
    Nezpevněný a při deštích bah-
nitý terén parkoviště Na Valech 
má být minulostí. Do poloviny 
prosince bude dokončena re-
konstrukce místa, které nabídne 
48 parkovacích míst, z toho tři 
pro invalidy. 
   „Modernizace zahrnuje od-
vodnění prostoru, položení ka-
menné dlažby v kombinaci s as-
faltem, nové veřejné osvětlení a zeleň,“ charakterizoval v polo-

vině srpna zahájené úpravy sta-
vební technik odboru územního 
rozvoje Ladislav Pošík. Projekt 
počítá s umístěním kontejnero-
vého stání i stánkem pro prodej 
kuřat. Práce v současné době 
komplikuje samozvaný ekolog 
Lubomír Studnička, který se 
odvolal proti vykácení dvou 
stromů odborníky označených 
za nebezpečné.                  (eva)
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LITOMĚŘICE

Li toměř ice 
získaly jako 
první město 
v republice 
p o v o l e n í 
k vyhloubení 
pětikilome-

trového vrtu. Jde o úspěch, 
který geotermální projekt 
výrazně posunul vpřed. Nic-
méně  daří se i řada dalších 
akcí, jako je právě probíha-
jící rekonstrukce parkoviště 
Na Valech, opravy chodníků 
nebo finišující revitalizace 
Jiráskových sadů. Ty jsme 
původně chtěli veřejnosti 
představit již koncem září, 
ale průběh prací nelze uspě-
chat. Dokončena byla i řada 
strategických dokumentů, 
které nastínily, jakým způso-
bem se město v následujících 
letech bude ubírat a čeho 
chce dosáhnout. Litoměřice 
se opět ocitly v centru pozor-
nosti. V září město navštívily 
desetitisíce lidí, kteří přijeli 
na Zahradu Čech a vinobraní. 
Věřím, že se jim u nás líbilo. 
   Stojíme před komunální-
mi volbami. Zastupitelům, 
radním a pracovníkům úřadu 
jsem poděkoval za spolupráci 
a nasazení při rozvoji města, 
které se opět v řadě věcí 
posunulo dál. Ocenění ale 
patří  i Vám – lidem, kteří 
v něm žijete, protože fakt, že 
Litoměřice jsou čím dál krás-
nější, je zásluhou nás všech. 
V neposlední řadě děkuji  i 
těm politickým stranám a 
subjektům, které vedou před-
volební kampaň férově.                  

Ladislav Chlupáč

Okrasné zahrady, ale květiny v jednotlivých stáncích patřily mezi 
ozdoby letošní Zahrady Čech.                              Foto Eva Břeňová

Po úpravách zde bude 48 parko-
vacích míst. Foto Eva Břeňová 

    V Litoměřicích proběhne prv-
ní „Sportovní jarmark“. V sobo-
tu 4. října se v době od 10 do 
14 hodin v areálu Havlíčkovy 
základní školy představí spor-
tovní kluby a oddíly, které zde 
zajišťují pohybové vyžití pro 
děti a mládež. Připraven bude 
pestrý program, jako například 
divadelní vystoupení, ukázky 
sportovních klubů, společné 
cvičení, rodinný štafetový běh 
apod. Další akce budou  připra-
veny na sportovištích Sokola 
Pokratice, který je společně se 
Zdravým městem Litoměřice, 
Slavojem a ZŠ Havlíčkova or-
ganizátorem. 
   Cílem je poskytnout informace 
o náplni a náročnosti tréninků, 
prezentovat jednotlivé sporty 
a pochlubit  se dosaženými 
úspěchy. Akce by měla pomoci 
rodičům a jejich dětem v roz-
hodování, jaký sport je pro ně 
nejlepší.                                (rv)

   Zkušenosti získané při kon-
trolách předváděcích akcí při-
blíží seniorům zástupci České 
obchodní inspekce. Beseda se 
uskuteční ve středu 15. října 
od 14.30 hodin v prostorách 
Centrální školní jídelny.  Jejím 
cílem je zvýšit informovanost a 
upozornit na možné hrozby při 
prodejních akcích.                (jh)

CÍLEM JARMARKU 
JE PREZENTACE 

SPORTŮ

PARKOVIŠTĚ PROCHÁZÍ REKONSTRUKCÍ

INSPEKTOŘI BUDOU 
VAROVAT SENIORY

 ČTĚTE UVNITŘ
Úpravy sadů finišují  (2)
Přechod v Teplické ul. 
nevyhovuje potřebám(3)
Koupaliště zažilo špat-
nou sezónu                  (4)
Muzeum křišťálových 
dotyků se stěhuje 
do hradu                   (10) 

•

•
•

•

   Zahrada Čech se pyšní titulem 
„Největší zahradnický veletrh 
v ČR“. Získala ho od Agentu-
ry Dobrý den poté, co vedení 
výstaviště doložilo požadované 
údaje. Prvním byla návštěvnost, 
jež od 12. do 20. září dosáhla 82 
tisíc lidí, druhým počet vystavo-
vatelů a prodejců, kterých přije-
lo 458 a zabrali plochu o roz-
měru 5 194 metrů čtverečných, 
a třetím počet vystavených 
„zelených“ exponátů, kterých 
bylo 329 tisíc kusů. 
   Speciálně upravený pavilon 
A s novým designem prezento-
val nejlepší produkty českých 
ovocnářů a zelinářů. V pavilonu 

G probíhala výstava soutěžních 
dýní. V rámci výstavy byly 
předány ceny za nejlepší Regio-
nální potravinu a potravinářský 
výrobek Ústeckého kraje. Zná-
mé osobnosti hodnotily v rámci 
Dne s časopisem Receptář nej-
lepší sýrové recepty. Proběhlo i 
finálové kolo soutěže Zelí roku. 
Nechyběl bohatý doprovodný 
program, včetně módní show. 
   Velké pozornosti návštěvníků 
se těšilo deset zahrad. Cenu 
odborné poroty získala Marti-
na Forejtová, která připravila 
koncept zahrady s názvem Mo-
mentka z Českého středohoří 
(č.5).                                  (mm) 

ZAHRADA ČECH HLÁSÍ
82 TISÍC NÁVŠTĚVNÍKŮ

SLOVO STAROSTY:



   Rekonstrukce Jiráskových sadů v Litoměři-
cích se dostává do své závěrečné fáze.  Viditel-
né výsledky již přinesly zemní práce, které jsou 
podstatnou součástí veškerých úprav. Vytvoření 
správných podkladových vrstev, které se stanou 
základem budoucích cestních povrchů, jde ruku 
v ruce s přípravou nových rozvodů veřejného 
osvětlení. 
   Park postupně protkává upravená síť cest. 
V podélném směru napříč parkem vedou dvě 
páteřní linie, které budou z červeného asfaltu. 
V jeho centrální části se kříží. Na ně navazují 
menší dlážděné trasy. U všech je zohledněna 
logická návaznost a zaběhnutý provoz v parku 
tak, jak byl popsán během setkání s veřejností 
na počátku projektu. Počítá se také s doplňko-
vými pěšinami coby přiznanými „zkratkami“ 
z mlatu, zatravněných kostek a štěrkových 
trávníků. „Velký důraz je kladen na bezbarié-
rovost při pohybu parkem,“ upozornil starosta 
Ladislav Chlupáč. 
   Po rekonstruovaných a předlážděných 
chodnících je možné už nyní kráčet v ulicích 
Svojsíkova, Žižkova a Osvobození. V centrální 
části Jiráskových sadů probíhají práce na stře-
dovém pásu – pomyslném srdci parku. Přáním 
obyvatel bylo zachovat v této části vodní prvek. 
„Kompletní rekonstrukce fontány v její původ-
ní podobě se však ukázala být problémem z fi-
nančního hlediska i z pohledu následné údržby. 
Fontána je proto nahrazena vodními prvky, jako 
jsou střiky, vodní hranol, pítko. Ty budou lépe 
využitelné pro všechny návštěvníky parku,“ 
vysvětlila Jitka Přerovská, ředitelka Nadace 

Proměny.
   Průklestem přerostlých keřů došlo k celkové-
mu provzdušnění prostoru. Jejich odstranění by 
mělo zajistit větší pocit bezpečnosti zejména při 
večerním průchodu parkem. Zároveň se tak roz-
šíří volnější pobytové travnaté plochy. Některé 
křoviny byly odstraněny vzhledem ke svému 
stáří či špatnému zdravotnímu stavu. Nahradí je 
více než 700 nových kusů. 
   Poblíž kavárny nyní prochází úpravou hřiš-
tě určené pro menší děti. Na dohled z ulice 
Svojsíkova jsou vidět akátové kůly budoucího 
gymnaziálního altánu. V okolí sochy Rudoar-
mějce probíhá mírná modelace terénu, která 
monumentu připomínajícímu osvobození Čes-
koslovenska dodává přívětivější ráz.
   Park prochází proměnou za podpory Na-
dace Proměny. Veřejnosti bude zpřístupněn v 
listopadu. Slavnostně otevřen však bude až na 
jaře. Více informací o projektu naleznete na 
www.nadace-promeny.cz .                     (eva, jř)

  První říjnový víkend bude 
patřit architektuře. V rámci 
celorepublikového festivalu 
se lidé mohou už čtvrtým ro-
kem vypravit za objevováním 
zajímavých staveb a potenciálu 
veřejného prostoru v řadě měst 

i obcí. K programu se připo-
jují i Litoměřice.
  Pro ty, kdo jsou zvědaví na 
novou tvář zdejšího největší-
ho parku Jiráskovy sady, je 
v sobotu 4. října připravena 
komentovaná procházka 

v doprovodu architekta Zden-
ka Sendlera. Rekonstrukce 
parku podle návrhu jeho ate-
liéru je právě před dokonče-
ním. Vycházet se bude ve 14 
hodin od kavárny Park Café.
   „Pro návštěvníky akce 
připravujeme také výstavu 
návrhů uměleckých prvků 
pro park vytvořených studen-
ty Vysoké školy umělecko-
-průmyslové v Praze. Je to 
jeden z příkladů, jak s nadací 
podporujeme praktické vzdě-
lávání vysokoškoláků tím, že 
je zapojujeme do našich pro-
jektů,“ uvádí ředitelka Nada-
ce Proměny Jitka Přerovská. 
I tyto objekty naleznou  do 
budoucna v parku své místo. 
V rámci procházky o nich 
pohovoří jejich autoři Dita 
Krouželová a Ondřej Brom. 

(jř) 
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Práce na dokončení parku v těchto dnech fini-
šují.                                       Foto Eva Břeňová 

   Litoměřice se po Radomíru 
Novákovi rozloučili i v pořadí 
s třetím porevolučním starostou 
města. Ing. Milan Tejkl, bývalý 
poslanec Federálního shromáž-
dění a v letech 1994 – 1998 
starosta Litoměřic, zemřel 9. 
září ve věku 80 let.
   Milan Tejkl, absolvent Les-
nické fakulty ČVUT, zanechal 
v Litoměřicích nesmazatelnou 
stopu. Pod jeho vedením napří-
klad byl schválen první územní 
plán města. Jako milovník pří-
rody nechal vyčistit Střelecký 
ostrov, Mostnou horu a zajistil 
obnovu městských lesů, díky 
čemuž začaly nést městu i fi-
nanční užitek. Jeho velkým ko-
níčkem byla chalupa na Skalici 
s arboretem čítajícím 750 druhů 
rostlin. 
   Rozloučení proběhlo v kruhu 
rodinném.                           (eva)

„A jé,  pan 
t a j e m n í k 
šel  do vsi, 
to bude zase 
na poradě 
kravál“,  a 
byl. Sa-
mozřejmě, 

že tou vsí bylo myšleno město 
Litoměřice. Po jeho návratu byl 
vždycky křik, protože tam se 
uvolnila v chodníku dlaždice, 
tam se ucpal gaigr nebo nějaký 
svalovec povalil popelnici. Nej-
dřív jsme měli zlost, že pořád jen 
křičí, ale brzy jsme pochopili, že 
ten náš tajemník je ten nejlepší. 
Záleželo mu na jeho milovaném 
městě,  i na nás, úřednících. 
V těch štastných porevolučních 
letech jsme vytvořili na radnici 
velkou rodinu s milujícím „tá-
tou“. Nikdy se nemstil, uznal 
svoji chybu a dokázal se omluvit 
za neoprávněnou kritiku něčí 
práce. Uměl naslouchat lidem.  
Kdo to dneska dokáže? Měl nás 
a své město rád a my jeho také. 
Jeho velké srdce dotlouklo 11. 
srpna 2014. 
Jindro, děkujeme ti za krásná 
léta s Tebou  a zvedáme na Tvou 
počest pohár s dobrým vínem, 
které jsi měl tak rád.

H. Bitrichová, V. Brunclíková, 
R.Löwy a M. Dětinská

DO JIRÁSKOVÝCH SADŮ 
PŮJDEME S ARCHITEKTEM 

PROMĚNA PARKU FINIŠUJEZEMŘEL BÝVALÝ 
STAROSTA 

VZPOMÍNKA 
NA TAJEMNÍKA

V plném proudu je na několika místech montáž hracích prvků ur-
čených dětem.                                                   Foto Eva Břeňová 



   Přechod pro chodce v Teplické ulici, v 
bezprostřední blízkosti pokratických závor, 
není zcela bezpečný. Přechodová vzdálenost 
z jednoho okraje vozovky na druhý se totiž 
blíží hranici dvaceti metrů. Vedoucí odboru 
dopravy a silničního hospodářství městské-
ho úřadu Jan Jakub o problému ví a hledá 
společně s dalšími kolegy a projektantem 
pro dopravní stavby řešení.
   V nejbližší době bude mít město k dis-
pozici dopravní studii, podle které by zde 
měly vzniknout středové ostrůvky, vysazené 
chodníkové plochy a zálivy po obou krajích 
vozovky, které umožní zkrátit přechodovou 
vzdálenost přes jízdní pruhy na v současnos-
ti normami a předpisy požadovaných max. 
šest a půl, respektive sedm metrů. „Přecho-
dové ostrůvky s osvětlením by nejen vý-
znamně zvýšily bezpečí chodců, ale i zpře-
hlednily dopravu,“ upozorňuje na výhody 

Jan Jakub. Zároveň by s jejich stavbou došlo 
k  vymezení pruhů, do kterých se zařadí řidi-
či přijíždějící ke křižovatce podle toho, zda 
pojedou rovně do Štursovy ulice, nebo zda 
hodlají odbočit vlevo na Masarykovu ulici, 
případně vpravo a přejet pokratické závory. 
V současné době zde odbočovací pruhy ne-
jsou vůbec značeny a situace je často nepře-

hledná a nebezpečná.
   Investice, včetně nového osvětlení, si dle 
předběžných odhadů vyžádá cca 600 až 700 
tisíc korun. O termínu realizace však zatím 
není rozhodnuto. „Z technického hlediska 
by však mělo jít pouze o přechodné řešení 
a dočasné opatření, nikoliv trvalou úpravu, 
kterému by měly odpovídat použité mate-
riály a celkové technické řešení,“ dodává 
vedoucí odboru dopravy Jakub. Přesto má 
taková varianta jasnou podporu silničního 
správního úřadu, kterým je odbor dopravy, 
ale také Policie ČR. Vedení radnice věří, že 
Ústecký kraj postaví i další etapy západní 
komunikace, jež bude navazovat na most 
generála Chábery. Vyústit by přitom měla 
právě u pokratických závor, čímž zde cha-
rakter dopravního prostorového uspořádání, 
včetně umístění ostrůvků a jízdních pruhů,  
dozná podstatných změn.                      (eva)
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Přechod pro chodce u Pokratických závor 
v Teplické ulici by v budoucnu měl projít 
úpravou.                          Foto Eva Břeňová 

