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LITOMĚŘICE

SLOVO STAROSTY

Milí 
Litoměřičané, 
tak jako v letech 
předchozích i 
tentokrát jsme 

již v prosinci schválili roz-
počet města na letošní rok. 
Ačkoliv jsme při jeho tvorbě 
diskutovali každou položku, 
umožňuje nám kromě pravi-
delných výdajů potřebných 
pro chod města zajistit i jeho 
další rozvoj. Jednou z nej-
významnějších akcí roku se 
stane kompletní modernizace 
Základní školy v Havlíčkově 
ulici, která zajistí nejen dě-
tem, ale i učitelům potřebný 
komfort při výuce. Jako 
bývalý pedagog  mám ke 
školství velmi blízko. Proto 
se před blížícími zápisy do 
základních i mateřských škol 
raduji z faktu, že na rozdíl od 
jiných měst máme dostatek 
míst ve školských zařízeních.  
Nejen zásluhou pravidel-
né modernizace školních 
objektů, ale hlavně vlivem 
kvality pedagogických sbo-
rů můžeme konstatovat, že 
školství v Litoměřicích je na 
velmi dobré úrovni. Za to 
chci právě našim pedagogům 
poděkovat. Učinit bychom 
tak chtěli oficiálně v březnu 
u příležitosti Dne učitelů.  Na 
závěr mi dovolte popřát všem 
obyvatelům města  šťastné a 
pohodové dny.
                 Ladislav Chlupáč
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ROZPOČET MĚSTA
JE PŘEBYTKOVÝ

   Přebytkový rozpočet ve výši 
zhruba devíti milionů korun má 
v roce 2014 město Litoměřice.  
Zastupitelé na svém prosinco-
vém jednání schválili rozpočet, 
který na straně příjmů dosahuje 
376,7 milionu a na straně výda-
jů 367,5 milionu korun. Letos 
jeho tvůrci postupovali jinak 
než loni, kdy město počítalo 
s přebytkem hospodaření z 
předchozího roku a navenek to 
vypadalo, že utratilo víc, než 
dostalo. Tentokrát byl sestavo-
ván pouze s ohledem na příjmy 
roku 2014.
   „Jde o jeden z nejefektiv-

nějších rozpočtů, jenž je vý-
sledkem mravenčí práce členů 
finančního výboru, vedoucích 
odborů a místostarostů zodpo-
vědných za chod jednotlivých 
oblastí, za kterou jim děkuji,“ 
uvedl starosta Ladislav Chlu-
páč. Jak podotkl předseda fi-
nančního výboru a radní Radek 
Lončák, byl pečlivě zvažován 
každý výdaj, byť drobnějšího 
charakteru. „Nepamatuji, kdy 
se v historii města podařilo 
sestavit přebytkový rozpočet,“ 
poukázal na jeho výjimečnost 
Radek Lončák. 
             Dokončení na straně 2

  Hned 387 chlapců a 367 děv-
čátek přišlo v loňském roce na 
svět v litoměřické porodnici. 
Prvním novorozenětem roku 
2014 se stala Natálka, která se 
Blance Vitáskové narodila 2. 
ledna v 8.13 minut. Vážila 3,80 
kilogramu a měřila 51 centime-
trů. Doma v Rooseveltově ulici-
na ni čekali tatínek Tomáš Zají-
ček a dva malí bráškové – tříletý 
Tomášek a dvouletý Patrik. Na 
holčičku se všichni těšili.
   Před odchodem z nemocnice 

Radek Lončák, Leoš Vysoudil 
a Vladimír Kestřánek, členové 
správní rady nemocnice, da-
rovali děvčátku zlatý řetízek 
s podkovičkou pro štěstí, ma-
mince Blance Vitáskové pak 
předali květinu. 
   S oběma se rozloučili s přá-
ním všeho dobrého nejen v roce 
2014. Na oplátku si od paní 
Blanky vyslechli poděkování 
týkající se úrovně a kvality péče 
poskytované  litoměřickou po-
rodnicí.                               (eva)

„Moc jsme se na holčičku tě-
šili,“ přiznala maminka, jíž se 
přání splnilo těsně před 33. na-
rozeninami.   Foto Eva Břeňová 

   Nejen pokratická lávka, ale 
i přechod pro chodce nacháze-
jící se v její těsné blízkosti na 
frekventované Pokratické ulici 
prošel rekonstrukcí. Spočívala 
ve snížení nájezdů tak, aby bylo 
místo bezbariérové, v instalaci 
vodících pruhů a nasvícení pře-
chodu LED lampami. „Celkové 
náklady dosáhly 250 tisíc ko-
run,“ informoval místostarosta 
Václav Červín.  
   Radnice tak postupně pokra-
čuje ve zvyšování bezpečnosti 
chodců na frekventovaných 
místech.                             (eva)

   Moderní sběrný dvůr v centru 
mají od konce loňského roku Li-
toměřice. Určen je obyvatelům 
města, kteří mohou odpady u 
pokratických závor odevzdávat 
zdarma po předložení občanské-
ho průkazu, v němž bude jako 
místo trvalého bydliště uvedeno 
právě město Litoměřice. Vstup 
je z Nerudovy ulice.
   „Zvolili jsme lokalitu, která 
je snadno dostupná pro všech-
ny obyvatele,“ uvedl starosta 
Ladislav Chlupáč. Pozemek u 
pokratických závor odkoupilo 
před několika málo lety město 
od Českých drah.  Více na str. 8

SBĚRNÝ DVŮR 
JE V PROVOZU

DALŠÍ PŘECHOD 
JE BEZPEČNÝ

PRVNÍM MIMINKEM ROKU 
2014 SE STALA NATÁLKA

•   

Maximální důraz na separaci je kladen v nově otevřeném sběrném 
dvoře. Na jeho provoz dohlíží Šárka Červenková, jedna ze dvou pra-
covnic dvora.                                                        Foto Eva Břeňová

•   



   Na konci loňského roku podalo město Lito-
měřice novou variantu geotermálního projektu 
do tzv. předvýzvy Operačního programu Věda, 
výzkum, vzdělávání pro období 2014-20.  Stalo 
se tak pod hlavičkou konsorcia partnerů pod ve-
dením ostravské Vysoké školy báňské. Mezi dal-
ší participující výzkumné a akademické instituce 
patří například Ostravská univerzita, Univerzita 
Karlova, Technická univerzita v Liberci, Ústav 
struktury a mechaniky hornin, Geofyzikální 
ústav a Ústav Geoniky Akademie věd ČR a Čes-
ká geologická služba. 
    „Pokud získáme dotaci, projekt může odstarto-
vat již v roce 2015. V plánu je vybudování dvou 
center, první z nich v Litoměřicích, které mají 
za sebou nezbytný výzkum a průzkumný vrt, a 
místo je technicky i administrativně připraveno. 
Umístění dalšího bude vybráno v průběhu pro-
jektu na základě podrobného výzkumu. Jejich 
základem by měly být dva hluboké geotermální 
vrty do cca 5 km a jejich vzájemné propojení 
pomocí tzv. puklinového systému v tvrdé horni-
ně. Zde se očekává teplota minimálně 150 °C,“ 
konstatoval místostarosta Karel Krejza. 
   Stavba, jediná svého druhu v České republice, 
bude mít zásadní význam pro stovky odborníků 
a desítky vědních oborů. Předchází jí mj. také 
vybudování seismické monitorovací sítě, jež 
byla v květnu letošního roku zařazena do celo-
světové monitorovací sítě a slouží k identifikaci 
a monitorování různých seizmických jevů. Při 
zahájení vrtných prací na GTE projektu pak 
bude síť rozšířena a doplněna o podzemní sta-

nice, jež pomocí řady geofyzikálních a matema-
tických výpočtů umožní vytvořit věrný model 
geologického podloží ve velkých hloubkách. 
„Díky databázi budeme také například bezpečně 
vědět, které seismické události byly zapříčiněny 
vrtnými pracemi a které jsou zcela běžnou zá-
ležitostí a jsou způsobeny odstřely v lomech či 
průjezdem těžkých aut nebo vlaků,“ upřesňuje 
význam sítě Milan Brož z Akademie věd.
   Město dlouhodobě spolupracuje s řadou 
mezinárodních týmů a odborníků, nyní se mu 
podařilo získat i partnera na úrovni samosprávy.  
V listopadu byl totiž zahájen společný  projekt 
s městem Drážďany „Šance a rizika geotermální 
energie v Euroregionu Elbe – Labe“, jehož pod-
statou je výměna zkušeností při přípravě geoter-
málních projektů. Drážďany chtějí rovněž reali-
zovat podobný projekt a představitelé obou měst 
a jejich odborné týmy se proto před několika dny 
sešli v saské metropoli, aby diskutovali o budou-
cí spolupráci. Uskuteční se řada seminářů.  
   Základním cílem je zvýšení povědomí o 
geotermálních projektech mezi veřejností, pro-
tože i Drážďany se hodlají tímto směrem ubírat.  
Vytváříme proto i nový web, kde zájemci od 
ledna 2014 postupně naleznou řadu zajímavých 
informací o projektu přeshraniční spolupráce, 
o hlubinné geotermální energii i o aktuálním 
stavu přípravy prvního geotermálního projektu 
v České republice,“ poukázal na snahu zvýšit 
informovanost nejen obyvatel, ale i politické re-
prezentace a médií, manažer geotermálního pro-
jektu Antonín Tym.                         Eva Břeňová 
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   Memorandum, jehož pod-
statou je formálně ukotvit 
dlouhodobou komunikaci a 
spolupráci mezi městem Lito-
měřice a společností Energie 
Holding, a.s., která je součástí 
společnosti MVV Energie CZ, 
podepsal 9. prosince starosta 
Ladislav Chlupáč a předseda 
představenstva společnosti 
Václav Hrach. 
   Již v roce 2008 začala přípra-
va unikátního geotermálního 
projektu s cílem vyrábět teplo a 
doplňkově elektřinu z obnovi-
telného zdroje. Aby mohlo být 
v budoucnu teplo dodáváno do 
domácností a byl zajištěn bez-
problémový přechod na nový 
bezemisní zdroj, je již nyní 
důležitá vzájemná informova-
nost a spolupráce mezi městem 
a vlastníkem - provozovatelem 
sítě a výtopny.  „Memorandum 
je proto stvrzením dlouhodobé 
spolupráce a ochoty respekto-
vat zájmy obou stran,“ uvedl 

starosta Ladislav Chlupáč. 
   „MVV Energie CZ již vy-
užívá geotermální energii pro 
výrobu tepla pro zákazníky 
v Děčíně a zná přednosti a 
nevýhody podobných řešení. 
Jsme otevřeni novým formám 
výroby energie tak, aby byly 
výhodné pro všechny zúčastně-

né – pro zákazníky, pro město 
i pro nás. Za těchto podmínek 
jsme připraveni ke spolupráci 
a vážíme si skutečnosti, že 
máme možnost memorandum 
uzavřít i dosavadní spoluprá-
ce s městem,“ dodal předseda 
představenstva společnosti 
Václav Hrach.                  (eva)

STAROSTA UZAVŘEL PARTNERSTVÍ
S DODAVATELEM TEPLA VE MĚSTĚ   Zahrada Čech se chystá na za-

hájení nové sezóny. První akcí 
se v dubnu stane Jarní tržnice. 
Výstavní kalendář 2014 je pak 
koncipován v intencích loňské-
ho roku.
   Areál čeká v letošním roce 
řada změn. V plánu je renovace 
prostoru stánků s občerstvením  
u hlediště amfiteátru. Stánky 
budou demontovány, nahrazeny 
novými v jednotné podobě a na-
pojeny na nové rozvody, včetně 
kanalizace. Následovat bude 
revitalizace bývalé japonské 
zahrady v zadní části areálu pro-
vedená na základě architekto-
nické soutěže studentů zahradní 
architektury. Dále proběhne 
oprava povrchů komunikací. 
Poté  dojde k vytyčení a zpro-
voznění  okruh pro in-line brus-
le. Proběhne i oprava fontány v 
centru areálu.
   „Již  nyní probíhají průzkumy 
rozvodů elektřiny, vody a kana-
lizace tak, abychom  získali pře-
hled o trasách a stavu rozvodů. 
V současné době  je dokončová-
na  projektová dokumentace k 
nové multifukční hale. V jarních 
měsících by mělo být vydáno 
stavební povolení. Společně s 
městem usilujeme o získání do-
tace,“ informoval místostarosta 
Václav Červín, který zastupuje 
město ve společnosti Zahrada 
Čech. 
   Na konci loňského roku došlo 
k personální změně. Z vedení 
společnosti odešel ředitel Jiří 
Škvor. „Byly dokončeny cíle 
plánované pro první rok čin-
nosti. Pan ředitel dle dohody 
pomohl s obtížným začátkem 
fungování společnosti, nastavil 
systémy organizace práce. Tím 
naplnil svoje úkoly a ve spolu-
práci v dalších letech jsme se 
po vzájemné dohodě rozhodli 
nepokračovat,“ informoval 
Václav Červín s tím, že místo 
ředitele bylo zrušeno. Většina 
kompetencí přechází na jednate-
le společnosti Petra Skřivánka. 
Část činnosti převezme obchod-
ní oddělení.                        (eva)

Memorandum podepsal starosta Litoměřic Ladislav Chlupáč 
s Václavem Hrachem, předsedou představenstva společnosti MVV 
Energie CZ.                                                        Foto Eva Břeňová

GEOTERMÁLNÍ PROJEKT DOZNAL ZMĚN

REVITALIZACE AREÁLU 
POSTUPNĚ POKRAČUJE

Podzimní veletrh je nejnavštěvo-
vanější akcí v roce.    Foto (eva)
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    V lednu byl spuštěn provoz 
nových fotovoltaických elektrá-
ren instalovaných na střechách 
školních objektů nacházejí-
cích se v majetku města. Jde 
o Základní školu U Stadionu, 
ZŠ Havlíčkova a MŠ Masa-
rykova.  Celkový instalovaný 
výkon fotovoltaických elektrá-
ren dosáhne 79,25 kW. Licenci 
získalo od  Energetického regu-
lačního úřadu. 
    „Zajímavé na realizaci tohoto 
projektu je fakt, že provozo-
vatelem daných elektráren je 
město. Činí tak  prostřednictvím 
příspěvkových organizací, jimiž 
jmenovaná školská zařízení 
jsou,“ konstatoval starosta 
Ladislav Chlupáč. To umožní 
maximální využití vyrobené 
elektrické energie přímo v zá-
kladní či mateřské škole, kdy 
budou do přenosové sítě dodá-
vány pouze minimální přebytky.  
Navíc za každou vyrobenou jed-
notku elektrické energie bude 
vyplácen tzv. „zelený bonus“ v 
minimální výši 1,88 Kč/kWh po 
dobu dvaceti let. 
   Dalším přínosem je výhodná 
cena elektrické energie z fo-
tovoltaické elektrárny určená 
pro vlastní spotřebu příspěv-
kových organizací. Město tak 
ušetří převážnou část výdajů 
za elektrickou energii tím, že 
si ji vyrobí přímo na střeše ob-
jektu. Celkové čisté přínosy po 
odečtení veškerých nákladů na 

investici se za dobu životnosti 
(minimálně 20 let) pohybují ve 
výši 3,5 mil. Kč.  
   „V neposlední řadě dojde ke 
zkvalitnění životního prostředí, 
kdy v ČR připadá v současné 
době v průměru na výrobu 1 
MWh elektrické energie pro-
dukce 1,17 t skleníkového ply-
nu CO2, přičemž fotovoltaické 
elektrárny během své životnosti 
vyrobí 1550 MWh elektrické 
energie,“ upozornil energetický 
manažer města Jaroslav Klusák. 
Především elektrárny na střeše 
škol pak budou využity i k osvě-
tě v oblasti obnovitelných zdro-
jů a udržitelné energetiky. 
   Město Litoměřice je dlouho-
dobým propagátorem obnovi-
telných zdrojů energie. Při hle-

dání nových cest nezapomíná 
ani na energetické úspory. Loni 
například odeslalo žádosti o 
dotaci na zateplení čtyř objektů 
mateřských a základních škol, 
přičemž první projekt zateplení 
a výměny oken na  školce v 
Ladově ulici byl již dokončen. 
Energetický manažer po svém 
nástupu v roce 2011 ihned 
zahájil celkovou analýzu stavu 
hospodaření s energiemi. Byly 
přijaty návrhy konkrétních 
opatření, rozpracován je energe-
tický plán, došlo ke sdruženému 
nákupu energií na burze. „Díky 
systematickému postupu jsme 
od roku 2011 dosáhli celkových 
úspor ve výši 7,5 milionu ko-
run,“ shrnul energetický mana-
žer Klusák.                         (eva)

