Zleva Pavel Kalous, kazatel evangelikálního společenství Ichthys, 
Jaroslav Pleva, kazatel baptistů, Marek Krupica, pravoslavný, Li-
buše Mikušková, husitská církev, Jan Matoušek, adventista, starosta 
Ladislav Chlupáč, Zdeněk Brož, metodista, Petra Anna-Marie Kot-
ková, husitka, a Zdeněk Bárta z Českobratrské církve evangelické.               

Foto Eva Břeňová

20. 4.  Zasaď svůj strom – Po-
žární cesta za ZŠ Havlíčkova (od 
9.00)
24. 4.  Prezentace o Mongolsku 
– Diecézní charita (od 9.00)
25. 4.  Seniorský trojboj – Do-
mov U Trati (od 10.00)
26. 4.  Počítač pro seniory – Kli-
ka1, Osvobození 19 (od 9.00)
29. 4.  Diskuzní fórum „Desatero 
problémů Litoměřic“ (od 16.00 
v Domě kultury)
2. 5.  Klub techniky, DDM Roz-
marýn (od 16.00)
4. 5.  Geocaching – senioři společ-
ně s vnoučaty -  DDM Rozmarýn 
(od 10.00)
6. 5.  Virtuální univerzita třetího 
věku – VOŠ, OA, SOŠ a JŠ EKO-
NOM (od 14.00)
7. 5.  Trénink paměti a beseda 
„Jak se žije s psychózou“ -  FO-
KUS Labe (od 9.00)

HARMONOGRAM 
DALŠÍCH AKTIVIT

Foto: Edith Kroupová

Dokončení na straně 8



 Litoměřice mají širokou síť so-
ciálních služeb a služeb zaměře-
ných na pomoc, péči a aktivizaci 
nejen seniorů. Aktivity pro starší 
občany města zajišťuje například 
Knihovna Karla Hynka Máchy, 
kde se každé páteční dopoledne 
scházejí senioři v rámci Klubu 
aktivního stáří. Dále knihovna 
nabízí výuku angličtiny a začí-
nají kurzy počítačové gramot-
nosti. Pro všechny, kteří mají 
hlavu plnou nápadů a chtějí se o 
ně podělit, je určen klub LiPen, 
jehož členové se schází každé 
úterý v odpoledních hodinách.  
Knihovna také nabízí seniorský 
pas, jehož registrace je pro ob-
čany starší 65 let zdarma. 
    Senioři mohou také navštěvo-
vat počítačové kurzy, které za fi-
nanční podpory města Litoměři-
ce poskytuje občanské sdružení 
Klika 1 v ulici Osvobození 19. 
Zde probíhá výuka zaměřená na 
získání vědomostí a dovedností 
v oblasti základních počíta-
čových programů, internetu i 
e-mailové komunikace. Zájem 
ze strany veřejnosti je vysoký, 
do kurzů se senioři přihlašují 
několik měsíců dopředu. 
   Volný čas mohou aktivní se-
nioři trávit také v Klubu seniorů 
v Alšově ulici. Zde probíhají 
přednášky, rekondiční cvičení, 
ruční výtvarné práce a mnoho 
dalších aktivit. Rozvrh naplá-
novaných aktivit na daný měsíc 
je umístěn na nástěnce klubu 
v ulici 5. května. 
    Péči i další aktivity zajišťují 
místní zařízení sociální péče. 
Jedná se především o domovy 
pro seniory – Domov na Dóm-

ském pahorku, Charitní domov 
sv. Zdislavy a Domov U Trati. 
Určeny jsou seniorům, kteří 
mají sníženou soběstačnost.  
Pracovníci Domova U Trati při-
pravují pro své obyvatele řadu 
možností, jak trávit volný čas 
– jedná se například o zábavná 
odpoledne s různou tématikou, 
výtvarné práce nebo besedy. 
V domově je velmi aktivní pě-
vecký sbor Bábinky.  
    Mnoho akcí v podobě předná-
šek, besed, výstav a hudebních 
představení probíhá i v dalším 
domově pro seniory – v Domově 
na Dómském pahorku. Aktivity, 
které zde probíhají, jsou určeny 
nejen pro uživatele služby, ale 
pro všechny občany města. 
Akce s vánoční tematikou si pro 
své klienty připravili v prosinci 
i pracovníci charitního domu sv. 
Zdislavy. Určen je pro seniory i 
pro ty, kteří trpí poruchami pa-
měti z důvodu Alzheimerovy 
choroby nebo stařecké demence. 
V neposlední řadě zajišťuje péči 
o seniory místní pečovatelská 
služba, která navštěvuje klienty 
v domácnostech. 
    Plánování sociálních služeb se 
věnuje tzv. komunitní plánová-
ní, které má několik pracovních 
skupin. Skupina pro seniory je 
složena ze zástupců poskytova-
telů sociálních služeb a schází se 
pravidelně každý měsíc. Schů-
zek se mohou účastnit i uživatelé 
služeb. Přehled všech služeb ne-
jen pro seniory, ale pro všechny 
občany města, naleznete v elek-
tronickém katalogu sociálních 
služeb na webovém portálu 
http://komplan.litomerice.cz/. 

Internetové stránky obsahují i 
pozvánky na nejrůznější akce, 
články a další informace o soci-
álních službách. V roce 2012 byl 
vytvořen dokumentární film o 
poskytovaných sociálních služ-

bách, který je možné shlédnout 
na stránkách města Litoměřice 
http://radnice.litomerice.cz/
komunitniplan.html.  

Jana Hanousková, odbor 
soc. věcí a zdravotnictví MěÚ

PŘEHLED SLUŽEB PRO SENIORY:

Domovy pro seniory (známé jako domovy důchodců, služba 
je určena pro seniory se sníženou soběstačností)
Domov na Dómském pahorku, Zahradnická 4, tel.: 417 770 011, 
www.fchltm.cz 
Charitní domov sv. Zdislavy, Dominikánské náměstní 1, tel.: 
416 731 429, www.fchltm.cz 
Domov U Trati, U Trati 3, tel.: 416 735 294, www.csplitome-
rice.cz 
Domovy se zvláštním režimem (služba je určena pro osoby 
trpící poruchami paměti z důvodu Alzheimerovy choroby nebo 
stařecké demence)
Charitní domov sv. Zdislavy, Dominikánské náměstí 1, tel.: 
416 731 429, www.fchltm.cz 
Týdenní stacionář (pro seniory se sníženou soběstačností, po-
byt v zařízení je na přechodnou dobu)
Domov na Dómském pahorku, Zahradnická 4, tel.: 417 770 011, 
www.fchltm.cz
Pečovatelské služby (určeno pro osoby se sníženou soběstač-
ností, péče je poskytována v domácnosti uživatele)
Domy s pečovatelskou službou + pečovatelská služba, Šver-
mova 16, tel.: 416 735 110, www.fchltm.cz 
Sluníčko - Komplexní domácí péče a terénní sociální služba, 
Mírové náměstí 9, tel.: 606 061 164, adpslunicko.cz   
Hospicová a paliativní péče, odlehčovací služby, poradna a 
půjčovna kompenzačních pomůcek
Hospic sv. Štěpána, Rybářské náměstí 4, tel.: 416 733 185, 
www.hospiclitomerice.cz
Aktivizační a volnočasové činnosti pro seniory: 
Klub seniorů, Alšova 8
Knihovna Karla Hynka Máchy, Mírové náměstí 26, tel.: 416 
732 453, www.knihovnalitomerice.cz 
Klika1, Osvobození 19, klika1@seznam.cz 
Dobrovolnické centrum, Dómské nám.10, tel.: 416 733 487
www.dchltm.cz

•
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  Za zvuků studentské hymny a 
hymny České republiky ukončili 
třetí semestr studenti Univerzity 
třetího věku provozované Vyšší 
odbornou školou, Obchodní 
akademií a Střední odbornou 
školou EKONOM v Litoměři-
cích.  Pamětní listy připomína-
jící slavnostní okamžik převzala 
v obřadní síni městského úřadu 
z rukou starosty Ladislava Chlu-
páče a Miroslava Pokorného, 
ředitele školy, zhruba dvacítka 
seniorů, mezi nimiž nechyběli 
jak senioři, kteří důchodového 
věku dosáhli teprve nedávno, tak 
i téměř devadesátiletí lidé.  
   Obdiv k jejich zájmu o vzdě-
lání vyjádřil v úvodu slavnosti 
starosta Chlupáč. „Je spousta 
lidí, kteří ve vašem věku přestá-
vají být aktivní a ztrácejí kontakt 
s okolím. Vy mezi ně nepatříte, 
za což máte můj obdiv. Mladá 

generace by si 
měla vzít pří-
klad z aktiv-
ního přístupu 
k životu a z 
vašeho zájmu 
o celoživotní 
v z d ě l á n í , “ 
k o n s t a t o v a l 
starosta, který 
zároveň podě-
koval řediteli 
E K O N O M u 
M i r o s l a v u 
Pokorného za 
možnost, kte-
rou v Litomě-
řicích škola 
s e n i o r ů m 
nabízí. 
    Zpravidla tři roky trvající 
výuka na univerzitě třetího věku 
probíhá v zimním a letním se-
mestru. Určena je lidem starším 

padesáti let 
bez ohledu na 
dosažené před-
chozí vzdělání. 
„Rozdělena je 
do šesti před-
nášek, jež se 
konají jednou 
za čtrnáct 
dní. Každá 
přednáška je 
zakončena tes-
tem, semestr 
pak závěreč-
ným testem, 
který studenti 
vyplní na po-
čítači v klidu 
domova,“ cha-
rakterizovala 

vzdělávací proces lektorka Olga 
Maťáková. Nejde o studium 
akademické, ale celoživotní, při-
čemž přijímací řízení neprobíhá. 

Studium je zdarma. Účastníci 
hradí pouze administrativní po-
platek, který nepřesahuje 300 
korun za semestr. 
  Výuka je přitom uzpůsobena 
potřebám starších lidí. „Jed-
notlivé přednášky jsou nahrány 
jako dokument a koncipovány 
s velkým důrazem na názornost 
a zajímavost. Jsou pro lepší 
zapamatovatelnost prokládány 
opakovacími otázkami a závě-
rečným shrnutím. Student má 
možnost si přednášku doma 
znovu pustit a po částech ji 
studovat,“ uvedl ředitel školy 
Pokorný.  V konzultačním stře-
disku v Litoměřicích je tématem 
letního semestru „Kouzelná geo-
metrie“, která se zaměřuje přede-
vším na architekturu. V konzul-
tačním středisku v Roudnici nad 
Labem je zase studium zaměřeno 
na téma „Zdraví“.  Eva Břeňová 

