
wSLOVO STAROSTY
Milí Litoměřičané,

minulý mě-
síc začalo v 
našem městě 
Litoměřické 
kulturní léto, 
jehož výčet 
akcí na první 
tři měsíce na-
leznete uvnitř 
Radničního 

zpravodaje. Z  rozpočtu jsme pro 
něj uvolnili milion korun. Jde o 
první ročník festivalu, na jehož 
organizaci se spolu s  městem 
podílí řada spolků, neziskových 
organizací i jednotlivců. Od 
května do září se v rámci LIKUL 
uskuteční více než šest desítek 
akcí zcela různorodého charakte-
ru – od vystoupení žáků základ-
ní umělecké školy, divadelních 
spolků, tanečníků, amatérských 
i profesionálních zpěváků a hu-
debníků, až po charitativní kon-
certy, workshopy a zábavné akce 
pro různé generace. Což svědčí o 
tom, jak mimořádně kulturním 
městem Litoměřice jsou. Je tomu 
tak i díky vám. Hodně zážitků, a 
to nejen kulturních, Vám v  prů-
běhu nadcházejícího léta přeje

Ladislav Chlupáč 
ČTĚTE UVNITŘ

 Z mostu je staveniště (str. 2)
 Kamiony v centru trápí obyva-
tele města (str. 4)
 Výkopové práce na náměstí 
začnou za několik dní (str. 5)
 Program Litoměřického kultur-
ního léta (str. 14)

VŠECHNY DĚTI BUDOU PŘIJATY
Všechny děti budou přijaty, 

kromě těch neoočkovaných  
Rodiče, kteří mají zájem umístit 
v  nadcházejícím školním roce 
své dítě do jedné z litoměřických 
mateřských škol, se nemusejí bát

.„Všechny v  okamžiku, kdy jim 
budou tři roky, umístíme,“ ujis-
tila ředitelka Mateřských škol 
Litoměřice Monika Mejtová. První 
výsledky po uskutečnění zápisů 
ukázaly, že na 234 volných míst 
se hlásí 252 dětí. Největší zájem 
letos byl o MŠ v  Plešivecké ulici. 
Po prověření duplicit a dořešení 
odkladů je ale zřejmé, že na všechny 
se dostane. Ne vždy však může být 

vyhověno přání rodiče umístit 
potomka do konkrétní mateřské 
školy. Nabídnuta mu v  takovém 
případě bude náhradní varianta. 

Oznámení o přijetí byla 
vyvěšena na webových stránkách 
organizace. Rozhodnutí o nepřijetí 
dostaly jen dvě maminky, které ne-
nechaly své děti očkovat. „Veřejná 
mateřská škola v  souladu se 
školským zákonem a zákonem o 
ochraně zdraví nesmí přijmout 
neočkované dítě,“ vysvětlila 
ředitelka Mejtová. Což ostatně 
potvrdil i Ústavní soud svým ver-
diktem 2. března letošního roku.

(eva)

POČET PACIENTŮ 
V NEMOCNICI PŘIBÝVÁ

Více než čtvrt miliónu, konkrétně 256 800 ambulantních vyšetření, 
poskytla Městská nemocnice v Litoměřicích v roce 2014 svým 
pacientům. Je to o 3  205 ambulantních vyšetření více než v roce 2013. 
 V lůžkové části byla v uplynulém roce na 560 lůžkách poskyt-
nuta péče 22 088 pacientům, což je v porovnání s předchozím 
rokem o 642 hospitalizovaných osob více. „Pacienti u nás strávili 
v průměru 4,19 dne na standardních lůžkách, 3,12 dne na inten-
zivních lůžkách a 58,74 dne na lůžkách dlouhodobé péče,“ upřesnil 
člen správní rady a  ředitel pro zdravotní péči Leoš Vysoudil. 
Nejvíce pacientů bylo v roce 2014 hospitalizováno na interně (3 
865), na dětském oddělení (3 815), na chirurgii (2 567), na gy-
nekologicko - porodnickém oddělení (2 124), na ortope-
dii (1 927) a na mezioborové jednotce intenzivní péče (1  553). 
Průměrný věk hospitalizovaných pacientů byl 51,32 let. (nk)

Pietní akt zahájilo vystoupení violoncellistek Jany Šillerové, učitelky Zá-
kladní umělecké školy Litoměřice, a její žákyně Ludmily Landové.  (eva)

PŘÍŠTÍ VYDÁNÍ
BUDE ROZŠÍŘENÉ

Vzhledem k  Litoměřickému 
kulturnímu létu bude příští vydání 
Radničního zpravodaje, které vyjde 
4. srpna, rozšířené o 4 strany. Or-
ganizátory akcí vyzýváme, aby do 
15. července zaslali redakci krátké 
články (10 - 15 řádků ve wordu) 
s  kvalitní fotografií ve vysokém 
rozlišení z  již proběhlých akcí. 

Dále upozorňujeme, že na webo-
vých stránkách města www.lito-
merice.cz byla vytvořena nová 
kategorie VIDEOREPORTÁŽÍ, 
kde lze sledovat obrazem i slo-
vem zajímavé události, ke kterým 
v  našem městě dochází. (red)

TÉMA DISKUSE: GYMNÁZIUM
Vedení radnice loni otevřelo dis-

kusi týkající se budoucnosti gym-
názia, jehož zřizovatelem je Ústec-
ký kraj. Má se město pokusit stát 
se zřizovatelem této střední školy, 
a získat tak možnost ovlivnit jeho 
budoucnost ve prospěch studentů, 
pedagogů i rodičů? 