Místostarosta Krejza s energetickým  manažerem Klusákem kontro-
lují stav panelů na střeše Havlíčkovy školy.         Foto Eva Břeňová 

    Litoměřičtí zastupitelé se v prosinci 
loňského roku zabývali peticí 291 obyvatel 
města žádajících plošné zrušení heren ve 
městě. 
   „Stojíme si za tím, že hazard městu škodí 
a že nás ve výsledku stojí mnohem víc, než 
kolik z něj přiteče do městské kasy. Gam-
blerství ničí rodiny a způsobuje trestnou 
činnost. Herny hyzdí město, mohou se 
v nich prát peníze a prodávat drogy,“ uvádí 
Petr Panaš, jeden z hlavních aktérů petice.  
„To však můžeme zakázat i restaurace, 
protože alkoholismus ničí rodiny v daleko 
větší míře,“ oponoval zastupitel Václav 
Knotek, k němuž se připojili i další za-
stupitelé z řad lékařů s konstatováním, že 
daleko větším problémem než herny jsou 
pro města a obce alkohol a drogy.
   Úplný zákaz nic neřeší ani podle mís-
tostarosty Karla Krejzy. „Nyní máme 

herny pod kontrolou. Zakážeme-li jejich 
provoz, přesunou se do šedé, nekontrolo-
vatelné zóny. Stanou se z nich soukromé 
kluby, do kterých úřední osoby budou 
moci vstoupit jen na základě soudního po-
volení k domovní prohlídce,“ upozorňuje 
místostarosta Krejza.
    Vedení radnice však problematiku 
nepodceňuje, ačkoliv zkušenosti ukazují, 
že nejde pro město Litoměřice o zásadní 
problém. „Na základě petice jsme usku-
tečnili ve spolupráci s městskou policií 
řadu namátkových kontrol, a to v různou 
hodinu. Zastihli jsme vždy jen několik jed-
notlivců, přičemž z mladistvých v hernách 
nebyl nikdo,“ informovala vedoucí odboru 
sociálních věcí a zdravotnictví městského 
úřadu Renáta Jurková s tím, že namátkové 
kontroly budou pokračovat.
    Litoměřice mají obecně závaznou 

vyhlášku, která herny částečně omezuje. 
Například specifikuje lokality, kde nesmějí 
být v provozu (například v blízkosti škol), 
nebo reguluje otevírací dobu. V budoucnu 
by mohla být přísnější. „Zvažujeme, že se 
vydáme cestou omezení reklamy, zpřísnění 
stávajícího provozu a přijetí opatření, která 
zamezí vzniku heren nových,“ nastínil 
plány místostarosta Krejza. Problematika 
bude konzultována s odborníky. 
   V Litoměřicích je v současné době v pro-
vozu čtrnáct heren a dvacet provozoven ve 
zvláštním režimu (bar, restaurace apod. 
s maximálně pěti přístroji). Město z jejich 
provozu získává do svého rozpočtu devět 
až deset milionů korun ročně. Cíleně jsou 
z nich z velké části podporovány sportovní 
aktivity, které na rozdíl od heren vedou 
ke  smysluplnému využití volného času.

 (eva)

   Voda v brouzdališti a v sou-
sedním dětském bazénu se sklu-
zavkou nacházejícím se v areálu 
koupaliště na Písečném ostrově 
má být v létě o několik stupňů 
Celsia teplejší. Vedení radnice 
totiž zahájilo instalaci solárních 
panelů, které budou ohřívat 
užitkovou vodu pro správní bu-
dovu, saunu, ale i brouzdaliště 
a dětský bazén. Lákadlem se 
pro návštěvníky areálu stanou 
chrliče s teplou vodou, instalo-
vané po okrajích brouzdaliště a 
sousedního malého bazénu. 
   Do doby instalace odděle-
néfiltrace pro tyto bazény však 
zatím nelze očekávat výraznější  
zvýšení teploty vody přímo 
v bazénech, nicméně i tento 
krok vedení města připravuje.  
„Ve svém důsledku to bude zna-
menat nejen lepší komfort při 
koupání pro rodiče s dětmi, ale 
i prodloužení sezóny a v nepo-
slední řadě také finanční úsporu 
v provozu, představující částku 
zhruba 800 tisíc korun ročně,“ 
poukázal na výhody starosta. 
   Kolektory jsou postupně umís-
ťovány na střechu správní budo-
vy. V současné době zaujímají 
rozlohu 67 metrů čtverečních a 
ohřívají vodu v bojlerech s užit-
kovou vodou. „V průběhu sezó-
ny však bude jejich počet při-
bývat a dojde k připojení výše 
uvedených chrličů teplé vody do 
malého bazénu a brouzdaliště,“ 
upřesnil vedoucí odboru život-
ního prostředí městského úřadu 
Pavel Gryndler.            (eva)

MĚSTO PROVOZUJE TŘI NOVÉ
FOTOVOLTAICKÉ ELEKTRÁRNY

ZRUŠENÍ HEREN S VÝHERNÍMI HRACÍMI AUTOMATY PROBLÉM NEŘEŠÍ

KOLEKTORY OHŘEJÍ
VODU V BAZÉNECH
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Dokončení ze strany 1
   V praxi to znamená, že město 
v oblasti běžných příjmů (např. 
příjmy z daní, poplatků apod.), 
obdrží více, než jsou běžné 
plánované výdaje. To však  ne-
znamená, že by takový rozpočet 
snižoval rozsah poskytovaných 
služeb občanům města „Pod-
porujeme stále stejné oblasti, 
ovšem efektivněji,“ vysvětlil 
předseda finančního výboru. 
Jako příklad uvedl knihovnu, 
na níž už stát městům a obcím 
neposílá dotace. Zefektivněním 
činnosti však její provoz zůstává 
zachován. 
   Zejména v oblasti kapitálových 
výdajů bylo k tvorbě rozpočtu 

přistupováno novým způsobem, 
a to v souladu se Strategickým 
plánem rozvoje města a veřej-
ně projednávanými potřebami 
občanů.  Nejvýznamnější inves-
ticí Litoměřic roku 2014 bude 
rekonstrukce Základní školy v 
Havlíčkově ulici za 35 milionů 
korun, přičemž dotace činí 22 
milionů korun. Zbývající částka 
půjde z rozpočtu města. Realiza-
ce dalších plánovaných finančně 
náročných akcí, jako je napří-
klad modernizace autobusového 
nádraží nebo rekonstrukce dět-
ského dopravního hřiště v Jirás-
kových sadech závisí na získání 
dotací. Rozpočet však zahrnuje 
i řadu drobnějších akcí investič-

ního charakteru, mezi něž patří 
například stavba nového parku 
na Miřejovické stráni, opravy 
chodníků (např. ulice Dobrov-
ského, Revoluční) apod. 
   Rozpočet na rok 2014 byl 
schválen jednomyslně všemi 
přítomnými zastupiteli bez při-
pomínek. K jeho zveřejněnému 
návrhu neměla připomínky ani 
veřejnost. Již v prvním kvartálu 
letošního roku by zastupitelé 
měli rozhodnout, jak bude vy-
užit devítimilionový přebytek. 
Návrhů je několik. Patří mezi 
ně i oprava parkoviště naproti 
budově okresního soudu v ulici 
Na Valech za zhruba tři miliony 
korun.                     Eva Břeňová 

ROZPOČET MĚSTA JE PŘEBYTKOVÝ
   Velkého jarního úklidu Li-
toměřic se mohou aktivně zú-
častnit i obyvatelé. Do akce, 
připravované Zdravým měs-
tem Litoměřice, pracovníky 
odboru životního prostředí 
městského úřadu a technic-
kých služeb, se lze zapojit jak 
vlastními silami, tak formou 
zaslání informací o nejvíce 
znečištěných místech. 
   „Své tipy posílejte e-mai-
lem do konce února na 
adresu: tereza.kalinova@li-
tomerice.cz. Na stejné adrese 
se zároveň můžete hlásit 
jako dobrovolníci, kteří se 
chtějí zapojit do úklidu okolí 
svého domu, jeho zkrášlení 
nebo pomohou při společné 
komunitní úklidové akci,“ 
uvádí  koordinátorka projek-
tu Zdravé město Litoměřice 
Rita Vlčková. 
   Cílem jarní akce, která je 
plánována na konec dubna, 
je uklidit vybrané lokality 
v Litoměřicích za přispění 
jednotlivců, zájmových sku-
pin, škol nebo firem. Více 
informací najdete  v příštím 
Radničním zpravodaji a na 
webu zdravemesto.litomeri-
ce.cz/
   Litoměřice se v květnu 
dále připojí k chystané úkli-
dové akci „Ukliďme Česko“ 
www.uklidmecesko.cz, za-
měřené na problematiku čer-
ných skládek.                (eva)

      Čtyři významné projekty, jejichž reali-
zace si vyžádá celkem zhruba 176 milionů 
korun, by rádo s využitím evropských 
dotací realizovalo město Litoměřice. Již 
podalo žádosti o dotaci na modernizaci a 
dostavbu  autobusového nádraží (1. etapa), 
rekonstrukci dětského dopravního hřiště a 
na modernizaci  stravovacího provozu měst-
ské nemocnice a modernizaci centrálních 
operačních sálů.
   V případě autobusového nádraží dosahují 
náklady 60 milionů korun. „Současná 
podoba nádraží vznikla již v 50. letech a v 
dnešní době je v mnoha směrech nevyhovu-
jící. Novým rozvržením ploch má vzniknout 
modernizované autobusové nádraží a nové 
parkoviště, které cestující postrádají,“ uvedl 
starosta Ladislav Chlupáč.  Projekt počítá i 
s osazením nové zeleně, stavbou sociálního 
zařízení a zavedením informačního a orien-
tačního systému pro osoby ZTP. 
   Druhý projekt v celkové hodnotě 20,7 mi-

lionu korun se týká  rekonstrukce dětského 
dopravního hřiště v Jiráskových sadech.  
Současné hřiště a objekt s technickým záze-
mím mají být demolovány a na jejich místě 
chce radnice vybudovat zcela nový moderní 
areál pro výuku dopravní výchovy. Vlastní 
hřiště bude tvořeno sítí asfaltových cest 
s dopravním značením, včetně semaforů a 
simulace železničního přejezdu. V budo-
vě s technickým zázemím bude umístěna 
učebna dopravní výchovy a dále skladové 
a jiné vedlejší prostory, včetně veřejně pří-
stupného sociálního zařízení. Rekonstrukce 
dopravního hřiště navazuje na rozsáhlý pro-
jekt revitalizace Jiráskových sadů, který byl 
právě zahájen. 
    Město se pokusí získat prostředky i pro 
nemocnici, jež je jeho příspěvkovou orga-
nizací. Do oblasti Podpora revitalizace a 
regenerace středních a malých měst je totiž 
zahrnuta i modernizace a rekonstrukce zdra-
votnických zařízení. V případě modernizace 

stravovacího provozu nemocnice dosahují 
celkové náklady na projekt 35 milionů 
korun, přičemž předpokládaná dotace z ev-
ropských fondů představuje 85 procent vý-
dajů. Zbývající část představuje spoluúčast 
nemocnice, hrazená z vlastních prostředků. 
Pokud město uspěje, projekt bude realizován 
v letech 2014 a 2015. „Pokud se tak nestane, 
dokončení již započaté modernizace stravo-
vacího provozu se nezastaví. Jen se doba 
realizace prodlouží úměrně výši možných 
prostředků, které budeme moci v následu-
jících letech postupně uvolňovat z vlastních 
zdrojů,“ upřesnil předseda správní rady 
zdravotnického zařízení Radek Lončák. 
   Náklady na modernizaci centrálních ope-
račních sálů pak dosahují 60 milionů korun. 
I v tomto případě činí předpokládaná dotace 
85 procent výdajů. Projekt se přitom skládá 
ze dvou částí – stavebních úprav a moder-
nizace zdravotnického a přístrojového vyba-
vení centrálních operačních sálů.          (eva)

LITOMĚŘICE POŽÁDALY O DOTACI NA ČTYŘI PROJEKTY

UKLIĎME SPOLEČNĚ

  Zajímá vás, jaké záměry má 
město Litoměřice s prostory bý-
valého pivovaru? Máte vlastní 
návrhy či nápady, co by mělo na 
tomto místě vzniknout? Přijďte 
je sdělit vedení  města a sezná-
mit se s připravovanou archi-
tektonickou studií rekonstrukce  
areálu a zároveň diskutovat s 
architekty o možnostech jeho 
obnovy. První veřejné projedná-
ní proběhne ve středu 19. února 
od 17 hodin v hradu na Tyršově 
náměsí. Více informací, včetně 
grafických návrhů,  naleznete na 
www.zdravemesto.litomerice.cz                                        

(at)

BUDE SE U NÁS 
OPĚT VAŘIT PIVO?