SENIOŘI MOHOU VYBÍRAT Z ŘADY AKTIVIT 

STUDENTY UNIVERZITY TŘETÍHO VĚKU OCENIL STAROSTA

Pamětní list s úsměvem na tváři 
převzala z rukou starosty i PhDr. 
Soňa Malá z Litoměřic, která je ve 
svých 85 letech nejstarší účastnicí 
studia.                Foto Eva Břeňová  
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 Nový mobilní rentgenový 
přístroj, tzv. C- rameno, byl 
uveden do provozu v městské 
nemocnici.  Investici ve výši 
1,682 miliónu korun uhradilo 
město Litoměřice, které je 
zřizovatelem této příspěvkové 
organizace. 
   „Na podzim loňského roku 
jsme se dostali do složité situa- 
ce, kdy se nám najednou porou-
chaly oba pojízdné rentgeny, 
které naši chirurgové používají 
na operačních sálech. Jeden 
z nich se podařilo opravit, ale u 
druhého již byly opravy velmi 
nákladné. Proto jsme požádali 
město, aby nám pomohlo nena-
dálou situaci řešit,“ komentuje 
událost předsedkyně Správní 
rady a výkonná ředitelka ne-
mocnice Stanislava Pánová. 
   Slavnostního uvedení C- ra-
mene do provozu byl přítomen 
i místostarosta  Karel Krejza. 
„Město se vždy snaží pomoci 
v situacích, kdy je potřeba 
urgentně řešit nenadálé  problé-
my. Přestože jsme tuto investici 
v rozpočtu neměli, zareago-
vali jsme rychle, aby nedošlo 
k omezení péče o poraněné 
pacienty. Nemocnici se nako-
nec podařilo pořídit přístroj za 
méně peněz, než kolik jsme 
počítali. Původní odhadovaná 
částka byla 2,5 miliónu korun,  
konečná investice byla téměř o 

milion korun nižší. Nyní řešíme 
podobný případ, kdy vypověděl 
službu pro změnu stacionární 
rentgen, tedy skiagrafický 
přístroj. Zvážíme, zdali zbylé 
prostředky z C- ramene ne-
přesměrovat do nákupu tohoto 
zařízení. Tam již ale bude 
pořizovací hodnota dosahovat 
hranice 5 miliónů korun,“ uvedl 
v této souvislosti místostarosta 
Krejza. 
   C – rameno je přístroj, který 
používají zejména traumatolo-
gové pro snímkování pacienta 
v průběhu operace. S novým 

přístrojem jsou spokojeni, a 
to jak po stránce kvality zob-
razení, tak také proto, že jde o 
moderní přístroj s minimalizací 
dávky záření. 
   Jeden z lékařů „traumatýmu“  
litoměřické nemocnice Libor 
Dostál situaci komentoval 
slovy: „Jsme rádi, že nakonec 
v soutěži uspěl přístroj GE OEC 
FLUOROSTAR 7900, který 
jsem si měl možnost vyzkoušet 
již za svého působení v Ústí 
nad Labem. Je to velmi kvalitní 
přístroj s výbornými parametry 
a snadnou ovladatelností.“

  Hemodialyzační středisko 
dlouhodobě provozované spo-
lečností Renart  i nadále bude 
součástí Městské nemocnice 
v Litoměřicích. Postoj města, 
které je zřizovatelem nemocnice, 
prezentovali starosta Ladislav 
Chlupáč a místostarosta Karel 
Krejza Ivanu Klenerovi, který 
středisko v prostorách pronaja-
tých od litoměřické nemocnice 
již dvacet let provozuje. Stalo se 
tak v pátek 15. března na společ-
né schůzce na radnici. 
  Hemodialyzační středisko ve-
dené Ivanem Klenerem oslaví 
11. května dvacet let své exis-
tence. Nachází se ve čtvrtém 
patře pavilonu patřícího interně. 
Jeho nedílnou součástí je i nef-
rologická ambulance. 
  Před dvaceti lety bylo lito-
měřické zdravotnické zařízení 
jedním z prvních, které mělo 
hemodialyzační středisko. 
„Na jeho vybudování neměla 
nemocnice podmínky a teh-
dejší vedení akceptovalo mou 
nabídku provozovat v jejích 

prostorách hemodialýzu privát-
ní,“ vzpomíná na začátky Ivan 
Klener.  
  „V současné době k nám pra-
videlně dochází 67 pacientů ze 
spádové oblasti Litoměřicka, 
občas i z Ústecka nebo Měl-
nicka,“ dodává doktor Klener. 
Nejstaršímu klientovi je 90 let, 
nejmladšímu dvacet. Stará se 
o ně deset zdravotních sester a 
dva lékaři. Ošetří několik sto-
vek pacientů se selháním ledvin 
ročně. 
 Chronické selhání funkce 
ledvin je zákeřné onemocnění. 
Probíhá mnohdy bezpříznakově, 
bezbolestně  nebo s minimem 
příznaků (vysoký tlak, otoky no-
hou, bílkovina v moči) a pak sta-
čí pověstná „ poslední kapka“, 
a organismus rychle podlehne 
vnitřní otravě. Záchranou v ta-
kovém případě je hemodialýza, 
tedy metoda odstraňování od-
padních látek, jako např. draslík, 
močovina, a nadbytečné vody z 
krve při selhání ledvin. Pacient ji 
absolvuje třikrát týdně.   (eva)

 Dvě nejstarší obyvatelky 
města slavily narozeniny. 
První z nich byla paní Milada 
Nečesaná, které 18. února 
přišli opět po roce starosta  
Ladislav Chlupáče a vedou-
cí odboru sociálních věcí 
a zdravotnictví městského 
úřadu Renáta Jurková popřát 
hodně zdraví a životní poho-
dy u příležitosti jejích 102. 
narozenin. 
   Paní Nečesaná žije v ulici 
Kosmonautů v domě s pečo-
vatelskou službou. Stará se 
o ni dcera Miloslava Putno-
vá, která bydlí v sousedním 
objektu. „Maminka vstává 
kolem půl deváté, poté posní-
dáme, dáme si kávu, na níž 
přijdou i některé přítelkyně. 
Po obědě si jde odpočinout 
a odpoledne spolu každý den 
jdeme na krátkou procház-
ku,“ popsala dcera průběh 
dne seniorky, kterou trápí 
snad jen horší sluch. Jak však 
říká, má ráda lidi a každý den 
skleničku piva a dobrého 
vína.                               (eva)    

 Nejstarší obyvatelkou 
města  je však paní Rozálie 
Kočárková. S kyticí a dár-
kovým košem za ní vyrazili 
19. března do Domova pro 
seniory na Milešově, kde již 
několik let žije, místostarosta  
Jan Szántó a vedoucí odboru 
sociálních věcí a zdravot-
nictví Renáta Jurková. Paní 
Kočárková, právě slavící své 
105. narozeniny, je přivítala s 
úsměvem na tváři a s dobrou 
náladou.                         (eva)

NEJSTARŠÍ
OBYVATELKY

MĚSTA SLAVILY

MĚSTO KOUPILO NEMOCNICI NOVÉ C-RAMENO

Místostarosta Krejza si prohlédl nový rentgenový přístroj, který měs-
to nemocnici koupilo.                                        Foto Naďa Křečková

PROVOZ HEMODIALÝZY 
ZŮSTÁVÁ BEZE ZMĚN

Paní Nečesané přál i starosta 
Chlupáč.

Nejstarší obyvatelce popřál 
místostarosta Jan Szántó.

9. 5.  Poradna pro zadlužené – „pro-
dejní zájezdy“ - Diecézní charita 
Litoměřice (od 9.00)
10. 5.  Klub aktivního stáří – Knihov-
na K. H. Máchy (od 9.00)
13. 5.  Univerzita třetího věku, 
moderní technologie, virtuál-
ní realita – Gymnáziu, SOŠ a
SOU, o.p.s. (od 14.00)
14. 5.  Workshop „Plstění“ – Diako-
nie ČCE (od 10.00)
16. 5.  Cesta historickými Litoměři-
cemi s průvodcem – Centrum cestov-
ního ruchu (od 14.00)
21. 5.  Workshop „Práce s kerami-
kou“ – Diakonie ČCE (od 12.30)
22. 5.  Setkání v Klubu důchodců 
– Alšova ulice (od 14.00)
23. 5.  „Herbář pod lupou“ - výtvar-
ný happening v Jiráskových sadech 
(od 15.00)
24. 5.  „Prohlídka gotického hra-
du“ – Centrum cestovního ruchu (od 
13.00)
27. 5.   Relaxace v pohybu – tělo-
cvična MŠ a ZŠ Lingua Universal 
(od 15.00)
28. 5.  Autorské čtení Klubu tvůrčí-
ho psaní LiPen (od 15.30)

HARMONOGRAM 
AKTIVIT PRO SENIORY
Dokončení ze strany 6
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    Vyšší odborná škola, obchodní 
akademie a střední odborná ško-
la EKONOM rozšiřuje nabídku 
maturitních oborů. Od nového 
školního roku přichází s oborem 
Mediální komunikace. Jeho 
cílem je vychovat mladé lidi, 
kteří se uplatní jak v tiskových, 
tak elektronických médiích. 
Mají umět psát novinové články, 
rozumět reklamě, zacházet s ka-
merou a tvořit reportáže jak pro 
televizi, tak i rádio. 
   „Je to jediný obor tohoto typu 
v českém středním školství. Rádi 
bychom otevřeli jednu třídu,“ 
informoval ředitel  Ekonomu 
Miroslav Pokorný. Práci s kame-
rou se učí již současní studenti.  
Do politického dění ve městě se 
zapojili tím, že začali natáčet a 
připravovat reportáže z jednání 
městského zastupitelstva. 

  Ekonom TV vzniká ve spo-
lupráci s televizní stanicí 
Regionálnítelevizí.cz, která 
vysílá nekódovaně na satelitu, 
v kabelových sítích včetně UPC 
v Litoměřicích a je možné ji 
naladit také na novějších set-top-
-boxech. 
  „Do budoucna připravujeme 
vlastní magazín ze života stu-
dentů a mladých lidí vysílaný 
v Regionálnítelevizi.cz. Naši 
žáci budou nejen natáčet, ale 
také povedou studentskou firmu 
a prodávat inzerci magazínu. 
Vyzkouší si tak nejen práci s 
kamerou, ale hlavně obchod, 
jednání s podnikateli nebo 
vedení reálného účetnictví. Vy-
dělané finance jim zůstanou,“  
upozornil na chystané novinky 
ředitel školy Miroslav Pokor-
ný.                                  (jd, eva)

 Středisko křesťanské pomoci 
Klubíčko otevře 1. září mateř-
skou školku s celodenním pro-
vozem. Půjde o menší školku s 
kapacitou do 20 dětí s důrazem 
na osobní přístup k rozvoji 
dítěte a kontakt s rodiči. Regis-
trována je ve školském rejstříku 
Ministerstva školství s garan-
cí předškolního vzdělávání.
   Školka bude otevřena ve stá-
vajících prostorách mateřského 
centra Klubíčko. Mateřské cen-
trum bude i nadále nabízet své 
služby, ale v nových prostorech 
přízemí téže budovy. Navázá-
ním obou služeb umožníme, 
aby se děti při návštěvě mateř-
ského centra mohly průběžně 
seznamovat s prostředím i per-
sonálem mateřské školy, čímž 
usnadníme případný přechod 
dítěte z péče matky do péče pe-
dagogických pracovnic školky.

   Klubíčko se také rozhodlo 
na podporu rodiny a stabiliza-
ce manželství nabídnout kurz 
Manželské večery. Je určen 
pro manželské páry a posky-
tuje praktické dovednosti pro 
překonávání obtíží či nesoula-
du v manželství nebo také pro 
zlepšení a posílení dobrých 
partnerských návyků. Specifi-
kum kurzu spočívá v tom, že se 
nejedná o přednášky či skupino-
vá sezení, ale důraz je položen 
na vzájemnou komunikaci mezi 
manžely v páru, a to na předem 
stanovená témata. 
   I letos bude Klubíčko spolu-
pořádat od 14. do 19. července 
prázdninový softbalový camp 
v Litoměřicích. Bude to již 6. 
ročník této pro děti a mládež 
oblíbené akce. Více na http:
//www.umc.cz/skp.klubicko.        