PŘECHOD V TEPLICKÉ ULICI NEVYHOVUJE POTŘEBÁM

    Město vypsalo výběrové 
řízení na projekt rekonstrukce 
roky nevyužívaného městské-
ho pivovaru. Jde o zpracování 
projektové dokumentace pro 
stavební povolení. Výsledkem 
výběrového řízení se zabývají 
radní. 
   Existence kvalitního projektu 
je totiž nezbytným předpokla-
dem pro podání žádosti o dotaci 
v momentu, kdy bude vypsán 
vhodný dotační titul. „Pokud 
nebudeme připraveni, nemůže-
me být úspěšní. Neznamená to 
však, že nyní rozhodujeme o 
způsobu budoucího využití ob-
jektu,“ ujistil starosta Ladislav 
Chlupáč. Vzhledem k poměrně 
širokému spektru nápadů a 
námětů bude projektová doku-
mentace pro příslušná povolení 
připravena tak, aby bylo v bu-
doucnu možné realizovat v ob-
jektu prakticky cokoliv, co bude 
financovatelné a reálné. Nápadů 
již zazněla řada, a to i v průbě-

hu dvou veřejných projednání, 
která na téma budoucího využití 
pivovaru proběhla.
    „V tuto chvíli je jediným 
pevným bodem provoz malého 
pivovaru, pro který je třeba 
již v projektové dokumentaci 
vytvořit příslušný prostor a 

technologická řešení,“ upřesnila  
vedoucí odboru územního roz-
voje městského úřadu Venuše 
Brunclíková. Ostatní využití 
pro volnočasové, kulturní, spor-
tovní nebo jiné aktivity bude 
předmětem další diskuse za 
účasti veřejnosti.                (eva)

MUSÍME BÝT PŘIPRAVENI
   Ústecký kraj plánuje dokončit 
tzv. západní komunikaci, která 
povede dopravu z mostu gene-
rála Chábery do města. Radní už 
rozhodli o zahájení zadávacího 
řízení na služby týkající se zpra-
cování projektové dokumentace 
a investiční činnosti na dokon-
čení stavby. 
   První etapa je tzv. „Větev 
Michalovická“, kdy trasa bude 
napojena na dopravní infra-
strukturu města v místě okružní 
křižovatky v Žernosecké ul., 
dále na ulici Michalovickou a 
na konci úpravy v ulici Kamýc-
ké. Součástí je výstavba nového 
mostu u hřbitova přes silnici v 
III/24716. Délka trasy je cca 1,4 
km. V této etapě je třeba navázat 
projekční práce a inženýrskou 
činnost pro zajištění pravomoc-
ného stavebního povolení na 
vydaná územní rozhodnutí. 
   Druhá etapa je tzv. „Kamýc-
ká - Masarykova“. Trasa bude 
vedena v prostoru stávajících 
zahrad jižně od železniční trati, 
končí úpravou Štursovy ulice 
a světelnou křižovatkou Masa-
rykova - Teplická - Pokratická 
- Plešivecká. Délka trasy je cca 
0,4 km. Zde je požadováno po-
dat nabídku na projekční práce 
pro zpracování projektové do-
kumentace. 
    Kdy by mohla stavba začít, 
bude podle hejtmana Oldřicha 
Bubeníčka záležet na průběhu 
zadávacího řízení a také na zís-
kání dotace.            (Zdroj: ÚK)

MĚSTO POŽÁDALO O DOTACI 
NA AUTOBUSOVÉ NÁDRAŽÍ

PŘIVADĚČ MÁ 
MĚSTU ODLEHČIT

    Město Litoměřice se pokusí 
získat dotaci na modernizaci 
autobusového nádraží, jehož 
podoba pochází z 50. let mi-
nulého století a současným 
potřebám již v mnoha ohledech 
nevyhovuje.  Podání žádosti, ale 
i zajištění předfinancování pro-
jektu ze strany města v případě, 
že dotaci město získá, schválili 

zastupitelé. Učinili tak 16. září 
na jednání, které bylo zcela po-
slední v jejich právě končícím 
volebním období.
   Město s žádostí o dotaci na re-
vitalizaci autobusového nádraží 
u Regionálního operačního 
programu Severozápad opako-
vaně neuspělo. Nyní využije 
výzvy určené malým a středním 

městům. „Celkové náklady mají 
dle projektu dosáhnout 61,8 
milionu korun, z čehož finanč-
ní spoluúčast města v případě 
získání dotace bude činit 9,7 
milionu korun,“ upřesnila Dana 
Svobodová z odboru územního 
rozvoje městského úřadu.
   Projekt zahrnuje stavební 
úpravy prostoru, výsadbu zele-
ně, vznik parkovacích míst, ale 
i vybudování nového sociálního 
zařízení.                             (eva)

Vizualizace budoucí podoby.                             Zdroj: městský úřad
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   Diakonie zahájila rekonstruk-
ci podkrovních prostor farního 
domu Českobratrské církve 
evangelické. Pro klienty Centra 
denních služeb je zde budován 
moderní  bezbariérový prostor 
přístupný   výtahem  ze všech 
podlaží domu. 

   „Poptávka po službě je v sou-
časné době větší, než jsou naše 
možnosti,“ říká vedoucí Centra 
denních služeb Anna Burdová a 
dodává, že po realizaci projek-
tu bude možno  zvýšit stávající 
kapacitu ze současných 20 na 
25 klientů. 

   V červenci byla ukončena 
první etapa projektu za 1,3 mi-
lionu korun, zahrnující zejmé-
na vyklízecí a bourací práce. 
Rekonstrukce centra potrvá do 
konce příštího roku. Rozpočet 
projektu je 11,9 milionu korun. 
Podpořen je v rámci Regionál-
ního operačního programu re-
gionu soudržnosti Severozápad. 
Město Litoměřice je partnerem 
projektu.                             (ec)

DIAKONIE BUDUJE NOVÉ 
BEZBARIÉROVÉ PROSTORY

  Litoměřické letní koupaliště 
ukončilo první zářijový víkend 
provoz. Letošní sezónu z hle-
diska návštěvnosti považuje 
vedoucí areálu Ladislav Beneš 
za nevydařenou.
   Od posledního květnového 
víkendu do 7. září zavítalo na 
koupaliště necelých 27 tisíc 
lidí, z čehož v srpnu pouhé 
čtyři tisícovky. Loni přišlo 33 
tisíc a například v roce 2003 
dokonce 75 tisíc návštěvníků. 
„Sezóna byla nejhorší od roku 
2003, kdy existují dochované 
písemné záznamy. Ty ostatní 
při povodni roku 2002 uplava-
ly,“ posteskl si Ladislav Beneš. 
Za nízkou návštěvností stojí 
fakt, že přišlo hodně dnů s deš-
ťovými přeháňkami a zhruba 
od 10. srpna se počasí vhodné 
ke koupání zkazilo úplně. 
   Po ukončení sezony dojde po 
devatenácti letech plného pro-
vozu ke generální rekonstrukci 
tobogánu tak, aby v příštím 

roce svítil novotou, stejně jako 
nové sociální zařízení v příze-
mí objektu starých šaten. 
„V záměru pro příští rok je i 
úprava technologie rozvodů 
vody tak, aby voda v brouz-
dališti a dětském bazénu měla 
i při chladnějším počasí okolo 
25 stupňů Celsia, což prodlou-

ží sezónu,“ poukázal na jeden 
ze záměrů starosta Ladislav 
Chlupáč. Letos již došlo k in-
stalaci solárních kolektorů na 
ohřev vody, která však cir-
kuluje po celém areálu, tudíž 
oteplení vody nebylo na rozdíl 
od finančních úspor až tak vý-
razné.                               (eva)

KOUPALIŠTĚ ZAŽILO 
NEVYDAŘENOU SEZONU

Krásného letního počasí, slunce, vody a klidu si ještě 5. září užívaly 
na liduprázdném koupališti paní Pichňová a Luňáková. 

Foto Eva Břeňová

    Podomní prodej je v Litoměřicích zaká-
zán. Nařízení vydali radní v červenci. Rea-
govali tak na požadavky občanů i některých 
zastupitelů, kteří poukazovali na obtěžující 
jednání podomních prodejců, kteří se vnu-
covali lidem i do jejich domovů.   
   „Obec může podomní prodej regulovat 
nebo úplně zakázat. Nikoliv však formou 
obecně závazné vyhlášky, nýbrž formou 
nařízení. Opravňuje ji k tomu § 18 živnos-
tenského zákona,“ vysvětluje právnička 
Alice Karpíšková, vedoucí kanceláře sta-
rosty města.  
   Donedávna existoval právní výklad, 
že pokud by zákaz podomního prodeje 
směřoval plošně na celé území obce a na 
jakýkoli prodej a poskytování služeb mimo 
provozovnu, mohlo by se nařízení dostat do 

rozporu s ústavně zaručeným právem na 
podnikání.   „Za průlomové v této věci lze 
považovat rozhodnutí Ústavního soudu ze 
dne 20. června letošního roku,“ upozorňuje 
Alice Karpíšková. Dle něj je obec zmoc-
něna stanovit svým nařízením v přenesené 
působnosti zákaz některých druhů prodeje 
zboží nebo poskytování služeb provádě-
ných mimo provozovnu v obci nebo její 
části, aniž by jím současně musela vymezit 
místa a stanovit podmínky pro tuto podni-
katelskou činnost. Ústavní soud dále kon-
statoval, že takto vymezeným podomním 
prodejem zboží nebo poskytováním služeb 
se nevyčerpávají druhy uvedené podni-
katelské činnosti prováděné mimo pro-
vozovnu v obci, neboť tato činnost může 
být nadále provozována jiným způsobem, 

zejména formou stánkového prodeje. Nic 
na tom nemění ani skutečnost, že se zákaz 
vztahuje na celé území obce. 
    Zakazovat pochůzkový prodej se lito-
měřičtí radní prozatím nechystají, i když i 
tento krok je možný.  „Není však zdrojem 
stížností,“ dodal starosta Ladislav Chlupáč. 
Pochůzkovým prodejem se přitom rozumí 
nabídka, prodej zboží nebo poskytování 
služeb mimo provozovnu určenou k tomuto 
účelu kolaudačním rozhodnutím s použitím 
přenosného nebo neseného zařízení (kon-
strukce, tyče, ze zavazadel, tašek, závěsné-
ho pultu a podobných zařízení) nebo přímo 
z ruky. Prodej vánočních ryb, stromků, pří-
padně občerstvení při různých venkovních 
akcí naopak obyvatelé Litoměřic dosud 
vítali.                                                   (eva)

RADNÍ ZAKÁZALI PODOMNÍ PRODEJ

   Sběrový dvůr v Nerudově 
ulici, který byl v Litoměřicích 
slavnostně otevřen na konci 
loňského roku, má od srpna 
nové ochranné prvky. Nové za-
bezpečení spočívalo v instalaci 
bezdrátových i drátových detek-
torů pohybu, venkovní sirény a 
kamerového systému. 
   „Na celý systém získalo město 
dotaci ve výši 50 tisíc korun od  
společnosti ASEKOL, a.s., která 
se zabývá systémem zpětného 
odběru elektrozařízení,“ in-
formovala pracovnice odboru 
životního prostředí městského 
úřadu Lucie Egrešiová. 
   Město tím zvýšilo ochranu 
sběrného dvora proti vniknutí 
cizích osob a možným krádežím 
zde uložených odpadů.     (eva)

DVŮR JE NOVĚ 
ZABEZPEČEN

    O jednu hodinu je od října 
posunut v Litoměřicích začátek 
čištění komunikací. Úklid začne 
od října až v 8 hodin, a nikoliv 
od 7 hodin, jako tomu bylo 
doposud. 
   Mezi sedmou a osmou hodi-
nou ranní totiž odjíždí většina 
občanů do zaměstnání, škol atd. 
„Po osmé hodině tak bývá v uli-
cích méně aut, tudíž by se měl 
snížit i počet odtažených vozi-
del nerespektujících značení,“ 
odůvodnil změnu technik odbo-
ru územního rozvoje městského 
úřadu Václav Blecha.        (eva)

ČIŠTĚNÍ ULIC 
ZAČÍNÁ POZDĚJI
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   Také v průběhu letošních 
prázdnin věnovali v Litoměři-
cích policisté a strážníci zvýše-
nou pozornost malým cyklistům 
a jejich bezpečné jízdě. V centru 
města a na cyklostezce podél 
Labe policisté Preventivně 
informační skupiny Policie ČR 
a městské policie kontrolovali, 
zda děti a mládež nosí při jízdě 
na kole přilbu, vybavení kol a 
prověřovali znalosti zákona o 
provozu na pozemních komu-
nikacích. Vzorní cyklisté byli 
odměňováni drobnými cyklopo-
třebami.                              (eva)

VZORNÍ CYKLISTÉ 
ZÍSKALI ODMĚNY

Na Střeleckém ostrově vzorně, tedy s přilbou na hlavě, jezdili i 
Alenka (6 let), Johanka (4) a Toníček (3) Kuříkovi. Od místostarosty 
Karla Krejzy a strážníka Dominika Hanko proto dostali malé dáreč-
ky.                                                                         Foto Eva Břeňová 

   Nedostatky v petici žáda-
jící plošný zákaz hazardu 
v Litoměřicích nebyly ve 
stanovené lhůtě odstraněny. 
Lhůta k doplnění přitom vypr-
šela 14. srpna. Den poté proto 
jednateli petičního výboru 
Petru Panašovi vrátil  správní 
odbor Městského úřadu petiční 
archy. 
   Návrh na vyhlášení místního 
referenda k plošnému zákazu 
hazardu obdržel Městský úřad 
v Litoměřicích 9. července. 
V petičních arších se objevilo 
2184 podpisů údajně opráv-
něných litoměřických voličů. 
Uznáno však bylo 1678 pod-

pisů a potřeba k vyhlášení 
referenda jich bylo 1932.  
„Podrobnějším zkoumáním 
jsme totiž objevili závažné 
nedostatky na podpisových 
arších,“ vysvětlil tajemník 
městského úřadu Karel Chova-
nec. Chybovost přesáhla 23%, 
na základě čehož městský úřad 
v souladu se zákonem o míst-
ním referendu vrátil návrh na 
vyhlášení referenda i s příloha-
mi, a to s žádostí o odstranění 
nedostatků v zákonem stano-
vené lhůtě.
   „Vzhledem k tomu, že do-
kument výzvy k odstranění 
nedostatků neumožňoval ode-

slání prostřednictvím datové 
schránky (velké množství pod-
pisových archů), byl dokument 
odeslán doporučeně poštou,“ 
dodal vedoucí správního od-
boru městského úřadu Jaroslav 
Lachman. 
   Radní, ani zastupitelé města 
tak o petici, jejíž nedostatky 
nebyly odstraněny, nejednali. 
Již na počátku roku však při-
jali vyhlášku, která zpřísňuje 
a reguluje provoz výherních 
hracích automatů ve městě 
s tím, že další provozovny 
tohoto typu již v Litoměřicích 
nevzniknou.                 