DŮM UŽ NESTRAŠÍ NÁVŠTĚVNÍKY VÝSTAVIŠTE. Dům v uli-
ci Karla IV., který svým neutěšeným stavem  roky hyzdil zdejší pro-
stranství  a příjezd k výstavišti Zahrada Čech, byl opraven. Radost 
z toho má i vedení radnice, které několik let jednalo s majitelem 
objektu, tedy Vězeňskou službou ČR, o  nápravě stavu. Došlo k ní až 
poté, co loni došlo k prodeji domu.  Nový vlastník jej následně zre-
novoval a byty v současné době  pronajímá.                             (eva)
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Jako již tradičně navštívil biskup Mons. Jan Baxant na Štědrý den 
dopoledne nemocnici. Povzbudil pacienty, kteří nemohli být vzhle-
dem ke svému zdravotnímu stavu propuštěni o vánočních svátcích 
domů, zaměstnancům popřál klidnou službu a všem pak požehnané 
Vánoce a pokojný rok 2014.                                    Foto Karel Pech 

   Do konce února bude ve 
fotogalerii v  hale nemocnice 
k vidění výstava fotografií 
lovosického autora Miroslava 
Hvorky, který zde představuje 
svůj cyklus s názvem „České 
středohoří panoramatické“.
   „Mám ve svém archivu množ-
ství fotografií z Českého středo-
hoří, které jsou zpracovány do 
tematických celků - Milešovka, 
Lovoš, České středohoří pa-
noramatické apod. Vedle toho 
mám i fotografie ze svých cest 
po horách u nás i na Slovensku 
a ze zahraničních vysokých hor 
bulharských a rumunských. Ve 
volné tvorbě zobrazuji krajinu 
v jejích náladách a proměnách,“ 
uvádí autor.                          (nk)

   Hospic sv. Štěpána rozšířil od ledna nabídku 
svých služeb o tak zvaný domácí hospic, který 
pomůže nemocným důstojně odcházet v jejich 
domácím prostředí. O pomoc při péči o umírají-
cího člověka v domácím prostředí je velký zájem 
a již nyní domácí hospic pečuje o několik klientů. 
„Řada rodin si přeje pečovat o svého blízkého 
doma, dosud jim však chybělo odborné zázemí, 
bez kterého nebyla domácí péče možná. Díky 
darům obdrženým v druhé polovině loňského 
roku se nám podařilo domácí hospic rozjet. Všem 
za ně velmi děkujeme. Opravdu významná je 
stálá podpora velkých sponzorů, jakým je např. 
Nadační fond Kalich Alexandra Vondry. I nadále 
však hledáme sponzory a dárce z řad jednotlivců 
i právnických osob, bez nich se nikde na světě 
žádný domácí hospic neobejde,“ uvedla ředitelka 
hospice Monika Marková. 
   Bohužel přes veškeré dary i výnosy z benefič-
ních akcí není provoz hospice dostatečně finanč-

ně zajištěn, a tak je úkolem pracovníků hospice 
vyhledávat nové možnosti a zdroje financování. 
V tomto směru byl proto pro hospic významnou 
událostí 4. adventní koncert živě vysílaný Českou 
televizí z Chrámu sv. Víta na Pražském hradě, 
který slibuje (sbírka ještě není uzavřena) přinést 
opravdu významnou podporu právě projektu do-
mácí hospicové péče. 
   Tato služba není v tomto roce jedinou novinkou 
z hospice sv. Štěpána. Nově je poskytována také 
terénní odlehčovací služba. Určena je všem, kdo 
se 24 hodin denně starají o blízkého člověka a po-
třebují si například něco zařídit nebo si jednoduše 
odpočinout. „Jde nám hlavně o péči o nemocné 
v jejich nejpřirozenějším - domácím - prostředí, 
kam za nimi přijíždíme s celým týmem odborníků 
a zdravotnickým vybavením a materiálem,“ dopl-
ňuje sociální pracovnice pro domácí péči Dagmar 
Pelcová.                                        Irena Vodičková 
                                   projektový manažer hospice 

    Celkem 118 parkovacích míst, z toho 11 pro držitele 
průkazky zdravotně postižených, mají k dispozici mo-
torizovaní klienti Městské nemocnice v Litoměřicích. 
Rekonstruovaná plocha nacházející se v blízkosti hlav-
ního vstupu do zdravotnického zařízení byla uvedena do 
plného užívání 13. prosince. 
   Investici uhradilo město. „Modernizace plochy spočíva-
jící v odvodnění, vyrovnání povrchu, pokládce zámkové 
dlažby, instalaci nového  osvětlení a vybudování bezbarié-
rových  nájezdů si vyžádala 3,6 milionu korun (vč.DPH),“ 
shrnul Radek Lončák, předseda správní rady nemocnice.
    Město tak reagovalo na požadavek veřejnosti, který 
vyplynul z diskusního fóra v domě kultury. „Kultura 
parkování se výrazně zvýšila. Věřím, že vánoční dárek 
města klienti nemocnice ocení,“ uvedl starosta Ladislav 
Chlupáč.
   Oprava probíhala od 16. září do konce listopadu, přičemž 
v provozu vždy byla polovina plochy.                        (eva)

Podle předsedy správní rady nemocnice 
Radka Lončáka se významně zvýšila kultura 
parkování.                       Foto Eva Břeňová

KULTURA PARKOVÁNÍ SE ZVÝŠILA

STARÝ MONITOROVACÍ
SYSTÉM JE NAHRAZEN

DOMÁCÍ HOSPIC JE V PROVOZU

V hale jsou snímky
Českého středohoří 

BISKUP NAVŠTÍVIL NEMOCNÉ
   Nový monitorovací systém 
vitálních funkcí slouží od pro-
since na koronární jednotce 
interního oddělení nemocnice. 
Touto investicí byl nahrazen 
stávající monitorovací systém, 
který byl v provozu na oddělení 
již  od roku 1995 a jeho servis 
nebylo možné dále zajišťovat.
   Součástí jsou čtyři monitory 
u lůžka pacienta (bedside mo-
nitory) propojené s centrální 
monitorovací stanicí a s mož-
ností rozšíření na více monito-
rovaných lůžek. Monitory mají 
v sobě zabudované zálohové 
zdroje elektrické energie.
   Výhodou nového systému 
oproti stávajícímu je nejen 
využití nejmodernějších tech-
nologií pro sledování pacienta, 
ale i možnost kontinuálního 
ukládání sledovaných parame-
trů po dobu 72 hodin. Zázna-
my lze tisknout a zakládat do 
dokumentace pacienta. Další 
výhodou, zvyšující komfort 
pacientů, je možnost monito-
rování i během transportu bez 
nutnosti přepojování na trans-
portní monitorovací systém, 
ale pouze za pomoci modulu 
určeného pro transport, který je 
součástí každého monitoru. To 
umožňuje kontinuální záznam 
životních funkcí pacienta, které 
se po transportu z modulu zpět-
ně načtou do centrální monito-
rovací stanice. 
   Náklady na pořízení špičko-
vého monitorovacího systému 
dosáhly výše 786 tisíc korun 
(vč. DPH) a byly hrazeny z pro-
středků nemocnice.            (nk)

   Tablet pro komunikaci s nesly-
šícími získala v prosinci litomě-
řická nemocnice  od Agentury  
pro neslyšící (APPN). Poskytla 
jej v rámci realizace projektu 
Bezbariérové nemocnice i pro 
neslyšící.  Realizován je  díky 
adventním koncertům České te-
levize pořádaným v roce 2012. 
   Z vybraných peněžních darů 
bylo zakoupeno více než 100 
tabletů, které na přelomu roku 
2013 a 2014 putují do vybraných 
nemocnic, kde budou zprostřed-
kovávat zdravotníkům a neslyší-
címu pacientovi tlumočníka zna-
kového jazyka, a to díky službě 
online tlumočení.                  (nk)

KOMUNIKACI 
USNADNÍ TABLET



    Budovy dvou mateřských 
škol v Ladově ulici svítí no-
votou. Sedmikráska vítá děti 
v okrovo-šedém kabátě, s no-
vými okny, dveřmi, opláštěním, 
zateplením i novou  fasádou a 
střechou, na níž byly instalová-
ny solární kolektory sloužící k 
ohřevu vody.  Kompletní dílo, 
jehož realizaci zajistila firma 
Metal Quatro Most, převzalo 
město v prosinci. Celkové ná-
klady se vyšplhaly na 5,2 milio-
nu korun, přičemž 2,35 milionu 
činila dotace ze Státního fondu 
životního prostředí.
   Původně však měla být částka 
dle projektu vyšší.  „Díky fi-
nanční úspoře, které se podařilo 
v průběhu rekonstrukce dosáh-
nout, zbyly finance i na do-
končení modernizace sousední 
školky Větrník (Ladova 3),“ 
podotkl místostarosta Václav 
Červín.  V jejím případě město 
před časem zaplatilo novou 

střechu, okna, dveře, ale chy-
běla fasáda a zateplení objektu. 
I to se díky úsporám podařilo 

zrealizovat, a tak i Větrník svítí 
novotou, respektive žluto-zele-
nou fasádou.         Eva Břeňová
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OPRAVY ŠKOLNÍCH 
OBJEKTŮ POKRAČUJÍ

ŠKOLKY ZÁŘÍ NOVOTOU 

  Základní škola Havlíčkova, 
jako sportovní škola, se za-
pojila do projektu Českého 
olympijského výboru „Moje 
olympiáda“. Tato aktivita je 
součástí programu ČOV „Česko 
sportuje“ a propaguje zdravý 
životní styl.
   Ve škole pořádali akci „Moje 
olympiáda“ 16. prosince, tedy 
52 dní před skutečnou olym-   
piádou, která bude v Soči. Žáci 
se v průběhu dne zábavnou 
formou seznamovali s tématy 

olympismu, vytvářeli časovou 
osu ZOH a zúčastnili se besedy 
s bývalým žákem školy, olympi-
onikem Milanem Bruncvíkem. 
Ten se vypořádal s všetečnými 
dotazy žáků i učitelů a přiblížil 
atmosféru vrcholového sportu i 
olympijských her samotných.
   Vyvrcholením dne byla běžec-
ko-skokanská štafeta, kterou ab-
solvovali žáci jednotlivých tříd 
pod vlajkami různých států.                                                  
                         Vladimír Cikner
               zástupce ředitele školy

Za bouřlivého povzbuzování se týmy snažily dosáhnout co nejlep-
ších výsledků a získat pro „svůj stát“ diplom, který podepsal a pře-
dával Milan Bruncvík.                                          Foto: archiv školy

   Plánovanou revitalizaci objek-
tu Základní školy v Havlíčkově 
ulici zrealizuje firma Chládek 
a Tintěra. Vyhrála podlimitní 
výběrové řízení na zhotovitele 
stavby,  provedené formou 
elektronické aukce, kde hod-
notícím kritériem byla nejnižší 
cenová nabídka, za předpokladu 
splnění požadované kvalifikace 
uchazeče. 
   Předpokládaná hodnota za-
kázky dle návrhu projektanta 
dosahovala 49 milionů korun. 
Firma Chládek a Tintěra nako-
nec zajistí realizaci díla za 35 
milionů korun (bez DPH). 
   Město Litoměřice získalo na 
projekt dotaci z Operačního pro-
gramu životní prostředí ve výši 
22,5 milionu korun. Zbývající 
částku představuje vlastní podíl 
města.                                 (eva)  

   Investice města do moderni-
zace základních a mateřských 
škol budou pokračovat i v le-
tošním roce. „Jednoznačně 
nejvýznamnější akcí se v tomto 
směru stane kompletní revita-
lizace objektu Základní školy 
v Havlíčkově ulici, jež má být 
zahájená na jaře,“ informoval 
starosta Ladislav Chlupáč. 
Největší díl stavebních prací, 
spočívajících ve výměně oken, 
zateplení objektu a nové fasádě, 
bude proveden během letních 

prázdnin. Ukončení díla je 
vzhledem k rozlehlosti školy 
plánováno na konec kalendář-
ního roku. 
   Šanci na rekonstrukci mají 
i ZŠ U Stadionu a mateřské 
školy Masarykova a Baarova. 
Stejně jako u „Havlíčkovky“ 
se i v případě těchto školních 
objektů pokouší město uspět 
s žádostí o dotaci v Operačním 
programu životní prostředí. 
„Zda uspějeme, se dozvíme na 
konci února,“ uvedla vedoucí 

odboru školství, kultury, sportu 
a památkové péče městského 
úřadu Andrea Křížová. Radnice 
je však připravena a rozpočet 
města s případnou finanční spo-
luúčastí počítá.
   V plánu je však i realizace 
drobnějších stavebních akcí, 
jako například výměna oken 
Mateřské školy v Eliášově ulici 
(1,2 milionu korun), první etapa 
rekonstrukce stropů v Masary-
kově základní škole (450 tisíc) 
nebo budování bezbariérového 
chodníku, který propojí budovu 
základní umělecké školy a sou-
sední divadélko Minimax (60 
tisíc Kč).                            (eva)

… půl milionu korun investuje 
letos město do výměny dlažby 
a odtokové kanalizace krytého 
plaveckého bazénu.
… 1,65 milionu korun je 
přichystáno na stavbu nové-
ho výtahu v knihovně, který 
bude sloužit hůře pohyblivým 
občanům města a maminkám 
s kočárky. 
… na 600 tisíc korun vyjde 
nákup náhradního mobilního 
zdroje elektřiny pro kulturní 
dům. Využíván bude i k zajiš-
tění venkovních kulturních akcí 
organizovaných MKZ. Dosud si 
mobilní elektrocentrálu MKZ za 
úplatu půjčovala.               (eva)

Mateřská škola Větrník, vedená Marcelou Benešovou (na snímku s 
místostarostou Červínem), využívá zahrady s herními prvky insta-
lovanými v sousední MŠ Sedmikráska (viz foto), řízené vedoucí Re-
natou Šurovskou. Obě budovy prošly v posledních měsících zásadní 
revitalizací.                                                            Foto Eva Břeňová 

HAVLÍČKOVU ŠKOLU
OPRAVÍ FIRMA 

CHLÁDEK a TINTĚRA

O OLYMPIÁDĚ VYPRÁVĚL
DĚTEM OLYMPIONIK

PLÁNOVANÉ 
INVESTICE
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   Česko-německá mateřská škola svaté Zdislavy 
bude otevřena prvního března v ulici Kosmo-
nautů. Mateřskou školu zřizuje Biskupství lito-
měřické a provozovat ji bude Diecézní charita 
Litoměřice. Dne 6. února proběhne Den otevře-
ných dveří. Výchova v nově vzniklé církevní 
školce bude vycházet z křesťanské etiky a zamě-
ří se také na získávání jazykových znalostí. 
   Do školky mohou nastoupit děti od dvou do 
osmi let. Maximální kapacita je 24 dětí. Zavádě-
cí školné bude činit 2,500 Kč bez stravy.      (ek)

   Ve dnech 25. a 26. března 
proběhnou od 13 do 16 hodin 
v litoměřických mateřských 
školách zřizovaných městem 
zápisy. Rodiče nemusí mít oba-
vy. „Všechny děti budou v příš-
tím školním roce ve chvíli, kdy 
dovrší třech let věku, umístěny. 
Míst je dostatek,“ slibuje ředi-
telka mateřských škol Monika 
Mejtová.  Obdobně příznivá si-
tuace totiž byla v Litoměřicích 
i v loňském roce. Narozených 
dětí pomalu ubývá.   
   „To však neznamená, že se 
dítě dostane do školky, kterou 

mu rodič vybere,“ upozorňuje 
ředitelka Mejtová. Největší 
šance na přijetí je v kapacitně 
větších zařízeních, letos kon-
krétně v Kytičce (Masarykova 
ulice), Sedmikrásce (Ladova 
ulice) a v Delfínku (Baarova 
ul.). 
   V současné době navštěvuje 
celkem jedenáct mateřských 
škol zřizovaných městem 845 
dětí. Do prvních tříd jich v září 
odejde pravděpodobně 292. 
Číslo zřejmě bude s ohledem 
na odklady povinné školní do-
cházky o něco málo nižší.(eva)

8. 2. KERAMICKÁ DÍLNA 
Rukodělné dopoledne od 9 do 
12 h. Cena 100 Kč/h.
8. 2. TURNAJ VE STIGA 
HOKEJI. Porovnejte síly 
s ostatními hráči ve stiga hokeji. 
Pro děti i dospělé. Od 9 do 12 
h.Vstupné 20,- Kč
8. 2. KARNEVAL. Karneval 
pro děti plný hudby, soutěží o 
nejkrásnější masku, vystoupení 
žonglérů, balónková zvířátka, 
bublinková show. Od 16 h. 
Vstupné 25 Kč/osoba.
14. 2. VALENTÝNSKÁ 
DISKOTÉKA
Zábava, soutěže, tanec pro děti 
od 18 do 19.30 h. S sebou si ne-
zapomeňte soutěžní valentýnku. 
Cena 25,- Kč
14. - 15. 2. NOC A DEN 
V ROZMARÝNU
Akce pro školní děti, kde je  
připraven večerní a dopolední 
program (17.30 – 12 h.). Páteční 
večer je připravena valentýnská 
diskotéka a tvoření. V sobotu 
vyrazíme s dětmi do krytého ba-
zénu. Cena 150 Kč.  Přihlášky a 
platba do 12. 2.
19. 2. KURZ FIMO – MICA 
SHIFT
Rukodělný seminář od 17 h. pod 
vedením Halky Lacinové. Při-
hlášky do 14. 2. Cena  380 Kč. 
24. 2. TURNAJ MAGIC THE 
GATHERING
Turnaj (8 – 12 h.) není určen jen 
členům kroužků, ale i veřejnosti 
a úplným nováčkům od 8 let. 
Cena 30 Kč. 
25. 2. TURNAJ VE 
STIGA HOKEJI
Každé úterý se hraje klubová 
liga. Děti si mohou v průběhu 
prázdninového turnaje tuto hru 
vyzkoušet (8 – 12 h.). Doporu-
čený věk od 6 let. Cena 30 Kč. 
27. 2.  TURNAJ VE HŘE DO-
MINION. Poprvé se v DDM 
Rozmarýn uskuteční turnaj 
v deskové hře Dominion (8 – 12 
h.) s prvky fantasy. Turnaje se 
mohou zúčastnit i začátečníci. 
Doporučený věk od 8 let. Cena 
30 Kč.