Zdeněk Brož, ředitel

 Základní umělecká škola 
v Litoměřicích bude mít po 
dvaceti letech nové vedení. Do 
důchodu na konci školního roku 
odchází Václav Neužil. Školní 
rok 2013/2014 již zahájí nový 
ředitel, který vzejde z výběro-
vého řízení vyhlášeného městem 
Litoměřice.
  Základní umělecká škola je 
příspěvkovou organizací města 
od roku 1995. Její historie však 
sahá až na počátek minulého 
století - do roku 1901, kdy byla 
v Litoměřicích založena Měst-
ská orchestrální škola, na jejíž 
tradici škola navazuje.
   Celková kapacita je 1200 žáků. 
V tomto školním roce se jich zde 
vzdělává 850.  „Za posledních 
dvacet let počet dětí výrazně 
narostl,“ uvedl ředitel Neužil. 
Zájem dívek o hudební vzdělání 
výrazně převyšuje zájem chlap-
ců. Například v roce 2011 bylo 
z celkového počtu 841 zapsa-
ných dětí hned 554 dívek. 
   Celkem 36 pedagogů zajišťuje 
výuku v několika oborech. Hu-
dební obor nabízí přípravnou hu-
dební výchovu, hru na hudební 
nástroje, sborový a sólový zpěv. 
Děti si mohou vybrat z nabídky 
hry na hudební nástroje, jako je 
klavír, elektrické klávesové ná-
stroje, akordeon, housle, viola, 
violoncello, kytara, elektrická 
kytara, baskytara, zobcová 
flétna, příčná flétna, hoboj,  
klarinet, fagot, saxofon, trubka, 
lesní roh, pozoun, tuba a bicí ná-
stroje. „Největší zájem přitom již 
tradičně bývá o klavír a klávesy 
a také o sólový zpěv. V posled-

ních letech stoupl i počet dětí 
hlásících se na hru na smyčcové 
nástroje. V zájmu zvýšení jejich 
motivace jsme založili smyč-
cový orchestr,“ dodává ředitel 
Václav Neužil. Naopak nulový 
zájem při loňských zápisech byl 
o fagot, hoboj, lesní roh a tubu.
   Při ZUŠ pracuje dětský pěvec-
ký sbor Litoměřický hlásek a 
jeho přípravné sbory Berušky a 
Kukačky. Škola má i několik or-
chestrů, a to orchestr dechových 
nástrojů, swingový Flautoband 
Úštěk, big band, junior band, 
rockový Schizzo band a smyčco-
vý komorní orchestr. 
  S činností literárně dramatic-
kého oboru úzce souvisí čin-
nost divadelních souborů LiDi 
a Mladivadlo. Zájmu se těší i 
výtvarný obor, v němž se děti 
věnují kresbě, malbě, prostorové 
a akční tvorbě.

 Učitelé litoměřické ZUŠ za-
jišťují výuku i v některých 
okolních obcích, a to v Bohu-
šovicích, Terezíně, Žalhosticích 
a Liběšicích. Detašované praco-
viště je pak v Úštěku. 
 Zápisy proběhnou v červnu. 
Cena školného zůstane stejná. 
Rodiče zaplatí na rok 2800 
korun za hru na hudební nástroj 
nebo sólový zpěv. 2400 korun 
činí žákovský příspěvek na sbo-
rový zpět, výtvarný a literárně 
dramatický obor. 
   „Město ročně stojí provoz ZUŠ 
1,2 milionu korun. Platy pedago-
gů jsou pak  hrazeny ze státního 
rozpočtu. Škola na ně dostává 
prostřednictvím krajského úřadu, 
a to v závislosti na  počtu žáků,“ 
dodala vedoucí odboru školství, 
kultury, sportu a památkové péče  
městského úřadu Andrea Křížo-
vá.                          Eva Břeňová 

    Do školních lavic usedne v 
Litoměřicích ve školním roce 
2013/2014 více prvňáčků než 
v roce letošním. K zápisům do 
prvních tříd se 6. a 7. února do-
stavilo 417 dětí. Pravděpodob-
ně šest desítek z nich dostane 
odklad povinné školní docház-
ky.  Nový školní rok tak prvně 
zahájí odhadem 350 dětí, tedy 
o čtyři desítky více než v roce 
předchozím. 
   „Dostavil se silný populač-
ní ročník, který v roce 2010 
způsobil výraznější převis 
poptávky nad nabídkou míst 
v litoměřických mateřských 
školách,“ vysvětlila vedoucí 
odboru školství, kultury, spor-
tu a památkové péče Andrea 
Křížová. 
   V tuto chvíli ještě není zřejmé, 
kolik rodičů požádá o odložení 
základní povinné školní do-
cházky. V loňském roce bylo 
uděleno čtyřicet odkladů.
   Základní školy disponují ka-
pacitou, jež zaručuje umístění 
všech zájemců. Některé školy 
mají tradičně převis, ale jiné 
jsou schopné svoji kapacitou 
vzdělání žákům zajistit. Nejvíce 
dětí již tradičně přišlo na Ma-
sarykovu ZŠ, a to 96. Jen o tři 
méně dorazily na ZŠ Ladova a 
92 chlapců a holčiček se přišlo 
zapsat na ZŠ Boženy Němco-
vé. Tři třídy prvňáčků plánuje 
v příštím školním roce otevřít 
ZŠ Ladova a ZŠ U Stadionu. ZŠ 
Boženy Němcové a Masaryko-
va škola by také naplnily tři tří-
dy, nicméně kapacitní možnosti 
jim to neumožňují.            (eva)

PRVŇÁČKŮ 
LETOS PŘIBUDEZÁJEM DĚTÍ O HUDEBNÍ VZDĚLÁNÍ STOUPÁ

Na Jaroslavení se ve foyer hradu představil v sobotu 23. března big 
band.                                                                      Foto Eva Břeňová 

EKONOM NABÍZÍ NOVÝ OBOR
 - MEDIÁLNÍ KOMUNIKACI 

KLUBÍČKO OTEVŘE ŠKOLKU
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   Série fotografií dokumentující 
procházku přírodou Malé Fatry 
zahájila „kulturní“ sezónu v 
kavárně Fér Kafe v parku Vác-
lava Havla. Své snímky zde až 
do května  představuje Gabriela 
Šidláková. 
   Občanské sdružení ProLUKA, 
které kavárnu provozuje, tak 
zahájilo letošní kulturní aktivity. 
„Určitě chceme pokračovat v 
hudebních večerech, prostory 
kavárny opět představí v průběhu 
roku díla několika amatérských 
tvůrců a fotografů z regionu, děti 
se opět mohou těšit na loučení se 
školním rokem a na tvůrčí letní 
dílny, které probíhaly i v loň-
ském roce ve spolupráci s Díl-
nou ručního papíru. Tematické 
bude povídání o alternativních 
přípravách kávy a prázdninový 
fairtradový víkend, zaměřený 
na besedy se zajímavými lidmi, 
projekci fotografií ze zemí a míst 
zapojených do FT, fairtradovou 
módu a ochutnávku fairtrado-
vých výrobků. Kreativní lidé se 
mohou těšit nejen na jarmarky, 
ale také na tvůrčí workshopy 
pro dospělé. S Hynkovým hra-
vým divadlem plánujeme letní  
divadelní představení pod širým 
nebem a se Severočeskou galerií 
výtvarného umění zapojení do 
letošní Muzejní noci. Chybět 
nebude určitě i silvestrovský oh-
ňostroj pro děti, který loni sklidil 
velké ovace,“ prozradila plány 
Petra Dostalová.
   Zajímavostí jistě bude i spo-
lupráce s Agenturou ochrany 
přírody a krajiny CHKO České 
středohoří. Ta by měla pro letošní 
rok otevřít přístup do parku Vác-
lava Havla  přes své prostranství 
přímo z ulice Michalské.      (pd)

   Polovina obyvatel Litoměřic, 
přičemž jde hlavně o velmi 
mladé lidi, zná výraz fair trade. 
Vyplynulo to z průzkumu pro-
bíhajícího v lednu a v únoru v 
Litoměřicích, které byly společ-
ně se Vsetínem prvním městem 
v České republice, jež získaly 
status Fairtradové město.  Vý-
sledky průzkumu byly členům 
Řídící skupiny pro fair trade 
v Litoměřicích a pozvaným 
hostům prezentovány v zaseda-
cí síni městského úřadu.
   „Dosažených 52 procent lze 
považovat za velmi dobrý vý-
sledek,“ uvedl Tomáš Kravka 
z agentury MindBridge Con-
sulting, která výzkum zpraco-
vávala. Ukázalo se, že kampaň 
byla správně cílena na základní 
a střední školy, přičemž mladí 
lidé přenášeli své poznatky a 
zkušenosti dále do rodin, mezi 
své přátele. Za jednoznačně 
nejvýznamnější zdroj informací 
označili převážně starší re-
spondenti Radniční zpravodaj, 
vydávaný městem. Žáci a stu-
denti zase udávali, že čerpají in-
formace hlavně ze školy, z akcí 

organizovaných městem nebo 
z internetu. 
    Daleko nižší je však již 
povědomí o samotném obsahu 
výrazu fair trade. 31 procent 
respondentů se na dotaz, co 
znamená, omezilo na pouhý 
překlad – spravedlivý obchod. 
O tři procenta lidí méně uvedlo, 
že někdy zakoupilo fairtradový 
výrobek. Téměř vždy tomu tak 
bylo v Litoměřicích.  Myšlenku 
fair trade podporuje 69 % re-
spondentů, výrazněji více lidé 
s vyšším vzděláním.  
   S myšlenkou fair trade pak 
úzce souvisejí tzv. Rozvojové 
cíle tisíciletí (dále jen RCT). 
Povědomí o nich však je výraz-
ně slabší.  Nejčastěji jmenova-
ným obsahem poslání RCT byl 
boj proti chudobě a pomoc nebo 
podpora lidem z rozvojových 
zemí, dále pak boj proti hladu.  
   „Obecně lze shrnout, že k 
tématům fair tradu a Rozvojo-
vých cílů tisíciletí jsou výrazně 
vnímavější mladší lidé. Mezi 
dospělými je povědomí a pod-
pora i osobní zkušenost s ná-
kupem fairtradových výrobků 

významně závislá na úrovni 
vzdělání a častěji se vysky-
tuje u žen,“ shrnula výsledky 
manažerka projektu Marcela 
Trejbalová.  
    Průzkum proběhl v rámci 
ukončení dva roky trvajícího 
projektu Aware&Fair, na jehož 
realizaci získalo město Litomě-
řice dotaci od EU.                  

Eva Břeňová

   Projekt Aware&-
Fair, na jehož reali-
zaci získalo město 
Litoměřice dotaci 
od Evropské unie, po 
dvou letech končí. A 
s ním i koordinátor-
ka projektu Marcela 
Trejbalová, s níž 

se v následujícím rozhovoru ohlédneme za 
dosaženými výsledky.
   Po dvou letech opouštíte oddělení pro-
jektů a strategií městského úřadu, kde jste 
jako koordinátorka připravovala akce 
vedoucí ke zvýšení povědomí o fair trade 
a Rozvojových cílech tisíciletí. S jakým 
pocitem odcházíte?
   „S pocitem, že se v průběhu dvou let po-
dařila zrealizovat řada pěkných akcí, z nichž 
některé proběhly v Litoměřicích vůbec po-
prvé.  Například módní přehlídka fairtrado-
vého oblečení spojená s návštěvou delegace 

z africké Malawi. Úspěch měly i fairtradové 
snídaně, pořádané na zahradě Masarykovy 
základní školy, sportovní akce Férové město 
v pohybu nebo divadelní workshop, na němž 
spolupracovali místní ochotníci. A tak bych 
mohla ve výčtu akcí pokračovat. Zorganizo-
vali jsme i šest desítek seminářů pro školy i 
veřejnost.  V rámci nich jsme oslovili téměř 
2,5 tisíce převážně mladých lidí a diskuto-
vali nad otázkou, jaká pomoc je skutečnou 
pomocí nebo se přímo zaměřili na fungování 
systému fair trade.“
    Skutečnost, že právě Litoměřice byly 
místem konání 1. Národní fairtradové 
konference lze nepochybně chápat i jako 
ocenění dosažených výsledků. Stejně 
tak fakt, že se Litoměřice společně se 
Vsetínem staly prvními městy v České 
republice, jimž byl předloni udělen status 
Fairtradového města, podporujícího spra-
vedlivý obchod. 
   „Z toho jsme měli velkou radost. Stejně tak 

ze skutečnosti, že v Litoměřicích je již dva-
náct provozoven, v nichž je možno zakoupit 
fairtradové výrobky, jako je káva, čokoláda, 
čaj apod. Osobně mě těší, že malé město 
jako Litoměřice se stalo součástí myšlenek, 
které přesahují hranice regionu, státu, ale i 
kontinentu.“ Navázali jsme řadu zajímavých 
zahraničních kontaktů a ve světě se o nás ví.
   Není vám tedy líto, že projekt  Aware&-
Fair v Litoměřicích končí? 
   „Projekt sice končí, ale aktivity Fairtra-
dového města nikoli. Stále bude při městě 
fungovat řídící skupina, jež má na starosti 
pokračování kampaně. Činit tak bude ve 
spolupráci se Zdravým městem Litoměřice. 
Například již 11. května od 10 hodin bude 
pořádat další férovou snídani na zahradě Ma-
sarykovy školy. Stačí si přinést fairtradové 
výrobky nebo výrobky z lokální produkce a 
společně posnídat. V případě zájmu o zapo-
jení do aktivit Fairtradového města pište na 
fairtrade@litomerice.cz.“          Eva Břeňová

FÉR KAFE OPĚT 
OŽIJE KULTUROU LITOMĚŘIČANÉ FAIR TRADE ZNAJÍ

Na jaře loňského roku proběhla na náměstí úspěšná přehlídka fairtradového oblečení. V létě pak opět na 
náměstí proběhla slavnost s prezentací fartradových výrobků.                                      Fota Eva Břeňová  

KOORDINÁTORKA PROJEKTU:  NEKONČÍME, JEDEME DÁL

CO JE FAIR TRADE?