Přijďte diskutovat na téma gym-
názia, které vždy bylo a je chloubou 
města. Vítáni jsou učitelé, studenti 
- bývalí i současní, rodiče, přátelé 
školy i aktivní občané. (eva)

Kdy: 9. června od 17 hodin
Kde: konferenční sál hradu 

NIKDY NA VÁS
NEZAPOMENEME

Nikdy na vás nezapomene-
me. Nejčastější slova, která 
zaznívala 8. května na hřbito-
vě u  památníku obětem dru-
hé světové války a následně 
i u krematoria Richard při 
vzpomínce na 4  500 lidí, jež 
v  otrockých podmínkách za-
hynuly před 70 lety v nacistic-
ké podzemní továrně Richard 
u Litoměřic. 

Pietní akt organizovalo 
město v  čele se starostou ve 
spolupráci s  litoměřickou or-
ganizací Sdružení Čechů z Vo-
lyně. „Vaše oběti nebyly marné. 
V úctě se skláníme před vámi. 
Díky vám jsme svobodní. Ne-
zapomeneme,“ uvedl Josef Ko-
zák, dlouholetý předseda lito-
měřické organizace Sdružení 
Čechů z Volyně. (eva) 

Radniční zpravodaj
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HISTORICKÝ NÁLEZ PRŮBĚH
STAVBY MOSTU NEOVLIVNÍ
Dělníci pracující na rekonstrukci Tyršova mostu nalezli před několika 

dny při odkrývání inundačních mostů na želetické straně základy 
původního mostu z 18. století. Následující  zkoumání ukázala, že základy 
původního mostu byly v pozdější době zality betonem.  Po dohodě stavařů 
s  archeology a památkáři tak bude rekonstrukce mostu pokračovat dle 
původního projektu. Nález harmonogram prací neovlivní. Podrobnější 
reportáž z  průběhu rekonstrukce Tyršova mostu naleznete na straně 2 
Radničního zpravodaje. (eva)

LITOMĚŘICE



PO STOPÁCH HISTORIE 
 V Litoměřicích býval celodřevě-

ný most již v polovině 15. století 
(délka 575 metrů a šířka 4 metry), 
postupně byl několikrát upravo-
ván 
 Opakovaně ho strhla povoděn, 

v průběhu 30leté války shořel 
Při opravách byly postupně dřevě-
né pilíře zaměňovány za kamenné
 V roce 1686 zahájil G. Broggio 

výstavbu mostu kamenného, do-
končil ji roku 1711 O. Broggio
 Barokní kamenný most měl i ve-

lice bohatou plastickou výzdobu - 
celkem 9 soch a kříž
 V letech 1853-1859 původní dře-

věnou mostovku nahradila želez-
ná
 Po výstavbě nového Tyršova 

mostu (níže po proudu) byl pů-
vodní most po roce 1910 stržen
 Dnešní silniční Tyršův most 

vznikal v letech 1906 - 1910 ( 400 
metrů dlouhý, 8 polí)
 Velká oprava v letech 1975-1985: 

rozšíření ze 7,5 na 10,5 metru, 
odstranění starého uměleckého 
zábradlí, výměna nýtů, povrch 
podroben metalíze zinkem, zá-
bradlová krajkovina nahrazena 
novým zábradlím, opraveny části 
mostu u dilatačních spár a u výto-
ků odvodnění
 V r. 2005 oprava dilatačních spár 

(realizována za částečného provo-
zu)

(Zdroj: Encyklopedie mostů v Če-
chách, na Moravě a ve Slezsku) 

Tyršův most a jeho blízké okolí 
se proměnily v  jedno velké sta-
veniště. Lidé i cyklisté využívají 
provizorně vybudované lávky, aby 
se dostali z  Želetic do centra, pří-
padně naopak. Výjimkou nejsou 
fotografové, kteří se snaží zachytit 
z hlediska historie mostu bezespo-
ru zajímavé momenty. 

„Když jsem prvně na most vjel, 
okamžitě jsem věděl, v jak špatném 
stavu je. Radikální rekonstrukce 
byla nevyhnutelná,“ jsou první 
slova mistra stavby Petra Bezru-
če, který mě provází staveništěm 
a vysvětluje průběh rekonstrukce 
mostu, jenž je i s předmostím dlou-
hý 560 metrů. Sestává z  hlavního 
mostu přes Labe a Ohři, dlouhého 
400 metrů, mostu přes železnici a 
dvou inundačních mostů. Právě 
jejich stav a mezimostí na želetic-

ké straně je nejhorší. „Na ně se celé 
roky nesáhlo. Nad kolejemi se most 
sice udržoval, ale byl stavěn v  50. 
letech, tedy krátce po válce, kdy 
chybělo železo a beton byl nekvalit-
ní. Bylo tedy jen otázkou času, kdy 
bude muset být nahrazen,“ říká  
Petr Bezruč, který již takto zásadně 
opravuje čtvrtý most v  republice. 
Jako Ostravák přitom překvapu-
je znalostmi o stavbě, které sahají 
hluboko do historie. 