BŘEZEN:
KERAMICKÁ DÍLNA  (8. 3.), 
MALOVÁNÍ NA HEDVÁBÍ 
(8. 3.), FIMO KURZ - BAR-
GELLO (19. 3.), GEOCA-
CHING, MAGIC TURNAJ a 
další akce.

ROZMARÝN ZVE
   Předškoláci se v Litoměřicích 
připravují na zápisy do první 
třídy základní školy. Uskuteční 
se ve dnech 4. a 5. února nejen 
ve všech šesti školách zřizova-
ných městem Litoměřice, ale 
i v soukromé ZŠ Lingua Uni-
versal. Zatímco loni usedlo do 

školních lavic celkem 334 dětí, 
letos jich bude pravděpodobně 
o třicet méně.
   „Demografické údaje napo-
vídají, že loňský rok byl po-
myslnou špičkou v počtu dětí 
přicházejících do základních 
škol,“ uvedla vedoucí odbo-

ru školství, kultury, sportu a 
památkové péče  Andrea Kří-
žová.  Litoměřické mateřské 
školy letos má opustit 290 dětí, 
ovšem tak jako každý rok číslo 
sníží odklady školní docházky. 
Naopak přičíst musíme děti 
z okolních obcí, jejichž počet 
není předem znám. 
   „Míst v základních školách 
máme dostatek. I letos však 
s ohledem na kapacitu je nutno 
počítat s větším náporem na 
základní školy Masarykova, 
Boženy Němcové a tentokráte 
i Ladovu, která loni v září ote-
vřela dokonce čtyři první třídy,“ 
dodala vedoucí Křížová. I letos 
otevře z kapacitních důvodů jen 
dvě třídy ZŠ B. Němcové a Ma-
sarykova.                           (eva) 

   Až do 15. února probíhá v Základní umělecké 
škole Litoměřice doplňující zápis žáků do obo-
ru  literárně dramatického, výtvarného, dále do 
pěveckého sboru Litoměřický Hlásek a jeho pří-
pravných oddělení Berušky a Kukačky. 
   Informovala o tom Dominika Valešková, ředitel-
ka školy, jejíž žáci se v současné době intenzivně 
připravují na soutěž základních uměleckých škol, 
kterou v tomto školním roce vyhlásilo Minister-
stvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR  pro 
kategorie hra na klavír, hra na smyčcové nástro-
je a  hra na kytaru. Organizátorem okresních 
kol soutěže je právě ZUŠ Litoměřice. Proběhnou 
21. února (klavír) a 12. března (smyčcové nástroje 
a kytara). 
   Prezentovat úroveň hudebního vzdělání nejen 
rodičům je pak cílem interních koncertů v sále 
školy. Další proběhne 5. února od 17 hodin. Veřej-
ný koncert žáků v divadle se uskuteční 19. února. 
O týden dříve, tedy 12. února, pak proběhne v di-
vadélku Minimax od 18 hodin Divadelní podvečer 
dialogů a monologů.                                      (eva)

DĚTI SE CHYSTAJÍ K ZÁPISU

MÍST VE ŠKOLKÁCH JE DOSTATEK

MŠ Lipová 31.1.2014

MŠ Mašinka 3.2.2014

MŠ Sedmikráska 24.2.2014

MŠ Sluníčko 25.2.2014

MŠ Kamarád 26.2.2014

MŠ Revoluční 27.2.2014

MŠ Větrník 25.2.2014

MŠ Delfínek 3.3.2014

MŠ Kytička 6.3.2014

MŠ Paletka 7.3.2014

MŠ Pohádka 18.3.2014

DNY OTEVŘENÝCH 
DVEŘÍ V MŠ

vždy od 8,00 do 15,00 hodin

Z DĚNÍ V ZÁKLADNÍ 
UMĚLECKÉ ŠKOLE

V BŘEZNU BUDE OTEVŘENA
ČESKO-NĚMECKÁ ŠKOLKA

Počty žáků v ZŠ ve školním roce 2013/2014
ZÁKLADNÍ ŠKOLA 1. roč. 8. roč. 9. roč. počet dětí

1. - 9. třída tříd

ZŠ B. Němcové 55 55 50 475 18

ZŠ Havlíčkova 35 31 24 269 15

ZŠ Ladova 84 40 43 486 23

ZŠ Na Valech 35 28 31 297 15

Masarykova ZŠ 55 54 50 471 18

ZŠ U Stadionu 70 45 41 447 21

SOUČET 334 253 239 2445 110

   Jarní příměstský tábor pořádá pro děti i letos 
o jarních prázdninách Rozmarýn, tentokráte 
v týdnu od 24. do 28. února. Každý den od 7.00 
do  15.30 hodin bude probíhat trochu jinak. Pro 
děti ve školním věku bude připraven celodenní 
program. V rámci PT bude možno se zúčastnit 
řady turnajů. Děti se mohou těšit na rukodělnou 
činnost a výlet do ústecké zoologické zahrady. 
Cena  je 100  Kč/den (oběd, odměny, vstupy…) 
Cena výletu do ZOO  150 Kč (bez jídla). 

JARNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR



   Pravidelný svoz bioodpadu ze 
sběrných nádob bude po zimní 
přestávce zahájen opět 31. břez-
na. Probíhat bude jednou za 14 
dní vždy v sudý týden v pondělí, 
od konce března do listopadu, 
a to v následujících termínech: 
31.03., 14.04., 28.04., 12.05., 
26.05., 09.06., 23.06., 07.07., 
21.07., 04.08., 18.08., 01.09., 
15.09., 29.09., 13.10., 27.10., 
10.11., 24.11. 
   Nádoby musí být přistaveny 
v den vývozu nejpozději v 6 
hodin ráno. Do nádoby na biood-
pad lze vhazovat rostlinný odpad 
ze zahrady (listí, tráva, plevel, 
větve), zbytky ovoce, zeleni-
ny, slupky, skořápky od vajec, 
čajové sáčky, kávovou sedlinu. 
Stejně jako v předchozích letech 
si mohou zájemci nádobu na bio-
odpad objednat osobně na měst-
ském úřadu (odbor životního 
prostředí, Ing. Egrešiová, Pekař-
ská 2, III. patro, kancelář č. 472), 
případně telefonicky na tel. čísle 
416 916 175.                         (le)

   Na vybudování sběrného 
dvora u pokratických závor 
se městu podařilo získat dotaci 
ve výši 9,6 milionu korun. 
„Celkové náklady na realizaci 
projektu dosáhly 10,4 milionu 
korun bez DPH,“ upřesnil mís-
tostarosta Karel Krejza. 
   Nový sběrný dvůr je v provo-
zu šest dní v týdnu, od pondělí 
do soboty, přičemž v úterý a ve 
čtvrtek má otevřeno až do 18. 
hodiny. Není určen pro uklá-
dání odpadu z podnikatelské 
činnosti. Stejně tak stavební 
odpady jsou zde přijímány 
pouze ve výrazně omezeném 
množství stanoveném pro-
vozním řádem. Uložit lze 50 
kilogramů na osobu za den. 
Větší množství mohou lidé 
bezplatně uložit na skládku v 
Třebouticích. Množstevně je 
omezeno i ukládání pneumatik 
od osobního automobilu, a to 
ročně na čtyři kusy za osobu.
   Provoz nového sběrného 
dvora zajišťují Technické 
služby města Litoměřice s 
maximálním důrazem na sepa-
raci. „Máme smluvně zajištěné 
odběratele tak, aby byl sepa-
rovaný odpad v co nejvyšší 
možné míře druhotně využit,“ 

informoval vedoucí odboru 
životního prostředí městského 
úřadu Pavel Gryndler. Napří-
klad firma BEC odebírá papír, 
sklo a výrobky z plastu, elek-
troodpady firma ASEKOL, 
biologicky rozložitelný odpad 
jde do kompostárny apod. 
   „Kapacita sběrového dvora 
je 1600 tun za rok, což by pro 
potřeby 24tisícových Litomě-
řic mělo být dostačující,“ do-
mnívá se ředitel Technických 
služeb města Ivo Elman. (eva)
PROVOZNÍ DOBA
Pondělí: 08:30 – 16:00
Úterý:    08:30 – 18:00
Středa: 08:30 – 16:00
Čtvrtek: 08:30 – 18:00
Pátek: 08:30 – 15:00
Sobota: 08:00 – 14:30
Neděle: zavřeno

Papír – noviny, časopisy, 
lepenky, kartony, kancelářské 
papíry, reklamní letáky, knihy, 
krabice, papírové obaly, apod.
Plast – obaly od výrobků 
z plastů, PET láhve, kelímky, 
sáčky, fólie, polystyrén, plas-
tové hračky, plastové nádobí, 
nápojové kartony, apod.
Sklo - barevné nebo bílé sklo, 
láhve, sklenice, tabulkové 
sklo, apod.
Objemný odpad – starý náby-
tek, matrace, koberce, podla-
hové krytiny, lyže apod.
Textil – čistý a suchý textil za-
balený v igelitových taškách, 
ložní prádlo, utěrky, ručníky, 
obuv
Elektrozařízení – všechny 
druhy elektrických a elektro-
nických zařízení používaných 
v domácnosti: chladničky, 
mrazničky, pračky, myčky 
nádobí, sporáky, mikrovlnné 
trouby, televizory, počítačové 
monitory, rádia, fotoaparáty, 
telefony, vysavače, fény, žeh-
ličky a další. Pozn. Elektro-
zařízení je nutné odevzdávat 
kompletní!
Světelné zdroje a svítidla 
– lineární zářivky, kompaktní 
úsporné zářivky, výbojky

Biologicky rozložitelný 
odpad – rostlinný odpad ze 
zahrady (listí, tráva, plevel, 
větve)
Nebezpečné odpady – bar-
vy, laky, ředidla, upotřebené 
motorové a převodové oleje, 
čistící prostředky, pesticidy, 
chemicky znečištěné obaly 
apod.
Dřevo – větve, kmeny, po-
vrchově neupravené dřevo 
(desky, prkna, apod.)
Kovy – železné i neželezné 
kovy (trubky, tyče, dráty, 
plechy, příp. výrobky, které 
obsahují kovy)
Pneumatiky – v tomto přípa-
dě jsou přijímány pouze pneu-
matiky z osobních automobilů 
a v omezeném množství, které 
je stanoveno v provozním řádu 
sběrného dvora
Stavební odpady – stavební 
odpad vzniklý při stavební a 
demoliční činnosti fyzických 
osob (např. beton, cihly, tašky, 
keramika, materiály s obsa-
hem sádry, apod.) Stavební 
odpady jsou na sběrném dvoře 
přijímány pouze ve výraz-
ně omezeném množství, které 
je stanoveno v provozním řádu 
sběrného dvora.

DRUHY PŘIJÍMANÝCH ODPADŮ:SBĚRNÝ DVŮR JE V PROVOZU

UPOZORNĚNÍ
Velkoobjemové kontejnery, 
které byly dle harmonogramu 
zdarma přistavovány na předem 
stanovená místa v různých čás-
tech města, radnice po otevření 
nového sběrného dvora zrušila.  
Byly často přeplněné, neseparo-
vané, s nekontrolovatelným ob-
sahem. Poslední vývoz proběhl 
17. ledna. 
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   V Litoměřicích přibylo další 
podzemní kontejnerové stání. 
Po Dlouhé ulici, kde úspěšně 
fungují podzemní kontejnery již 
tři roky, se dalším místem stala 
ulice České armády. 
   I zde jsou ve třímetrové hloub-
ce usazeny tři nádoby, každá o 
objemu pět kubíků, na separaci 
plastu, papíru a skla. Zároveň se 
stavbou podzemního kontejnero-
vého stání došlo v jeho bezpro-
středním okolí i k vybudování 
nového chodníku. Kontejnery 
byly osazeny tabulkami s Brail-
lovým písmem pro nevidomé. 
Vyváženy  budou  vzhledem k 
naplněnosti jednou týdně.   Cel-
kové náklady dosáhly 764 tisíc 
korun. Na realizaci díla se spo-
lečně s městem podílely i firmy 
MEVA a BEC odpady. 
   „Naším cílem bude každý rok 
vybudovat jedno nové podzemní 
kontejnerové stání. V tuto chvíli 
již máme vytipováno dalších 

dvacet vhodných míst,“ uvedl 
místostarosta Václav Červín. 
Výhodou podzemního kontej-
nerového stání je fakt, že místo 
není znečišťováno, panuje zde 
pořádek a obzvláště v letních 
měsících se odsud neline nepří-
jemný zápach, protože odpad je 
uložen pod zemí, kde je výrazně 
nižší teplota. Naopak nevýhodu 

představují vysoké náklady na 
realizaci.                            (eva)

V pořadí druhé podzemní kontejnerové stání ve městě bylo vybudo-
váno v ulici České armády.                                   Foto Eva Břeňová

   Starý sběrový dvůr v Želeticích 
ukončil 1. ledna provoz. Nyní 
slouží jen jako sběrné místo pro 
zpětný odběr elektrospotřebičů, 
které již dosloužily.           