Způsob obchodu, který 
poskytuje pěstitelům a ře-
meslníkům ze zemí globál-
ního Jihu možnost uživit se 
vlastní prací za důstojných 
podmínek. Výrobci v rámci 
systému fair trade dostávají 
za svou práci výkupní cenu, 
která odpovídá nákladům 
na pěstování či výrobu a 
zároveň umožňuje důstojné 
živobytí. Fair trade zaručuje 
férové obchodní podmínky, 
dodržování lidských a pra-
covních práv nebo šetrnost k 
životnímu prostředí. 
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   Ředitelka CCR Anna Matu-
lová provedla expozicí hradu 
hejtmana Ústeckého kraje Ol-
dřicha Bubeníčka. Stalo se tak 
6. března, kdy hejtman zavítal do 
konferenčního sálu hradu, kde 
předával pozvaným ženám kvě-
tiny u příležitosti Mezinárodního 
dne žen. V kulturním programu 
vystoupily i studentky Gymná-
zia, SOŠ, SOU Litoměřice, a to 
s přehlídkou účesů.             (eva)  

    Jedinečný zážitek nabídl Ples 
přátel vína, jenž se v březnu 
uskutečnil v sále Hradu Lito-
měřice. Ojedinělost spočívala 
v komorní a důstojné atmosféře, 
kterou nabízejí unikátní prosto-
ry objektu, v němž se snoubí 
historie s modernou.  Přestože 
zde za doprovodu bandu Rosti 
Pechouška tančilo zhruba 120 
lidí, bylo vyprodáno.
    „Sál hradu totiž primárně není 
určen pro pořádání plesů. I stolo-
vé uspořádání proto volíme tak, 
aby se zde lidé cítili komfortně 
a měli dostatek prostoru k tanci 
a k degustaci hradních vín, je-
jichž nabídka byla rozmanitá,“ 
upozornila vedoucí hradu Lenka 
Gottwaldová.                      (eva)

    CCR se připojí k Muzejní noci, 
jež bude 18. května probíhat 
v Litoměřicích hned na několika 
místech. Nádvoří hradu se v do-
bě od 17 do 21 hodin promění ve  
středověkou krčmu, v níž nebude 
chybět divadlo, prohlídky hradu 
v dobových kostýmech, dobré 
jídlo, pití, ani muzika.        (eva) 

  Turisticky atraktivní objekty 
Litoměřic a okolí, včetně za-
jímavých akcí, prezentovali 
od počátku roku již na třech 
veletrzích pracovníci Centra ces-
tovního ruchu Litoměřice (dále 
jen CCR). Z tohoto pohledu nej-
významnější akcí byla účast na 
22. ročníku veletrhu cestovního 
ruchu Holiday World, ve střed-
ní Evropě největší akce svého 
druhu, který probíhal v únoru na 
holešovickém výstavišti v Praze. 
Představilo se zde více než 890 
vystavovatelů z téměř 50 zemí.
   „Své zastoupení jsme měli 

společně s dalšími městy na 
stánku Ústeckého kraje, který 
patřil mezi největší vystavovate-
le,“ informovala ředitelka CCR 
Anna Matulová. Pracovníci 
CCR, jež je příspěvkovou or-
ganizací města, zvali odborníky 
na konferenci cestovního ruchu 
Stop and Stay, prezentovali nové 
propagační materiály města, 
mezi nimiž nechyběly trhací 
panoramatické mapy nebo mapa 
Litoměřic a okolí navržená ve 
formě vizitky. „Návštěvníci 
veletrhu se zajímali i o letáky 
s nabídkou ubytování, plán akcí 

na výstavišti Zahrady Čech, 
žádali informace o gotickém 
hradu a jeho vinařské expozici, 
o Vinařských Litoměřicích nebo 
Labské paroplavební společnosti 
a v hojné míře i cyklomapy,“ 
uvedla vedoucí informačního 
centra CCR Hana Mildová. Se 
způsobem prezentace města byl 
spokojen i starosta Litoměřic La-
dislav Chlupáč, který se na akci 
osobně přijel podívat. 
    Své zastoupení měly Lito-
měřice i v březnu na veletrhu 
v Ostravě a později i v Hradci 
Králové.                              (eva)

 Až do konce dubna patří 
foyaer hradu výstavě s názvem 
Expedice Maroko 2010. Koupí 
některého z vystavených sním-
ků,  zachycujících příběhy této 
africké země viděné očima členů 
ze skupiny FotoDružina, podpo-
říte hospic sv. Štěpána. Výtěžek 
z prodeje je určen právě tomuto 
zařízení.  V předchozích dvou 
letech putovala výstava po celé 
republice a vždy se setkala s vel-
kým zájmem veřejnosti. V Lito-
měřicích její pouť končí.    (eva)

ZVEME VÁS

DUBEN
5. 4. Povídání o víně – srovná-
vací degustace odrůdy Müller 
Thurgau, od 18 hodin (rezer-
vace nutná) 
12. – 13. 4. Vinařské Lito-
měřice 
18. 4. Brány památek doko-
řán (prohlídky hradu, městské 
věže Kalich)
25. - 26. 4. Stop and Stay 
(konference cestovního ruchu)

KVĚTEN
10. 5. Povídání o víně – srov-
návací degustace růžových 
a sladkých vín, od 18 hodin 
(rezervace nutná)
11. 5. Vernisáž  14. celostátní 
přehlídky dětských výtvar-
ných prací  Artama
18.5. Muzejní noc
24. 5. Hrad a podhradí, jak je 
návštěvník běžně nevidí (pro-
hlídky prostor hradu, jež není 
běžně přístupné)

LITOMĚŘICE SE PREZENTOVALY NA VELETRZÍCH

KOUPÍ FOTKY MAROKA
PODPOŘÍTE HOSPIC

HRAD HOSTIL
PLES PŘÁTEL VÍNA

V HRADU VZNIKNE 
STŘEDOVĚKÁ KRČMA

HEJTMAN SI PROHLÉDL 
EXPOZICI VÍN

   Několik stovek lidí navštívilo 
v průběhu sobotního dne nádvo-
ří a foyer litoměřického hradu. 
Probíhal zde totiž druhý ročník 
Jaroslavení. Ačkoliv je mottem 
akce vítání jara, mrazivé počasí 
jeho příchod neavizovalo. I pře-
sto bylo hlavně v útrobách hradu 
živo a veselo. 
   Hlavní slovo přitom měli mla-
dí umělci. Program v 10 hodin 
zahájil pěvecký sbor Litoměřic-
ký hlásek  s jarně koncipovaným 
repertoárem. Následoval příchod 
veselého kašpárka s rolničkami a 
s řadou soutěží. Zaujalo i vystou-
pení flétnového sboru Oethos. 
   Po poledni se hrad rozezněl 
skladbami v podání Big ban-
du Základní umělecké školy 
Litoměřice. Potlesk si posléze 
vysloužil i harmonikář Luboš 
Klaban s jarmarečními a jinými 
veselými písněmi, jehož vystou-
pení dokonce přimělo některé 
návštěvníky k tanci. Závěr kul-
turního programu patřil mládí. 
Členové divadelního  spolku  
Loudidlo v pásmu věnovaném  
lásce vzdali  hold Jiřímu Su-
chému. 
    Atmosféru blížícího se jara 

dokreslovalo zboží nabízené na 
pultech zhruba dvaceti stánků. 
Nechyběly rozmanitými tech-
nikami zdobené kraslice, bati-
kované šátky, ručně vyráběné 
šperky, před očima návštěvníků 
vázané květiny, vyřezávané 
ovoce. Návštěvníci si mohli 
zakoupit lahodné mošty, různé 
druhy pečiva, čaje a další zboží 
obdobného charakteru. Zájemci 
dostali příležitost nazdobit veli-
konoční vajíčko, případně sami 
si uplést nebo jen  zakoupit po-
mlázku. Obdiv sklízela maminka 
s dcerou Anetkou z Českolipska 
s kolovrátkem, na kterém střída-
vě předly. 
    „Jaroslavení není masovou 
akcí typu Úštěckého jarmarku. 
To nám ostatně ani prostory 
hradu neumožňují. Snažili 
jsme se nabídnout jarní akci 
komornějšího charakteru, která 
poskytuje obzvláště zdejším dě-
tem příležitost veřejně vystoupit 
a místním šikovným lidem zase 
dát šanci prezentovat se svou 
zručností,“ poukázala na smysl 
akce ředitelka Centra cestovního 
ruchu Litoměřice Anna Matulo-
vá.                                     (eva)

HRAD OŽIL JAROSLAVENÍM

Obzvláště děti lákala možnost obarvit si a nazdobit velikonoční vajíč-
ko.                                                                             Foto Eva Břeňová 

   „Voda nás spojuje“ je mottem 
letošního 5. ročníku konference 
cestovního ruchu Stop and Stay.  
I  tentokrát  proběhne v konfe-
renčním sále hradu, a to ve dnech 
25. a 26. dubna. Záštitu nad akcí, 
pořádanou CCR a určenou odbor-
níkům z oblasti cestovního ruchu, 
přijal ředitel agentury CzechTou-
rism Rostislav Vondruška. 
    Program je rozložený do dvou 
dnů. První den zahrnuje kromě 
jiného  několik bloků, a to Voda 
jako destinace, Voda jako doprav-
ní cesta a Voda a technika. Nemé-
ně zajímavý program, rozčleněný 
do sekcí Voda léčivá, Voda jako 
hrozba, Voda jako atrakce, Voda a 
adrenalin a sport, je připraven na 
následující den.                    (eva)

STOP AND STAY:
VODA NÁS SPOJUJE
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6. 4. Keramická dílna
Zahradní keramika, užitková i 
dekorativní keramika. Cena 100 
Kč / 1 h. Od 9 do 12 hod.
7. 4. Family cup, závody ko-
čárků. V Jiráskových sadech 
(od 15 h.). Závody ve sportovní 
chůzi v kategoriích maminky, 
tatínkové, prarodiče. Registrace  
do 5. 4. Připraven  doprovodný 
program a soutěže pro děti. Více 
na www.strollering.cz/zavody-
kocarku/zavody-2013.
12. – 13. 4. Noc a den v Roz-
marýnu. Akce pro školní děti od 
19 do 12 hodin, které stráví noc 
v DDM, kde je pro ně připravený  
program, tentokrát na téma jarní 
probuzení jara (noční pracovní 
dílny a druhý den dopoledne  
vycházka do přírody s pracov-
níkem CHKO). Cena 160 Kč. 
Přihlášky do  10. 4. 
13. 4. Geocaching. Hra pro mo-
zek a nohy. Sraz v DDM. Od 10 
do 13 h.
17. 4. Šperky z fima – pletení 
s fimem. Seminář zaměřený na 
tvoření  šperků z FIMA (od 16 
do 19.30 h.). Kurz pod vedením 
Halky Lacinové. Přihlášky do 
15. 4. 
19. 4. Den Země. Od 8,30 do 
13,30 hodin na dětském doprav-
ním hřišti. Pro žáky zákl. škol.
30. 4. Pálení čarodějnic
Program plný soutěží a odměn 
pro děti, volba miss čarodějnice, 
táborák s posezením u kytary 
a opékáním buřtíků, které je 
nutno si přinést. Slet čarodějnic 
a  veřejnosti je v 16.30 hod. u 
altánku na Střeleckém ostrově. 
Akce končí  ve 21.00 hod.
Po celý bude v kině Máj probíhá 
výstava výtvarných prací z vý-
tvarné soutěže Putování časem. 
1.5. Litoměřický tulipán. Eta-
pový závod v orientačním běhu. 
Info na  http://sites.google.com/
site/litomerickytulipan 
4. 5.  Rok šperku. Sobotní 
rukodělné dopoledne pro děti i 
dospělé. 
4. 5. 2013 Keramická dílna. 
Keramická dílna pro rodiče 
s dětmi .
4. 5. 2013 Geocaching. Sraz u 
DDM Rozmarýn v 10 hodin.
8. 5. O kalich starosty města. 2. 
ročník soutěže volných halových 
modelů. 
10. 5. 2013 Život pro zdraví 
V parku V. Havla od 14 do 17 h. 
Akce bude probíhat formou hap-
peningu, besed, volné ochutnáv-
ky, nákupu zdravých potravin a 
doplňků stravy. 
25. 5. 2013 Keramická dílna 
Tvořivé dopoledne. 
Více na www.ddmrozmaryn.cz. 