Stejně jako já přitom lituje, že se 
dochovalo tak málo historických 
prvků, které byly skutečnou ozdo-
bou mostu z roku 1910. Ať již jde 
o staré umělecké zábradlí nebo 
kamenné pylony, které z  mostu 
zmizely při jeho opravě v  80. le-
tech minulého století. „Nyní se 
snažíme zachovat, co jen můžeme. 
Například na želetické straně v me-
zimostí jsou dva oblouky z  pů-
vodního historického středově-

kého mostu, na které nesáhneme. 
V trávě jsme objevili i pískovcovou 
hlavu bývalého barokního mostu 
ze 17. století, kterou si převzali re-
staurátoři,“ poukazuje Petr Bezruč 
na konkrétní příklady a dodává, 
že těšit se můžeme i na zcela nové 
pohledy. Jeden z  nich se naskytne 
poté, co na želetické straně sejde-
me po schodišti z mostu a spatříme 
gabionovou stěnu, respektive bok 
mostu připomínající bok lodi. 

Pro obyvatele města, jeho ná-
vštěvníky, ale hlavně řidiče je 
potěšující fakt, že stavební práce 
probíhají dle harmonogramu. Pod 
taktovkou stavbyvedoucího pra-
cuje každý den na stavbě 20 až 30 
dělníků, v  případě potřeby i více. 
Práce jsou náročné, ohledy je tře-
ba brát i na projíždějící vlaky a 
plující lodě. Probíhají každý den, 
včetně víkendů, někdy i v noci, kdy 
je výluka nad tratí. Příkladem je 

8. květen, kdy byla po 22. hodině 
za pomoci těžkotonážního jeřábu 
zvednuta železobetonová deska, 
rozřezána obrovskými rozbrušo-
vačkami na několik kusů. 

V tuto chvíli (pozn. autora: stav 
k  15. květnu) jsou rozbourané 
dva inundační mosty na želetické 
straně, odbouraná železobetono-
vá deska z  mostu nad tratí. „Na 
řadu postupně přijdou pilotáže, 
bednění, betonáže, budování gabi-
onových stěn na terezínské straně, 
plus příprava obou pilířů a opěry 
na straně u Litoměřic nad kolejiš-
těm. Pak začneme usazovat ložiska 
a budovat železobetonovou desku,“ 
konstatuje mistr. Usazování pilotů 
pro opěry inundačních mostů až 
do hloubky 13 metrů bude jed-
ním z důležitých momentů stavby. 
Ohrozit by ho mohla povodeň. „Ta 
snad letos nepřijde,“ doufá staros-
ta Ladislav Chlupáč. I on pozorně 
naslouchá odbornému výkladu 
mistra stavby, který jednoznačně 
potvrzuje dřívější starostova slova 
o nevyhnutelnosti takto zásadní 
generálky celého soumostí, které 
bylo dle jeho názoru ze dvou třetin 
přetíženo.

A jaká má být životnost Tyršova 
mostu po tak zásadní rekonstrukci? 
„200 až 250 let vydrží předmostí na 
želetické straně, 200 let železobeto-
nová deska nad kolejištěm. A kon-
strukce mostu přímo nad Labem? 
Záležet bude na životnosti ocele a 
poctivosti pravidelné údržby,“ od-
haduje mistr stavby Petr Bezruč. 

Rekonstrukce Tyršova mostu má 
být ukončena na konci letošního 
roku. Poté budou mít Litoměřice 
na dlouhá desetiletí dva plnohod-
notné mosty vedoucí přes Labe.   

Text a fota Eva Břeňová

Z TYRŠOVA MOSTU JE STAVENIŠTĚ
STRUČNĚ

 Investorem akce je Ředitelství 
silnic a dálnic ČR
 Stavbu zajišťuje firma SDS 

EXMOST
 Náklady jsou vyčísleny na 150 

milionů korun
 Údaje z  roku 2010: přes most 

projíždělo v  průměru 17  600 
vozidel denně, z  toho 180 
autobusů

ROZSAH PRACÍ
 Demolice inundačních mostů 

na želetické straně a výstavba 
nových
 Stabilizace zemního tělesa 

mezi nimi pomocí opěrných zdí 
z gabionů
  Demolice a výstavba mostu 

přes železnici
     Pokládka nového povrchu 

Práce na demolici starého mostu přes železniční trať byly komplikované, a to 
i s ohledem na provoz vedoucí po trati. Probíhaly často v noci.
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DOPRAVA JE HUSTŠÍ, 
ALE PLYNULÁ

Obavy z významného zhoršení dopravní situace způsobené uzavírkou 
Tyršova mostu, k níž došlo 1. dubna, se v Litoměřicích zatím nenaplnily. 

„Průjezd městem trvá zhruba o 10 až 15 minut déle, ale je plynulý. Ko-
lony se v  Mlékojedech a na mostě Generála Chábery, který představuje 
jedinou přístupovou cestu přes Labe do Litoměřic, tvoří zejména v ranní 
dopravní špičce mezi sedmou a devátou hodinou a také v odpolední do-
pravní špičce kolem 15. až 16. hodiny,“ zhodnotil stav vedoucí odboru 
dopravy a silničního hospodářství městského úřadu Jan Jakub. 