(eva)

NEDOSTATKY V PETICI NEBYLY 
V DANÉ LHŮTĚ ODSTRANĚNY

   
Veřejnou architektonickou soutěž na ideový návrh revitalizace 
území bývalých kasáren pod Radobýlem vyhlásilo na konci 
září město Litoměřice. Slibujeme si od ní kvalitní nápady bu-
doucího využití této atraktivní lokality s výhledy do Českého 
středohoří. V porotě, která vybere vítězný návrh revitalizace 
kasáren, usednou kromě odborníků i zástupci města, a to 
starosta a městský architekt Jan Mužík. Vítěz architektonické 
soutěže, který bude znám na konci ledna, obdrží 200 tisíc ko-
run, autor druhého návrhu 100 tisíc a třetího 50 tisíc korun. 
   Architekti by při hledání nápadů měli počítat se vznikem 
obytné čtvrti s potřebnou infrastrukturou, vhodnou nejen pro 
rodiny s dětmi, ale například i pro seniory. V úvahu přichází 
i vznik provozoven s nehlučným provozem, které nezatíží 
životní prostředí. „V areálu bývalých kasáren je však řada ob-
jektů, s jejichž existencí musejí architekti při zpracování bu-
doucích vizí počítat,“ upozornil místostarosta Karel Krejza. 
   Veřejná diskuze se zástupci města a architekty na téma 
budoucího využití kasáren pod Radobýlem proběhne v sále 
hradu 20. října od 17 hodin.                                              (eva)

MĚSTO VYHLÁSILO VEŘEJNOU 
ARCHITEKTONICKOU SOUTEŽ    Do rekonstrukce vybraných objektů kasáren  investovalo Minis-

terstvo obrany (MO) v letech 1997 až 2000 celkem 105 milionů 
korun. Za tuto částku byla provedena rekonstrukce a zateplení 
administrativních budov a ubikací, celková teplofikace areálu 
kasáren s přechodem na dálkový systém vytápění a nezbytné 
rekonstrukce kuchyňského bloku. Vzhledem k transformaci ar-
mády však začalo vojsko v roce 2003 kasárna postupně opouštět. 
Tento proces byl definitivně završen na konci roku 2005.  
   Kasárna pod Radobýlem získalo bezúplatným převodem od 
Armády ČR do svého majetku město letos v lednu. V souladu se 
zákonem však ještě před tím MO bezúplatně převedlo některé ob-
jekty státním institucím. Jde o Památník národního písemnictví, 
který převzal k dalšímu užívání objekty bývalých ubikací. Užívá 
je jako depozitář. Objekt další bývalé ubikace byl převeden do 
užívání i s pozemky Národnímu muzeu. Podle dřívějšího vyjád-
ření jeho představitelů by zde měl vzniknout depozitář českého 
muzea hudby. Třetím subjektem byl Státní oblastní archiv Lito-
měřice. Budovu bývalého štábu rekonstruoval na vlastní náklady. 
Objekt bývalého klubu, který je situován mimo uzavřený areál, 
byl ve výběrovém řízení odprodán již v roce 2006. V dražbě MO 
postupně odprodalo i některé další pozemky.                        (eva)

KASÁRNA POD RADOBÝLEM

   Nedoslýchavost komplikuje 
66leté paní Margitě život. Není 
schopna plnohodnotně rozumět 
ostatním a nedaří se jí sehnat 
zaměstnání.  Staré naslouchátko 
bohužel ztratila a nárok na nový 
přístroj hrazený pojišťovnou 
měla až za pět let. S nápadem 
jak pomoci přišli pracovníci 
odboru sociálních věcí a zdra-
votnictví městského úřadu. 
„O pomoc jsme požádali Die-
cézní charitu,“ uvedl terénní so-
ciální pracovník Pavel Kolařík. 
   Charita řešení našla. Uhra-
dila nové sluchadlo z výtěžku 
Tříkrálové sbírky, který je vždy 
určen na pomoc potřebným. 
Koordinátorka sbírky Veronika 
Vedejová již předala na úřadu 
sluchátko ženě, pro kterou je 
dalším impulsem do života. 
„Snad se mi teď podaří získat 
dobrou práci třeba jako uklí-
zečka,“ dodala dárkem potěšená 
paní Margita.               (ek, eva)

SBÍRKA POMOHLA 

Sluchátko paní Margitě pomoh-
lo.            Foto Edith Kroupová



   „Jde o klíčové dokumenty, bez 
kterých se jímání geotermální 
energie z velkých hloubek ne-
obejde. Trvalo dva roky, než 
jsme je získali, neboť pro obě 
instituce se jednalo o první roz-
hodování v podobné záležitosti, 
a  tudíž bylo třeba zajistit řadu 
posudků, analýz a další rozsáhlé 
dokumentace,“ vysvětlil staros-
ta Ladislav Chlupáč. 
   Práce na realizaci geoter-
málního projektu jsou v plném 
proudu. Během června byly při-
praveny další projektové žádosti 
do Technologické agentury ČR, 
na kterých město, respektive její 
akciová společnost 1. Geoter-
mální Litoměřice, spolupraco-
valo s experty z Akademie věd, 
Univerzity Karlovy a několika 
odbornými firmami. 
   Ještě v červnu pak byly zahá-
jeny práce na přípravě vzniku 
výzkumné infrastruktury v areá-

-lu kasáren Jiřího z Poděbrad, 
kde již nyní existuje nejhlubší 
geotermální vrt v České repub-
lice. Tato výzkumná pracoviště 
poskytují specifický servis pro 
akademické a vědecké instituce 
a firmy a pomáhají s trans-
formací vědeckých poznatků 
například do vývoje nových 
materiálů a technologií. Centra 
jsou zpravidla základem pro 
úspěšné mezinárodní projekty, 
což je i městem dlouhodobě 
připravovaný geotermální 
projekt. „V prvním kole byla 
žádost o podporu, kterou podala 
Karlova univerzita, úspěšná a 
nyní odborníci rozpracovávají 
podrobnější verzi pro další kolo 
hodnocení. Výsledek by měl být 
znám v květnu příštího roku, 
kdy o podpořených výzkum-
ných infrastrukturách rozhodne 
vláda,“ uvedl manažer geoter-
málního projektu Antonín Tym. 
   Klíčové pro celý projekt 
bude zajištění financí pro první 
hluboký vrt. Město se je pokusí 
získat z evropského programu 
Horizont 2020  společně s něko-
lika ústavy AV, KU,  Technickou 
univerzitou Liberec a Českou 
geologickou službou. „Tento 
program je určen pro všechny 
státy Evropské unie a prostor 
bude jen pro několik větších 
projektů, takže konkurence 
bude veliká,“ upozorňuje docent 
Tomáš Fischer, ředitel Ústavu 
hydrogeologie, inženýrské geo-

logie a užité geofyziky Karlovy 
univerzity. Je to však na druhou 
stranu jediný konkrétní zdroj fi-
nancování, který poskytuje pro-
středky na projekty, které mají 
ověřit možnosti využívání tepla 
z velkých hloubek s využitím 
puklinových systémů v pevné 
hornině, jež slouží jako velké 
podzemní výměníky tepla. „Pro 
nás je také podstatné, že je zde 
zajištěno až 100% financování. 
Jde totiž o inovativní projekty, 
které s sebou nesou řadu rizik. 
A to je třeba zohlednit, což si 
naštěstí Evropská komise dobře 
uvědomuje,“ poukazuje na dů-
ležitou skutečnost místostarosta 
Karel Krejza.   
   Vedle žádosti na realizaci 
prvního geotermálního vrtu 
v ČR bude město také partne-
rem v projektu podávaném do 
stejného programu H2020, ten-
tokrát zaměřeného na testování 
technologie, která by umožnila 
snížit náklady na vrtné práce o 
40 až 50 %. Litoměřice oslovili 
zahraniční partneři z Německa, 
Nizozemí a Švýcarska, kteří 
hledají vhodné místo pro testo-
vání této technologie a zvolili 
právě Litoměřice.
   V těchto dnech pracuje v 
okolí Litoměřic několik expertů 
z Francouzské geologické služ-
by BRGM, kteří zde asi na 25 
místech provádějí srovnávací 
geofyzikální měření. Výsledky 
měření budou porovnány s daty 
z roku 2007, kdy byl realizován 
průzkumný vrt do 2,1 km, a 
také s dalším geotermálním 
projektem v Soultz sous Foret 
ve Francii, kde se nachází vý-
znamné evropské výzkumné 
centrum hlubinné geotermální 

energie.  „Měření nám pomo-
hou v přípravě integrovaných 
metod pro další průzkum vyu-
žití geotermální energie, což je 
hlavní cíl evropského výzkum-
ného projektu IMAGE. Chceme 
připravit návod postupu jak 
zkoumat a získávat geotermální 
energii pro ty, kdo chtějí takové 
projekty v budoucnu realizovat. 
Jsme rádi, že Litoměřice nám 
poskytují zázemí a data, která 
můžeme použít pro srovnávací 
výpočty. My na druhou stranu 
můžeme městu pomoci při 
přípravě geotermálního vrtu,“ 
uvedl francouzský geofyzik 
Jean-Francois Girard.     

Eva Břeňová
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Otázku, kolik již přípravy stály 
Litoměřice a zda neohrozí re-
alizace projektu ekonomickou 
stabilitu města, jsme položili 
starostovi L. Chlupáčovi:
 „Příprava obdobného projektu je nákladná 
a dlouhodobá záležitost. Na druhou stranu 
si musíme položit otázku, jak zajistíme do 
budoucna bezpečnou, stabilní a cenově 
dostupnou energii? A máme tuto starost 
přenechat pouze soukromým, často zahra-
ničním firmám, nebo je to stejný úkol pro 
veřejný sektor, jako je třeba zdravotní péče 
či bezpečnost? Komunální energetika u nás 
byla bohužel po roce 1989 zdecimována a 
nyní se nám to do značné míry vrací v po-

době vysokých cen energií. Současný trend 
je spíše zdroje decentralizovat, a zmenšit 
tak závislost na jednom zdroji v případě jeho 
výpadku, a rovněž ulehčit rozvodné soustavě 
v případě elektřiny. Země jako Německo či 
Rakousko jdou cestou menších, městských 
výtopen a elektráren, které řídí město nebo 
jeho společnost, a tudíž rozhodují o ceně 
tepla, resp. elektřiny. Naše rozhodnutí dnes 
bude mít dopad i na další generace, a pokud 
založíme vytápění města na obnovitelném a 
stabilním zdroji, budeme z toho těžit desítky 

let. Proti tomu je současná výše 
investice 43 mil. Kč za deset let 
podle mého názoru velmi malá. 
A musíme si uvědomit, že více 
než polovinu těchto nákladů 

tvoří nejhlubší geotermální vrt do 2,1 km 
v hodnotě přes 70 milionů korun, který nám 
již nyní umožňuje účast v mezinárodních 
projektech, a je nezbytným předpokladem 
realizace velkého geotermálního projektu. 
Financování projektu bylo vždy založeno na 
konsensu celého zastupitelstva a vždy jsme 
deklarovali, že v žádném případě neohrozí 
ekonomiku města, což bylo jednou z příčin 
změny strategie a rozdělení projektu na něko-
lik fází.“                                                  (eva)

PROJEKT NEOHROZÍ 
EKONOMIKU MĚSTA

 Seismická monitorovací síť, 
která čítá čtyři stanice kolem 
Litoměřic, byla dokončena. 
Slouží k monitorování přiroze-
ných seizmických jevů a otřesů 
způsobených běžnou činností 
člověka. To následně pomáhá 
odlišit tyto jevy od mikroseiz-  
mických jevů, jež se vytváří 
během vrtných prací a které je 
třeba důsledně monitorovat a ří-
dit tak, aby nepůsobily škody na 
povrchu. Poslední monitorovací 
stanici předvedl v Želeticích 
10. září seizmolog Milan Brož. 

MONITOROVACÍ SÍŤ 
BYLA DOKONČENA

LITOMĚŘICE ZÍSKALY POVOLENÍ K VRTÁNÍ 
Městu Litoměřice se po dva 
roky trvajícím úsilí podařilo 
získat povolení pro zahájení 
vrtných prací v Jiříkových 
kasárnách.  Povolení, tzv. 
zvláštní zásah do zemské 
kůry, udělil Báňský úřad 
v Mostě letos v červenci. 
Již v prosinci loňského 
roku stanovilo Ministerstvo 
životního prostředí tzv. chrá-
něné území, které vymezuje 
prostor pro realizaci vrtů a 
zároveň chrání vrty a jejich 
okolí proti zásahům, jež by 
mohly ovlivnit jímání geo-
termálního tepla. 
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   Zdravé je nekouřit. S cílem podpořit nově vzni-
kající nekuřácké provozovny pozval 20. srpna 
starosta Ladislav Chlupáč jejich zástupce na 
radnici, aby poděkoval za zodpovědný  přístup a 
předal certifikát nekuřácké provozovny. Označení 
převzal provozovatel Kávy s párou, palačinkárny 
v Pekařské ulici, Dobré bašty, restaurace U Draka 
a cukrárny Lilie. 
   Zatímco například restaurace Káva s párou nebo 
palačinkárna jsou novými nekuřáckými  provo-
zovnami, zástupci ostatních  převzali certifikát 
z důvodu změny provozovatele nebo aktualizace 
označení.  „Jsme rádi, že nám pomáháte propa-

govat zdravý životní styl,“ poděkoval starosta 
Chlupáč. 
 „Nyní je evidováno na stránkách Zdravého města 
Litoměřice 25 certifikovaných nekuřáckých pro-
vozoven, z nichž 8 je plně nekuřáckých a ve 12 
podnicích se nekouří ve vnitřních prostorech,“ 
upřesnila koordinátorka projektu Zdravé město 
Litoměřice Rita Vlčková. Dosud nedošlo k ode-
brání certifikátu proto, že by se z nekuřáckého 
podniku stal kuřácký.  Další zájemci se mohou 
hlásit na webových stránkách Zdravého města Li-
toměřice. Nekuřácké provozovny budou také za-
neseny do elektronické  mapy města.            (eva)

NEKUŘÁCKÝCH MÍST PŘIBÝVÁ

Politik Zdravého města  Petr Hermann (vlevo), koordinátorka projektu Rita Vlčková (vpravo) a starosta 
Ladislav Chlupáč (uprostřed) se zástupci provozoven, kteří převzali certifikáty.        Foto Eva Břeňová

   Máte správně zajištěné vstupní 
dveře? Pokud je vám víc než 
65 let a bydlíte v Litoměřicích, 
můžete se zapojit do právě pro-
bíhajícího projektu „Chraň sebe 
a svůj majetek“. Jeho cílem je 
zvýšit bezpečí seniorů. První 
z nich již mají instalované na 
vstupních dveřích bezpečnostní 
řetízky a kukátka, dostali sa-
molepky a letáky s upozorně-
ním jak předcházet rizikovým 

situacím. V informačním centru 
litoměřické policie probíhají i 
preventivní besedy.
   V posledních letech totiž 
byla zaznamenána řada přípa-
dů majetkové trestné činnosti 
páchané na seniorech v jejich 
domovech formou podvodných 
krádeží a loupeží s použitím ná-
silí. „Proto se město Litoměřice 
společně s policií více zaměřilo 
na ochranu starších občanů a 

osob s handicapem a připravilo 
pro ně projekt, který finančně 
podpořilo Ministerstvo vnitra,“ 
uvedla Miroslava Najmanová, 
pracovnice odboru sociálních 
věcí a zdravotnictví městské-
ho úřadu. Společně s městem 
projekt realizuje Policie ČR a 
městská policie. 
    Více informací o bezplatné 
instalaci bezpečnostních prvků 
získáte u Miroslavy Najmanové 
(tel. č. 416 916 32)  nebo u Pav-
ly Kofrové (tel. 724 101 966), 
případně na podatelně MěÚ, kde 
obdržíte formulář žádosti.  (eva)

PROJEKT CÍLÍ 
NA BEZPEČÍ SENIORŮ

   Naprostá většina dotázaných obyvatel 
Litoměřic (90,2%) je spokojena s kvalitou 
života ve městě. To je v porovnání s jinými 
městy ČR výborný výsledek. Tyto a další 
údaje vyplynuly z průzkumu, který proběhl 
mezi obyvateli města v květnu letošního 
roku, a zúčastnilo se ho celkem 533 respon-
dentů. Dotazování proběhlo v rámci měření 
standardizovaných ukazatelů udržitelného 
rozvoje používaných v ČR, tzv. ECI indi-
kátorů, a bylo tak jako v jiných městech ČR 
provedeno společností CI2 dle kvótního vý-
běru, který odpovídá skutečnému rozložení 
mužů a žen ve věkové skupině dotázaných. 
   V letošním roce byl hodnocen indikátor 

A.1 Spokojenost občanů s místním spole-
čenstvím a A.3 Mobilita a místní přeprava. 
Protože podobná šetření proběhla již v roce 
2008 a 2011, je možné srovnávat. Oproti še-
tření provedenému v roce 2011 spokojenost 
narostla o 8,3%. Z výsledků plyne, že více 
jsou spokojeny ženy, osoby vzdělanější, lidé 
ve věku 51 – 60 let a zaměstnaní. Nejspoko-
jenější jsou občané bydlící v centru.  
   „Litoměřice jsou městem s dobrými pod-
mínkami k životu. Velice si vážím dobrého 
výsledku ankety. Zároveň je zřejmé, že po-
řád je co zlepšovat. Práce ve městě nikdy 
nekončí,“ komentoval výsledky průzkumu 
starosta Ladislav Chlupáč. 