DO ŽELETIC NOSTE 
STARÉ SPOTŘEBIČE

V ULICI ČESKÉ ARMÁDY JSOU 
NOVÉ PODZEMNÍ KONEJNERY

SVOZ BIOODPADU 
V BŘEZNU ZAČÍNÁ



   Policistům na Litoměřicku velí zkušená krimi-
nalistka. Na místo ředitele litoměřického územní-
ho odboru Policie ČR nastoupila 1. října loňského 
roku JUDr. Helena Pšeničková. Ve funkci vystří-
dala do důchodu odcházejícího Pavla Lopušníka. 
   Působila jako vyšetřovatelka trestných činů 
v Mostě a následně na krajském ředitelství v Ústí 
nad Labem. K regionu má  blízko. Bydlí totiž 
v Solanech.  „Svou práci beru jako výzvu, nový 
impuls v mé profesi,“ říká Helena Pšeničková. 
   V Litoměřicích je již čtyři měsíce. Za tu dobu 
poznala chod územního odboru, čtyř obvodních 
oddělení (v Litoměřicích, v Roudnici nad Labem, 
Lovosicích a ve Štětí) a třech policejních stanic (v 
Úštěku, Terezíně, Libochovicích). Absolvovala i 
pracovní schůzky se starosty Litoměřic a Roud-
nice n. L.  
   Nejvíce ze všeho ji potěšil fakt, že po několika 
letech došlo 1. ledna tohoto roku na Litoměřicku 
k tabulkovému navýšení počtu policistů působí-
cích v terénu. Místo současných 246 jich bude 
279. „Nejvíce potřebujeme posílit obvodní oddě-
lení v Roudnici nad Labem a Lovosicích,“ uvedla 
ředitelka.  Nábor probíhá právě v těchto dnech. 
Potřeba je maturita, trestní bezúhonnost a úspěš-
né absolvování fyzických a psychických testů. 
   Dle hodnocení Heleny Pšeničkové nepatří 
Litoměřicko k problematickým regionům. „Nej-
závažnější je zde majetková trestná činnost drob-
nějšího charakteru. Ta je však hůře objasnitelná i 

z toho důvodu, že území obvodních oddělení jsou 
rozlehlá, s poměrně vysokým počtem malých 
obcí,“ charakterizovala region nová ředitelka. 
Jak dodala, jejím cílem je posílit důvěru  obyvatel 
v policii a zvýšit objasněnost již zmiňované ma-
jetkové trestné činnosti.                  Eva  Břeňová
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   Kamerový systém města 
byl rozšířen o novou kameru. 
Instalována je u křižovatky 
ulic Na Valech – Veitova. Je-
jím prostřednictvím městská 
policie monitoruje dění na 
veřejném prostranství v uli-
cích Na Valech, Dvořákova, 
Veitova a Novobranská. Pod 
dohledem kamery jsou také 
parkoviště pod budovou O2 a 
parkoviště u hradeb. Kamera 
zachycuje i dění na frekven-
tované silnici II. třídy, kde se 
provoz výrazně zvýší po uza-
vření Tyršova mostu v době 
jeho plánované rekonstrukce. 
    „Instalací kamery byl 
zvýšen dohled nad veřejným 
pořádkem v lokalitě, kde je 
kromě jiného i silný pohyb 
chodců, včetně dětí,“ podotkl 
technik městské policie Pavel 
Frk.  
   Kamera VipCam Dome má 
36násobný optický zoom. 
Obraz je přenášen digitální 
trasou na server městské 
policie. Celkové náklady na 
instalaci nového kamerového 
bodu činily 486.500 Kč, při-
čemž 350 tisíc korun získalo 
město z Programu prevence 
kriminality.
   Městský kamerový systém 
byl v Litoměřicích spuštěn na 
konci roku 2000. V té době 
měl 5 kamerových bodů 
v centru města. V současné 
době již zahrnuje 43  kamero-
vých bodů, které monitorují 
frekventovaná či z pohledu 
kriminality nebo dopravy ri-
ziková místa.    Eva Břeňová

   Výslechová místnost pro 
dětského účastníka trestního 
řízení byla před koncem loň-
ského roku otevřena na odboru 
sociálních věcí a zdravotnictví 
městského úřadu. Sloužit bude 
dětem, které se staly svědkem 
trestného činu, případně přímo 
obětí a musí být vyslechnuty. 
   „Vybudovali jsme prostře-
dí, které navozuje vlídnou a 
příjemnou atmosféru tak, aby 
výslech byl pro dětského účast-
níka trestního řízení co nejméně 
traumatický, což je pro psychiku 
dítěte nesmírně důležité,“ uvedl 
místostarosta Jan Szántó. 
    Interiér výslechové místnosti 
je zcela přizpůsoben dětské 
klientele. Stěny jsou vymalová-
ny veselými barvami, nechybí 
dětské motivy, hračky, obrázky, 
knihy, ale ani demonstrační 
pomůcky, jako Jája a Pája, nebo 
maketa bytu, jejímž prostřed-
nictvím mohou děti nenásilnou 
metodou nastínit důležité mo-
menty průběhu trestného činu, 

jehož byly svědky, případně 
přímými účastníky. 
  „Výslechová místnost je pro-
střednictvím kamer propojena 
s technickou místností nacháze-
jící se o patro níž,“ informovala 

účastníky slavnostního otevření 
vedoucí odboru Renáta Jurko-
vá. Zde mohou na obrazovce 
sledovat výpověď dítěte státní 
zástupce, vyšetřovatelé apod.  
Vybavena je technologií pro 
ovládání a případné přepínání 
kamer, úpravy zvuku a pro po-
řízení obrazového a zvukového 
záznamu. 
   Finance na vybudování obou 
místností získalo město Lito-
měřice z Programu prevence 
kriminality financovaného 
Ministerstvem vnitra. Dotace 
z programu činila 192 tisíc 
korun, dalších 30 tisíc předsta-
vovala spoluúčast města, které 
přidalo dalších 40 tisíc korun 
na nezbytné stavební úpravy. 
Litoměřice se tak staly po Rum-
burku, Chomutovu, Kadani, 
Mostu a Ústí nad Labem šestým 
městem v kraji, které disponuje 
speciální dětskou výslechovou 
místností. Využívána bude i pra-
covníky oddělení sociální péče 
o děti městského úřadu.     (eva)

Dětskou výslechovou místnost 
představila vedoucí odboru so-
ciálních věcí a zdravotnictví Re-
náta Jurková.   Foto E. Břeňová  

ZKUŠENÁ KRIMINALISTKA STOJÍ 
V ČELE POLICISTŮ NA LITOMĚŘICKU

ÚŘAD MÁ NOVOU DĚTSKOU
VÝSLECHOVOU MÍSTNOST

KAMERA STŘEŽÍ 
DĚNÍ NA VALECH

Helena Pšeničková je od 1. října 2013 novou ře-
ditelkou litoměřického územního odboru Policie 
ČR.                                           Foto Eva Břeňová    K tragické události došlo 1. 

ledna. Kolem páté hodiny ran-
ní porazilo před autoservisem 
Horejsek na silnici z Terezína 
do Litoměřic chodce osobní vo-
zidlo řízené 42letou ženou. Muž 
nepřežil.                               (pk)

Záběr z kamery. 
Zdroj: městská policie 

NOVÝ ROK SKONČIL 
PRO MUŽE TRAGICKY



   Litoměřice obhájily svou pozici na špici 
Zdravých měst. Společně s Kopřivnicí 
obdržely ocenění kategorie „B“ se třemi 
hvězdičkami (nejvyšší možné v této katego-
rii), které ukazuje na jejich přední postavení 
mezi Zdravými městy České republiky.
   V Dominikánském klášteře sv. Jiljí na 
Starém Městě pražském převzali 3. pro-
since z rukou Marie Petrové, předsedkyně 
pracovní skupiny při Radě vlády pro udrži-
telný rozvoj, a Petra Švece, ředitele Národní 
sítě Zdravých měst ČR, ocenění za splnění 
náročných kritérií udržitelnosti kategorie 
„B“ místní Agendy 21 (MA21). Tak vy-
soké ocenění si Litoměřičtí vybojovali již 
pošesté tím, že doložili data v požadovaném 
rozsahu a kvalitě a zároveň své kroky ústně 
obhájili před Pracovní skupinou pro MA 21 
při Radě vlády pro udržitelný rozvoj. 
   Obhajoby probíhaly nejdříve v září při 20. 

jubilejní konferenci Národní sítě Zdravých 
měst ČR v Olomouci a následně v říjnu při 
kontrole na místě, kdy celoroční úspěchy, 
ale i další výzvy v rámci 10 oblastí udržitel-

ného rozvoje prezentovali v konferenčním 
sále litoměřického hradu jednotliví vedoucí 
odborů městského úřadu společně s vede-
ním města a partnery.
   „Máme z ocenění velkou radost. Předsta-
vuje výsledek práce a zapojení všech, kte-
rým na zlepšování kvality života v našem 
městě záleží,“  konstatoval Petr Hermann, 
politik Zdravého města Litoměřice a před-
seda Národní sítě Zdravých měst ČR. 
   Poprvé byla letos udělena kategorie „A“, 
kterou po náročných kontrolách odborníků 
získalo jako jediné město Chrudim tím, že 
jako první v republice splnilo nejnáročnější 
požadavky kategorie „A“ v mezinárodně 
používané metodě kvality „místní Agenda 
21“ a podstoupilo unikátní hloubkovou ana-
lýzu deseti oblastí udržitelného rozvoje. Pro 
další města, včetně Litoměřic, se tak stalo 
inspirací.                                          (rv, eva)
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Oceněno bylo 27 nejaktivnějších dobrovolníků - od studentů až po seniory. Kromě poděkování starosty 
za tuto záslužnou práci získali benefit v podobě možnosti využít bezplatně kulturní nebo sportovní zaří-
zení města.                                                                                                                    Foto Eva Břeňová 

   Celkem 7 200 korun odešlo 
v lednu z Litoměřic na konto 
Klubu nemocných cystickou 
fibrózou. Šlo o výtěžek z prode-
je větrníků, který byl určen dě-
tem postiženým touto chorobou. 
Pomoci se jim rozhodlo Zdravé 
město Litoměřice s iniciátorkou 
akce Lucií Baudlerovou. Stalo 
se tak ve spolupráci s partnery, 
kterými byly Knihovna K. H. 
Máchy, Soukromá základní a 
mateřská škola Lingua Univer-
sal, Masarykova základní škola 
a Střední škola pedagogická, 
hotelnictví a služeb. 
   „V knihovně a ve školách 
byly v závěru loňského roku 
vyráběny papírové větrníky, 
které si mohli zájemci zakoupit 
a poté s nimi absolvovat Větrní-
kový pochod do parku Václava 
Havla, kde pro ně kromě kvízu 
při svíčkách připravila provozo-
vatelka kavárny Fér Kafé Petra 
Dostálová i malé občerstvení. 
Kdo chtěl, mohl si v příjemné 
atmosféře kavárny popovídat 
o problémech těchto dětí s 
maminkou hendikepované hol-
čičky,“ charakterizovala průběh 
akce koordinátorka projektu 
Zdravé město Litoměřice Rita 
Vlčková. 
   Větrník symbolizoval ztížené 
dýchání dětí s cystickou fybró-
zou. „Řada z nich ho totiž ne-
dokáže ani roztočit,“   vysvětlila 
Lucie Baudlerová, která v Lito-
měřicích propaguje i strollering 
(cvičení s kočárky) v Litoměři-
cích.                              (rv, eva)

Za město Litoměřice ocenění převzal Petr 
Hermann (vpravo), Rita Vlčková (koor-
dinátorka ZM), Antonín Tym (manažer 
geotermálního projektu) a Jaroslav Klusák 
(energetický manažer města). 

Foto: organizátoři akce

MĚSTO PODPOŘILO 
NEMOCNÉ DĚTI DOBROVOLNÍKŮM DĚKOVAL 

ZA NEZIŠTNOST STAROSTA 

LITOMĚŘICE OBHÁJILY POZICI NA ŠPICI ZDRAVÝCH MĚST

    Více než dvěma desítkám nej-
aktivnějších dobrovolníků, jež 
pracují ve prospěch druhých lidí 
ve svém volném čase a bez ná-
roku na honorář, poděkoval za 
jejich přístup k životu  starosta 
Ladislav Chlupáč. Učinil tak u  
příležitosti Mezinárodního dne 
dobrovolníků, který je připomí-
nán 5. prosince.
   „Vaše nezištná pomoc, za níž 
dostáváte  jen úsměv od lidí, 
jimž je určena, je hodna obdivu. 
Dobrovolnost chápeme jako 
dar, za který vám z hloubi srd-
ce děkujeme,“ pronesl starosta 
směrem k lidem, kteří pomáhají 

potřebným v rámci Dobrovol-
nického centra (dále jen DC).  
   DC funguje v Litoměřicích 
druhým rokem při Diecézní 
charitě. Spektrum činnosti práce 
je přitom rozmanité. Převážná 
většina dlouhodobých dobro-
volníků dochází za litoměřic-
kými seniory, jež žijí v pečova-
telských zařízeních. Jiní pracují 
v charitním šatníku, další pomá-
hají s administrativou. 
   Krátkodobí dobrovolníci  
(zhruba 234 lidí) se zapojuje 
do organizování akcí Zdravého 
města Litoměřice nebo jiných 
neziskových organizací, an-

gažují se v Tříkrálové sbírce, 
pomáhali při povodních v hu-
manitárním skladu nebo při 
odklízení následků povodně 
v terénu. „Pro příští mimořádné 
události DC sestavilo, pro-
školilo a materiálně vybavilo  
desetičlenný poloprofesionální 
tým, jež bude v případě po-
třeby připraven pomoci lidem 
zasaženým nenadálou událos-
tí,“ uvedla Veronika Vedejová, 
koordinátorka DC. 
   DC zároveň funguje jako po-
radní orgán pro organizace na 
Litoměřicku pracující s dobro-
volníky.                        (vv, eva)



    Bezhotovostní platba v domě 
kultury prostřednictvím platební-
ho terminálu, dárkový poukaz ve 
formě plastové kartičky s potis-
kem nebo elektronická vstupenka 
přímo v mobilu. Se třemi novin-
kami vedoucími ke zkvalitnění 
poskytovaných služeb přicházejí 
v letošním roce Městská kulturní 
zařízení Litoměřice.
    Zájemci, kteří rádi využívají 
bezhotovostní platby, mají od 
Nového roku možnost uhradit 
v domě kultury vstupenky pro-
střednictvím nového platebního 
terminálu, a to během provozní 
doby recepce. Ta je ve všední dny 
od 8 do 20 hodin a v sobotu od 
8 do 14 hodin. Až dosud byl ter-
minál k dispozici jen v pokladně 
kina Máj otevřené  pouze v odpoledních 
hodinách. 
   „Druhou novinkou, kterou chystáme, 
je zavedení dárkových poukazů ve formě 
elegantních a praktických plastových karet 
s potiskem. Karta bude mít vlastní identi-

fikační kód propojený s prodejním systé-
mem MKZ,“ uvedla ředitelka MKZ Věra 
Kmoníčková. Odpadne tak zdlouhavé ode-
pisování a oprava výše zůstatku přímo na 
současné papírové poukázce. Kartu v ceně 
20 korun bude možno „nabít“ na jakoukoliv 

částku, a to opakovaně. Pokud se  
ji po vyčerpání rozhodne majitel 
vrátit, zálohu dostane zpět.
   „Třetí a největší změnou, která 
odráží nejmodernější techno-
logie, je zavedení elektronické 
vstupenky do mobilu, tzv. COOL 
TICKET,“ upozorňuje ředitelka 
Kmoníčková.  „Pro tuto službu 
je nutné stáhnou si do chytrého 
mobilního telefonu příslušnou 
aplikaci.  Při on-line rezervaci 
vstupenek můžete v košíku zvolit 
doručení vstupenky jako COOL 
TICKET. Po zaplacení (bankou 
či kreditem mobilu) vám přijde 
tento COOL TICKET do mobi-
lu,“ popisuje způsob užití Věra 
Kmoníčková.  Kontrola při vstu-
pu na představení je pak stejná 

jako u papírové vstupenky a ke znehod-
nocení dojde dotykem přímo na displeji. K 
tomuto kroku již není třeba internetového 
připojení. Více informací najdete v „novin-
kách“ na www.mkz-ltm.cz.                                 