Semafory instalované na dvou místech v ulici Na Valech, jež zajišťuje 
roli hlavního průjezdního úseku městem pro dálkovou dopravu, se osvěd-
čily. Umožňují plynulý a bezpečný přechod chodců přes frekventovanou 
silnici a napojení vozů přijíždějících do ulice Na Valech z ulic Sovova a 
Osvobození. „Došlo k úpravě časových intervalů a plánů na semaforech 
tak, aby byl výrazněji upřednostněn provoz vozidel Na Valech na úkor 
chodců a vozů napojujících se z vedlejších ulic,“ dodal vedoucí odboru 
dopravy a silničního hospodářství Jan Jakub. (eva)

MĚL JSEM PRAVDU, 
ALE NETĚŠÍ MĚ

Měl jsem pravdu, ale radost z 
toho nemám. Ano, jedná se opět o 
kruhový objezd na Vojtěšském ná-
městí. Obavy, že bude špatně prů-
jezdný, které částečně sdílel i ve-
doucí odboru dopravy, se potvrdily. 
Chodníky v Mrázově ulici jsou roz-
jeté a musí být neustále provizorně 
opravovány. Chybí zábradlí pro 
zajištění bezpečnosti chodců. Do-
pravní značky jsou ohnuté a uláma-
né, kamiony si při vjezdu do kru-
hového objezdu, resp. výjezdu do 
Mrázovy ulice musí dávat vzájem-
ně přednost, protože se tam prostě 
nevejdou. Názor, že je dobré vyu-
žívat středový dlážděný prstenec, 
je úplně zcestný. Nutno brát ohled 
i na kamiony (mají až 40 t) a jejich 
pneumatiky. Ty trpí a jejich stopa 
na obrubníku je jasně čitelná. Ur-
čité řešení by bylo prstenec zrušit. 

Musím bohužel trvat na názo-

ru, že budovat kruhový objezd 
zde, byla chyba. Vše se dalo řešit 
mnohem levnějším světelným ří-
zením křižovatky. Kruhák bude v 
budoucnu při normálním provozu 
zbytečný. Prostě vyhozené korun-
ky. Podle mých informací není 
pravda ani to, že křižovatka měla 
častý výskyt dopravních nehod. 

Dopravní komise postupně 
vyhodnotí i ostatní kruhové ob-
jezdy v Litoměřicích. Komise 
bude průběžně své názory a do-
poručení předávat radě města. 
Budeme také navrhovat řešení 
problémů s parkováním, doprav-
ním značením, kvalitou chodní-
ků atd. Jak RM tyto informace 
vyhodnotí, je už jen na jejich čle-
nech, resp. na vládnoucí koalici.

Ing. Vladimír Matys, předseda    
dopravní komise a zastupitel města

STANOVISKA ODBORNÍKŮ
BYLA ROZHODUJÍCÍ

V  říjnu 2013 byl proveden au-
dit bezpečnosti a dopravně inže-
nýrské posouzení objízdné trasy 
pro opravu mostů ev. č. 15-040; 
15-041; 15-042; 15-043 zhoto-
vitelem společností EDIP s.r.o. 

Projektant na základě měření 
intenzity dopravy a technického 
stavu posoudil výkonnost všech 
křižovatek na objízdné trase a 
z výsledků propočtů byla navržena 
stavební úprava okružní křižovatky 
na Vojtěšském náměstí tak, aby se 
jednalo o trvalé opatření, s  tako-
vým   uspořádáním, aby se vylou-
čily přímé průjezdy křižovatkou a 
byla  zajištěna  bezpečnost chodců 
nasvětlením přechodů, popřípadě 
dělícími ostrůvky. I přes všechna 
opatření ze závěru auditu vyplývá, 
že okružní křižovatka na Vojtěš-
ském náměstí bude po dobu uza-
vírky vysoce zatížena dopravou, 

včetně nákladní. Z  tohoto důvo-
du byla navržena stavební úprava 
jako nezbytná. Ohledně dopravní 
nehodovosti byl úsek Masarykova 
- Liškova vyhodnocen jako třetí 
nejvyšší z objízdné trasy s hodno-
tou 2,14 [nehod/ 1mil. vozokm].

Zástupci Městského úřadu Li-
toměřice se pravidelně účastní 
kontrolních dnů na stavbě. Vlivem 
provozu dochází k  poškozová-
ní obrubníků při výjezdu z  ulice 
Mrázova, proto bylo objednáno 
ochranné zábradlí, které by mělo 
být instalováno na konci května.

Lze konstatovat, že poškozené do-
pravní značení (ohnuté, ulomené), 
včetně chodníků, je také záležitostí 
schopností jednotlivých účastníků 
provozu projíždět daným úsekem.

Ing. Venuše Brunclíková, vedoucí 
odboru územního rozvoje MěÚ

Cyklisto, sesedni z kola. Provizorní lávka, vybudovaná s cílem umožnit 
chodcům, maminám s kočárky a handicapovaným lidem přechod právě re-
konstruovaného Tyršova mostu, není určena cyklistům. K instalaci značek 
došlo s ohledem na nedisciplinovanost některých z nich, vlivem čehož došlo i 
k několika zraněním. Foto Eva Břeňová

V  Litoměřicích platí od konce dubna nový jízdní 
řád městské hromadné dopravy. Změny se týkají li-
nek 557 540 „D“ a 557 550 „B“, jejichž trasa byla do-
časně změněna v  souvislosti s  již ukončenou rekon-
strukcí kruhové křižovatky na Vojtěšském náměstí.