DDM ROZMARÝN

   Kavárna v kině Máj i nadále zůstane v provozu. 
Zavřena bude pouze o prázdninách, a to na dva 
týdny, jež představují dobu nezbytně nutnou k 
přestavbě interiéru kavárny.
    „Po deseti letech jsme ukončili smlouvu se sou-
časným nájemcem. Od července budeme kavárnu 
provozovat ve vlastní režii a zjišťovat možnosti, 
jak její služby s ohledem na návštěvníky kina dále 
rozšířit a vylepšit,“ odůvodnila ředitelka MKZ 
Věra Kmoníčková výpověď danou současnému 
provozovateli.  „Důraz budeme klást na úroveň 
poskytovaných služeb, efektivnější využití pro-
storu kinokavárny, například k projekcím s nižší 
návštěvností, a také cenovou politiku. Chceme  
mít jistotu, že zde nabízený sortiment zůstane do 
budoucna cenově přijatelný i pro dětského divá-
ka,“ dodala ředitelka Kmoníčková. 
   Kavárna prozatím nemá pevnou otevírací dobu. 
Otevřena je vždy v době promítání, případně akcí, 
které se v kině konají.                                    (eva)

   Loď Porta 
Bohemica se 
p ř i p r a v u j e 
na zahájení 
nové plavební 
sezóny. Pla-
vidlo, které 
kotví pod 
T y r š o v ý m 
mostem, pro-
chází v těchto 
dnech nezbyt-
nou údržbou 
tak, aby mohlo 4. května letos 
prvně odrazit od břehu. 
   Loď opět popluje podle pravi-
delného plavebního řádu. Letos 
i s namluveným komentářem 
o turisticky zajímavých mís-
tech, jimiž plavidlo proplouvá. 
V květnu a v červnu bude v pro-
vozu pouze o víkendech, v čer-
venci a v srpnu navíc i ve středu 
a v pátek. Zatímco v předchozích 
letech plula po dvou trasách – po 
proudu směrem k píšťanskému 
jezeru a proti proudu směrem 
na Roudnici nad Labem a Štětí, 
letos vzhledem k předchozímu 
zájmu turistů bude plout pouze 

po proudu řeky Labe.  Za celkem 
3,5 hodiny trvající plavbu do Lo-
vosic, Velkých Žernosek, kolem 
jezera a zpět do Litoměřic zaplatí 
lidé stejně jako loni, tedy dospělí 
250 korun, děti polovinu.  Vítáni 
jsou i cyklisté. 
   Porta Bohemica loni přepra-
vila osm tisíc lidí. „Vzhledem 
k tomu, že s ohledem na výši 
hladiny řeky Labe bylo jen 74 
plavebních dní, počet návštěv-
níků byl vyšší, než v roce před-
chozím. S výsledkem  jsem byl 
spokojen,“ hodnotí loňskou tu-
ristickou sezonu  Karel Svoboda, 
kapitán lodi, která je využívána 

nejen k pravidelným, ale i mi-
mořádným plavbám, firemním 
oslavám a jiným společenským 
událostem. Jednou z nejprestiž-
nějších akcí loňské sezóny byla 
například plavba ministrů obra-
ny zemí Visegrádské čtyřky.   
   „I v letošním roce chystáme 
řadu akcí,“ slibuje Karel Svo-
boda. Na mysli přitom má napří-
klad organizaci mimořádných ta-
nečních večerů nebo rockových 
zábav. Děti se i letos mohou těšit 
na velké dobrodružství, které 
každou neděli slibuje přepadení 
lodi piráty z Labibiku.  

Eva Břeňová

    Sportovcem Litoměřicka za 
rok 2012 se stal český házen-
kářský reprezentant a opora 
extraligového týmu HK.A.S.A. 
Město Lovosice Jiří Motl. Cenu 
pro nejlepšího sportovce mu  
v litoměřickém domě kultury 
předal starosta Ladislav Chlu-
páč. Město Litoměřice totiž 
bylo partnerem akce, kterou 
pořádal Český svaz tělesné vý-
chovy a Litoměřický deník.
    Anketu vyhrál Jiří Motl už po-
třetí.  Po součtu hlasů pěti hod-
notících subjektů získal nejvíce 

bodů v kategorii dospělých. Za 
ním skončil neméně úspěšný 
šermíř Slavoje Litoměřice Mi-
chal Čupr a třetí příčku obsadil 
judista Jiří Pokorný, který se 
prosadil na stupně vítězů při 
světovém šampionátu. Katego-
rii mládežníků ovládl lovosický 
karatista Petr Marschall.  
   Mezi kolektivy získali nejví-
ce bodů starší žáci Sport Judo 
Litoměřice a dospělí házenkáři 
z Lovosic. Až za nimi skončili 
extraligoví judisté SJ Lito-
měřice a prvoligoví hokejisté 

Stadionu.  V kategorii  masters 
obhájila prvenství veslařka 
Libuše Bruncvíková, mezi 
handicapovanými sportovci 
slavila triumf plavkyně Nicole 
Fryčová. 
   Mezi hosty večera byli kromě 
sportovců i místostarostové Li-
toměřic Jan Szántó, jenž předá-
val ceny kolektivům dospělých, 
které se umístily na prvním až 
třetím místě, a Václav Červín. 
Z jeho rukou zase převzali ceny 
jednotlivci, jež obsadili sedmou 
až desátou příčku.             (eva)  

    Na požární cestě za Základní školou v Hav-
líčkově ulici budou lidé v sobotu 20. dubna sázet 
stromy. Zasaď svůj strom je totiž název akce, 
kterou pod patronací Zdravého města  Litoměřice 
připravily firmy  Gabriel, Arboeko  a Aleš Čížek 
– RE/MAX Vision“. Zájemci si budou moci pod 
dozorem odborníků zasadit svůj strom a stát se 
jeho patronem. 
 Patrony stromu se mohou stát orga-
nizace, spolky, skupiny i jednotlivci. 
Pokud chcete mít jistotu, že na vás strom zbude, 
hlaste se do 15. dubna na adresu rita.vlckova@li-
tomerice.cz. Pro předem přihlášené bude zajištěn 
oběd z polní kuchyně. 
   První strom si již po slavnostním zahájení v 9 
hodin zasadí rodina hokejisty Martina Škouly. 
V průběhu dne vystoupí Hynkovo hravé divadlo, 
skupina Nestel postel. Ukázkou se blýsknou i mla-
dí hasiči. Po celou dobu bude probíhat jarmark a 
zábavné soutěže pro rodiče s dětmi.                 (rv)

PORTA BOHEMICA OPĚT VYPLUJE

STAROSTA PŘEDAL CENU SPORTOVCI LITOMĚŘICKA

PROVOZ KAVÁRNY KINA
MÁJ BUDE POKRAČOVAT

ZASAĎ SVŮJ STROM
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DUBEN
8.4. v 17 h. Worldtrek / Island. Před-
náší Pavel Brichta
10.4. v 18 h. Zdraví pro duši / Tomáš 
Bitrich. 
12.4. v 18 h. VERNISÁŽ   Andere 
Saite - výstava Marka Rubce. Autor 
se věnuje se animaci, grafice, komiksu, 
výtvarnému umění a experimentálnímu 
filmu. Do 27.6.
15.4. MÁCHOVOU STOPOU. Vyhlá-
šení literární soutěže.  
23.4. v 17.30 Léčení těla a duše / 
Marie Šoltová. Meditace-cesta do 
křišťálového města ATLANTIDY.  Po 
skončení přednášky bude spuštěna 
léčivá energie.
24.4. v 18 h. Za Humny/ Lubomír Pe-
terka. Managementové práce v rámci 
programu péče o přírodu a krajinu. 
27.4.  9.00 – 11.30 sál knihovny
Workshop / Enkaustika. Výtvarné 
dopoledne určené pro dospělé a děti.

VÝSTAVY
18.1. – 11.4. Kalendář pro pana Ladu. 
Výstava výtvarných prací žáků ZŠ.

DĚTEM:
ŠPERKOVNICE. Každé úterý od 
15.00- 16.30 hodin
5.4. v 18 h./ Noc s Andersenem – Pu-
tování s H. Zmatlíkovu. Pohádkové 
nocování pro dětského čtenáře.
15.4. v 15 h. Zlatí ilustrátoři. Tvořivé 
odpoledne pro děti, rodiče a prarodiče. 
29.4. v 15 h. Kalendář pro pana 
Ladu. Slavnostní vyhlášení vítězných 
prací na dětském oddělení.

KVĚTEN
11.5.  9.00 – 11.30 Workshop / Egypt-
ské tajemství. Výtvarné dopoledne 
určené pro dospělé a dětí starší 8 let. 
15.5. v 18 h. Zdraví pro duši / Tomáš 
Bitrich. 
17.5.  17.00 – 20.00 Muzejní noc – Pu-
tování po Starém Egyptě. Program pro 
rodiče a děti.
18.5. 9.00 – 13.00 Workshop / Staň se 
rozhlasovým reportérem II.. Rozhla-
sová dílna pro děti a rodiče. 
21.5. v 17.30 Léčení těla a duše/ Marie 
Šoltová. Zákon přitažlivosti  –  jak si 
zhmotnit – lásku, peníze a vše co po-
třebujeme ke spokojenému a šťastnému 
životu. Po skončení přednášky bude 
spuštěna léčivá energie. 
22.5. v 18  h. Za Humny/ Lubomír 
Peterka. Voda v krajině a vodní zajíma-
vosti. Ve spolupráci s CHKO 
25.5.  9.00 – 11.30 Workshop / Vytvoř 
si svého lichožrouta. Výtvarné dopo-
ledne určené pro dospělé a děti starší 8 
let. Rezervace do 24.5.  
28.5. v 17.30 hodin. Zdravý životní 
styl/ Irena Bouzková. 
31.5. DĚTSKÝ TVOŘIVÝ BAZÁ-
REK. Již teď můžete tvořit jakékoliv 
vámi ručně vyrobené předměty.

KNIHOVNA ZVE

    Celkem devět projektů získá 
v letošním roce finanční podpo-
ru z interního grantového systé-
mu Zdravého města Litoměřice. 
Rozděleno mezi ně bude 150 
tisíc korun.   
     „Město v rámci grantového 
systému podporuje organizace, 
instituce i aktivní občany, kteří 
chtějí přispět k jeho rozvoji a ke 
zlepšení kvality života zdejších 
obyvatel,“ uvedla koordinátorka 
projektu Zdravé město Litomě-
řice Rita Vlčková. 
   Na základě rozhodnutí hod-
notitelů budou podpořeny 

následující projekty: Den dýní  
(realizovaný Severočeskou  ga-
lerií výtvarného umění),  Mezi-
generační setkávání v knihovně 
(knihovna K.H.Máchy),  Lidé 
pro lidi  (občanské sdružení 
OETHOS), Týden zdraví (Lin-
gua Universal), Živý ostrov 
naše radost (o.s. Kinoklub Ost-
rov), Pro zdraví všech generací 
(ZŠ Na Valech), Komunitní pro-
jednávání problémů Litoměřic 
(o.p.s. Sever),  Netradiční ru-
kodělné techniky - cesta k roz-
voji a mezigenerační spolupráci  
(Diakonie ČCE),  Hrátky s Otí-

kem aneb Seznamka s lamou 
– zooterapie pro seniory  (o.s. 
OPER). 
   Úroveň podaných žádostí byla 
vysoká a hodnotitelé měli při 
jejich posuzovaní nelehký úkol. 
„Důležité je, jak projekt rea-
guje na potřeby identifikované 
v  Plánu zdraví a kvality života 
Zdravého města Litoměřice 
a na problémy vzešlé z veřej-
ných diskusních fór,“ podotkla 
Rita Vlčková.  Prioritním té-
matem letošního roku přitom je 
mezigenerační spolupráce.  