(eva)
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   Otevřít veřejně téma rozvoje 
a možnosti financování sportu 
ve městě bylo cílem kulatého 
stolu, který proběhl 3. prosince 
v domě kultury. Setkání se zú-
častnili zástupci radnice, radní, 
zastupitelé, členové sportov-
ních klubů, ale i neorganizova-
ná veřejnost. V domě kultury 
diskutovalo zhruba 120 lidí. 
    Smyslem nebylo pouze 
představit současný systém 
podpory sportu ve městě, ale 
zejména se bavit o dalším 
rozvoji sportu v Litoměřicích 
i s ohledem na nové možnosti  
jeho financování. V průběhu 
večera se proto diskutující u 
jednotlivých kulatých stolů 
snažili hledat odpovědi na 
otázky: Jak upravit současný 
systém podpory a rozvoje 
sportu? Jak dále rozvíjet sport 
ve městě? 
   Za nejdůležitější téma pro 
další rozvoj sportu vnímali 
přítomní způsoby financování 
a také infrastrukturu potřebnou 
pro sport a obecně i dostupnost 
sportu a sportování a volnoča-
sové aktivity pro různé cílové 
skupiny. Přítomní si uvědomo-
vali i nezbytnost neorganizova-
ného sportování  různých cílo-

vých skupin, jako jsou rodiny 
s dětmi, senioři apod. 
   Diskutující upozorňovali na 
potřebu stavby multifunkční 
haly, nedostatek parkovacích 
míst u zimního stadionu, chy-
bějící atletickou dráhu. Navr-
hovali využití sportovišť ve 
vojenských objektech, přestav-
bu hokejbalového areálu na 
víceúčelové sportoviště  nebo 
zlepšení zázemí některých 
sportovních aktivit, doplnění 
veřejných hřišť o prvky pro 
malé děti do 3 let a seniory. 
Nastolena byla i otázka roz-
dělování financí a zda město 

má, případně do jaké výše 
podporovat 1. basketbalovou a 
1.  hokejovou ligu. 
   „Účast a zájem diskutovat 
mě mile překvapil. Aktivní za-
pojení poměrně velkého počtu 
obyvatel vnímám jako závazek 
radnice do budoucna v této 
diskusi pokračovat a výstupy 
promítnout do připravované 
koncepce rozvoje sportu, která 
bude zpracována ve spolupráci 
s odborníky,“  konstatoval mís-
tostarosta Karel Krejza, který 
byl iniciátorem tohoto diskus-
ního setkání zástupců města 
s veřejností.         Eva Břeňová

Místostarosta Krejza při debatě u jednoho z diskusních stolů v sále 
domu kultury.                                                        Foto Eva Břeňová

ZÁJEM VEŘEJNOSTI O DALŠÍ
ROZVOJ SPORTU PŘEKVAPIL

V zájmu zvýšení komfortu návštěvníků došlo již na konci loňského 
roku k vylepšení interiéru kavárny kina Máj. Modernizace interiéru 
spočívala kromě malby v instalaci nového barového pultu a  stolků 
s pohodlnými křesly.                                             Foto Eva Břeňová 

MKZ ZLEPŠUJE SLUŽBY POMOCÍ MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ

STOVKA LIDÍ UCTILA
PAMÁTKU HAVLA

   Necelá stovka lidí přišla 18. 
prosince do parku Václava Hav-
la uctít památku bývalého pre-
zidenta.  V den druhého výročí 
jeho úmrtí uspořádalo město Li-
toměřice a Nadační fond Kalich 
Alexandra Vondry pietní akt u 
prezidentovy bronzové busty. 
   „Historie je součástí života. 
Kdo zapomíná, nemůže smys-
luplně tvořit současnost. Pokud 
by Václav Havel byl mezi námi, 
věřím, že by úvahy o zrušení 
lustračního zákona ve společ-
nosti nezaznívaly,“ pronesl sta-
rosta Ladislav Chlupáč směrem 
k lidem, mezi nimiž nechyběli 
ani zástupci Konfederace po-
litických vězňů nebo Sdružení 
Volyňských Čechů. 
    V celostátním tisku se v den 
druhého výročí prezidentova 
úmrtí objevil výčet míst při-
pomínajících jeho památku. 
Nechyběl mezi nimi litoměřic-
ký park. „Zaznívá, že Václava 
Havla si lidé váží více v zahra-
ničí, zatímco v Čechách si mno-
zí drží odstup.  Chci poděkovat 
za to, že zde  tomu tak není,“ 
uvedl předseda správní rady NF 
Kalich Alexandr Vondra. 
   Na závěr krátce promluvil i 
evangelický farář Zdeněk Bárta.  
Připomněl, jak je důležité, aby si 
i v těžkých dobách lidé uchovali 
naději, že bude lépe.          (eva)
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   Informační centrum a Hrad Litoměři-
ce, obě zařízení provozovaná Centrem 
cestovního ruchu Litoměřice, obdržely 
značku kvality Českého systému kvality 
služeb. Zbrusu novou značku „Q“, která 
označuje organizaci dbající na kvalitu po-
skytovaných služeb, uděluje Ministerstvo 
pro místní rozvoj ČR. 
   To certifikuje nejrůznější subjekty 
působící v cestovním ruchu. Kromě in-
focenter jsou to například ubytovací za-
řízení, hrady a zámky nebo lanovky. Celý 

koncept, převzatý z německého vzoru, 
ministerstvo chystalo již od roku 2009. 
Nyní se do něj zapojují první subjekty. 
„Systém využívá procesní řízení. Orga-
nizace se zaměří na své procesy, jejich 
silné a slabé stránky, a sama si stanoví 
opatření. Přitom je třeba vidět se očima 
klienta,“ říká trenérka I. stupně kvality 
služeb ČSKS Martina Vondráková. 
   Systém existuje jako dvoustupňový. 
V prvním stupni jde o stanovení cílů a 
opatření, ve stupni druhém nastává dota-

zování a měření kvality. Písmeno „Q“ v 
národních barvách má ambice se v České 
republice stát respektovaným nástrojem, 
vodítkem pro turisty a návštěvníky, 
podobně jako je tomu v Německu či 
Švýcarsku. 
   Slavnostní předávání prvních českých 
certifikátů z rukou ředitele odboru ces-
tovního ruchu MMR ČR Aleše Hozdec-
kého proběhne v pondělí 27. ledna v Po-
děbradech, kam si pro certifikát pojede i 
zástupce CCR Litoměřice.               (mv)

  Expozice Cesta za vínem, 
která je srdcem litoměřické-
ho hradu, se stala turisticky 
atraktivnější. Návštěvník si od 
1. února může výstavu nejen 
prohlédnout, ale přímo na místě 
ochutnat produkty zde prezen-
tovaných vinařských oblastí. 
„Jde o nový produkt, kterým 
chceme umocnit propagaci čes-
kých vinařů. Inspirovali jsme 
se loni při návštěvě Salonu vín 
ve Valticích,“ uvedla vedoucí 
hradu Lenka Gottwaldová. 
   Při prohlídce expozice vě-
nované českému vinařství má 
nově návštěvník dvě možnosti. 
Buď si zakoupí jednoduchou 
vstupenku na prohlídku s prů-
vodcem, nebo si k prohlídce 
objedná i degustaci s odborným 
výkladem. „V takovém případě 
dostane příležitost ochutnat 
šest vzorků vín pocházejících 
z  českých vinařských oblastí,“ 
upřesňuje vedoucí hradu. 
    „Do expozice jsme koupili 
nové vinotéky, aby víno bylo 
uskladněno při správné teplotě. 

Vyprávět o něm budou naši 
průvodci, kteří prošli kurzem 
a získali certifikát Sommeliér 
junior,“ dodala Anna Matulová, 
ředitelka Centra cestovního 
ruchu. 
   Posláním Hradu Litoměřice, 
renovovaného z evropské dota-
ce v rámci projektu „Svatostá-
nek českého vinařství“, je pro-
pagovat hlavně česká vína. Ta 
je možno v hradním sklepení i 

zakoupit. Od roku  2011, kdy 
byl hrad otevřen,  až do sou-
časnosti si lidé v něm zakoupili 
již 2 341 lahví  českých vinařů 
a téměř tisícovku vín z Moravy. 
Dalších 43 lahví pocházelo od 
tří italských malovinařů, kteří 
se v hradu prezentovali v prů-
běhu jedné z mnoha degustací 
probíhajících každý měsíc 
v degustační místnosti hradu.                

Eva Břeňová 

Vedoucí hradu Lenka Gottwaldová v hradní expozici věnované 
českému vinařství.                                              Foto Eva Břeňová 

   Kdo se to na nás dívá je název 
barevné publikace fotografií s 
texty, jejíž křest se uskuteční 
v hradu 6. února od 16 hodin.  
Jde o soubor fotografií zhruba 
dvou stovek soch nacházejících 
se v různých koutech města 
Litoměřice a reliéfů s motivem 
lidské tváře objevujících se na 
fasádách místních historických 
domů. Autorem fotografií je Pa-
vel Rýva, textů historik Oldřich 
Doskočil.                            (eva)

  Centrum cestovního ruchu Litoměřice (dále 
jen CCR) navázalo v oblasti gastronomie spolu-
práci s provozovateli restaurací v Litoměřicích 
a v blízkém okolí. Od počátku února najdete 
na webových stránkách CCR www.litomerice-
-info.cz  novou kategorii KAM NA OBĚD s ak-
tuálními jídelními lístky řady restaurací. 
    „Jde o nový produkt, který CCR nabízí pod-
nikatelům v oblasti gastronomie, obyvatelům 
města Litoměřice a samozřejmě turistům,“ 
konstatovala ředitelka CCR Anna Matulová. Na 
projektu participuje řada restaurací a vináren, 
například Radniční sklípek, Hradní vinárna, 
Katovna, Johannahof, Portál, U Zlatého bažan-
ta, Salva Guarda apod.                               (eva)

   Komorní a důstojnou atmo-
sféru sálu hradu kvalitní česká 
a moravská vína a profesionální 
hudebníky Bandu Rosti Pe-
chouška nabízí 2. ročník Plesu 
přátel vína, který se uskuteční 8. 
března od 20 hodin. Vstupenky 
(250 Kč sál, 230 Kč předsálí) 
jsou v předprodeji v recepci 
hradu. Kapacita je omezena na 
150 míst.  
   Anna Matulová, ředitelka Cen-
tra cestovního ruchu Litoměřice, 
věří, že druhý ročník naváže 
na úspěch ročníku prvního: „I 
tentokráte chceme připravit 
podmínky pro to, aby se zde lidé 
cítili komfortně a měli dostatek 
prostoru k tanci. K dobré náladě 
pak jistě přispěje i degustace 
rozmanité nabídky vín pocháze-
jících z hradního archivu.“ (eva)

BUDE PLES PŘÁTEL VÍNA

MEZI PRVNÍMI ZÍSKALY CERTIFIKÁT INFOCENTRUM A HRAD

KDO SE TO NA NÁS DÍVÁ

PŘIJEDE VINAŘ SKRÁŠEKOBĚDOVÉ MENU NAJDETE NA:
 www.litomerice-info.cz 

V HRADNÍ EXPOZICI MŮŽETE 
VÍNA I NOVĚ OCHUTNAT

    Vína z vlastní produkce přijede do Litoměřic 
osobně představit  malovinař Pavel Skrášek, druhý 
nejúspěšnější vystavovatel soutěžní, prezentační a 
degustační akce Litoměřický hrozen 2013. Ochut-
návka  se uskuteční 14. února od 18 hodin v degus-
tační místnosti hradu.  
   Vinařství Skrášek se nachází v půvabné obci 
Perná, ležící na jihozápadním úpatí Pálavských 
vrchů. Z Litoměřického hroznu si na jižní Moravu 
odvezlo dvě zlaté a dvě stříbrné medaile. Zlatou 
získal v kategorii nejlepších polosladkých bílých 
vín Aurelius. 
   Vstupné na akci je 180 korun. Kapacita je ome-
zená 30 místy. Vstupenky jsou v předprodeji na 
recepci hradu  (tel. č. 416 536 155, e-mail: recep-
ce@litomerice-info.cz).                                   (eva)

   Přiblížit nevšední život v hos-
picích je cílem putovní výstavy, 
která bude po celý únor k vidění 
ve výstavních prostorách hradu.  
Vernisáž výstavy fotografií na-
zvané „Nevšední tvář radosti“ 
se uskuteční v hradu v úterý 4. 
února od 17 hodin. Fotografie z 
hospiců v ČR putují po českých 
městech, především těch, kde 
jsou hospice, téměř pět let. Nyní 
přichází na řadu město Litomě-
řice.                                    (eva)

NEVŠEDNÍ TVÁŘ RADOSTI
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   Několik stovek návštěvní-
ků  zavítalo v průběhu druhé 
prosincové soboty do hradu 
na adventní jarmark řemesel a 
dovedností. Sváteční atmosfé-
ru umocnil na nádvoří hradu 
sněhový poprašek, uvnitř pak 
kulturní blok dopoledních i od-
poledních vystoupení dětí. 
    Koledami, vánočními, ale i 
jinak laděnými písněmi zahájily 
jarmark pěvecké  soubory   Lito-
měřický Hlásek a poté Kukačky. 
Následoval soubor zobcových 
fléten základní umělecké školy. 
Odpoledne pak vystoupil saxo-

fonový soubor ZUŠ, následně 
Junior band a na závěr se vel-
kého potlesku dočkala děvčátka 
z pěveckého souboru Barvičky. 
    Ručně vyráběné vánoční oz-
doby, šperky, keramiku, perníč-
ky, horké kaštany, vánoční čaje, 
adventní věnce vázané přímo 
na místě a další zboží nalezli 
návštěvníci jarmarku na pultech 
25 stánků, rozmístěných nejen 
v konferenčním sále hradu, 
ve foyer, ale i na nádvoří, kde 
nechyběla ani zvířátka, která 
udělala radost hlavně nejmen-
ším.                                   (eva)

Benefiční koncert herce a zpě-
váka Jiřího Schmitzera vynesl 
14 400 korun pro hospic. Na 
prosincové vystoupení svéráz-
ného zpěváka přišlo do sálu hra-
du 140 posluchačů. Odcházeli 
nadšeni.         Foto Eva Břeňová  

  Společnost dospělých lidí 
nevyhledává. Zato společnost 
koček a dětí, které mají rády 
zvířátka, ano. Řeč je o Jiřině 
Staňkové, která se ve svém 
domku v Borči stará o opuště-
né kočky.  Doma s ní žije šest 
čtyřnohých kamarádek, dalších 
čtrnáct jich běhá  po dvorku. 
Mnohé jí přitom vděčí za život.  
Léčba, kastrace, ale i krmení 
stojí paní Jiřinu většinu toho, 
co jako průvodkyně ve vlaku na 
trase Polstoloprty – Česká Lípa 
vydělá. Nestěžuje si. Svou lásku 
ke kočkám bere jako poslání. 