   Výsledky  indikátoru A.3 Mobilita a 
místní přeprava v Litoměřicích naznačují, 
že v základních ukazatelích město směřuje 
k udržitelnosti, neboť podíl cest osobním 
autem poklesl roku 2011(na úkor nárůstu 
cest pěších) a jeho hodnota patří mezi nej-
nižší v rámci měst, která obdobný ukazatel 
sledují. Negativní věcí je pokles podílu 
hromadné dopravy a výrazný nárůst cest 
automobilem bez spolucestujícího. 
   Závěrečné zprávy s výsledky k oběma in-
dikátorům je možné najít na webu Zdravého 
města Litoměřice. Šetření bylo součástí pro-
jektu MAESTRO podpořeného z Programu 
švýcarsko - české spolupráce.              (eva)

SPOKOJENOST S KVALITOU ŽIVOTA V LITOMĚŘICÍCH ROSTE

   Provoz budov nacházejících 
se v majetku města Litoměři-
ce je levnější. Díky přijatým 
opatřením, jako je zateplo-
vání objektů, výměna oken a 
dveří, společný nákup elektři-
ny apod.,  uspořilo město od 
roku 2012 do současné doby 
již 7,5 milionu korun.  Před 
několika dny byl zastupiteli 
schválen vůbec první „Ener-
getický plán města“ (EPM).
   „Pro následujících sedm-
náct let definuje základní 
vize, principy a priority 
energetického hospodářství 
města,“ vysvětlil energetický 
manažer Jaroslav Klusák a 
upozornil, že jde o zásadní 
oblast ve vztahu k rozpočtu. 
Výdaje za energii totiž tvoří 
zhruba 10% rozpočtu Lito-
měřic. 
   Základním cílem EPM je 
dosažení úspor ve výši 20% 
do roku 2030 oproti spotřebě 
energie v roce 2012. „V prů-
měru tento cíl představuje 
snížení spotřeby energie o 
1,23% ročně a v uvedeném 
časovém horizontu je cíl 
realistický a dosažitelný,“ 
domnívá se Jaroslav Klusák. 
Další cíle mohou být v prů-
běhu času doplněny a upravo-
vány, například cíl ve využití 
obnovitelných zdrojů energie 
nebo snížení produkce emisí 
oxidu uhličitého. 
   Město Litoměřice jako 
dlouhodobý propagátor ob-
novitelných zdrojů energie 
pořádá 23. a  24. října v hra-
du mezinárodní konferenci 
„Energie (pro) města 21. sto-
letí“.                              (eva)

MĚSTO MÁ PRVNÍ 
ENERGETICKÝ PLÁN
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   Výraznou obnovou a doplněním vybave-
ní prochází v těchto dnech iktové centrum 
Městské nemocnice v Litoměřicích. Ta na 
tuto investiční akci získala dotaci z Integro-
vaného operačního programu Ministerstva 
zdravotnictví ČR ve výši zhruba 24 miliónů 
korun, přičemž dotace EU činí přes 20 mili-
ónů korun. 3,5 miliónu korun je spoluúčast 
nemocnice.  
   Cílem projektu „Modernizace a obnova 
přístrojového vybavení iktového centra 
Městské nemocnice v Litoměřicích“ je 
vybavení iktového centra a jeho doplnění 
novými přístroji tak, aby v této nemocnici 
mohla být poskytována komplexní zdravotní 
péče v souladu s moderními trendy v oblasti 
zdravotnické techniky. Přístroje jsou do ne-

mocnice postupně dodávány právě v těchto 
dnech.
   V rámci přidělené dotace pořizuje ne-
mocnice lůžka pro intenzivní péči včetně 
monitorů vitálních funkcí a defibrilátorů. 
Na internu bude pořízen transkraniální ul-
trazvuk (k vyšetřování cév uvnitř lebky) a 
na oddělení radiologie je plánován upgrade 
stávajícího CT přístroje, u kterého proběhne 
navíc rozšíření stávajícího softwaru na sní-
žení dávky záření na pacienty a bude dopl-
něn o další konzolu pro kvantitativní cévní 
analýzu. Stejné pracoviště bude vybaveno 
novým ultrazvukovým přístrojem. Pracoviš-
tě centrálního příjmu bude vybaveno novým 
transportním lůžkem, včetně transportního 
monitoru a transportního ventilátoru. Vý-

razného rozšíření zdravotnické techniky se 
dočkalo také oddělení rehabilitace, kam byla 
pořízena řada přístrojů pro lepší rekonvales-
cenci pacientů iktového centra.  
    Projekt je rozdělen do dvou etap, přičemž 
1. etapa, která představuje investici v celko-
vé výši 18,6 miliónu korun, byla ukončena 
v září 2014. Druhá etapa, jejíž náklady se 
předpokládají v hodnotě 5,6 miliónu korun, 
skončí ukončením celého projektu, a to 
v dubnu 2015. 
   Litoměřická nemocnice statut iktového 
centra, čímž se stala součástí sítě center 
poskytujících v ČR specializovanou a su-
perspecializovanou péči, získala na základě 
rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR v 
dubnu 2012.                                            (nk)

IKTOVÉ CENTRUM PROCHÁZÍ MODERNIZACÍ

    Litoměřická nemocnice myslí 
na komfort pacientů. S ohledem 
na potřeby moderní doby byl v 
září spuštěn  provoz pacientské 
Wi-Fi sítě. Klienti nemocnice se 
tak mohou v prostorách zdravot-
nického zařízení zdarma připojit 
k internetu. 
   „Vybudování pacientské Wi-
-Fi bylo naší prioritou. Věříme, 
že díky novince bude pobyt zde  
komfortnější,“ vyjádřil naději 
předseda správní rady nemocni-
ce a její výkonný ředitel Radek 
Lončák.
   Wi-Fi připojení je pacientům  
nabízeno ve dvou variantách. 
„Standardní síť s rychlostí 
256kb/s je volně dostupná, bez 
zabezpečení. Našim pacientům 
však nabízíme i vysokorychlost-
ní připojení, které je ovšem do-

stupné pouze po zadání unikát-
ního hesla,“ přiblížil Vladimír 
Kestřánek, člen správní rady a 
ředitel pro ekonomiku a provoz. 
Heslo bude přiděleno na základě 
žádosti pacienta při hospitaliza-
ci. „Tato varianta je nabízena 
jako nadstandardní služba, která 
je zpoplatněna částkou 30 korun 
za každý den připojení,“ dodal  
Vladimír Kestřánek. 
   Wi-Fi připojení je však v ně-
kterých částech nemocnice 
omezeno. Jde například o dětské 
oddělení, kde se lze připojit 
pouze  mezi 9. a 21. hodinou. 
Samozřejmě budou v mož-
nostech připojení nastaveny 
omezující filtry pro nevhodné 
webové stránky týkající se na-
příklad propagace násilí, rasové 
nesnášenlivosti, pornografie a 

podobně.
    Wi-Fi připojení a s tím souvi-
sející zavedení optického kabelu 
znamená nejen novou službu 
pro pacienty, ale také v blízké 
budoucnosti zrychlení připojení 
k internetu stávající nemocniční 
sítě. „Je naprosto zřejmé, že 
nemocniční systémy jsou od 
pacientského připojení Wi-
-Fi oddělené. Jedná se o dvě 
samostatné sítě, které nejsou 
nijak fyzicky propojeny,“ ujistil 
o zajištění dat z nemocničních 
informačních systémů Radek 
Lončák. 
   Projekt internetového Wi-Fi 
připojení pro pacienty, na který 
nemocnice vypsala veřejnou za-
kázku malého rozsahu, si vyžá-
dal investici ve výši 1,6 miliónu 
Kč. Částka 1,5 miliónu Kč byla 
kryta dotací zřizovatele nemoc-
nice, tj. Městem Litoměřice, a 
100 tisíc Kč doplatila nemocnice 
ze svých zdrojů.                   (nk)

NEMOCNICE NABÍZÍ 
PACIENTŮM WI-FI PŘIPOJENÍ

    Ukončením první etapy, v po-
době odevzdání monitorovací 
zprávy a vyúčtování, postoupil 
do další fáze projekt moderniza-
ce centrálních operačních sálů. 
„Podmínkou dotačního úřadu 
bylo v první etapě projektu 
proinvestování minimálně 15 % 
z celkové výše dotace, což bylo 
cca 8 miliónů korun. Nám se 
však podařilo již v první etapě 
nakoupit přístroje v hodnotě 22 
miliónů,“ uvedl Miroslav Jano-
šík, vedoucí oddělení rozvoje, 
zdravotnické techniky a veřej-
ných zakázek.
   V první etapě byly dodány tři 
systémové operační stoly pro 
chirurgii, ortopedii a traumato-
logii a operační stůl pro operace 
ORL, čtyři anesteziologické pří-
stroje, včetně monitorů vitálních 
funkcí, laparoskopický komplet 
pro chirurgii a HD videořetězec 
pro endoskopické operace ORL, 
tři laparoskopické sety s kontej-
nery pro gynekologii a chirurgii, 
soubor elektrických vrtaček a 
pil a rentgenový přístroj, tzv. 
C-rameno. Dodané přístroje 
byly již předány do provozu.
   Ve druhé fázi budou pořizová-
ny přístroje v hodnotě 11 milió-
nů korun, jako například mycí a 
sterilizační technika, překládací 
zařízení operovaných pacientů, 
operační svítidla a digitalizace 
dat pro operační sály a z ope-
račních sálů, včetně možnosti 
videopřenosu a videozáznamu 
pro vzdálená pracoviště. Dále 
budou rekonstruovány prostory 
operačních sálů. Náklady na sta-
vební část dosáhnou  zhruba 16 
miliónů korun.                     (nk)

PODMÍNKY DOTACE 
NEMOCNICE PLNÍ

   Od  září využívá odděle-
ní gastroenterologie nový 
dvoukomorový dezinfektor 
endoskopů. „Nový dezinfektor 
zvládne dezinfekční cyklus za 
22 minut. Navíc lze endoskopy 
dezinfikovat ve dvou na sobě 
nezávislých komorách, což 
celý proces dezinfekce také 
výrazně urychluje,“ popsal 
výhodu nového zařízení pri-
mář gastroenterologie Pavel 
Svoboda. 
   Další předností nového 
dezinfektoru je prokazatelný záznam o průběhu dezinfekč-

ního cyklu formou protokolu. 
Kvalita dezinfekčního cyklu 
je tak garantována přímo vý-
robcem a přístroj tímto zázna-
mem zároveň splňuje přísné 
podmínky dané endoskopickou 
sekcí Evropské gastroentero-
logické společnosti (v rámci 
EU). Nový dezinfektor má 
navíc nižší provozní náklady 
a umožňuje použití více typů 
desinfekčních prostředků a 
detergentů. 
   Přístroj nemocnici stál 600 
tisíc korun.                        (nk) 

NOVÝ DEZINFIKÁTOR ZVÝŠÍ 
POČET VYŠETŘENÍ

Zdravotní sestra z gastroente-
rologie  Jana Trtková při práci 
s novým dezinfektorem. 

Foto Naďa Křečková



30. září 2014                                                            RADNIČNÍ ZPRAVODAJ                                                                  9

6. 10. - 10. 10. 
Týden knihoven
7. 10. v 18.00 hod.
Příběhy světa / Hrdina Rizal 
z Filipín a učitel Blumentritt 
z Litoměřic.  Přednáší Ing. Jana 
Štefaniková
14. 10. ve 14. hod. 
Čokoláda s příběhem II. / 
Akce spolku LiPen, podpořená  
městem.
15. 10. v  18. hod.
Světová náboženství – Hin-
duismus / Přednáší Mgr. Lenka 
Doležalová
18. 10. od 9.00 do 12.00
Výtvarný workshop s Helenou 
Hoškovou.
20. 10. v 17.00 hod.
Setkání klubu celiakie. Host 
MUDr. Štěrba. Akce je pořádá-
na v rámci Dnů zdraví.
29. 10. v 17.00 hod.
Jak promlouvá rok? / Martin 
na bílém koni – začátek období 
světel. Setkání s waldorfskou 
pedagogikou a právě probíha-

jící částí roku. Lektorka: Alena 
Magdalena Schnellyová.
LISTOPAD:
4. 11. v 18.00 hod.
Příběhy života / Šeherezáda. 
Pohádka Orientu a orientální 
země dnes.  Přednáší Ing. Jana 
Štefaniková
11. 11. sv. Martin s knihovnou 
12. 11. Středeční nářez
aneb Řezané verše, řezané 
pivo a řízná muzika. Akce 
v rámci Dnů poezie v Baronce.
15. 11. od 9.00 do 12.00
Výtvarný workshop s Helenou 
Hoškovou.
18. 11. Zdravý životní styl / 
Jana Ranušová
19. 11. v 18.00 h. Světová ná-
boženství / Buddhismus. Před-
náší Mgr. Lenka Doležalová
26. 11. v 17.00 h. Co napadne 
nás v adventní čas? 
Setkání s waldorfskou pedago-
gikou a právě probíhající částí 
roku. Lektorka: Alena Magda-
lena Schnellyová.

MĚSTA ČTOU.  Litoměřický 
park Václava Havla patřil po-
slední prázdninový týden čtená-
řům. Litoměřická knihovna se 
totiž připojila k severočeskému 
projektu „Města čtou“, jehož 
cílem bylo podpořit čtení knih u 
dětí i dospělých a zpestřit konec 
prázdnin. Lidé tak mohli used-
nout v parku do houpací sítě, 
sedacího vaku nebo třeba jen 
do trávy a listovat si v knihách, 
časopisech nebo v denním tis-
ku. Navíc každé odpoledne zde 
probíhá pestrý doprovodný pro-
gram určený dětem i dospělým. 
Přišly i osmiletá Anežka Hrad-
cová z Litoměřic a o pět let star-
ší Zuzka Hrušková z Prahy. 