(eva)

   Na tak trochu jinou procházku 
se můžete vypravit ve čtvrtek 
25. dubna do Jiráskových sadů.  
Historií parku i města  provede 
účastníky Ilona Kotyzová ze 
státního okresního archivu v Li-
toměřicích spolu s architektem 
Zdenkem Sendlerem, autorem 
architektonického návrhu obnovy 
Jiráskových sadů, který naopak 
nastíní plánovanou proměnu 
parku. Čas a místo zahájení 
procházky budou upřesněny na 
webových stránkách města. Pro-
cházku s odborníky připravila 

radnice ve spolupráci s Nadací 
Proměny v rámci projektu obno-
vy Jiráskových sadů realizované-
ho od roku 2010.
   Záměrem projektu je při-
způsobit prostor a vybavení 
Jiráskových sadů požadavkům 
jeho současných návštěvníků a 
posílit jeho relaxační, vzdělávací 
a sportovní funkci. Projektová 
dokumentace je aktuálně připra-
vena k územnímu řízení. Děti se 
mohou těšit třeba na nové herní 
prvky v severovýchodní části 
parku, kde naleznou množství 

provazových průlezek na akáto-
vých kůlech, síťovou pyramidu 
nebo třeba rámovou houpačku.  
  Na 23. května připravuje Město 
Litoměřice a Nadace Proměny ve 
spolupráci s místní knihovnou a 
akademickou sochařkou Alžbě-
tou Kumstátovou tvořivou dílnu 
pro malé umělce a pro seniory. 
Jak děti, tak zástupci starších ge-
nerací si v ní budou moci přímo 
v parku připravit herbář z předem 
nachystaných listů a za pomoci 
různých výtvarných technik. Zá-
roveň se dozvědí řadu zajímavostí 
o zdejších stromech. Podrobnější 
informace najdete koncem dubna 
na stránkách města.

    Andrea Moravcová z Cho-
těboře  se stala vítězkou Little 
Star 2013. Tedy druhého roč-
níku pěvecké soutěže určené 
mladým talentům, kterou 
v březnu pořádala Městská kul-
turní zařízení. Večer, který na 
konci února vyvrcholil v domě 
kultury, překvapil porotu, v níž 
usedli i Vladimír Hron, Yveta 
Simonová, Marcela Březinová 
a David Deyl, vysokou úrovní 
předvedených výkonů.  
    „Teď královnou jsem já,“ zpí-
vala 18letá Andrea Moravcová 
z Chotěšova song z muzikálu 
Kleopatra. Zaujala profesio-
nálním výkonem a obrovskou 
dávkou emocí. Právem se tak 
stala královnou večera. „Byl to 
neskutečný zážitek,“ zhodnotila 
projev zpěvačka Marcela Bře-
zinová.
    Své favority měla i kategorie 
dětí od 11 do 14 let. Když teprve 
12letý Josef Fečo z Lovosic 
spustil s neskutečným nasaze-
ním „Dám dělovou ránu“, nikdo 
nepochyboval, že je s písní 
Karla Gotta jedním z favoritů. 
Stejně jako Mostečanka Nela 
Kailová, která se s Boty proti 

štěstí od Yvon-
ne Přenosilové 
pokusila i o 
vlastní choreo-
grafii. „Jsi ho-
tový zpěvák,“ 
uslyšel zase 
z úst Davida 
Deyla Michal 
Málik z Mos-
tu. O vysoké 
úrovni svědčila 
i slova Yvety 
Simonové na 
adresu Táni 
Terberové z Li-
běšic: „Tvůj 
výkon byl na 
roli v muzikálu.“ Rozhodování 
bylo obtížné, ale králem pro-
střední kategorie se nakonec stal 
Josef Fečo z Lovosic. 
   Ačkoliv hlásky dětí nejmladší 
kategorie teprve projdou vývo-
jem, ani jejich výkony nezkla-
maly, ba naopak. U porotců 
nejvíce bodů získala, a prvenství 
si odnesla devítiletá Michaela 
Kulhavá z Liberce. 
   „Soutěže 2. ročníku Little Star 
se zúčastnilo 80 soutěžících. Do 
finálového večera postoupilo 25 

nejlepších,“ upřesnila ředitelka 
MKZ Věra Kmoníčková, která 
na závěr předávala ceny vítě-
zům. Ti si odnesli počítačové 
tablety a získali právo vystoupit 
na hlavním podiu litoměřické-
ho vinobraní. Agentura Royal 
production.cz, která se stala 
partnerem akce, jim zdarma 
natočí v profesionálním studiu 
videoklip a demosnímek. Sou-
těžícím z druhých a třetích míst 
pak vyrobí sadu profesionálních 
fotografií.              Eva Břeňová    

ÚROVEŇ LITTLE STAR PŘEKVAPILA 
POROTU V ČELE S YVETOU SIMONOVOU

Nejen děti, ale i členové poroty si s chutí zazpívali. 
Když se mikrofonu chopil zpěvák, moderátor a 
imitátor Vláďa Hron, spontánní kulisu mu vytvořili 
malí soutěžící.                            Foto Eva Břeňová 

POJĎTE NA PROCHÁZKU

ZDRAVÉ MĚSTO PODPOŘÍ DEVĚT PROJEKTŮ 

Více na www.knihovnalitomerice.cz



15:30 Hop - rodinný
17:30 Pár nenormálních akti-
vit - komedie
20:00 Babovřesky - komedie
17:30 Babovřesky - komedie
20:00 Pár nenormálních akti-
vit - komedie
17:30 Babovřesky - komedie
20:00 Hledá se prezident - do-
kumentární
17:30 Jack a obři 2D - rodinný
20:00 Martin a Venuše - ko-
medie
17:30 Jack a obři 2D - rodinný
20:00 Jack a obři 3D - rodinný
22:00 Vedlejší účinky - drama
15:00 Jack a obři 2D - rodinný
17:30 Jack a obři 3D - rodinný
20:00 Vedlejší účinky - drama
22:00 Pár nenormálních akti-
vit - komedie
15:00 Čtyřlístek ve službách 
krále - rodinný
17:30 Jack a obři 2D - rodinný
20:00 Martin a Venuše - ko-
medie
17:30 Vedlejší účinky - drama
20:00 Babovřesky - komedie
17:30 Babovřesky - komedie
20:00 Vedlejší účinky - drama
17:30 Hledá se prezident - 
dokument
20:00 Tak jako v nebi - drama
9:30 Kinokamarádi aneb hrdi-
nové s velkým K – pohádkové 
pásmo
17:30 Pád Bílého domu - akční
20:00 Dávám tomu rok - ro-
mantika
17:30 Dávám tomu rok - ro-
mantika
20:00 Pád Bílého domu - akční
22:00 Babovřesky - komedie
15:00 Čtyřlístek ve službách 
krále - rodinný
17:30 Pád Bílého domu - akční

20:00 Martin a Venuše - ko-
medie
22:00 Dávám tomu rok - ro-
mantika
15:00 Čtyřlístek ve službách 
krále - rodinný
17:30 Dávám tomu rok - ro-
mantika
20:00 Pád Bílého domu - akční
17:30 Martin a Venuše - ko-
medie
20:00 Příběh mého syna-
-drama
17:30 Na dřeň - romantika 
20:00 Babovřesky - komedie
17:30 Příběh mého syna 
- drama
20:00 Adamova jablka - ko-
medie
17:30 Scary movie 5 - komedie
20:00 Nevědomí – sci-fi
17:30 Nevědomí – sci-fi
20:00 Scary movie 5 - komedie
22:00 Na dřeň - romantika
15:00 Croodsovi 3D - rodinný
17:30 Scary movie 5 komedie
20:00 Na dřeň - romantika
22:00 Nevědomí – sci-fi
15:00 Croodsovi 2D - rodinný
17:30 Na dřeň - romantika
20:00 Nevědomí – sci-fi
17:30 Jako za starejch časů 
- krimikomedie
20:00 Lesní duch - horor
17:30 Lesní duch - horor
20:00 Jako za starejch časů 
- krimikomedie
17:30 Pravidla mlčení - thriller
20:00 Hon - drama
17:30 Zlomené město – krimi 
thriller
20:00 Záhada hory mrtvých 
- thriller
17:30 Zambezia – rodinný, 
animovaný 
20:00 Zlomené město - krimi 

thriller
22:00 Lesní duch - horor
15:00 Zambezia - rodinný, 
animovaný
17:30 Záhada hory mrtvých 
- thriller
20:00 Jack a obři 3D – rodinný
22:00 Zlomené město - krimi 
thriller
15:00 Zambezia – rodinný, 
animovaný 
17:30 Zlomené město - krimi 
thriller
20:00 Záhada hory mrtvých 
- thriller
17:30 Bezpečný přístav - 
drama

20:00 Pravidla mlčení - thriller
17:30 Pravidla mlčení - thriller
20:00 Anna Karenina - drama 
22:00 Bezpečný přístav 
- drama

KVĚTEN připravujeme:  
4.5. 20:00 Jedlíci aneb sto kilo 
lásky komedie, za účasti dele-
gace tvůrců
11.5. 15:00 Michal na hraní 
divadelní představení Michala 
Nesvadby
Iron man 3 
Rychle a zběsile 6
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DUBEN
Sváťovo dividlo / Kašpárek a 
hodná víla Jarmilka. Klasické 
loutkové divadlo. Od 10.00 hod.
Divadlo Pohádka / Tři pohád-
ky na dobrý den
Pohádková skládanka výprav-
ných pohádek čerpajících z 
klasických motivů. Od 9.00 a 
10.30 hod.
Slávek Janoušek / Koncert 
nejen dětem. Písničky pro děti. 
9.00 hod.
Divadlo nad Labem / Pohádka 
o líných strašidlech. Ve starém 
mlýně bydlí dvě strašidla, Has-
trmanka a Ježibaba. Od 15.00 
hod.
VEČERNÍ PŘEDSTAVENÍ:
Divadlo Palace Praha / Smrtel-
ná vražda. Vtipný krimi příběh 
plný překvapení a dramatických 
zvratů. Od 19.00 hod.
Křest knihy / Litoměřice v 
proměnách času
Po dvou dílech velmi úspěšné 
knihy „Litoměřice v proměnách 
času“ autorů Vitalie Marka a Jo-
sefa Rottera se čtenář může těšit 
i na díl třetí. Od 17.00 hod.
Divadlo Kalich Praha / Sbo-
hem, zůstávám. Vybroušená 
komedie. Od 19. hod.
Divadelní soubor Li-Di Lito-
měřice/ Zdravotní Vycházka
Příběh o setkání za zdmi psy-
chiatrické léčebny plný citů, 
emocí a nečekaných zvratů. Od 
19.00 hod.
Soubor taneční konzervatoře 
hlavního města Prahy / Bo-
hemia Balet – Taneční rozma-
nitosti. Tři taneční představení 
klasického i netradičního vese-
lého baletu. Od 19.00 hod. 
ZUŠ Litoměřice / Koncert 
ZUŠ. Od 18.00 hod.
17. ročník sborového festivalu 
Litoměřická notička. 
4. festivalový koncert. Účinkují: 
Puellae cantantes, Modrásci a 
baletní studio Regína. Od 18.00 
hod.

    7.4.

  18.4.