„Jízdní řád vrací provoz obou linek do původních tras. 
Opětovně jsou obsluhovány zastávky na Vojtěšském 
náměstí. Nově došlo k úpravě některých časů  jednot-
livých spojů tak, aby se zlepšila návaznost na vlaková 
spojení, pracovní  dobu významných zaměstnavatelů a 
na změny jízdních řádů  krajských linek, z nichž byly 
některé i zrušeny,“ vysvětlil vedoucí odboru dopravy 
a silničního hospodářství městského úřadu Jan Jakub.  

V souladu s aktualizovaným jízdní řádem MHD již 
nadále nejsou obsluhovány dočasně zřízené zastáv-
ky u hřbitova a u nových mrazíren na Michalovické 

ulici. Nepravidelně autobusy zajíždějí k zastávce ve 
Štursově ulici. V  jejich případě šlo pouze o přechod-
ný stav. Nadále  však platí, že linky MHD  s  ohledem 
na probíhající rekonstrukci Tyršova mostu neob-
sluhují želetické obchodní centrum „Na Soutoku“.

Ke změnám dochází po dohodě s provozovate-
lem MHD, společností BusLine Semily, a na zákla-
dě dílčích požadavků a přání občanů. „Vzhledem k 
tomu, že  se ne zcela naplnila dramatická očekávání 
se zvýšeným provozem a následnou nemožností pro-
jetí ulicí Na Valech a Mrázova, mimo časového úse-
ku kulminace ranní a odpolední dopravní špičky, 
vychází jako uspokojivější a smysluplnější provoz v 
původních řádných trasách i za cenu dílčích zpož-
dění v dopravních  špičkách,“ dodal vedoucí odboru 
dopravy a silničního hospodářství Jan Jakub.  (eva)

VÝLUKOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD MĚSTSKÉ
HROMADNÉ DOPRAVY BYL AKTUALIZOVÁN
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DISKUSNÍ FÓRUM
S PODNIKATELI
Zvýšit vzájemnou infor-

movanost a nastavit možnosti 
užší spolupráce mezi městem 
a podnikateli byly hlavní cíle 
„Podnikatelského fóra“, které se 
uskutečnilo 29. května v hradu. 

Vedení radnice chce syste-
maticky zlepšovat podmínky 
vedoucí k  rozvoji podnikání. K 
tomu však potřebuje znát názory 
a potřeby podnikatelů, aby na 
ně mohlo reagovat. Navíc jsou 
otevírány nové operační pro-
gramy. S  jejich využitím a za 
předpokladu spolupráce s podni-
katelským sektorem je šance rea-
lizovat řadu dalších, pro město 
prospěšných projektů. Více infor-
mací v příštím vydání RZ. (eva)



VÝBĚR DANÍ
JE ZHORŠENÝ 
Město registruje zhoršený výběr 

daní. Za první čtyři měsíce letošní-
ho roku výběr ve srovnání se stej-
ným obdobím loňského roku po-
klesl o zhruba devět milionů korun. 
V tuto chvíli jde o celostátní jev. 
   Litoměřicím však problémy zatím 
nehrozí. Rozpočet letošního roku 
totiž zahrnuje rezervu v daňových 
příjmech ve výši zhruba 6,5 milio-
nu korun. Letos jsou rozpočtovány 
daňové příjmy ve výši 253 milionů 
(bez daně z příjmů právnických 
osob placených obcí). Skutečnost 
za rok 2014 dosáhla výše 259,5 mi-
lionu korun. „Pokud se tedy naplní 
předpoklad Ministerstva financí, že 
jde pouze o přechodný výpadek a v 
ročním plnění by objem daňových 
příjmů neměl klesnout pod úroveň 
roku 2014, měla by být tato rezerva 
dostatečná,“ ujistila vedoucí eko-
nomického odboru městského úřa-
du Iveta Zalabáková. (eva)

JSTE VLASTNÍK 
VOZIDLA?

Ministerstvo dopravy vytvořilo 
novou webovou aplikaci, prostřed-
nictvím které si lze ověřit, zda je 
u vozidla správně zapsán vlastník 
vozidla. Aplikace je dostupná na 
webové adrese: www.dokoncete-
registraci.cz. Kontrolu lze provést 
na základě vložení čísla osvědčení 
o registraci vozidla. Po potvrzení 
jsou sděleny informace, zda je re-
gistrace vozidla dokončena, nebo 
je nutné registraci dokončit, tj. za-
psat vlastníka vozidla k určitému 
datu. Součástí aplikace jsou také 
údaje o počtu vozidel „v převodu“. 
Informace o vozidlech jsou k datu 
12. dubna 2015 a dále se budou 
pravidelně aktualizovat. (pm) 

Zhruba dvě stovky obyvatel 
přišly 13. dubna do domu kultury 
diskutovat o problémech Litoměřic 
s  vedením města, radními, za-
stupiteli, řediteli příspěvkových 
organizací a vedoucími odborů 
městského úřadu.  Jak vyplynulo 
z debaty, Litoměřičany nejvíce trápí 
nákladní auta projíždějící centrem. 
Označili je za TOP problém města.  
Po otevření Tyršova mostu žádají 
řešení.  
   Za druhý nejvážnější problém 
lidé označili dle jejich názoru 
neutěšený stav tržnice. Dále si přejí 
vybudovat workoutové hřiště, tedy 
venkovní posilovnu, obnovovat 
stávající a stavět nová dětská hřiště 
v  odpovídající kvalitě, vybudo-
vat sportovní ovál u Havlíčkovy 
základní školy, převést Domov U 
Trati na město, instalovat cvičící 
stroje pro starší generaci v  cen-
tru nebo zajistit kvalitní péči psy-
choterapie a psychiatrie. Do první 
desítky se vešla i renovace skate-
parku. Shodný počet hlasů pak dos-
taly založení výchovně vzdělávací 
farmy v areálu Zahrady Čech, ob-
nova zrušeného parkoviště u ná-
kupního centra Severka a častější 
odvoz tříděného odpadu, zejména 
plastů. 
  Definované problémy ověří 
internetová anketa, která byla 
v  následujících dnech spuštěna 
na webových stránkách Zdravého 
města Litoměřice. Poté budou 
předány radnici k řešení.
   Starosta Ladislav Chlupáč i 
tentokráte zdůraznil, že vedení 
města se problémy vzešlými z dis-