   O to více ji ale překvapila  
iniciativa dětí ze druhé třídy 
Masarykovy základní školy, 
které jí připravily překvapení 
v podobě krmiva pro kočky, 
jež nakoupili a poskládali pod 
vánoční stromek ve třídě. 
  „Je nádherné se v dnešní 
bezcitné době setkat s tak úžas-
nými dětmi, které paní učitelka 
Chlupáčová vede k soucitu a 
empatii,“ neskrývala dojetí Jiři-
na Staňková, jež si pro krmivo 
přišla do třídy i s černobílou ko-
čičkou, která se rázem stala mi-
láčkem malých školáků.  (eva)

Jednu z kočiček přinesla Jiřina Staňová mezi děti, kterým tím uděla-
la velkou radost.                                                   Foto Eva Břeňová 

   Více než pět stovek seniorů se 
zúčastnilo v domě kultury před-
vánočního posezení s hudbou, 
vánočním cukrovím  a s pro-
gramem, který pro ně připravilo 
město Litoměřice.  Popřát pěkné 
vánoční svátky jim přišel i 
starosta, zazpívat pak děti ze 
základní umělecké školy. 
   „Seniorům, kterým již zdraví 
neumožnilo přijít posedět do 
domu kultury, donesly vánočku 
až do jejich domovů děti ze Zá-
kladní školy Boženy Němcové, 
kterým tímto za pomoc velmi 
děkujeme,“ uvedla vedoucí od-
boru sociálních věcí a zdravot-
nictví  Renáta Jurková.     (eva)

Senioři se v domě kultury dobře 
bavili.            Foto Eva Břeňová 

    Výkřiky radosti nad dár-
ky pod vánočním stromeč-
kem, rozzářené oči dětí, 
z nichž nejmladšímu byly 
dva roky. Společné zpí-
vání vánočních písní, ale 
i chvíle povídání. „Strom 
splněných přání“ uspo-
řádal včera pro 24 dětí  
z litoměřického Klokánku 
Nadační fond Kalich Ale-
xandra Vondry a starosta 
Ladislav Chlupáč, který 
děti i zaměstnance přivítal 
v obřadní síni radnice. 
   „Všichni obyvatelé 
litoměřického Klokánku 
namalovali v předstihu 
dárek, který by si přáli 
nalézt pod stromečkem.  
S pomocí tet, které se o 
ně starají, jsme jim je zakou-
pili,“ uvedl  Alexandr Vondra, 
předseda správní rady fondu. 
Kalich však nebyl sám. Připo-
jili se k němu i další lidé, mezi 
nimiž nechyběli ani radní města 
Radek Lončák, Pavel Kejř nebo 

Karel Krejza. 
   „Moc nás to potěšilo. Koupit 
rovnátka mladé dívce se speci-
ální zubní vadou v hodnotě sed-
mi tisíc korun bychom opravdu 
z vlastních prostředků nemohli. 
Nejen za dárky pro děti, ale i za 
přivítání na radnici a společné 

chvíle u stromečku moc 
děkujeme,“ nešetřila slo-
vy díků Ivana Prudičová, 
vedoucí litoměřického 
Klokánku, které má od 
města pronajato sídlo 
v Alšově ulici za symbo-
lickou částku. 
   Vánoce v Klokánku 
však nejsou pro děti  a 
zaměstnance vždy ra-
dostné. „Když se dítě 
měsíc těší, že si na Štěd-
rý den pro něj přijede 
maminka, a ona v ten 
den zavolá, že nestihla 
vlak, to jsou momenty, 
kdy byste nejkrásnější 
svátky v roce zrušili,“ 
poukázala na jen těžko 
zvladatelné momenty 

Ivana Prudičová. Slova díků 
starosty Chlupáče směrem 
k přítomným zaměstnancům 
Klokánku za práci, kterou ve 
prospěch dětí bez domova odvá-
dějí, proto byla zcela na místě.                                                        

Eva Břeňová 

Opravdová radost z dětských dárků se zračila 
v očích dětí z Klokánku.         Foto Eva Břeňová

DÁRKY DOSTALY I KOČIČKY

VÁNOČNÍ POSEZENÍ 
SENIORY BAVILO

JARMARK POTĚŠIL DĚTI I DOSPĚLÉ

Děti na jarmarku uvítaly mož-
nost vyrobit si v tvořivé dílně 
v hradu vlastní přání. Foto eva  

JIŘÍ SCHMITZER
ZPÍVAL HOSPICISTROM SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ
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ROZKOŠ. (ČR, 2013, drama).
Posedlost láskou, posedlost 
uměním, posedlost originalitou, 
posedlost úspěchem, posedlost 
iluzí vztahu… Od 20:00 hod.
LEGO PŘÍBĚH 3D (Australie, 
USA, 2014, animovaná).

 Podaří se zachránit Legosvět 
před padouchem známým jako 
Lord Business? Od 17:30 hod.

 DĚDICTVÍ ANEB KURVA 
SE NEŘÍKÁ (ČR, 2014, 106 
min., komedie), Dlouho oče-
kávané pokračování kultovní 
komedie Dědictví aneb Kurva-
hošigutntag z roku 1992. 
Od 20:00 hod.
LEGO PŘÍBĚH 2D. 
Od 15:30 hod.

 ROBOCOP (USA, 2014, akční, 
krimi, sci-fi). Milující otec 
a manžel v těle robota zachraňu-
je Detroit. Od 17:30 hod.

 DĚDICTVÍ ANEB KURVA 
SE NEŘÍKÁ Od 20:00 hod.

 HOBIT: Šmakova dračí poušť 
2D  Od 22:00 hod.
LEGO PŘÍBĚH 3D. 
Od 15:00 hod.

 LEGO PŘÍBĚH 2D. 
Od 17:30 hod. 
DĚDICTVÍ ANEB KURVA 
SE NEŘÍKÁ Od 20:00 hod.
ROBOCOP. Od 22:00 hod.
LEGO PŘÍBĚH 2D. Od 15 h. 
DĚDICTVÍ ANEB KURVA 
SE NEŘÍKÁ Od 17:30 hod.
ROBOCOP. Od 20.00 hod.
LEGO PŘÍBĚH 3D.   
Od 17:30 hod.
DĚDICTVÍ ANEB KURVA 
SE NEŘÍKÁ. Od 20:00 hod.
DĚDICTVÍ ANEB KURVA 
SE NEŘÍKÁ Od 17:30 hod.

            NĚŽNÉ VLNY. (ČR, 2013, 

komedie).
První lásku nerozdělí ani želez-
ná opona .Od 20:00 hod.
VELKÁ NÁDHERA (Itálie, 
Francie, 2013, drama, komedie)
Paolo Sorrentino sahá po 
osvědčených prostředcích 
svého jedinečného filmového 
stylu a opět přináší vizuálně 
podmanivé komediální drama o 
hledání smyslu vlastní existence 
a smíření se s věčně plynoucím 
časem a stárnoucím tělem.. 
Od 20:00 hod.
TŘI LOUPEŽNÍCI. (ČR 65 
min., pohádkové pásmo). 
Od 9:30 hod.
ŽIVOTNÍ ŠANCE (Velká 
Británie, 2013, životopisný, ko-
medie). Skutečný příběh Paula 
Pottsa, který se jako doteď okolí 
neznámý chlapík přihlásí do 
úspěšné soutěže Britain‘s Got 
Talent.Od 17:30 hod.

 ZIMNÍ PŘÍBĚH.  (USA, 2014, 
fantasy, romantický). V mystic-
kém prostředí New York City se 
více než jedno století odehrává 
příběh plný zázraků, neblahých 
osudů a odvěkého konfliktu 
dobra a zla. Od 20:00 hod.
VAMPÝRSKÁ AKADEMIE. 
(USA, 2014, akční fantasy). 
Posláním Dampírů je chránit 
Moroje od nesmrtelných krve-
žíznivých upírů - Strigolů. Upíří 
války jsou všude kolem nás. 
Od 17:30 hod.

 ŽIVOTNÍ ŠANCE. Od 20 hod.
 ZIMNÍ PŘÍBĚH.  Od 22 hod.
 ZATAŽENO, OBČAS TRA-

KAŘE 2. (USA, 2013, animo-
vaná komedie).  Po katastrofální 
potravinové bouři v prvním 
filmu byl vynálezce Flint a jeho 

přátelé nuceni opustit město. 
Tentokrát Flint ke svému úžasu 
zjistí, že jeho zařízení stále pra-
cuje a vytváří neuvěřitelné tvory 
- cosi jako živoucí jídlo.
Od 15:00 hod.
ŽIVOTNÍ ŠANCE. 
Od 17:30 hod 

 ZIMNÍ PŘÍBĚH.  Od 20 hod.
VAMPÝRSKÁ AKADEMIE. 
Od 22:00 hod.
ZATAŽENO, OBČAS 
TRAKAŘE 2. Od 15:00 hod.
ZIMNÍ PŘÍBĚH.  Od 17.30 h.
VAMPÝRSKÁ AKADEMIE. 
Od 20:00 hod.
ROBOCOP. Od 17:30 hod. 

 ŽIVOTNÍ ŠANCE.  Od 20 h.
NĚŽNÉ VLNY. Od 20.00 hod.
CIZÍ OBĚD. (Indie, Francie, 
Německo, 2013, drama, roman-
tický).  O tom, jak zatoulaný 
oběd svede dohromady osudy 
dvou lidí. Od 20:00 hod.
BABOVŘESKY 2. (ČR, 2014, 
komedie). Letní komedie Zdeň-
ka Trošky. Od 15:30 hod.

 PRODLOUŽENÝ VÍKEND. 
(USA, 2013, drama). Nechtěně 
prožitý víkend rozvedené ženy 
a jejího syna s uprchlým vězněm 
přinese mnoho zvratů v životěch 
všech účastníků Od 20:00 hod. 
BABOVŘESKY 2. 
Od 17:30 hod.  

 BABOVŘESKY 2. 
Od 20:00 hod.

 PRODLOUŽENÝ VÍKEND. 
Od 22:00 hod.
LEGO PŘÍBĚH 2D. Od 15 h.
PRODLOUŽENÝ VÍKEND. 
Od 17:30 hod.
BABOVŘESKY 2. Od 20 h.
BABOVŘESKY 2. Od 22 h.
LEGO PŘÍBĚH 2D. Od 15 h.

 DO KINA ZA KRTKEM 
– kinokavárna (ČR, 66 min., po-
hádkové pásmo). Krtek přichází 
za nejmenšími. Od 15:05 hod.
BABOVŘESKY 2. 
Od 17:30 hod.             
PRODLOUŽENÝ VÍKEND. 
Od 20.00 hod.
LEGO PŘÍBĚH 2D. 

Od 15:30 hod.
BABOVŘESKY 2. 
Od 17:30 hod. 
BABOVŘESKY 2. Od 20 h..
BABOVŘESKY 2. 
Od 17:30 hod. 
BABOVŘESKY 2. Od 20 h.
MÁRINKA. ( ČR, 2013) 
Poetický příběh o procitání 
zapšklého učitele klavíru a jeho 
opětovném nacházení světa ko-
lem něj skrze dětskou představi-
vost nemocné dívenky. 
Od 20:00 hod.
FUTUROLOGICKÝ 
KONGRES. (Izrael, Německo, 
Polsko, Lucembursko, Francie, 
Belgie, 2013, animovaný, sci-
-fi).O stárnoucí hvězdě, která 
propujčí své naskenované tělo 
filmovému průmyslu. Od 20 h.
VELKÁ OŘÍŠKOVÁ 
LOUPEŽ. (Kanada, USA, 
2014, animovaná, komedie).
Veverčák Surly a jeho krysí 
kamarád Buddy mají něco za lu-
bem. Zima se nezadržitelně blíží 
a oni přemýšlí, kde ve městě 
nashromáždí zásoby. 
Od 15:30 hod. 
PAMÁTKÁŘI. (USA, 2014, 
dobrodružný). Památkáři jsou 
vojenskou jednotkou, která 
působila během světové války. 
Jejím úkolem bylo najít, zachrá-
nit a vrátit evropské umělecké 
poklady, které naloupili nacisté. 
Od 17:30 hod.  
BABOVŘESKY 2. Od 20 h.
VELKÁ OŘÍŠKOVÁ 
LOUPEŽ. Od 15:30 hod. 
ZACHRAŇTE PANA 
BANKSE. (USA, Velká Britá-
nie, Austrálie, 2013, životopis-
ný, historický). Film o spiso-
vatelce Pamele L. Traversové, 
autorce knihy o Mary Poppins, 
a o její životní cestě. 
Od 17:30 hod.

 PAMÁTKÁŘI. Od 20:00 hod.
BABOVŘESKY 2. Od 22 h.

3. března 
             EXPEDIČNÍ KAMERA 2013

Kino Máj na ÚNOR 2014
    5.2.

   6.2.

  

    

   

   7.2.

    

   8.2.

   9.2.

  10.2.

  11.2.

  
  12.2.

  

  13.2.
 

  14.2.

  15.2.

 

 

  16.2.

  17.2.

  18.2.
  19.2.

  20.2.

 

 
  21.2.

  22.2.

 
  23.2.

  

  24.2.

 

  

  25.2.

  26.2.

  

  27.2.

  28.2.

ÚNOR
Čert to nemá nikdy lehké/ 
Li-Di Litoměřice. Hudební 
pohádka o mladém čertíkovi 
Gajdulovi. Od 15.00 hod.
Ulice plná kouzel/ Černé di-
vadlo Metro Praha. Od 9 a 10:
30 hod.
Zlatovláska/ Sváťovo dividlo. 
Loutková pohádka.  Od 10 hod.
Koncert ZUŠ/ Základní umělec-
ká škola Litoměřice. Od 18 hod.

 Návštěvy u pana Greena. Leg-
rační, dojímající příběh lásky 
a odpuštění. Hrají: S. Zindulka, 
Matěj Hádek. Od 19:00 hod.

    9.2.

  13.2.

  
  16.2.

  19.2.

  20.2.

Divadlo
BŘEZEN
Koncert/ Linha Singers. 
Skupina zpěváků a instrumen-
talistů, jejichž hudební řeč 
nerespektuje vžité a uznávané 
hranice jednotlivých hudebních 
žánrů. Od 19 hod.
Kšanda/ Agentura Nordpro-
duction Praha. Příběh o lidské 
hrabivosti má nečekané rozuz-
lení. Komedie nabitá dějem a 
originálním humorem. Od 19 h.
Bílá nemoc/ Divadlo Různých 
jmen Praha. Inscenace o naší 
zkáze plná humanity a vtipu. 
Vhodné pro střední školy.  
Od 9:00 a  11:00 hod.

   
  4.3.

  
  6.3.

 13.3.
 

Dům kultury
ÚNOR
VERNISÁŽ VÝSTAVY 
Region očima čtenářů 
Litoměřicka 24.cz.  Od 17 h. 
Výstava fotografií zaslaných do 
soutěže. Prostory galerie DK , 
do června, vstup zdarma. 
MICHAL HORÁČEK: 
MEZI NÁMI. Recitál jedné z 
nejvýraznějších osobností české 
hudební scény. Hosté: O. Ruml, 
F. Segrado, L. Nová a orchestr 
vedený Matějem Benkem.  Od 
19.30 h. 
TANEČNÍ ODPOLEDNE. 
Hudba všech žánrů pro všechny 
generace. K tanci a poslechu 
hraje JITKY BAND.  Od 15 h.
SPORTOVEC ROKU. Slav-

nostní vyhlášení ankety o nejú-
spěšnějšího sportovce a sportov-
ní kolektiv litoměřického okresu 
za rok 2013. Od 14 h. 
HANA ZAGOROVÁ. Pře-
ložený koncert H. Zagorové s 
hostem P. Rezkem a skupinou J. 
Dvořáka. Vstupenky zakoupené 
na zrušený listopadový koncert 
jsou platné.  

BŘEZEN
KAMELOT. Koncert brněnské 
kapely s frontmanem R. Hor-
kým. Hosté: P. Kolář, J. Samson 
Lenk a P. Bende. Od 19.30 h. 
LENKA FILIPOVÁ - CON-
CERTINO. Recitál Lenky 
Filipové s hosty S. Barry a J. 
Konířem Od 19.30 h. 
TANEČNÍ ODPOLED-
NE. Taneční odpoledne pro 
všechny generace. K tanci a 
poslechu hraje Pichlovanka. 
Vstupné: 65 Kč. Od 15 h.
LITTLE STAR – FINÁLE. Ti 
nejlepší se utkají o titul, hodnot-
né ceny a nabídku vystoupení v 
programu Vinobraní 2014. Od 
19.30 h.
PLES JARA. Vrchol plesové 
sezóny. Opět je připraven boha-
tý program. Od 20 h.
PRINCEZNOVSKÝ BÁL. 
Milé princezny, princové a 
chrabří rytíři, srdečně vás zve-
me na již čtvrtý Princeznovský 
bál. Od 15 h. 

   
    6.2.

  12.2.
 

  16.2.

  17.2.

   

  20.2

  

   
   4.3.

 

  12.3.

  16.3.

  19.3.

  

  22.3.

  23.3. 