  19.4.

  21.4.

    7.4.

  11.4.

  15.4.

  19.4.

  24.4.

  25.4.

  27.4.
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   3.4.
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   6.4.

   7.4.

   8.4.

   9.4.

 10.4.

 
  11.4.

  12.4.

  13.4.

  14.4.

  
  15.4.

  16.4.

  17.4.

  
  18.4.

  19.4.

  20.4.

  
  21.4.

  22.4.

  23.4.

  24.4.

  25.4.

  26.4.

  27.4.

  28.4.

  29.4.

 
  30.4.

  

Divadlo
KVĚTEN
Mladá scéna Ústí nad Labem 
/ O Slunečníku, Měsíčníku 
a Větrníku. Pohádka, která 
původně vzešla z pera Boženy 
Němcové, je pro dnešní děti 
a jejich rodiče známá díky 
filmovému zpracování Václava 
Vorlíčka. Od 15.00 hod.
Divadlo Minaret / Tři veselá 
prasátka. Činoherní pohádkový 
muzikál s písničkami Jaromíra 
Nohavici o pracovitosti a oprav-
dovém kamarádství přivádí na 
scénu hrdiny známé písně. Od 
9.00 hod. a 10.30 hod.
Sváťovo dividlo / O Budulín-
kovi. Klasické loutková pohád-
ka o neposedném Budulínkovi a 
vychytralé lišce. Od 10.00 hod.
VEČERNÍ PŘEDSTAVENÍ:
Sdružení nezávislých výtvar-
níků Litoměřicka / Zahájení 
výstavy. Výtvory umělců: M. 
Bohatcová, MUDr. A. Bureš, 
Mgr. L. Cízová, Mgr. I. Červin-
ková, I. Dvořák, J. Eretová, M. 
Gittler, Ing. O. Hukal, Mgr. M. 
Matyšová,  B. Pivec, MUDr. F. 
Pražák, M. Staňková, A. Tůmo-
vá - Nekudová. Od 17.00 hod.
KRÁSNÉ MELODIE OD 
ANTONÍNA DVOŘÁKA
Petr Macek - kontrabas, Shizuka 
Ishikawa - housle, Karel Fiala 
– violoncello, Kvita Bilynská - 
klavír, a další.  Od 19.00 hod.
Divadlo Radka Brzobohatého 
/ Klec bláznů. Klec bláznů se 
v sedmdesátých letech stala 
nejúspěšnější francouzskou di-
vadelní komedií, podle níž byl 
o dva roky později natočen film. 
Od 19.00 hod.
ZUŠ Litoměřice / Koncert 
smyčcového orchestru. Vstup 
zdarma. Od 18.00 hod. 
Divadelní společnost HÁTA 
/ Vztahy na úrovní PREMI-
ÉRA! Velmi svižná moderní 
komedie ze zákulisí vysoké 
politiky, která nevynechává ani 
milostný život mužů, sedících 
na vlivných křeslech v Evropské 
obchodní komisi. Od 19.00 hod.

   
   5.5. 

  20.5.

  26.5.

    3.5.

    6.5.

    7.5.

  16.5.

  20.5.

  

Dům kultury
DUBEN
Tomáš Kočko & ORCHESTR,  
osobitý písničkář, zpěvák, skla-
datel, aranžér a badatel v oblasti 
původní moravské a slovanské 
umělecké tvorby, historie i reli-
gionistiky. Od 19.30 hod. 
BUBBLE SHOW, zábava nejen 
pro děti. Bublinář Matěj Kodeš 
má na svém kontě několik světo-
vých rekordů. Od 15 hod. 
VINAŘSKÉ LITOMĚŘICE 
Prodejní a soutěžní výstava vín  
a odborných prezentací “Víno 
a zdraví” a “Víno a pokrmy”. 
Výstava probíhá v prostorách 
DK a ve Svatostánku vinařství v 
gotickém hradu.  Pátek 10 - 19 h. 
sobota 10 – 19 h. 
Slávek Janoušek a Luboš 
Vondrák. Slávek Janoušek je 
písničkář známý folkovému 
publiku už od poloviny 80. let. 
Od 19.30 hod.  
Petra Janů. Koncert jedné z 
našich nejúžasnějších zpěvaček. 
Od 19.30 hod.
MATEŘINKA 2013. Přehlídka 
činností všech litoměřických 
MŠ. Od 15 hod.  
Taneční odpoledne pro všech-
ny generace. K tanci a poslechu 
hraje Pichlovanka. Od 15 hod.  
Desatero problémů Litoměřic 
- veřejné fórum. Přijďte disku-
tovat s vedením města o tom, co 

je v našem městě potřeba udělat, 
na které problémy se zaměřit, 
co podporovat a rozvíjet, aby 
se zde lépe žilo. Od 16 hod. 
KVĚTEN
FESTIVAL tanečního mládí 
2013. Mistrovství České repub-
liky SUT v parketovém tanci
Finále celostátní soutěže kolek-
tivů mládeže. Od 11.30 hod. 
Ivo Jahelka a Miroslav Pa-
leček.  Písničkám  interpretů, 
nechybí melodičnost, nadhled, 
humor a svérázný pohled na 
svět, který posluchačům sdělují 
kultivovaným a srozumitelným 
jazykem. Od 19.30 hod. 
Lenka Dusilová & Baroman-
tika. Na první pohled se zdá 
Lenčina hudba veskrze komorní 
a éterická, při odkrývání dalších 
a dalších vrstev ale Baromantika 
prokvétá celou paletou nálad 
i výrazových prostředků. Od 
19.30 hod. 
Taneční odpoledne pro všech-
ny generace. K tanci a poslechu 
hraje VIVA SONG Víti Vávry. 
Od 15 hod.  
HANKY PANKY. „Na přání 
diváků“. Nejúspěšnější česká 
travesti skupina HANKY PAN-
KY. Od 19.30 hod. 
PÁNI KLUCI – KONCERT  
SBORU - oslavy 20. výročí.  
Od 18 hod. 

   
     4.4.

     7.4.
    

  12.- 
  13.4.

  

   18.4.

  
  23.4.
  

  25.4.

  
  28.4.

  29.4.

    

    

  11.5.

   

  15.5.

  16.5.

  19.5.

  20.5.

  31.5. 

více informací na www.mkz-lt.cz

Koncert nepřehlédnutelné a výjimečné zpěvačky Petry Janů se 
uskuteční 23. dubna od 19:30 v DK. Zajímavostí je, že se v její 
kariéře jedná o zcela první samostatný koncert zde v Litoměřicích.
Upozorňujeme fanoušky,  že rezervované vstupenky je nutné vyzved-
nout do 16. 4., a to nejpozději do  19. h.  Nevyzvednuté rezervace 
propadají následné do opětovného prodeje. Vstupné 330 Kč/280 Kč.

PRVNÍ SAMOSTATNÝ KONCERT PETRY JANŮ
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OBLASTNÍ 
MUZEUM

DÍLNA Z DOBY KARLA IV.

  Severočeská galerie výtvar-
ného umění připravila pro 
tento rok ojedinělou výstavu 
s názvem Gotické umění na Ús-
tecku. Mapuje všechna dosud 
zachovalá gotická sochařská 
díla z celého regionu. Zatímco 
jiné výstavy obvykle prezentují 
jednotlivá výtvarná díla s dů-
razem na to nejlepší a ostatní 
pomíjejí, tato výstava skutečně 
prezentuje i díla, která jsou vů-
bec vystavena poprvé (Madona 
z Trmic, Madona ze zámku 
Velké Březno nebo Madona 
z Mojžíře). „Nepředpokládám, 
že by se ještě něco dalšího ob-
jevilo, i když vyloučit to nikdy 
nejde,“ uvedl autor výstavy, 
jejíž vernisáž proběhla v únoru. 
Zhlédnout ji lze až do září. 

    Výstavě předcházela něko-
likaletá pečlivá příprava, díky 
níž se skutečně podařilo shro-
máždit celou řadu výjimečných 
prací gotických řezbářů. Základ 
vychází z dlouhodobé expozice 
Gotické sochařství na Ústec-
ku, která byla otevřena v roce 
1995 ve výstavních prostorách 
Muzea města Ústí nad Labem. 
Ta ale prezentovala pouze díla, 
která byla uložena v tomto mu-
zeu. V době, kdy muzeum pro-
cházelo náročnou rekonstrukcí, 
vznikl nápad připravit skutečně 
reprezentativní výběr děl pro 
výstavu, která by představila i 
díla z dalších muzeí, galerií a 
sakrálních objektů.
  V loňském roce po dlouhé 
odmlce prezentovala litomě-

řická galerie gotické umění na 
výstavě Gotická desková malba 
severních a severozápadních 
Čech, která se setkala s velkým 
ohlasem jak u odborné, tak i u 
laické veřejnosti. Musíme si 
uvědomit, že příprava takové 
výstavy je velice náročná, pro-
tože musí v první řadě respek-
tovat bezpečnost i podmínky 
uložení i prezentace jednotli-
vých exponátů.
   Letošní výstava Gotické umě-
ní na Ústecku na tuto výstavu 
navazuje, a soustřeďuje se 
zejména na prezentaci sochař-
ských děl, uměleckého řemesla 
a velkoformátových fotografií 
fragmentů architektury. 

Olga Kubelková, 
zást. ředitele galerie

   Omšelá restaurace s nápisem 
Modrá hvězda. Kavárna Slavie. 
Rypadla zabořená do země, 
z níž vyrůstávají základy po-
kratického sídliště. Nebo jen 
obyčejná fronta lidí na maso, 
pro dnešní mladou generaci již 
naprosto nepochopitelná. To 
jen velmi malá ochutnávka foto-
grafií obsažených v nové knize 
„Litoměřice jak jsme je znali“.  
Její kouzlo spočívá v tom, že 
připomíná historii města, kterou 
si ještě mnozí z nás pamatují.
    Není se proto co divit velkému 
zájmu, jemuž se těšil křest kni-
hy, který minulý měsíc   proběhl 
ve foyer domu kultury.  „Podí-
vej, tady jsme si hráli. Jé, toho-
hle jsem často potkával,“ znělo 
mezi lidmi, jež s neskrývaným 
zaujetím detailně studovali fo-
tografie v Galerii na zdi domu 
kultury. Křest knihy totiž byl 
spojen s vernisáží několika desí-
tek snímků, z nichž je převážná 
většina obsažena i v knize. Je-
jich autory jsou František Diviš, 

Břetislav Tošner, Eduard Čech, 
Petr Klingr, Jindřich Trojan, Mi-
lan Oravec a Tomáš Král. 
   „Jako patriot našeho města, 
kterým se v hloubi duše cítím 
být, jsem vděčný za jakoukoliv 
iniciativu, která se vydává po 
stopách historie a z pomyslných 
kamínků skládá mozaiku doby 

minulé,“ uvedl starosta Ladislav 
Chlupáč, který knihu, na jejíž 
vydání přispělo město Litoměři-
ce, pokřtil s předsedou Fotoklu-
bu Porta Františkem Divišem.
  Vzhledem k zájmu, který vzbu-
dila, již proběhl dotisk. V pro-
deji je v informačním centru 
v podloubí radnice.            (eva)

    Třetí díl oblíbené knihy „Li-
toměřice v proměnách času“  se  
na pultech litoměřických knih-
kupectví objeví již za několik 
dní. Slavnostní křest knihy Vi-
talije Marka proběhne v Divadle 
K. H. Máchy  11. dubna v 17 
hodin. 
   Těšit se můžeme na publikaci, 
která bude mít téměř 200 stran 
a 396 fotografií a dobových re-

klam.  „Rozdělena bude do dvou 
částí. První část přiblíží živnosti 
tak, jak je znali lidé od 90. let 
19. století do 50. let 20. století. 
Zveřejněny budou fotografie 
podniků, jejich výlohy, ale i 
interiéry. „Snímky doplní vyprá-
vění pamětníka, jenž čtenářům 
přiblíží, kteří živnostníci byli 
českého původu,“ uvádí Vitalij 
Marek. 