Foto Eva Břeňová 

    Velkému zájmu rodičů i dětí 
se těšil 4. září Den otevřených 
dveří na zahradě Domu dětí a 
mládeže Rozmarýn v Plešivecké 
ulici. Pracovníci Rozmarýnu 
zde zábavnou formou představi-
li kroužky a aktivity, které letos 
pro děti přichystali.
   „Chtěla bych syna přihlásit do 
včelařského kroužku, tak jsme 
se přišli zeptat, jak funguje,“ 
uvedla maminka osmiletého 
Petra Starečka ze Zahořan.
   Včelařský kroužek patří mezi 
ty tradiční, stejně jako keramic-
ký, modelářský, herpetologický, 
jezdecký, rukoprčky, jazykový 
nebo řada sportovních (trampo-
líny, zumba kids, breakdance, 
aerobik, mažoretky apod.). 
V letošním školním roce však 
přibyla i řada nových. Patří 
mezi ně klub kreativity určený 
dětem od 10 let, zaměřený na 
rozvíjení manuální zručnosti a 
estetického cítění. Pro mládež 
od 15 let je zase vhodné adrena-
linové umění, kterému se naučí 
ve Fire show (propojení tance 
a točení ohněm).  Příznivce si 
jistě najde i kroužek šperkování, 
v němž se děti od osmi let naučí 
vyrábět šperky různými techni-
kami. Kroužek roztleskávaček 

pak patří dívkám školního věku. 
Natrénované sestavy je možné 
využít při různých sportovních a 
kulturních akcích. Fotografický 
kroužek bude zaměřený na práci 
s digitální fotografií. Na své si 
přijdou i rodiče v tzv.  Rodičov-
ském týmu, který je určený pro 
rodiče mažoretek, ale i ostatní 
dospělé, kteří se chtějí naučit 
s hůlkou. Nový náboj dostanou  
minikáry vhodné i pro děti před-
školního věku.
    „Za zmínku nepochybně stojí 
technický klub, který je vhodný 
pro děti  a studenty se zájmem o 
techniku,“ upozornila ředitelka 
Rozmarýnu Zuzana Bendová. 
Nabízí modelářství, elektro-
techniku, robotiku, informatiku 
a zpracování materiálů. 
    Kompletní nabídku najdete na 
www.ddmrozmaryn.cz.     (eva)

Pro děti a mládež se zájmem o 
techniku je zde Technický klub. 

Foto Eva Břeňová 

ŘÍJEN
4. 10. KERAMICKÁ DÍLNA 
9,00 - 12,00 hodin
4. 10. ŠPERKY Z FIMA 
9,00 - 12,00 hodin. Sobotní tvo-
ření pro děti i dospělé. Tvoření 
z fimo hmoty – aztécké slunce. 
4. 10. RODINKO, BRUSLÍ-
ME (13,00 – 15,00 hodin)
Akce pro rodiny s dětmi na Stře-
leckém ostrově se soutěžemi na 
kolečkových bruslích. Sraz pod 
Tyršovým mostem. 
5. 10. KUDY Z NUDY DO 
PŘÍRODY (od 8,00 hodin)
Výlet do Zoocentra Srdov pro 
školáky nebo rodiče s dětmi. 
17. 10. – 18. 10. NOC A DEN 
V ROZMARÝNU 
Pro školní děti je připraven 
program v okolí Litoměřic. Děti 
se mohou těšit na večerní pro-
cházku na rozhlednu na Mostné 
hoře, pyžámkovou párty, hry na 
golfovém hřišti. 
26. 10. - 29. 10. PODZIMNÍ 
PRÁZDNINY V DOKSECH
Pro děti od 5 – 17 let. Přihlášky 
do 15. 10.
PODZIMNÍ PŘÍMĚSTSKÉ 
TÁBORY (6,30 – 16,00 h.)
27. 9. Sportovní den pro ško-
láky. Cena příměstského táboru 

je 100 Kč (odměny, oběd). Děti 
přijímáme mezi 6,30-8,00 hod. 
29. 10. Výlet do vojenské-
ho leteckého muzea Prahy 
– Kbely. 
31. 10. HALLOWEEN
Akce pro rodiny s dětmi od 
16.30 h.: lampionový průvod 
od Albertu na Mostnou horu 
(strašidelná stezka). 

LISTOPAD
1. 11. KERAMICKÁ DÍLNA 
9,00 12,00 hodin
8. 11. SEMINÁŘ FIMO od 
9,00 hodin - pro mládež od 10 
let a dospělé zaměřený na in-
kousty. Cena 380 Kč.
29. 11. PÍCHANÝ PA-
TCHWORK 9,00 - 12,00 h.
Výroba vánočních dekorací na 
sváteční stůl i do oken.

PŘIPRAVUJEME
4. 12. 2014 MIKULÁŠSKÁ 
NADÍLKA. Tradiční akce 
DDM Rozmarýn, která bude 
upřesněna na webových strán-
kách v listopadu. 
29. 12. 2014 VÝLET 
DO TROPICAL ISLANDS
Více informací na tel. 
602 589 899. 

PŘIJĎTE DO ROZMARÝNUDDM ROZŠIŘUJE NABÍDKU

KNIHOVNA ZVEPOZNÁTE SVOU 
KNIHOVNICI?

   Knihovna připravila pro své 
čtenáře netradiční výstavu. Je 
to výstava a soutěž zároveň. Do 
konce listopadu se můžete na 
chodbách a v galerii knihovny 
potkávat s tvářemi většiny jejích 
zaměstnanců a číst si o jejich 
dětských přáních. Expozice 
totiž představuje fotografie kni-
hovnic z období dětství a ručně 
psané texty, které by měly být 
vodítkem k odhalení jejich iden-
tity. Více na www.knihovnalito-
merice.cz.                           (km)  

  Vedení radnice slib splnilo. V 
pondělí 6. října v 16:30 hodin 
bude veřejnosti představen 
nový výtah vybudovaný 
během léta v knihovně. Jeho 
existence usnadní pohyb po 
budově hůře pohyblivým ob-
čanům i maminkám s kočárky. 
Na jeho potřebu upozornili 
lidé na diskusním fóru.  

KNIHOVNA MÁ 
NOVÝ VÝTAH
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  Swingová pozdní odpoledne 
v sále hradu  pokračují. Junior 
band Základní umělecké školy 
zde vystoupí 19. října od 17 
hodin.  Vstup na koncert jede-
náctičlenného bandu, v němž 
účinkují mladí lidé od 10 do 
18 let pod vedením dirigenta 
Zdeňka Růžičky, není zpoplat-
něn.                                (eva)

  Zcela jiný pohled na Lito-
měřice nabízí fotograf Yan 
Čelikovský. Jeho snímky tvoří 
jádro stolního kalendáře pro 
rok 2015, který právě v těchto 
dnech vydává Centrum cestov-
ního ruchu Litoměřice (CCR). 
K zakoupení bude za 89 korun 
od poloviny října v infocentru 
v podloubí radnice na Mírovém 
náměstí a v recepci hradu. 
  „Rád se na město i krajinu 
v jeho okolí dívám jinak, než 
je zvykem,“ říká středočeský 
fotograf, který coby „přespol-
ní“ nabízí netradiční pohledy 
na malebná zákoutí Litoměřic, 
život v nich, zdejší stavby a 
uličky, přičemž prokazuje neza-
měnitelný cit pro detail. 
   Při přípravě stolního kalendá-

ře spolupracovalo CCR s míst-
ními organizacemi a spolky, 
které ve městě pořádají svým 
charakterem rozmanité kulturní 
akce. Na začátku každého měsí-
ce se proto nachází upozornění 
na akci, jež se má uskutečnit. 
Nechybí tedy upoutávky na 
velké akce typu vinobraní, pi-
vobraní, Zahrady Čech, ale i na 
menší akce, jako jsou Adventní 
jarmark, Ples přátel vína apod. 
   „Věřím, že stolní kalendář 
s pěknými fotografiemi a upo-
zorněními na chystané kulturní 
pořady, v němž nechybí ani 
informace známé z běžného 
pracovního kalendáře, potěší  
nejen obyvatele Litoměřic,“ 
uvedla ředitelka CCR Anna 
Matulová.                          (eva)

VYŠEL LITOMĚŘICKÝ 
STOLNÍ KALENDÁŘ

   Šestiminutový film propagu-
jící královské město Litoměřice 
je možno zakoupit v infocentru 
v podloubí radnice za 50 korun. 
Záběry na atraktivní místa, jako 
jsou Kalich, bašta, parkány, ka-
tedrála, kostely a další, přibližu-
je většinou z ptačí perspektivy 
malé bezpilotní letadlo, a to za 
příjemné hudby známé z filmu 
Amélie z Montmartru.       (eva) 

FILM O MĚSTĚ 
BUDE V PRODEJI

PŘIJĎTE NA SWINGOVÝ
PODVEČER V HRADU

  Letní degustace s hudbou na 
nádvoří hradu skončily úspěš-
nou zářijovou ochutnávkou 
českých vín pocházejících 
z Vinařství Pod Sedlem. V de-
gustační místnosti hradu však 
pokračují „Povídání o víně“. 
Již v pátek 10. a v sobotu 11. 
října zde proběhne prezentace  
vinařství Lahofer, které je ověn-
čeno řadou medailí z prestižních 
vinařských akcí, mimo jiné i 
z Litoměřického hroznu 2014. 
Degustaci povede zástupce vi-
nařství. Vstupenky lze zakoupit 
na recepci hradu.               (eva)

 Nabídky vystoupat na věž 
Kalich, prohlédnout si hrad s 
expozicí českého vinařství, na-
vštívit muzeum a galerii, vybra-
né kostely a katedrálu, vstoupit 
do podzemí a na další turisticky 
atraktivní místa využilo 13. října 
několik stovek lidí, aniž by plati-
ly vstupné. Město Litoměřice se 
totiž i letos připojilo ke Dnům 
evropského dědictví, v rámci 
kterých se každoročně v září 
otevírají veřejnosti brány nej-
zajímavějších památek, budov a 
objektů. A  to včetně těch, které 
jsou jinak z části nebo zcela ne-
přístupné. V Litoměřicích byl 
umožněn vstup zdarma do šest-
nácti objektů.                      (eva) 

POVÍDÁNÍ O VÍNĚ 
POKRAČUJÍ

PAMÁTKY 
OTEVŘELY BRÁNY

  Otisky dlaní bývalého prezi-
denta Václava Havla, bývalé 
americké ministryně zahrani-
čí českého původu Madeleine 
Albrightové, hokejisty Jaro-
míra Jágra a dalších význam-
ných osobností budou od 1. 
listopadu vystaveny v hradu. 
Muzeum křišťálových dotyků 
totiž jeho majitelé Huňátovi 
stěhují z Terezína do Lito-
měřic. V hradu bude expozici 
provozovat Centrum cestov-
ního ruchu, které si od tohoto 
kroku slibuje další posílení 
cestovního ruchu vzhledem 
k unikátnosti exponátů, jaký-
mi dlaně z českého křišťálu 
bezpochyby jsou.           (eva)

Odlitek dlaně svého zesnulého manžela Václava si prohlédla i bý-
valá první dáma Dagmar Havlová.                 Foto Iveta Lhotská 

DLANĚ Z KŘIŠŤÁLU UVIDÍTE V HRADU

   Hrad se stává místem konání 
významných konferencí.   Kon-
ference republikového významu  
„Labská cyklotrasa od pramene 
k moři napříč Evropou bez bari-
ér“ zde proběhla 23. a 24. září. 
V říjnu město pořádá pod zášti-
tou Ministerstva průmyslu a ob-
chodu konferenci „Energie (pro) 
města 21. století“. Dvoudenní 
konference  Poohří,  jejíž pátý 
ročník pořádá Státní oblastní 
archiv Litoměřice ve spolupráci 
s občanským sdružením Poohří 
a Biskupstvím Litoměřickým, 
se zde uskuteční 16. a 17. října. 
V listopadu pak bude hrad hostit 
Česko-německé fórum, jehož 
cílem je prohlubování a rozví-
jení vztahů a kterou pravděpo-
dobně navštíví i státníci obou 
zemí.                                  (eva)

V HRADU PROBÍHÁ 
ŘADA KONFERENCÍ

Porotci, mezi nimiž byli i Josef Rotter a Miroslav Zimmer,  
v pátek 19. září vybírali v konferenčním sále hradu vítězné 
snímky 5. ročníku fotosoutěže Život a cestovní ruch v Čes-
kém středohoří.                                     Foto Eva Břeňová 

   Nejúspěšnější fotografie 5. ročníku 
soutěže Život a cestovní ruch v Českém 
středohoří můžete spatřit ve výstavních 
prostorách hradu. Vernisáž za účasti auto-
rů a s hudebním doprovodem se uskuteční 
4. října od 16 hodin. Součástí bude i vy-
hlášení vítězů a předání cen.  
   Do soutěže se přihlásilo 18 autorů, kteří 
zaslali 61 děl. „Snímky nás svou úrovní 
potěšily, obzvláště v kategorii sérií. Mi-
lovníci fotografií s tematikou Českého 
středohoří  se mají nač těšit,“ zve na 
výstavu Petr Hermann, předseda skupiny 
FotoporoT, která soutěž pořádá ve spolu-
práci s Centrem cestovního ruchu Litomě-
řice. Jejím hlavním smyslem je propagace 
Českého středohoří a podpora cestovního 
ruchu.                                                 (eva)

FOTOSOUTĚŽ JIŽ MÁ SVÉ VÍTĚZE 



   Informační centrum v podlou-
bí radnice, provozované Cen-
trem cestovního ruchu, prošlo 
kontrolou kvality poskytova-
ných služeb. Dopadla na výbor-
nou. Kontrolor, který se vydával 
za běžného zákazníka, pozitivně 
hodnotil návštěvu všech sledo-
vaných oblastí.
  Zaměřoval se přitom na 
správné označení IC, víceja-
zyčnost, exteriér, přítomnost 
stojanů na kola, Wi-Fi, první 
dojem zákazníka, rychlost a 
vstřícnost obsloužení, zda ob-
sluha nevedla soukromý hovor, 
zda byla vhodně oblečena a 
měla přehled o dění ve městě 
i v okolí apod.  Na otázku, zda 
by hodnotitel doporučil využít 
služeb litoměřického infocentra 
svým známým, odpověděl, že 
rozhodně ano. 
 „Měření kvality služeb je 
součástí projektu, jehož cílem 
je zhodnotit kvalitu poskyto-
vaných služeb podle jednotné 
metodiky a jednotného scénáře. 
Je součástí procesu certifikace 

Turistických informačních cen-
ter (TIC). Na každém dobrovol-
ně zapojeném TIC byla prove-
dena jedna kontrolní návštěva,“  
uvedli členové týmu projektu 
Mystery Shopping TIC realizo-
vaného ve spolupráci ATIC ČR 
a CzechToursim.
  „Z výsledku mám radost, pro-

tože naši pracovníci infocentra 
většinou  bývají prvními, s nimiž 
se turisté ve městě potkávají. Na 
jejich profesionalitě, znalostech 
a celkovém dojmu záleží, zda se 
u nás budou cítit dobře a dopo-
ručí svým známým návštěvu Li-
toměřic,“ uvedla ředitelka CCR 
Anna Matulová.               (eva)

   Příležitost ochutnat první vína nového roč-
níku, charakteristická svou svěžestí a ovocnou 
vůní, jež sice zrála pouhých několik týdnů, ale 
i za tak krátkou dobu stačila získat osobitý cha-
rakter, i letos nabídne Hrad Litoměřice. 
   Degustace Svatomartinských vín, kterým 
v den svatého Martina požehnal litoměřický 
biskup Monsignor Jan Baxant, proběhne 11. 
listopadu v degustační místnosti hradu a na 
prostranství před Hradní vinárnou.
   V době od 13 do 19 hodin bude připravena 
nejen ochutnávka mladých a Svatomartinských 
vín, ale i různé pochoutky, včetně sýrových. 
Příjemnou atmosféru, provoněnou Svatomar-
tinskými víny pocházejícími z české produkce, 
zpestří od 14 do 17 hodin živá hudba. „Vstup 
bude volný, degustační vzorky vín a pochoutky 
si návštěvníci budou moci zakoupit dle vlastního 

výběru,“ upozornila vedoucí hradu Lenka Got-
twaldová.                                                       (eva)
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PIANO ZNÍ V PODLOUBÍLITOMĚŘICKÉ INFOCENTRUM ZÍSKALO VÝBORNOU

Jednou ze zkušených pracovnic litoměřického infocentra je i Jitka 
Maximiliánová.                                                     Foto Eva Břeňová 

    Velké překvapení zažijí ná-
vštěvníci letošního Adventního 
jarmarku v Hradu Litoměřice. 
Nikoliv náhodou se uskuteční 
den před první adventní nedělí, 
tedy v sobotu 29. listopadu.  
   V tento den uplyne 636 let 
od úmrtí českého krále Karla 
IV., kterému patřil litoměřický 
hrad. Podle historických pra-
menů Karel IV.  na hrad zavítal 

a modlil se ve zdejší  kapli, jež 
je architektonicky zcela unikát-
ní. „Proto v ní bude v průběhu 
Adventního jarmarku vystavena 
replika svatováclavské koruny, 
jejíž originál je součástí koru-
novačních klenotů a kterou si 
speciálně pro tuto příležitost 
zapůjčíme z Karlštejna,“ upo-
zornil Dominik Faustus na la-
hůdku, kterou chtějí návštěvní-

kům připravit pracovníci Centra 
cestovního ruchu Litoměřice. 
   Kromě královské koruny bu-
dou moci lidé na jarmarku opět 
zakoupit rozmanité zboží hlav-
ně  vánočního charakteru, jako 
jsou perníčky, ručně vyráběné 
šperky, květiny apod. Chybět 
nebude ani doprovodný kulturní 
program s písněmi a divadlem. 
   Jarmark začínající v 10 hodin 
ukončí zádušní mše za krále 
Karla IV., jež začne v 16 hodin 
a kterou povede páter Martin 
Davídek.                            (eva)

REPLIKA KRÁLOVSKÉ KORUNY 
ZPESTŘÍ ADVENTNÍ JARMARK

Svatomartinská vína ochutnávali loni v listopadu 
lidé nejen v degustační místnosti, ale i před Hradní 
vinárnou, kde hráli Veselí lidi. 