kusních fór odpovědně zabývá. 
Ne všechny je ale možno vyřešit 
hned. Jako příklad lze uvést pod-
poru bydlení pro nízkopříjmové 
skupiny obyvatel, tedy problém, 
který se loni umístil mezi prvními 
třemi. „Již máme zpracovaný pro-
jekt na stavbu 40 startovacích bytů 
v  kasárnách Dukelských hrdinů. 
Nyní čekáme na vypsání vhodného 
dotačního titulu, protože nelze 
takto finančně náročnou akci rea-
lizovat jen z rozpočtu města,“ uvedl 
starosta. 
   Obdobně byla dokončena projek-
tová dokumentace na realizaci cyk-
lotrasy od Terezínské kotliny přes 
Tyršův most do ulice Vavřinecké, 
což přímo souvisí s  požadavkem 

na zlepšení cyklodopravy ve městě, 
jež loni lidé označili za druhý 
nejvýznamnější. Dokumentace je 
nyní projednávána s  dotčenými 
orgány státní správy. Kromě toho 
došlo k  aktualizaci tras, průběžně 
byly osazeny dopravní značky na 
místa, která nevyžadují stavební 
úpravy. Loňský požadavek na 
úplné zrušení heren a automatů 
ve městě pak vedl k vydání obecně 
závazné vyhlášky zpřísňující pro-
voz stávajících heren, zamezení 
vzniku nových a omezení propa-
gace některých sázkových her. 
Na dodržování vyhlášky dohlíží 
městská policie, která provádí 
každý týden namátkové kontroly.    

 Eva Břeňová 

ZAVEDEN BYL NOVÝ SYSTÉM 
TÍSŇOVÉHO VOLÁNÍ

Počátkem červ-
na byl v  bý-
valém okrese 
L i t o m ě ř i c e 
spuštěn nový 
systém distri-
buce tísňových 

volání 156 (NSDTV-156).
Po vytočení tísňové linky 156 

z mobilního telefonu či pevné linky 
na Litoměřicku se volajícímu při-
hlásí hlasový automat s  nabídkou 
číselné provolby přímého spoje-
ní na příslušnou městskou policii 
(MP).   Stiskem čísla 1 – MP Lito-
měřice, stiskem čísla 2 – MP Roud-
nice n. L., stiskem čísla 3 – MP Ště-
tí. Volající tak bude moci zvolit, na 
kterou MP bude přímo spojen. Čís-

lo provolby lze stisknout až po při-
hlášení hlasového automatu. Nelze 
volat přímo např. 1561. Nedojde-li 
ke stisku žádného čísla provolby, 
bude volající automaticky přesmě-
rován do Litoměřic.

Systém je zaváděn za účelem 
zkvalitnění obsluhy volajících na 
linku 156, a to zejména z  mobil-
ních telefonů, kde není technicky 
možné zajistit vzhledem k přesahu 
buněk BTS (BTS - systém základ-
nových stanic mobilního operáto-
ra) mobilních operátorů, aby se vo-
lající dovolal na místně příslušnou 
služebnu městské policie vzhledem 
k jeho poloze v době volání tísňové 
linky 156. 
Pavel Frk, technik MP Litoměřice

Účastníci diskuse také měli možnost rozhodnout, kdo tentokráte získá od 
města příspěvek ve výši 10 tisíc korun. Nejvíce hlasů získal Hospic sv. Štěpá-
na. Foto Eva Břeňová 

Zastupitelé naprostou většinou 
hlasů neschválili převod „Domova 
U Trati“, ve kterém žije několik 
desítek seniorů, do správy města. 
Nabídku na bezúplatný převod 
movitého i nemovitého majet-
ku při zachování a provozování 
současných služeb učinil městu 
současný zřizovatel zařízení, 
kterým je Ústecký kraj. 
    Vzhledem ke snížení finančních 
prostředků v  rámci dotací kra-
je do sociální oblasti v  našem 
městě, které se mohou dotknout 
i provozu Domova U Trati, a 
na základě ústního příslibu, že 
zařízení bude Ústecký kraj provo-
zovat minimálně další dva roky, 
se rozhodli na pracovním jednání 
zastupitelstva přítomní zástupci 
politických subjektů nedoporučit 
převod zařízení na město. Jak ve 

svém vystoupení uvedl Tomáš 
Sarnovský (na snímku uprostřed), 
k  obdobnému názoru dospěli po 
pracovní schůzce i opoziční zastu-
pitelé.