PLESY V DOMĚ KULTURY

ÚNOR
07.02. GJJ Litoměřice 
08.02. DELI Lovosice
14.02. SŠPgHS 
15.02. GJJ Litoměřice 
21.02. VOŠ a SOŠ Roudnice n.L. 
22.02. SŠPgHS 
28.02. SŠPgHS  
BŘEZEN
01.03. Zdravotní škola Ústí n.L.
07.03. SŠPgHS 
08.03. Gymnázium Litoměřice
14.03. Gymnázium Lovosice
15.03. SŠPgHS 
28.03. SOŠ Roudnice n.L.

18.-23. XI ROČNÍK LITOMĚŘICKÉHO LOUTKOVÉHO FESTIVALU
18.3. Sněhurka a sedm trpaslíků/ Teátr Víti Marčíka. Od 9:00 hod.
19.3. Pinnocchio/ Divadlo Já to jsem. Od 9:00 hod.
20.3. Jak šlo vejce na vandr/ Divadlo Koňmo. Od 9:00 hod.
21.3. Míša Kulička/ Sváťovo dividlo. Od 9:00 hod.
22.3. O Pejskovi a Kočičce/ Divadlo Drak. Od 15:00 hod.
22.3. Kubula a Kuba Kubikula/ Zbraslavská kulturní společnost. Od 17:00 hod.
23.3. Kniha Pravěku/ Petrpaslíkovo divadlo. Od 15:00 hod.
26.3. Interview s upírem/ Divadelní spolek Frída Brno. Od 19:00 hod.
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    Expozice litoměřické diecé-
ze je kvalitou vystavených děl 
unikátních nejen v rámci Čes-
ké republiky. Vystavena jsou 
díla velké umělecké hodnoty 
ze sbírek Diecéze litoměřické 
od období románského po 
pozdní baroko. Díky znalosti 
a osvícenosti litoměřických 
biskupů a představených jed-
notlivých farností byla naku-
pována umělecká díla a byli 
oslovováni významní umělci 
k výzdobě chrámů a dalších 
církevních prostor – jmenujme 
například Karla Škrétu, jedno-
ho z nejvýznamnějších autorů 
českého baroka, kterého pro 
litoměřickou diecézi angažo-
val první litoměřický biskup 
Maxmilián Rudolf Šlejnic. 
     V expozici litoměřické 
diecéze je nejpočetněji za-
stoupeno umění barokní a 
právě v této části expozice 
došlo k obměně děl. Dvě díla 
Petra Brandla – Sv. Jeroným a 
Sv. Eustach – byla vystřídána 

dvěma díly Antona Kerna, 
obrazy Sv. Barbora v žaláři 
a Bohosudovská Pieta nesená 
dvěma andílky. Zhotovení 
obou obrazů, respektive jed-
noho velkého a tří menších 
obrazů, objednal farář z Roz-
běles František Jan Zinke u 
Antona Kerna roku 1737 pro 
kapli sv. Jana Nepomuckého 
v Chrástu u Rozběles. Kaple 
byla díky následné nevhodné 
úpravě roku 1868 zničena a 

na jejím místě byla vystavěna 
novogotická stavba. Uvedené 
obrazy byly přemístěny do 
kostela sv. Václava v Rozbě-
lesích a posléze na děkanský 
úřad v Děčíně. Ostatní obrazy 
z původní kaple sv. Jana Ne-
pomuckého se ztratily. Oba 
dochované obrazy byly roku 
1998 restaurovány na náklady 
Biskupství litoměřického.    
     Návštěvníci Galerie a mu-
zea litoměřické diecéze se nyní 
mohou potěšit dvěma nově vy-
stavenými jmenovanými díly 
„benátského mistra saského a 
českého rokoka“, jak Kerna 
nazval Pavel Preiss ve svém 
katalogu Kernova díla.
    Biskupství plánuje uspořádat 
odbornou přednášku doc. Mar-
tina Zlatohlávka o díle Antona 
Kerna. Historik Zlatohlávek je 
autorem obsáhlé monografie 
věnované Antonu Kernovi 
vydané Národní galerií v roce 
2009.            Alena Beránková 

(odborné oddělení galerie)

    Zhruba čtyři desítky dětí a dvacet 
rodičů se na počátku prosince sešli na 
radnici. Adventní setkání spojené s vý-
robou vánočních přání a smaltovaných 
ozdob pro ně i letos připravily pracov-
nice odboru sociálních věcí a zdravot-
nictví městského úřadu ve spolupráci 
s Domem dětí a mládeže Rozmarýn.  
Zatímco děti tvořily a vyprávěly si, 
jaké dárky k Vánocům by si přály, 
rodiče absolvovali pod vedením psy-
choložky Hany Cutychové  seminář. 
   „Chceme vám poděkovat za práci, 
kterou ve prospěch celé naší společ-
nosti odvádíte. Přináší nepochybně 
spoustu radostí v životě s dětmi, ale 
nepochybně i mnoho starostí a pře-

kážek, s nimiž se musíte vypořádat,“ 
poděkoval  pěstounům místostarosta 
Karel Krejza společně s vedoucí odboru 
sociálních věcí a zdravotnictví Renátou 
Jurkovou. 
   Pracovnice odboru v současné době 
evidují 75 pěstounských rodin, v nichž 
žije necelá stovka dětí. Počet pěstoun-
ských rodin v posledním roce stoupl o 
zhruba třicet procent. „V lednu totiž 
vstoupila v platnost novela zákona, 
která kromě řady dalších změn upřed-
nostňuje příbuzenskou péči před péčí 
cizí,“ vysvětlila pracovnice odboru 
Sylva Svobodová. Díky tomu tak mají 
na rozdíl od minulosti nárok na dávky 
pěstounské péče i prarodiče.         (eva)

Děti z pěstounských rodin vyráběly vánoční přání, která 
ukázaly i místostarostovi Krejzovi.           Foto Eva Břeňová 

   Divadlo K.  H. Máchy  zve 
všechny malé i velké diváky na 
již jedenáctý ročník loutkového 
festivalu. Ve dnech 18. - 23. 
března bude k vidění spousta 
krásných loutkových pohádek. 
   Program je sestaven tak, 
aby mohly divadlo v průběhu 
festivalu navštívit jak školky a 
školy, tak i veřejnost. Ve všední 
dny bude představení začínat 
vždy v  9 hodin a na programu 
je Sněhurka a sedm trpaslíků 
v podání Teátru Víti Marčíka, 
Veselá pohádka  Pinnocchio, 
originální příběh o vejci, které 
šlo na vandr, nebo Míša kuličku 
od Sváťova dividla. 
   V sobotu diváky od 15 hodin 
jistě rozveselí pohádka O pej-
skovi a kočičce a od 17 hodin 
Kubula a Kuba Kubikula. V ne-
děli v 15 hodin zakončí festival 
poučná pohádka Kniha pravěku 
od Petrpaslíkova divadla, které 
loni sklidilo s pohádkou Jak si 
čerti hráli na největší úspěch. 
   Součástí festivalu bude i vý-
stava loutek. Tereza Rozmarová 

(pracovnice divadla)

LOUTKOVÝ FESTIVAL
ZPESTŘÍ VÝSTAVA 

PĚSTOUNSKÉ RODINY SE SEŠLY PŘED PRVNÍ ADVENTNÍ NEDĚLÍ

EXPOZICI DIECÉZNÍ GALERIE A MUZEA
PŘIBYLA DVĚ DÍLA ANTONÍNA KERNA

    V Centru pro zdravotně posti-
žené děti a mládež SRDÍČKO 
proběhly v prosinci Andělské 
vánoce. V rámci dvouhodino-
vého zábavného programu byly 
dětem i uživatelům sociálních 
služeb předány dárky a na závěr 
vystoupil i zpěvák Sámer Issa. 
„Andělské vánoce byly realizo-
vány díky Skupině ČEZ, která 
akci sponzorovala a darovala fi-

nanční prostředky na zakoupení 
vozíku i didaktických pomůcek 
pro zdravotně postižené uži-
vatele,“ informovala ředitelka 
Srdíčka Iva Humlová. 
   O měsíc později se v hotelu 
Koliba konal vůbec první ples 
Srdíčka, na kterém hrála sku-
pina Vitamín. Výtěžek byl vě-
nován na nákup kompenzačních 
pomůcek.                           (eva) 

ANDĚLSKÉ VÁNOCE 
PROBĚHLY V SRDÍČKU    Jak Tříkrálová sbírka v rámci celé republiky, tak i Tříkrálová 

sbírka v litoměřické diecézi letos přesáhla loňský rekord. Konečný 
výsledek sbírky v litoměřické diecézi činí 1.870.840 korun, což je 
o 371 022 korun více než loni. Z toho Diecézní charita Litoměřice 
vykoledovala 288 083 korun. 
   „Nejprve bych ráda poděkovala všem dárců. Ať už hodí do kasič-
ky jednu korunu nebo tisícikorunu, vždy svým příspěvkem vyjadřu-
jí Charitě podporu a vkládají jí důvěru, že se jejich peníze dostanou 
skutečně potřebným, čehož si nesmírně vážíme. Další velký dík pa-
tří také dobrovolníkům, a to jak dětem, tak vedoucím skupinek. Bez 
jejich podpory bychom takového výsledku nikdy nedosáhli,“ říká 
Veronika Vedejová, koordinátorka Tříkrálové sbírky v litoměřické 
diecézi.                                   Edith Kroupová, PR pracovnice DCH

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA LÁME REKORDY
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Galerie zve na Bzukot
Výstava Xénie Hoffmeistero-
vé „Bzukot“ představí tvorbu 
současné umělkyně, která 
se kromě malby vyjadřuje i 
instalacemi a dalšími výtvar-
nými technikami. Autorka je 
původní profesí scénografka, 
což se odráží v jejím zachy-
cení všedních i nevšedních 
okamžiků a někdy až v ab-
surdních příbězích. Vernisáž 
proběhne v galerii 13.  února 
od 17.30 hodin. Výstava po-
trvá do 6. dubna.

Maškarní ples Diakonie
Tradiční maškarní ples Di-
akonie ČCE v Litoměřicích 
se uskuteční 7. února v KD 
v Terezíně. Ples je zaměřen 
na téma Láska aneb Valen-
týn pro všechny. Připravený 
je zábavný program, živá 
kapela a lahůdky ze Soci-
álně terapeutických dílen v 
Terezíně.

Výstavy v muzeu
V únoru probíhá v Oblastním 
muzeu v Litoměřicích výsta-
va „Drátenictví v Čechách, na 
Moravě a ve Slezsku – Výsta-
va Cechu česko-moravských 

u m ě l e c -
kých drá-
t en íků“ . 
Potrvá do 
23. února. 
L é č i v é 
r o s t l i n y 
a jejich 
dvojníc i 
je název 
výs tavy, 
jež bude 

zahájena vernisáži 6. března 
v 17 hodin. Návštěvníkům 
přiblíží rostliny s léčivými 
účinky rostoucí ve volné 
přírodě i v našem blízkém 
okolí a upozorní na snadno 
zaměnitelné druhy. Instalaci 
doplní ukázky z původního 
zařízení lékárny, které souvi-
sí s farmaceutickým využitím 
léčivek. Dne 25. března se 
uskuteční beseda s Jiřím Ro-
them,  bylinkářem a výrob-
cem léčivých bylinných pro-
duktů.                             (pg)

TIPY PRO VÁS

   Zpěvačka Heidi Janků, herec 
a moderátor Lumíš Olšovský, 
finalistka SuperStar Markéta 
Konvičková nebo zpěvák Da-
vid Kraus rozhodnou o tom, 
kdo se stane vítězem 3. ročníku 
soutěže mladých pěveckých 
talentů Litter Star.  Finálový 
večer za účasti slavných porot-
ců se uskuteční 19. března od 
18 hodin v domě kultury.  Do 
finále postoupí z jednotlivých  
kategorií  ti, kteří prokáží nej-
větší talent v průběhu semifiná-
lového večera, který proběhne 
již 15. února od 10 hodin taktéž 
v domě kultury. „Přijďte po-

vzbudit mladé pěvecké naděje 
při jejich vystoupeních,“ zve za 
pořadatele veřejnost ředitelka 
MKZ Věra Kmoníčková. 
   Vítězové každé kategorie do-
stanou nabídku na vystoupení v 
hlavním programu vinobraní, a 
to dokonce spolu s profesionál-
ní kapelou, se kterou své vy-
stoupení nazkouší v pražském 
studiu. Soutěží  také o řadu věc-
ných cen či natočení vlastního 
videoklipu, demosnímku či 
nafocení profesionálního setu 
fotografií. Partnerem soutěže 
je pro MKZ společnost Royal 
Production.                         (vk)

   Již 4. ročník masopustu se uskuteční ve středu 
19. února na Mírovém náměstí. Bohatý a veselý 
program začne v 11 hodin dopoledne. Můžete se 
těšit na vyprávění o historii a vzniku masopustních 
zvyků, významu masek v průvodu, opravdové 
písničky našich babiček, soutěže, rejdění maškar, 
pohádky, žonglování, veselé historky řezníka Kr-
kovičky a hlavně ukázku pravé české zabíjačky. 
   Velký masopustní průvod masek vyjde 
z hlavního rynku ve 14.30 hodin a stejně 
jako loni  obejde celé náměstí. Připraveni 
jsou také chůdaři, koníci, kteří povozí děti, 
a domácí zvířátka k pobavení i poučení.
   Chybět nebudou stánky se svařeným vínem, 
medovinou, různými dobrotami a dárkovými 
předměty z řemeslných stánků. Masopustní rej 
skončí kolem 18. hodiny.                               (vk)

   Soubor pěti oltářních 
pláten českého barokního 
malíře Karla Škréty na-
malovaný pro katedrálu 
sv. Štěpána je opět kom-
pletní. Po zrestaurování 
se do katedrály vrátil i 
poslední z nich, oltářní 
obraz Svatý Vojtěch. Na 
původní místo byl insta-
lován v prosinci. 
   Restaurování plátna 
bylo hrazeno z Programu 
restaurování movitých 
kulturních památek Mi-
nisterstva kultury ČR. 
Celkové náklady činily té-
měř 160 tisíc korun. Spo-
luúčast farnosti, kterou je Řím-
skokatolická dómská farnost 
u sv. Štěpána v Litoměřicích 
coby vlastník tohoto vzácného 
uměleckého díla, tvořila zhruba 

deset procent částky.
   Obraz sv. Vojtěcha restauroval 
akademický malíř, restaurátor 
Adam Pokorný.  „Mám radost 
z toho, že to, co se mi zdálo ještě 
před pěti lety při mém jmenová-

ní dómským farářem 
v Litoměřicích téměř 
neuskutečnitelné, se 
podařilo - že je tento 
vzácný soubor Škré-
tových pláten, která 
jsou navíc značných 
rozměrů, restaurován, 
jistě téměř po sto le-
tech,“ uvedl probošt 
litoměřické katedrální 
kapituly a dómský 
farář Jiří Hladík.
   Soubor oltářních 
pláten od Karla Škréty 
v litoměřické katedrále 
představuje nejrozsáh-
lejší zakázku, kterou 

kdy škrétovský ateliér dodal 
mimo Prahu.    

Jana Michálková, 
tisková mluvčí Biskupství 

litoměřického 

Instalace rozměrného oltářního obrazu v katedrále 
sv. Štěpána byla náročná.   Foto Jana Michálková 

Jedno z vystave-
ných děl autorky 
M. Sochůrkové. 

MASOPUST S PRAVOU ČESKOU ZABIJAČKOU

LITTLE STAR 2014 KLEPE NA DVEŘE

POSLEDNÍ ŠKRÉTŮV OBRAZ JE V KATEDRÁLE

Zabijačové pochoutky byly i loni.            Foto (eva)

Jedna z nejmladších loňských 
finalistek.      Foto Eva Břeňová