Foto Eva Břeňová 

I LETOS OCHUTNÁME SVATOMARTINSKÁ VÍNA 

Lenka Pizúrová paradoxně 
sama na piano hrát neumí. Ale 
jak přiznala, v nejbližší době to 
chce změnit.  Foto Eva Břeňová 

   Piano již několik dní  roze-
znívá podloubí radnice. Lito-
měřice jsou tak dalším městem 
v republice, které se zapojilo 
do projektu „Piano na ulici“. 
Stalo se tak zásluhou učitelky 
Lenky Pizúrové, která, jak 
přiznává, má ráda živou hudbu 
v ulicích měst. „Litoměřice mi-
luji a chtěla jsem je do tohoto 
projektu zapojit,“ uvedla mladá 
žena, která si piano dala k 30. 
narozeninám. „Věnoval ho pán 
z Krupky, který reagoval na můj 
inzerát,“ dodala Lenka Pizúro-
vá, jež s pomocí rodiny, přátel 
a ochotných lidí zajistila odvoz,  
instalaci a naladění. Jen prosí, 
aby k němu usedali lidé, kteří na 
něj hrát umějí.                    (eva)

    Přes prázdniny jsme neza-
háleli a díky podpoře z evrop-
ských fondů jsme zajistili pro 
mateřské centrum Klubíčko 
lepší osvětlení. Zvětšili jsme 
také  prostor pro pohyb dětí. 
   Rozšířili jsme i služby, a to 
o další programy (zábavné cvi-
čení pro děti, english club pro 
maminky s dětmi). Zveme na 
odborný seminář společnosti 
SCIO „Jak rozvíjet u dětí emoč-
ní inteligenci, který se uskuteční 
7. října (8.15 – 12 hod.). Dne 21. 
října zahájíme kurz Škola lásky 
v rodině dle etiky Phdr. Jiřiny 
Prekopové. Pořádáme podzimní 
bazar dětského oblečení (29.9. 
- 3.10.) Vzhledem k zájmu jsme 
od října otevřeli volnou hernu i 
odpoledne (ÚT a ČT).  
   Během prázdnin jsme usku-
tečnili již 7. ročník oblíbeného 
softball campu. S návazností 
na něj jsme založili softball 
klub, kde se budou děti scházet 
k pravidelnému tréninku ve 
středu od 16 hod. Přijímáme pro 
klub zájemce od 12 let. Více na 
www.umc.cz/skp.klubicko.        

Z. Brož, ředitel SKP Klubíčko 

KLUBÍČKO ZVE  



     Žáci Základní školy Ladova 
se letos poprvé zúčastnili celo-
republikového Odznaku vše-
strannosti olympijských vítězů. 
Ve sportovním klání, do kterého 
se zapojilo 1200 základních 
škol, se probojovali do repub-
likového finále, které se v září 
konalo na pražské Julisce.
   „Jen těsně nám unikla vytou-
žená první desítka,“ uvedl ředi-
tel školy Václav Červín s tím, 
že nakonec obsadili 12. místo, a 
stali se tak nejúspěšnější školou 
Ústeckého kraje. Patronem lito-
měřických školáků byl zápasník 
Vítězslav Mácha, zlatý z OH v 
Mnichově a stříbrný z OH  v 

Montrealu. „Ale potkali jsme 
se i s Jarmilou Kratochvílovou, 
Věrou Čáslavskou a dalšími 
slavnými sportovci,“ dodal uči-
tel tělocviku Tomáš Vytlačil.
   Mezi jednotlivci si nejlépe 
vedla Kristýna Škrancová (8. 
místo). I další členové druž-
stva - Eliška Kohlertová, Pavla 
Ludvíková, Tereza Slámová, 
Jan Svoboda, Matyáš Bartoň, 
Samuel Švalich a Petr Šmatlák 
- si ve dvoudenním desetiboji 
sáhli na dno sil. V soutěži jed-
notlivců ročníku 1999 školu 
reprezentoval i Sebastian Šva-
lich, který skončil těsně za první 
dvacítkou.

    Z litoměřických škol se na 
republikové finále kvalifikoval 
i žák páté třídy Havlíčkovy zá-

kladní školy Lukáš Plos, který 
ve své kategorii skončil na vy-
nikajícím 13. místě.           (eva)

12                                                                                RADNIČNÍ ZPRAVODAJ                                                         30. září 2014

   Svůj velký den zažilo v Lito-
měřicích 340 prvňáčků, kteří 
1. září prvně usedli před zraky 
rodičů a mnohdy i prarodičů 
do školních lavic. V šesti zá-
kladních školách zřizovaných 
městem zahájil povinnou 
docházku téměř stejný počet 
školáků jako loni. Dalších 102 
dětí má  odklad, což je o 16 
více než v roce předchozím.  

   Po dvou třídách prvňáčků 
mají ZŠ Na Valech, B. Němco-
vé, Masarykova a Havlíčkova, 
tři třídy otevřely ZŠ Ladova a 
U Stadionu. Vzhledem k to-
mu, že z devátých tříd odešlo 
239 dětí a nastoupilo jich 340, 
mají v tomto školním roce 
naše základní školy o 101 
dětí více než minulý školní 
rok.                                (eva)

S velkým kornoutem prvně usedla do školní lavice v ZŠ U Sta-
dionu i Julinka Zichová.                              Foto Eva Břeňová 

DĚTÍ VE ŠKOLÁCH PŘIBYLO
 Týden primární prevence 
určený žákům 7. až 9. tříd lito-
měřických základních škol opět 
připravila Skupina pro rodinu, 
děti a mládež, jež je jednou 
z pracovních skupin komunitní-
ho plánování. 
   Od 14. – 18. října bude v pro-
storách Domu Naděje (Pražská 
ulice) instalována interaktivní 
hra pro …náctileté s názvem 
„Jak se (ne)stát závislákem“.  
Bylo zvoleno 6 závažných 
témat z oblasti rizikového cho-
vání, které školám nabídneme 
ve dvou blocích:  A - kouření, 
alkohol, reklama – jak nenale-
tět, B - drogy, poruchy příjmu 
potravy a asertivita – jak se 
ubránit. Více informací získáte 
v Pedagogicko-psychologické 
poradně Ústeckého kraje.
   Na této aktivitě, pořádané 
v rámci kampaně Dny zdraví, 
spolupracuje PPP ÚK, Naděje a 
knihovna.         Zora Čuchalová,  

vedoucí skupiny 

JAK SE (NE)STÁT
 ZÁVISLÁKEM

SPORTOVCI Z LITOMĚŘIC SE PROSADILI

Úspěšní sportovci z Ladovky na fotografii s patrony akce Robertem 
Změlíkem a Romanem  Šebrlem.                           Foto: archiv školy                                                               

   Sportovní  školní družinu 
otevřela v září jako první 
v Litoměřicích Základní škola 
v Havlíčkově ulici. Žáci první-
ho stupně tak mají po skončení 
školní výuky možnost pravi-
delně třikrát týdně dvě hodiny 
sportovat. Vyzkoušejí si přitom 
různá sportovní odvětví. 
   „Jde o to, aby děti zábavnou 
formou získávaly vztah k pohy-
bu, který by se měl stát součástí 
jejich života,“  poukázala na 
smysl ředitelka školy Blanka 
Ježková.
   Autorkou projektu realizo-
vaného v městech v Ústeckém 
kraji je trojnásobná olympijská 
medailistka Květa Pecková, 
která také bude na chod spor-
tovních školních družin v kraji 
dohlížet. 
    Sportovní družinu povede  
tým složený z učitelů tělesné 
výchovy, vychovatelek a trené-
rů.                                      (eva)

ŠKOLNÍ DRUŽINA 
BUDE SPORTOVNÍ

   Již padesát let existence si letos připome-
ne úspěšný pokratický oddíl gymnastiky 
a trampolín. Dle pamětníků založil oddíl 
zaměřený na gymnastiku Jan Michalko, a to 
r. 1964, kdy došlo k přestavbě sálu v tehdej-
ších Pokraticích na tělocvičnu. 
   Jmenovaný se stal na dlouhá léta trenérem 
a předsedou. Když se po r. 1970 objevily 
v Československu skoky na trampolíně, 
začalo se skákat i v litoměřickém okrese 
a v Litoměřicích proběhlo r. 1975 i první 
Mistrovství České republiky. Zanedlouho 
členi oddílu vozí domů první tituly Mistrů 
republiky. Posilou státní reprezentace se stá-
vá Jarmila Kauschitzová. V 80. letech oddíl 
uspořádal několik ročníků trampolínového 

Mezinárodního závodu přátelství. 
   S trenérskou činností začíná Vítězslav Mi-
chalko, pod jehož vedením začíná vzkvétat 
zejména trampolínová sekce. Přes obtížné 
tréninkové podmínky v 90. letech získali 
trampolínisté z Litoměřic-Pokratic řadu me-
dailí či finálových umístění nejen na domá-
cích mistrovských soutěžích, ale dokonce i 
v zahraničí na závodech Světového poháru, 
ME a MS (Saša Hájková, Jana Štefaniková, 
Lenka Honzáková, Magda Růžičková, Jana 
Drholcová, Dominika Waldhauserová, Adé-
la Mikalová, Pavla Hamplová). Další děv-
čata se věnují sportovní gymnastice. 
   Od r. 1992 až dosud se v Litoměřicích 
koná každoroční trampolínový závod Li-

toměřický kalich. Po r. 2000 se trenérsky 
angažuje manželská dvojice Michalkových. 
Oporami státní reprezentace se stávají 
Lenka Honzáková, Libuše Pilzová a Iva 
Bubeníková. Do zahraničí však jezdí z Li-
toměřic i několik mezinárodních rozhodčí. 
Historicky nejvýznamnější trampolínistkou 
oddílu je Lenka Honzáková: získala 24 
titulů Mistryně republiky, r. 1994 s Petrou 
Vachníkovou zvítězila na juniorském ME, 
startovala na OH v Pekingu. Celkem získali 
trampolínisté oddílu v letech 1973-2014 71 
titulů Mistra nebo Mistryně republiky. 
   Oslavné setkání příznivců a členů oddílu 
proběhne dne 10. října na Kolibě.
                                          Jana Štefaniková

ODDÍL GYMNASTIKY A TRAMPOLÍN LETOS SLAVÍ PADESÁTINY
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PROBÍHAJÍ DNY ZDRAVÍ

   I letos se Den otevřených dveří 
Hospice sv. Štěpána uskuteční u 
příležitosti Světového dne hos-
picové a paliativní péče, a to 
v  sobotu 11. října od 10 hodin.
    Zájemci si mohou prohlédnout 
budovu, informovat se o domácí 
péči, půjčovně pomůcek, nabíd-
ce praní i dalších službách. Pro 
děti budou u hospice připraveny 
různé atrakce, pro všechny vy-
stoupí od 10  hodin přípravky 
litoměřických sborů a žáci ZUŠ, 
ve 13 hodin bude slavnostně 
přestaven nový benefiční ka-
lendář, ve 13.30 uvede Sváťovo 
dividlo pohádku O pejskovi a 
kočičce, poté zahraje pro radost 
Áda Škarda Band. Od 16 hodin 
se pak v kapli hospice uskuteční 
mše svatá jako vzpomínka na 
bývalé klienty a jejich blízké.
   Den ukončí benefiční diva-
delní představení terezínského 
TMA divadla, které se koná 
od 19.30 v divadle. Výtěžek ze 
vstupného je určen hospici. (iv)

HOSPIC ZVE NA DEN 
OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

   Závěrečnou konferencí  byly 
ukončeny 18 měsíců trvající 
práce na realizaci 4. Komunitní-
ho plánu sociálních služeb měs-
ta Litoměřice, platného pro roky 
2014 až 2017.  Zhruba šesti 
desítkám zástupců neziskových 
organizací, příspěvkových orga-
nizací města a poskytovatelům 
sociálních služeb poděkoval 
v sále hradu za pomoc při  pří-
pravě místostarosta Jan Szántó 
a vedoucí odboru sociálních 
služeb a zdravotnictví městské-
ho úřadu Renáta Jurková. 
   „Cílem bylo zkvalitnit pro-
ces komunitního plánování, 
vzdělávání aktérů do procesu 
zapojených, připravit metodic-
ké dokumenty, zvýšit informo-
vanost a ve finále zpracovat 
komunitní plán a katalog aktu-
álně poskytovaných sociálních 
služeb,“ poukázala na smysl 
projektu, na který získalo město 
1,2 milionu korun dotace z Ev-

ropského sociálního fondu, jeho 
koordinátorka Jana Hanousko-
vá.  Komunitní plán je zároveň i 
„kuchařkou“, která udává směr, 
kterým by se rozvoj sociálních 
služeb měl v Litoměřicích dále 

ubírat. 
   V pořadí 4. Komunitní plán 
sociálních služeb města Litomě-
řice a Katalog sociálních služeb 
naleznete na webových strán-
kách města.                        (eva)

Koordinátorka projektu Jana Hanousková (vlevo) na závěr kon-
ference poděkovala za práci předsedům jednotlivých pracovních 
skupin. Patřila mezi ně i Jana Matoušková, která řídila pracovní 
skupinu pro osoby se zdravotním postižením.      Foto Eva Břeňová 