„Osud domova, který se 
vyznačuje vysokou kvalitou služeb, 
nám však není lhostejný. Pokud 
by  kraj znovu uvažoval o převodu 
či zrušení předmětného zařízení, 
budeme o této záležitosti opět jed-
nat,“ uvedl místostarosta Pavel Gr-
und. Podle jeho informací však kraj 
s provozem zařízení v následujících 
třech letech nadále počítá.  (eva)

KAMIONY V CENTRU TRÁPÍ 
OBYVATELE LITOMĚŘIC

DOMOV KRAJI ZŮSTÁVÁ
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ŠKOLA NA VALECH MÁ
NOVÉHO ŘEDITELE

Základní škola Na Valech bude 
mít nového ředitele. Poté, co na 
svou funkci rezignoval k 30. červ-
nu Mgr. Petr Krňák, vyhlásilo měs-
to výběrové řízení. Přihlásilo se 
šest zájemců, přičemž nejvíce hlasů 
získal Mgr. Petr Klupák, pedagog 
litoměřického gymnázia. Petr Kr-
ňák, který svým rozhodnutím chce 
získat více času pro kariérní systém 
a mentoring pedagogů, na škole dál 
zůstává jako řadový učitel.       (eva)

NÁMĚSTÍ ZŮSTANE PRŮJEZDNÉ
Výkopové práce souvise-

jící s  rekonstrukcí plynovodu a 
vodovodu budou na Mírovém 
náměstí zahájeny 10. června a 
skončí v  polovině září, tedy do 
vinobraní. Do 8. června musí být 
z  důvodu bezpečnosti demon-
továny předzahrádky nacházející 
se na jižní straně náměstí.   Mírové 
náměstí zůstane po celou dobu 
průjezdné. Řidiči však musejí 
počítat se snížením počtu par-
kovacích míst. 

Výkopové práce se dotknou 
prostoru před radnicí, Komerční 
bankou a muzeem. „Město tento 
záměr nemohlo zakázat, i když jsme 
si vědomi faktu, že jde o hlavní turi-
stickou sezónu. Bohužel plynovod 
musí projít rekonstrukcí mimo top-
nou sezonu. Naším požadavkem 
proto alespoň bylo, aby obě 
společnosti práce zkoordinovaly a 
probíhaly, pokud možno, souběžně 
tak, aby termín realizace byl co 

nejkratší,“ vysvětlila již v  minulém 
vydání zpravodaje  vedoucí od-
boru územního rozvoje městského 
úřadu Venuše Brunclíková.  RWE a  
Severočeské vodovody a kanalizace 
považují s ohledem na nevyhovující 

technický stav potrubí plánovanou 
rekonstrukci za nezbytnou.

Práce budou z důvodu urychlení 
stavby probíhat i o víkendech, 
nicméně končit musejí s  ohledem 
na noční klid v 21 hodin.   (eva)

TAJEMNÍK ÚŘADU
PODAL VÝPOVĚĎ
Městský úřad je nyní bez tajem-

níka. Jeho povinnosti převzal sta-
rosta města poté, co podal z vlast-
ního rozhodnutí výpověď Ing. 
Karel Chovanec. 

Podmínkami výběrového řízení 
se na konci května zabývali radní 
města. Zda je  již vyhlášeno výbě-
rové řízení, nebylo do konce uzá-
věrky zpravodaje známo.       (eva)

PROMĚNA  AUTOBUSOVÉHO
NÁDRAŽÍ  SVIŽNĚ POKROČILA
Počátkem srpna bude uvedeno 

do provozu nové autobusové ná-
draží.  Jeho revitalizace totiž probí-
há dle harmonogramu.  

„Již byly dokončeny zemní práce 
na inženýrských sítích. V současné 
době dochází k instalaci veřejného 
osvětlení a montáži ocelové kon-
strukce, která  tvoří  základ zastře-
šení nového autobusového nádra-
ží, jehož stavba skončí do konce 
července.  Byla rovněž zahájena 
výstavba nových veřejných toalet 
a nový přechod pro chodce před 
vlakovým nádražím. Nyní probíhá 

jeho napojení na stávající chodní-
ky,“ nastínil aktuální stav technik 
odboru územního rozvoje měst-
ského úřadu Ladislav Pošík.
   Poslední fáze, kdy již bude v pl-
ném provozu nové autobusové 
nádraží, zahrnuje stavbu parkovi-
ště pro zhruba osm desítek aut a 
chodníků podél parkoviště u Pe-
nny marketu, včetně dobudování 
infrastruktury. Provoz autobusů už 
v té době bude veden po nové ko-
munikaci do ulice Marie Pomocné.  
Dokončení celého díla je plánová-
no na září. (eva)

OPRAVY KULTURNÍCH PAMÁTEK
POKRAČUJÍ I V LETOŠNÍM ROCE

Regenerace objektů nacházejících se v  městské 
památkové rezervaci (dále jen MPR) bude 
v  Litoměřicích i letos pokračovat. Město získalo 
z Ministerstva kultury v rámci „Programu regenerace 
městské památkové rezervace“ dotaci ve výši 1 milion 
645 tisíc korun, přičemž dalších 378 tisíc korun (10 %) 
přidá z vlastního rozpočtu a 1,3 milionu korun (40 %) 
činí podíl vlastníků nemovitostí.  