    Druhá část knihy nabídne 
unikátní snímky z Litoměřic, 
které ještě nikdy nebyly publi-
kovány. Uvidíme například, jak 
vypadala vojenská plovárna, jež 
za autobusovým nádražím fun-
govala v letech 1928 až 1938, 
nebo záběry z odhalení pomníku 
císaře Františka Josefa v Jirás-
kových sadech, který o mnoho 
let později nahradil pomník 
rudoarmějce. 
    Spoluautorem knihy je foto-
graf Josef Rotter a stejně jako 
dva předchozí díly vychází u 
vydavatelství Baron.          (eva)

   Oblastní muzeum připravuje na 
období letních prázdnin týdenní mu-
zejní dílnu. Během pěti dnů se děti 
seznámí s historií města Litoměřic v 
období panování Karla IV. Dozvědí 
se, jaké bylo uspořádání tehdejší 
společnosti, jak se lidé oblékali 
apod. Součástí týdenního programu 
bude také poznávací zájezd, při kte-
rém účastníci navštíví některá zají-
mavá místa spjatá s osobností Karla 
IV. (prohlídka Prahy a Národní 
galerie v Praze, menší děti absolvují 
výlet do Roudnice n. L. do tamější-
ho kláštera a hradu). První muzejní 
dílna bude probíhat v týdnu od 8. 7. 
do 12. 7.  a bude určena pro věkovou 
úroveň 1. – 4. třídy, pro děti 5. – 7. 
tříd bude připravena tvořivá dílna 
v termínu od 29. 7. do 2. 8. 2013. 
Více na  www.muzeumlitomerice.cz 
nebo na tel. čísle 416 731 339. 

   Až do 30. června probíhá v muzeu  
výstava „Egyptologie – Úspěchy 
české vědy objektivem Martina 
Frouze“. K této výstavě bude připra-
veno rovněž několik muzejních tvo-
řivých dílen inspirovaných tématem 
starého Egypta. Proběhnou v sobotu 
6. 4., 4. 5. a 1. 6. a zúčastnit se jich 
mohou všichni návštěvníci, kteří si 
přijdou prohlédnout výstavu. Urče-
ny jsou ale především dětem, které 
vlastnoruční výrobek jistě potěší. 

   Již 11. dubna vyrazíme s odbor-
níkem k Labi za časnou jarní flórou 
a zapojíme se do botanického ma-
pování Českého středohoří. Mimo 
jiné budeme hledat vzácný druh 
dymnivky, který na jiných lokali-
tách Českého středohoří nenajdeme. 
Výpravu povede odborný kurátor 
přírodovědných sbírek litoměřické-
ho muzea. Sraz v 15 hodin u vstupu 
do muzea. 

   Společně se 16. května vydáme na 
evropsky významnou lokalitu Satan 
u Žitenic, kde budeme moci obdivo-
vat mimořádnou druhovou bohatost 
teplomilného lesního porostu i 
přilehlé bílé stráně s výskytem vzác-
ných a ohrožených druhů rostlin 
včetně orchidejí. Pojedeme auto-
busem směr Skalice, který odjíždí 
v 15:38 z autobusového nádraží v 
Litoměřicích, výlet zahájíme v 15:
50 na zastávce Žitenice, Močidla a 
půjdeme přes vrch Satan do Litomě-
řic.                         Pavlína Gutová,

muzejní pedagog

LITOMĚŘICE JAK JSME JE ZNALI

VYJDE TŘETÍ DÍL KNIHY 
LITOMĚŘICE V PROMĚNÁCH ČASU

GALERIE ZVE NA OJEDINĚLOU VÝSTAVU
GOTICKÉ UMĚNÍ NA ÚSTECKU

Starosta Chlupáč a František Diviš při křtu knihy, který moderoval 
redaktor Českého rozhlasu Miroslav Zimmer.       Foto Eva Břeňová 

INSPIRACE EGYPTEM

VYCHÁZKA KE DNI ZEMĚ 

VÝLET NA SATAN U ŽITENIC
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   Skupina FotoporoT ve spo-
lupráci s Centrem cestovního 
ruchu připravila na duben další 
výstavy. V minigalerii na radnici 
vystavují žáci Základní školy 
v Havlíčkově ulici výtvarné prá-
ce. Ve fotogalerii ve vstupních 
prostorách nemocnice prezentují 
své práce členové Fotoklubu 
Štětí. Jak v nemocniční galerii, 
tak v minigalerii na radnici jsou 
díla obměňována každé dva mě-
síce.                                    (eva)

   Muzejní noc s bohatým progra-
mem proběhne v Litoměřicích 
17. a 18. května. Akce navazuje 
na předchozí ročníky, které si 
kladou za cíl oslovit návštěvníky 
prezentací institucí, které pečují 
o kulturní dědictví, ukázat jim je 
v netradičním čase a s neobvyk-
lým programem. Litoměřice se 
tak zařadí mezi města, kde probí-
há takzvaný Festival muzejních 
nocí a zároveň jsou v Ústeckém 
kraji jediným městem, kde tento 
festival probíhá ve více institu-
cích. Akci finančně podpořilo 
město Litoměřice.

PÁTEK 17. KVĚTNA
   Celý páteční program se pone-
se v duchu Egypta. V Knihovně 
Karla Hynka Máchy v Litoměři-

cích začíná program od 17 hodin, 
kdy se jednotlivá oddělení přene-
sou do doby egyptských faraónů. 
V muzeu zase bude připravena 
výtvarná dílna pro děti, ale i pro 
dospělé i ochutnávka afrických 
čajů Čajovny Hóra. Kinoklub 
Ostrov přichystal promítání 
výpravného historického velko-
filmu Faraon. 

SOBOTA 18. KVĚTNA
   V  sobotu bude program po-
kračovat v prostorách galerie. 
Výtvarné dílny začínají od 14 
hodin, a na ně naváže bohatý pro-
gram - bubenická dílna s názvem 
Indiánskou stezkou, koncert 
vokálního souboru Appendix, 
komentovaná prohlídka výstavy 
Ilji Bílka, přednáška, videoinsta-

lace, koncert F.A.B. – bubenic na 
africké bubny a koncert skupiny 
Skažená Skarlet. 
   V Dílně ručního papíru proběh-
ne v 15 hodin vernisáž výstavy 
Dámský budoár, a dále pak mód-
ní přehlídka modelů a oděvních 
doplňků z papíru žáků základní 
školy ze Štětí, výtvarné dílny, 
módní přehlídka Evy Wágnerové 
a podvečerní tvoření z papíru.
   Centrum cestovního ruchu na-
bídne na nádvoří gotického hradu 
od 17 hodin středověkou krčmu, 
ochutnávku vína i piva, kostý-
mované prohlídky a  představení 
Hynkova hravého divadla.
   Kavárna Fér Kafe představí 
hned několik žánrů pouličního 
divadla.
   Ve 22.15 bude na náměstí fire-
show s pyrotechnickými efekty, 
která slavnostně celý ročník le-
tošní Muzejní noci zakončí.

Olga Kubelková, 
koordinátorka projektu

   Sbor Páni kluci oslaví velkým 
koncertem  v  domě kultury  20 
let své existence.   Na koncertě, 
který se bude konat v pátek 31. 
května od 18 hod zazpívají kro-
mě koncertního sboru i všechna 
přípravná oddělení a rovněž 
mužský komorní sbor. Kluci ke 
svému výročí chystají i nové 
CD, kde zazní poprvé i skladby  
mužské části tohoto koncertního 
tělesa. Na koncertě zazní nejed-
no překvapení.                     (vh)

    Milovníkům vína bude 12. 
a 13. dubna patřit dům kultury 
i sousední hrad. Proběhne zde 
již 11. ročník oblíbených Vi-
nařských Litoměřic, pořádaných 
Ortopedickým centrem v Ústí 
nad Labem. Jedním z partnerů 
této prezentační a soutěžní akce 
je i město Litoměřice.
   I tentokráte se přihlásilo 
několik desítek vystavovatelů, 
kteří se svými produkty chtějí 
zaujmout nejen veřejnost, ale i 
akreditované hodnotitele, kteří 
21. března degustovali  vína 
přihlášená do soutěže. Výsledky 

budou tak jako v předchozích 
ročnících vyhlášeny v úvodní 
den Vinařských Litoměřic, tedy 

v pátek v 17 hodin.  
   Hlavním dnem výstavy však je 
pro veřejnost sobota 13. dubna. 
Lidé mohou přijít ochutnat plo-
dy vinařů v době od 10 do 19 
hodin. Proběhnou i dva dopro-
vodné semináře - seminář Víno 
a pokrmy a Víno a zdraví. O 
vlivu vína na lidský organismus 
i tentokráte přijedou diskutovat 
odborníci, mezi nimiž bude i se-
xuolog Radim Uzel a uznávaný 
kardiolog, profesor Milan Šamá-
nek. I letošní Vinařské Litomě-
řice doprovodí Jožka Šmukař s  
cimbálovkou.                     (eva)

   Ve svých jedenaosmdesáti letech  opus-
tila 19. února tento svět bývalá vynikající 
československá horolezkyně Sylva Kysil-
ková. Svou životní pouť zakončila jako 
obyvatelka Domu s pečovatelskou službou 
v Litoměřicích. Žena, která žila dlouhá 
léta v Litoměřicích, patřila k silné gene-
raci československých horolezců 60. a 70. 
let  minulého století a  ke špičce i v českých 
ženských družstvech. .  
   Lezeckou i skobovací techniku zdokona-
lila na pískovových skalách i ve Vysokých 
Tatrách, fyzickou odolnost pak všestran-
ným tréninkem mnoha vytrvaleckých spor-
tů. Lezci, kteří ji znali, mluvili o její velké 
ochotě riskovat, někdy až na samé hranici 
únosnosti. Svědčí o tom i několik pokusů 
v Alpách. V roce 1966 zdolala s Gergardem 
Baurem a Micumadou Takadem severní 
stěnu Matterhornu, do horolezeckých análů 

se ale nej-
víc zapsal 
p r o s l u l ý 
Eiger. V ro-
ce 1976 
z d o l a l a 
prvovýstu-
pem zná-
mým jako 
„Českoslo-
venská di-
retissima“ 
severní stě-
nu veleho-
ry, za který 
získala titul 
mistra spor-

tu a který byl horolezeckým svazem oceněn 
jako výstup roku. Ve své vzpomínce na ten-
to výkon  před několika lety  mj. uvedla. 

   „Byli jsme tam  tehdy čtyři Češi. Mysleli 
jsme, že to zvládneme za týden. Ale byl to 
prvovýstup, kudy nikdo nešel, takže se to 
protáhlo na tři týdny. Měli jsme tím pádem 
málo potravin, takže jsme si užili své. Ta 
stěna Eigeru Nordwand  má přezdívku 
– Mordwand. To proto, že tam zahynulo 
hodně lidí. Jsem ráda, že jsme ji udělali. 
Říká se tomu od té doby československý 
pilíř.“ 
     Horolezeckou kariéru  zakončila už v ro-
ce 1982 – sólo výstupem volnou technikou 
Orlowského cestou ve Západní Lomnici 
ve Vysokých Tatrách. Na hory ale často 
vzpomínala.  A ještě loni, i přes zdravotní 
problémy, které ji delší dobu trápily,  prý 
dokázala za tři čtvrtě hodiny vystoupat na 
Milešovku. Teď je možná vrcholkům svých 
hor blíž než kdy jindy...   

Miroslav Zimmer
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MUZEJNÍ NOC ZAKONČÍ
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I letos budou moci návštěvníci 
akce degustovat několik stovek 
vín.                Foto Eva Břeňová

  V divadle proběhl v březnu 
10. ročník loutkového festivalu, 
jehož pořadatelem byla Městská 
kulturní zařízení. Akci zahájil 
místostarosta Karel Krejza. 
Diváci zhlédli devět předsta-
vení v podání loutkářů z celé 
republiky. Program festivalu 
byl určen mateřským a základ-
ním školám, dětem s rodiči i 
dospělým. Celkem jej navštívilo 
kolem osmi set diváků, které 
potěšila i prodejní výstava lou-
tek.                 eva)

LOUTKOVÝ FESTIVAL
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