VYŠEL NOVÝ KOMUNITNÍ PLÁN
A KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB    Sociální poradenství začali 

v září bezplatně poskytovat 
pracovníci Občanské poradny 
Litoměřice.  Vznik nové soci-
ální služby, jež je provozována 
každé pondělí od 12.30 do 16.30 
hodin, podpořilo město. Provo-
zovatelem je Diecézní charita, 
v jejímž sídle v ulici Kosmo-
nautů poradna funguje.  
  „Poradíme v oblasti zaměstná-
ní, bydlení, rodinných vztahů, 
zdravotnictví, v komunikaci 
s úřady nebo s právní proble-
matikou a v mnoha dalších 
oblastech. Pokud se jedná o 
případ, jehož řešení nespadá 
do naší kompetence, odkážeme 
uživatele na příslušnou institu-
ci,“ uvedla sociální pracovnice 
Marie Haufová. 
   Cílem je podporovat lidi ve 
zvládání nepříznivých sociál-
ních situací, předcházet vzniku 
sociálního vyloučení a pod-
porovat sociální začleňování 
uživatelů služby.  
    Na poradnu se mohou obrátit 
občané města a jeho spádových 
obcí, kteří jsou v krizi, vedou ri-
zikový způsob života nebo jsou 
tímto způsobem života ohrože-
ny, dále rodiny s dětmi, oběti 
trestné činnosti a senioři.                                      

Edith Kroupová 

PRO LIDI V TÍSNI
JE ZDE PORADNA

    Chcete si nechat změřit chole-
sterol, krevní tlak, cukru a tuk? 
Přijďte 13. října do hygienické 
stanice, kde proběhne bezplatné 
měření, jež každoročně v Lito-
měřicích patří mezi nejoblíbe-
nější akce říjnové kampaně Dny 
zdraví. V jejím průběhu proběh-
ne čtrnáct akcí a dále projekty 
v mateřských i základních ško-
lách s cílem podpořit zdraví a 
zdravý životní styl.
   „Během kampaně je zajištěn 

program pro všechny věkové 
skupiny, jako besedy v knihov-
ně, akce v Rozmarýnu, seminá-
ře v Klubíčku atd. Po loňském 
úspěchu opakujeme 14. října 
výlet seniorů a maminek s ko-
čárky na golf. Dále předškoláci 
ze ŽŠ a MŠ Lingua Universal 
připraví 17. října zdravý salát 
společně se seniory z Domova 
na Dómském pahorku a 21. října 
je pro základní školy připravena 
na Střední škole pedagogické, 

hotelnictví a služeb kulinářská 
soutěž. Součástí kampaně bude 
i Sportovní jarmark,“ vyjme-
novala připravené akce koordi-
nátorka projektu Zdravé město 
Litoměřice Rita Vlčková.
   VZP podpořila kampaň volný-
mi vstupy na veřejné bruslení, 
do bazénu, posilovny Beseda. 
Během října mohou občané do 
knihovny přinést dioptrické i 
sluneční brýle, které budou jako 
loni odeslány do Afriky. Více 
informací na webu Zdravého 
města Litoměřice.              (eva)

BEZDOMOVCI UKLIDILI SKLÁDKU
  Upozornit veřejnost na pro-
blematiku bezdomovectví bude 
cílem akce Noc venku, kterou 
v Litoměřicích organizuje 20. 
listopadu NADĚJE ve spo-
lupráci s  partnery. Program 
začne v 18 hodin na Mírovém 
náměstí a skončí ráno v 8 hodin. 
Součástí večera bude beseda 
s pracovníky a klienty terénních 
programů. Pro všechny bude 
připraven guláš a teplý čaj. Ti 
nejodvážnější si potom mohou 
spolu s pořadateli vyzkoušet 
přenocování venku. Vstupenkou 
na akci bude jakákoliv trvanlivá 
potravina. Potraviny poslouží 
jako pomoc pro klienty terénní-
ho programu.                       (ps)

NOCUJTE VENKU

  Lidé bez domova, kteří žijí na území města Litoměřice, se aktivně 
zapojili do úklidu černé skládky, která se nachází na bývalé dělo-
střelecké cestě směrem na Trnovany. Aktivita vznikla na základě 
spolupráce odboru životního prostředí městského úřadu a Terénní-
ho programu neziskové organizace NADĚJE.   Foto: archiv Naděje
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LORE (Něm, Austrálie, VB, 
2012, válečný). Dcera nacistic-
kých rodičů utíká po válce se 
svými sourozenci do bezpečí 
babiččina  domu. Od 20 h.
ŽELVY NINJA 3D. (USA, 
2014, dobrodružný). Oblíbený 
dětští hrdinové jsou zpět na plát-
nech kin. Od 17:30 hod
ZMIZELÁ (USA, 2014, dra-
ma). A. Dunnová zmizela v den 
5. výročí svatby.  Od 20 h.
 7 TRPASLÍKŮ 2D (Německo, 
2014, rodinný). 7 trpaslíků, 18. 
narozeniny, 2 draci, polibek 
nebo 100 let spánku ... a pohád-
ka může začít... Od 15:30 
7 TRPASLÍKŮ 3D. 
Od 17:30hod.
ZMIZELÁ. Od 20:00 hod.
FAKJŮ PANE UČITELI
 (Něm., 2014, komedie). 
Od 22:00 hod.
7 TRPASLÍKŮ 3D. Od 15 h.
ŽELVY NINJA 3D.
Od 17:30 hod.
FAKJŮ PANE UČITELI. 
Od 20:00 hod.
ZMIZELÁ. Od 22:00 hod.
POŠŤÁK PAT VE FILMU. 
(VB, 2014, 88 min., rodinný). 
Nejznámější pošťák přichází i se 
svým kocourem. Od 15 hod.
7 TRPASLÍKŮ 2D  
Od 17:30 h.
ZMIZELÁ. Od 20:00 hod
GIOACHINO ROSSINI: Hra-
bě Ory. (MET opera New Yor-
k).Láska je v opeře nebezpečná. 
Od 19:00 hod
FAKJŮ PANE UČITELI. 
Od 17:30 hod.
ZMIZELÁ. Od 20:00 hod
JE MUŽ, KTERÝ JE VYSO-
KÝ, ŠŤASTNÝ? (FR, 2013, 
dokument., anim.). Od 20 h.
ANDĚLÉ VŠEDNÍHO DNE

(ČR, 2014, komedie, drama). 
Film podle knihy M. Viewegha. 
Od 17:30 hod.
ANNABELLE (USA, 2014, ho-
ror). Vyznavači Satana vyvolají 
bytost zlovolnou. Od 20h.
DŮM KOUZEL. (Belgie, 2013, 
dobrodr., rodinný). Kocourek 
Bouřka se ukryje v tajuplném 
domě starého  kouzelníka. Od 
15:30 hod.
ANDĚLÉ VŠEDNÍHO DNE
 Od 17:30 hod.
ANDĚLÉ VŠEDNÍHO DNE
 Od 20:00 hod.
ANNABELLE. Od 22:00 hod
DŮM KOUZEL. Od 15 h. 
ANNABELLE. Od 17:30 hod.
ANDĚLÉ VŠEDNÍHO DNE
 Od 20:00 hod.
ANDĚLÉ VŠEDNÍHO DNE
 Od 22:00 hod.
DŮM KOUZEL. 
Od 15:00 hod
ANDĚLÉ VŠEDNÍHO DNE.
 Od 17:30 hod. 
ANNABELLE.  Od 20:00 hod.
ANDĚLÉ VŠEDNÍHO DNE.
 Od 17:30 hod.
FÍZLOVÉ, HAJZLOVÉ
(USA, 2013, komedie). Hra 
gagů, naschválů a parodických 
situací. Od 20:00 hod.
ANNABELLE. Od 17:30 hod.
ANDĚLÉ VŠEDNÍHO DNE
 Od 20:00 hod.
ANDĚLÉ VŠEDNÍHO DNE
 Od 17:30 hod.
O KONÍCH A LIDECH
 (Island, Něm,, 2013, romant., 
komedie). Každý má rád  
někoho... Od 20:00 hod.
ZA KAMARÁDY Z TELEVI-
ZE. (ČR, 2014, pohád. pásmo 
pro nejmenší. Od 9:30 hod.
CO S LÁSKOU. (USA, 2014, 
romantický). Láska jim nepřála 

jako studentům. Najdou k sobě 
cestu po 20 letech? Od 17:30 h.
V ŘÍŠI DIVŮ. (Norsko, 2013, 
drama). Merete se narodí ve vě-
zení a vyrůstá v náhradní rodině. 
Od 17:35 Kinokavárna
DRÁKULA: Neznámá legen-
da. (USA, 2014, akční) Příběh 
hraběte, který obětoval svou 
duši. Od 20:00 hod.
TŘI BRATŘI. (ČR, 2014, hud. 
pohádka). Nejnovější pohádka 
Svěrákových. Od 15:00 hod.

 LFO. (Švédsko, 2014, sci-fi ko-
medie). Samotářský radioamatér 
tráví většinu času nevinným 
experimentováním. Od 17:30 h.

 ANDĚLÉ VŠEDNÍHO DNE
 Od 20:00 hod.
 CO S LÁSKOU.  Od 22 h.
 TŘI BRATŘI. Od 15:00 hod
 ANDĚLÉ VŠEDNÍHO DNE
 Od 17:30 hod.

SODOMA REYKJAVÍK
 (Island, 1992, komedie) . Štam-

gasti z rockového klubu Sodoma 
uskuteční afterparty. 

 Od 17:35 hod. Kinokavárna
 CO S LÁSKOU. Od 20 h.
 DRÁKULA: Neznámá legen-

da. Od 22:00 hod.
TŘI BRATŘI. Od 15:00 hod

 CO S LÁSKOU. Od 17:30 h.
VYCHLADLÁ STOPA(Island, 
2014, thriller). Na odlehlé pře-
hradě na severu Islandu záhadně 
zemře člen ochranky. Od 20 h.
DRÁKULA: Neznámá legen-
da. Od 17:30 hod

 ZIMNÍ SPÁNEK (Turecko, 
FR, 2014, drama). Hotel, který v 
zimě osiří a daleko od civilizace 
zůstává pouze se svými majiteli. 
Od 20:00 hod.
CO S LÁSKOU. 
Od 17:30 hod.

 DRÁKULA: Neznámá legen-
da.Od 20:00 hod.
BJÖRK: Biophilia Live (VB, 
2014, koncert), od 20 hod.
INTIMITY. (ČR, 2014, kome-
die). Sedm příběhů o lásce, které 
se prolínají. Od 17:30 hod.

CO JSME KOMU UDĚLALI
(FR, 2014, komedie). Příběh 
konzervat. rodiny, která je kon-
frontována s moderním stylem 
života. Od 20:30 hod.
ŠKATULÁCI 2D. (USA, 2014, 
rodinný). Mladý hrdina strávil 
většinu svého života v podzemí. 
Od 15:30 hod.
CO JSME KOMU UDĚLALI
 Od 17:30 hod.
INTIMITY. Od 20:00 hod.
SOUDCE (USA, 2014, drama) 
PrávníkPalmer se vrací domů, 
kde je jeho otec podezřelý ze 
spáchání vraždy. Od 22:00 hod.
ŠKATULÁCI 3D. Od 15 h.
SOUDCE Od 17:30 hod.
INTIMITY. Od 20:00 hod.
CO JSME KOMU UDĚLALI. 
Od 22:00 hod.
ŠKATULÁCI 2D. Od 15 h.
INTIMITY.  17:30 hod.
CO JSME KOMU UDĚLALI. 
Od 20:00 hod.
ŠKATULÁCI 3D. 
Od 15:30 hod.
CO JSME KOMU UDĚLALI. 
Od 17:30 hod. 
SOUDCE Od 20:00 hod.
ZTRACEN 45. (ČR, 2014, 
drama, dokument.). Nevšední 
příběh jedné z nejvýznamnějších 
českých rodin 20. století
ŽELVY NINJA 2D. Od 15:30
SOUDCE. Od17:30 hod.
INTIMITY. Od 20:00 hod.
INTIMITY. Od 17:30 hod.
KMEN. (Niz., Ukrajina, 2014, 
drama). Hluchoněmý mladík je 
nucen přijmout drsná kmenová“ 
pravidla. Od 20:00 hod.
ŽELVY NINJA 2D. 
Od 17:30 hod. 
MAPY K HVĚZDÁM (USA, 
Kanada, 2014, drama). Život v 
Hollywoodu má své radosti, ale 
i starosti. Od 20:00 hod
MAPY K HVĚZDÁM. 
Od 17:30 hod.
SOUDCE. Od 20:00 hod
FALEŠNÍ POLDOVÉ (USA, 
2014, komedie).  

Kino Máj na ŘÍJEN 2014
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ŘÍJEN
Hudba středověku / Karmína. 
Rytířská poezie. Od 19.00 hod.
Pověsti pražské / Divadlo E. 
Hruškové a J. Přeučila. 
Od 9:00 a 10:30 h.
Neposlušná kůzlátka / Sváťovo 
dividlo. Od 10:00 hod.
Koncert/ Karel Plíhal. 
Od 19:00 hod.
Kocour Modroočko/ Mladá scé-
na Ústí n. L. Pohádkový muzikál 
pro malé i velké. Od 15 h.
Lakomec/ Divadlo Applause. 
Klasická antická hra od Moliéra, 
Od 9:00 a 11:00 hod.
Kolega Mela Gibsona/ Divad. 
společnost Frída Brno. Komorní 
příběh jednoho herce. Divadelní 
předplatné. Od 19 h.
OLMatylda zasahuje aneb 
Povídačky naší kačky/ Divad. 
agentura Praha.  Od 9  a 10:30 h.
5. DIVADELNÍ BENEFI-
CE OCHOTNICKÝCH 
SOUBORŮ/Divadelní benefice 
ochotnických souborů je věno-
vána podpoře dětí v náhradní 
rodinné péči.

  2.10.

  8.10.

 12.10.

 14.10.

 19.10.

 21.10.

 22.10.

23.10.

  
 24.-
26.10.

Divadlo
Hvězda/ Studio DVA Praha. 
ONE WOMAN SHOW věnova-
ná E. Holubové.  Od 19 hod.
LISTOPAD
Rákosníček a jeho rybník/ 
Divadlo scéna Zlín. Od 9:00 a 
10:30 hod.
Dráček Kulihrášek/ Sváťovo 
dividlo. Od 10:00 hod.
O perníkové chaloupce/ Diva-
dlo Duha Polná. Od 15:00 hod.
Hrdý Budžes/ Divadlo A. 
Dvořáka Příbram. Hrdinka nás 
provází tragikomickými roky 
husákovské normalizace. 
Od 19:00 hod.
Povídání ovčí babičky/ Sváťo-
vo dividlo. Od 10:00 hod.
O dvanácti měsíčkách/ Mladá 
scéna Ústí n. L. Inscenace, plná 
písniček, kouzel, světelných. 
Od 9:00 a 10:30 hod.
Koncert/ Belfiato Quintet. 
(flétna, hoboj, klarinet, fagot, 
lesní roh).  Od 19:00 hod.
Soukromý skandál/ Studio 
DVA Praha. Už jste někdy pře-
mýšleli o tom, co byste na sebe 
prozradili v záchvatu poruchy 
sebeovládání? Od 19:00 hod.

 30.10.

  3.11.

  9.11.

 16.11.

 18.11.

 

 23.11.

 26.11.

 26.11.

 27.11.

Dům kultury
ŘÍJEN
Country bál. Hraje Classic 
country band, tančí a tance 
vyučuje taneční skupina 
CROCK 14. Od 20 hodin.
koncert MANDRAGE - Silu-
lety tour 2014. Od 19.30 hodin.
ŠKOLA 2014. Nabídka a  
prezentace středních škol i 
učilišť pro letošní deváťáky
Technické hry. Soutěžní klání 
žáků 2.stupně ZŠ v technických 
disciplínách
SHOW TÁTA. Světově 
úspěšná onemanshow. Jedná 
se o zpověď novopečeného 
otce, při které se budete smát 
i plakat zároveň. Od 19.30 h.
Koncert SUPERGROUP 
vznikne, když se spojí šest těch 
nejlepších: M. Pavlíček, K.Stři-

havka, G. Kulhánek, J. Hrubý, R. 
Dragoun, M. Meier . Od 19.30 h.
LISTOPAD
Halloween s Míšou (Růžičko-
vou) oblíbený pořad pro děti 
plný strašidel a písniček. Od h.
Halloween pro dospělé. Od 20 h.
koncert Václav Neckář. 
Oblíbený zpěvák se vrací 
do Litoměřic v plné kondici
Dětská burza. Přijďte se 
zbavit nepotřebného, vy-
měnit či získat potřebné
koncert DIVOKEJ BILL. 

   
  4.10.

  

  8.10.

14.-
15.10.

 20.10.

 23.10.

 29.10.

 

  1.11.

 12.11.

 16.11.

 20.11.

HOSPODA U LETNÍHO 
KINA ZVE
17. 10. 19:30 Longital (SK)
28. 11. 20:00 Zuby nehty 
www.modryznebe.cz

SEVERSKÝ FILMOVÝ 
PODZIM 15. – 19. října
Litoměřice se připojují k putovní pře-
hlídce severských filmů. Polární záře 
rozbliká 14 českých a moravských 
kin. Přehlídka nabídne diváků pestrý 
program napříč všemi žánry: Program: 
O koních a lidech, V říši divů, LFO, 
Vychladlá stopa, Sodoma Reykjavík.

BIOPHILIA LIVE. Pouze jeden jedi-
ný týden budou všechna světová kina 
od Ameriky po Afriku promítat uni-
kátní záznam z živého koncertu slavné 
islandské zpěvačky Björk. Litoměřic-
ké kino Máj se k projekcím připojí 22. 
října v rámci Filmového klubu. 

www.sfklub.cz, www.mkz-ltm.cz

FILMOVÝ KLUB V KINĚ UVÁDÍ



   Neopakovatelný kulturní zá-
žitek nabídlo publiku město Li-
toměřice. Na Mírovém náměstí, 
pod širým nebem, vystoupily 
v pátek 15. srpna pěvecké sbo-
ry vedené dirigentem Roma-
nem Pallasem a Severočeská 
filharmonie Teplice se třemi 
sólisty Janou Červinkovou, 
Ivanem Kusnjerem a Pavlem 
Baxou. Společně se představily 
s Carminou Buranou, kantátou 
německého skladatele Carla 
Orffa, složenou na motivy 
středověkých básní a písní po-
cházejících z 11. až 13. století.  
Více než hodinu a půl trvající 
koncert, na jehož poslední 
tóny navázal ohňostroj, zhlédlo 
zhruba osm stovek diváků, kteří 
ocenili vystupující potleskem 
ve stoje. Dojem z hudebního 
zážitku nezkazilo ani deštivé 
počasí.
   A nebyl zřejmě poslední. 
„Vzhledem k ohlasům, s jaký-
mi se koncert setkal, bychom 
rádi nabídli našim pěveckým 
sborům možnost vystoupit po 

boku profesionálních hudeb-
níků i v příštím roce,“ slíbil 
místostarosta Karel Krejza, au-
tor nápadu. Jak uvedl ve svém 
úvodním projevu, organizace 
této kulturní akce byla výra-
zem poděkování za úspěchy, 
kterých litoměřické pěvecké 
sbory dlouhodobě dosahují jak 
na domácím, tak i na meziná-
rodním poli. 
   „Dovolím si tvrdit, že společ-
ně s našimi dalšími partnery, 
jako jsou neziskové organizace 
a spolky,  jsme položili základy 
Litoměřickému kulturnímu  
létu,“ dodal místostarosta Ka-
rel Krejza. Svá slova umocnil 
výčtem již tradičních (např. 
Litoměřické varhanní léto, 
Litoměřický kořen, pivní slav-
nosti, Litoměřický filmový 
festival), ale i nových kultur-
ních akcí (charitativní koncert 
NF Kalich, Litoměřická letní 
filharmonie, folkový festival, 
Svátky hudby), které se zde 
v průběhu léta konají.                                                                                           

Eva Břeňová 

30. září 2014                                                                      KULTURA                                                                            15

  Občanské sdružení Cantica 
Bohemica ve spolupráci s 
městem  pořádalo 26. a 27. září 
jubilejní 20. ročník festivalu 
sborové hudby Podzimní sbo-
rové dny.  První den proběhl na 
zámku v Ploskovicích, druhý v 
kostele Všech svatých. 

SBOROVÉ DNY 
BYLY JUBILEJNÍ

CARMINA BURANA NADCHLA PUBLIKUM

Společně se představily sbory Cantica Bohemica, Puellae cantantes, Litoměřický Hlásek, Páni kluci, 
Pěvecké sdružení litoměřických učitelů, Pěvecký sbor Konzervatoře v Teplicích, Syrinx, Singing Fri-
ends, Appendix, členové filharmonie a její sólisté.                                                      Foto Eva Břeňová 

SBORY „BOŽENY“ USPĚLY NA SVĚTOVÉ OLYMPIÁDĚ

Sbory dirigoval 
Roman Pallas

S úvodním projevem vystoupil 
místostarosta Karel Krejza.

   Litoměřické pěvecké sbory 
nezůstaly nic dlužny své pověsti 
korunované řadou úspěchů a 
zazářily po boku teplické fil-
harmonie. Velkou zásluhu na 
tom nese dirigent Roman Pallas, 
který vedl zkoušky.
Jak dlouho jste nacvičovali? 
   „Se sbory jsme nacvičovali 
celkem osm měsíců. Zpravidla 
jsme se scházeli jednou měsíčně 
na celou sobotu nebo neděli, v 
květnu a červnu jsme zkoušeli 
intenzivněji. Zkoušky probíhaly 
naprosto nezávisle na dalších 
akcích jednotlivých sborů, 
všichni se nácviku věnovali v 
rámci svého volného času. S 
filharmonií jsme se sladili až 
na generálce. Samozřejmě 
nezkušenost většiny zpěváků s 
orchestrem a velkým pódiem se 
občas projevila.“
Splnil koncert  očekávání?
   „Podařilo se zapojit litomě-
řické sbory a řadu nadšenců do 
krásného hudebního projektu, 
dostat je na jedno pódium a před 
početným publikem s nimi pro-
vést jedno z nejslavnějších děl 
klasické hudby. Krásná atmo-
sféra, radost a nadšení na jevišti 
i v hledišti - ano, koncert splnil 
mé očekávání.“                  (eva)

Na podiu bylo 200 účinkujících. 
Fota: Eva Břeňová

   Světová sborová olympiáda  (World Choir 
Games)  se konala v červenci v lotyšské  
Rize a právě sem se vydaly změřit vokální 
síly i  sbory ze Základní školy v ulici B. 
Němcové -  Puellae cantantes a Páni kluci.
Dívčí sbor Puellae cantantes pod vedením 
sbormistra Romana Pallase se na základě 
předchozích úspěchů na mezinárodních 
soutěžích kvalifikoval do nejvyšší me-
dailové soutěže „Champions“ ve dvou 
kategoriích. V kategorii dětských sborů 
získaly litoměřické dívky stříbrnou medaili. 
V kategorii duchovní hudby, obsazené cel-
kem 40 vynikajícími sbory, pak dosáhly na 
79,38 bodu, což je těsně pod hranicí zlatého 
pásma, které v této soutěži začíná na 80 

bodech.
Komorní sbor Syrinx pod uměleckým vede-
ním Romana Pallase se na olympiádu vydal  
se show programem (populární písně s cho-
reografií). V kategorii Scenic Pop / Show 
Choirs získal zlatý diplom v Open kategorii 
(s nejvyšším počtem bodů) a titul Vítěz 
kategorie. Tím se zároveň kvalifikoval do 
soutěže „Champions“ na příští olympiádě. 
Chlapecký sbor Páni kluci a mužský komor-
ní sbor Páni kluci se sbormistrem Václavem 
Hančem se olympiády zúčastnily poprvé. 
Přesto dosáhly obrovského úspěchu, když 
ve svých „Open“ kategoriích (komorní 
mužské sbory a smíšené chlapecké sbory) 
získaly dva stříbrné diplomy, pokaždé těsně 

pod hranicí zlatého pásma. 
   Neopakovatelným zážitkem kromě tradič-
ně velkolepého zahajovacího ceremoniálu a 
vyhlášení výsledků  v plně obsazené rižské 
aréně byl závěrečný koncert pod širým ne-
bem. Na speciálně upraveném pódiu se sešlo 
téměř 15000 sboristů společně s orchestrem, 
sólisty a tanečníky. To vše se odehrálo před 
zraky přibližně 25000 diváků. Litoměřické 
sbory opět potvrdily svou vysokou kvalitu, 
a to na opravdu na nejvyšší možné  úrovni 
– mezi 460 sbory z celého světa. 
   Více zajímavosti naleznete v nejnovější 
ročence nazvané „Božena v kostce“. Je 
ke stažení na webových stránkách školy 
www.skolabn.cz.         Miloslava Šlechtová 
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   Gastronomické show GAS-
TRO FOOD FEST 2014 – fes-
tival dobrého jídla a pití – se 
uskuteční ve dnech  17.  až 19. 
října v areálu výstaviště.  
   Na letošní druhý ročník přije-
de 60 vystavovatelů, z toho 20 
restaurací,  ostatní budou vinaři, 
pivovary, prodejci kávy, čaje, 
nealko nápojů, likérků, cukrá-
tek a farmáři. Na programu je i 
prezentace regionální potraviny 
Ústeckého kraje a regionálních 
farmářských pěstitelů.
   Návštěvníci dostanou šanci 
ochutnat nejen českou kuchyni 
a domácí produkty, ale i kuchy-
ni švýcarskou a molekulární, 
sushi, škeble a mnoho další. 
K vidění bude baristická show, 
kuchařská show – souboj šéfku-
chařů, cukrářské speciality nebo 
jak správně a chutně připravit 
zdravou stravu. Uskuteční se 
i show vaření se Zvěřinou. 
Vystoupí zde známí šéfkuchaři 

Radek Šubrt, Marek Svoboda, 
Lukáš Uher a další. Krásný do-
provod při vaření, ale i hudební 
vystoupení bude mít herečka a 
zpěvačka Daniela Šinkorová.
   Těšit se dále můžete na dopro-
vodné programy se soutěžemi 
o zajímavé a hodnotné ceny a 
mnoho zábavy nejen pro do-
spělé, ale i pro děti v podobě 
Dětského ráje plného skákacích 
hradů, malování na obličej, 
dočasného tetování a mnoho 
dalšího.
   Festival dá šanci mladým ku-
chařům a cukrářům. Speciální 
den, tj. pátek 17. října  od 12  do 
17 hodin, bude  určen odborným 
školám gastronomického zamě-
ření. Školy se zde budou prezen-

tovat po celou dobu festivalu, a 
to jak vlastním stánkem, tak i 
formou kuchařských soutěží. 
   Gastro Food Fest také pomáhá 
i druhým. Letošní ročník by 
měl přinést labužnické Vánoce 
pro děti z dětských domovů a 
zpestřit jim jejich každodenní 
život. Kuchaři, kteří budou vařit 
na tomto festivalu, připraví na 
vánoce delikatesní pochoutky 
pro děti z dětských domovů v 
Ústeckém kraji. Navíc všechny 
recepty budou vydány jako 
knižní kuchařka.
   Festivalovým platidlem zůstá-
vá tzv. LIŤÁK, jehož hodnota 
činí 25 korun.  Toto platidlo 
bude jediná měna, za kterou si 
návštěvníci festivalu mohou za-
koupit degustační menu, nápoje 
a ostatní laskominy či zajistit 
účast na kuchařských show. 
Více na www.gastrofoodfest.cz. 

 Za organizátory
 Andrea Němečková
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FESTIVAL DOBRÉHO JÍDLA A PITÍ     Od 6. listopadu bude v muzeu 
k vidění nová výstava s názvem 
Hračky ze staré půdy. Jde o 
představení ucelené sbírky hra-
ček 19. a 20. století, kterou za-
půjčilo Muzeum jihovýchodní 
Moravy ve Zlíně. Návštěvníci 
budou moci zavzpomínat na 
hračky svého dětství, popřípa-
dě svých prarodičů, potěšit se 
některými sběratelsky cennými 
kousky, které si kdysi mohly do-
volit jen děti z „lepší společnos-
ti“ nebo obdivovat miniaturní 
dětské pokojíčky dovedené do 
nejmenších detailů.
   Jedním z výjimečných expo-
nátů výstavy je nenápadná had-
rová panenka nazývaná Hadrová 
Ančka. Kořeny jejího vzniků by 
nás zavedly do Spojených států 
amerických počátku 20. století, 
ale následně také do Litoměřic. 
  Nejen o osudech Hadrové Anč-
ky se dozvíte na přednášce, kte-
rou etnografka zlínského muzea 
přednese při zahájení výstavy 6. 
listopadu.                            (gut)

MUZEUM PŘEDSTAVÍ
SBÍRKU HRAČEK

NÁŠ SERIÁL                         OSOBNOSTI LITOMĚŘIC                      NÁŠ SERIÁL ••

Král Karel IV. si číši vína s purkmistrem a se svou královnou oprav-
du vychutnal.                                                         Foto Eva Břeňová 

Autor na zahradě svého domku 
v Plešivecké ulici. 

Foto Miroslav Zimmer

   Dřevo je krásné, živé, má duši a práce s ním 
je mojí životní zálibou,“ vyznává se litoměřický 
amatérský výtvarník Tibor Kováč, kterého u 
příležitosti jeho 80. narozenin přijal na radnici 
starosta Ladislav Chlupáč. 
   Skutečnost, že svá díla tvoří s láskou, čiší z pěti 
desítek plastik, které byly až do konce září vysta-
veny v hradu. Šlo o retrospektivní výstavu, která 
pod názvem „Když dřevo promlouvá“ představila  
to nejlepší z umělcovy tvorby. 
   Málokdo by přitom věřil, jak jeho díla vlastně 
vznikají. „Na koleni, ve sklepě domku, ve kterém 
s manželkou bydlíme,“ směje se Tibor Kováč, 

kterému by věk vzhledem k jeho vitalitě jen 
málokdo hádal, a dodává, že  tvorbě plastik se 
věnuje více než čtyřicet let. 
   V průběhu let se prezentoval na různých autor-
ských i skupinových výstavách nejen u nás, ale i 
v zahraničí. O oblibě jeho děl svědčí skutečnost, 
že vernisáže v hradu se 16. září zúčastnilo zhruba 
šest desítek lidí. Výstava trvala do 30. září. 
   „Byla pro mě tou nejkrásnější, protože plastiky 
umístěné v pískovcových výklencích hradu nád-
herně vynikly,“ přiznává výtvarník Tibor Kováč a 
všichni věříme, že nepůjde o výstavu poslední. 

Eva Břeňová

TIBOR KOVÁČ DOKÁŽE VDECHNOUT DŘEVU DUŠI

    Letošní počasí litoměřickému 
vinobraní nepřálo, ale náladu si 
tisíce lidí, ani prodejci burčáku 
zkazit nenechali. Do Litoměřic 
přijelo sedm desítek prodejců. 
  Již po několikáté získal u 
návštěvníků v soutěži o nejla-
hodnější burčák nejvíce hlasů 
žernosecký Pavel Hrabkovský. 
Obdržel nejvyšší cenu - titul 
Lahodný burčák. 
  „V příštím roce již soutěžit 
nebude, aby dal šanci i ostatním 
vinařů,“ uvedla ředitelka Měst-
ských kulturních zařízení  Věra 
Kmoníčková.                     (eva)

POČASÍ VINOBRANÍ LETOS NEPŘÁLO