Město od ministerstva získalo o zhruba milion ko-
run více než loni. Prvně obdrželo maximální možnou 
výši dotace, která může činit až 50 procent celkových 
nákladů. „Je tomu tak díky nové koncepci, kterou 
jsme vypracovali pro roky 2015 až 2020 a jež byla od-
borníky vysoce hodnocena. Kompletně mapuje území 
MPR, stav nemovitých kulturních památek, obsahuje 
pasportizaci objektů a postup jejich budoucí obnovy,“ 
vysvětlila vedoucí odboru školství, kultury, sportu a 
památkové péče městského úřadu Andrea Křížová. 

Z  dotace a s  přispěním města i vlastníka objektu 
letos bude opravováno sedm objektů, například dům 
v Mostecké ulici (č.p. 232/4), klášter na Kapucínském 
náměstí  nebo kanovnický dům (č.p. 8) na Dómském 
náměstí. 

Subkomise regenerace městské památkové rezer-
vace při hodnocení dotazníků jednotlivých žadatelů 
o podporu vycházela z  výše ministerstvem přidělené 
finanční kvóty, dále přihlížela ke stavebnímu stavu 
dotčených objektů a k  tomu, jak vlastníci objektů 
průběžně udržují stavební stav kulturní památky 
z  vlastních prostředků. V  potaz byl brán i aktuální 
stav připravenosti obnovy, včetně toho, jak vlastníci 
dlouhodobě respektují zákon o státní památkové péči.

Bohužel Biskupství litoměřickému se nepodařilo 
získat z Norských fondů dotaci na revitalizaci kate-
drály sv. Štěpána, na kterou chtělo finančně přispět i 
město Litoměřice. (eva)

VY SE PTÁTE,
MY ODPOVÍDÁME

Dlouhodobě se mi nelíbí stav 
tržnice v centru města. Nepřipra-
vuje město její rekonstrukci? 

Jana Ptáčková
„Město má zpracovaný projekt 

revitalizace městské tržnice. Jeho 
součástí je mj. budování dřevo-
staveb jednotného charakteru, 
zpevnění plochy, výsadba zeleně, 
instalace nového mobiliáře a vybu-
dování sociálního zázemí. Náklady 
na realizaci jsou vyčísleny na zhru-
ba 10 milionů korun. Nicméně trž-
nice městu generuje příjmy z pro-
nájmu plochy trhovců. Proto by 
výše případné dotace byla výrazně 
nižší, než tomu bývá v  jiných pří-
padech.  Revitalizace tržnice proto 
v tuto chvíli není součástí rozpočtu 
pro letošní rok.“

Dana Svobodová,
odbor územního rozvoje MěÚ

Oranžově vidíme místo, kudy povedou výkopy na straně náměstí, kde stojí 
radnice. Obdobná situace bude i před muzeem a Komerční bankou. 

Na snímku vidíme základy ocelové konstrukce přístřešku nového autobuso-
vého nádraží. Foto Eva Břeňová 
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“Důležité je budovat hřiště a 
herní plochy pro děti všech 
věkových kategorií,”
domnívá se radní města

Litoměřice jsou pěkné město, dobře se v nich žije. Nicméně mají určité rezervy. 
Jednou z nich jsou hřiště a herní plochy pro děti všech věkových kategorií. 
Proč je důležité budovat dětská hřiště? Na dětských hřištích to vše začíná, děti 
se učí obratnosti, získávají kladný vztah k pohybu a potkávají se zde se svými 
vrstevníky. 
Funkčních dětských hřišť je u nás jako šafránu, bohužel převažují vysloužilé 
herní plochy, jako je například místo na Cihelně, které však ožije díky iniciativě 
litoměřických maminek a vyroste zde Rákosníčkovo hřiště. 
Ani vedení města nezaostává v těchto iniciativách. Herní prvky byly v loňském 
roce pořízeny na Střelecký ostrov, nové hřiště bylo vybudováno v rekon-
struovaných Jiráskových sadech, obnovou prošlo i dětské dopravní hřiště, kde 
tématem k zamyšlení by určitě bylo rozšíření provozních hodin. Rodiče by 
zcela jistě uvítali, kdyby si se svými dětmi mohli na „dopravák“ zajít také v 
sobotu dopoledne či v neděli. 
Co říci závěrem? Byl bych osobně moc rád, aby snahy města o oživování 
nevyužitých herních ploch neustávaly, a dařilo se tak budovat zázemí pro naše 
děti.

TÉMA: RADNIČNÍ ZPRAVODAJ MĚSTA LITOMĚŘICE 
Ing. Petr URBÁNEK / ANO 

„Co jste se v Radničním zpravodaji 
nedočetli?“
ptá se opoziční zastupitel 

Nevládní organizace Oživení provedla celo-
státní nezávislé hodnocení stovky periodik 
vydávaných jednotlivými obcemi v ČR. Dle 
tohoto hodnocení, zveřejněného na portálu 

www.hlasnatrouba.cz, zahrnoval litoměřický Radniční zpravodaj v roce 
2014 v průměru 54% příspěvků s politickým obsahem. Pouze 0.08% z to-
hoto obsahu představovaly alternativní názory a vše ostatní bylo politic-
kou propagací vedení radnice. Obstojí ve světle tohoto nezávislého hod-
nocení tvrzení, že Radniční zpravodaj byl vždy apolitický a že poskytoval 
vyvážené informace v souladu s tiskovým zákonem? Dle našeho názoru 
rozhodně nikoli a to i proto, že vedení radnice opakovaně odmítá uveřej-
nit některé příspěvky opozičních zastupitelů, což odporuje tiskovému zá-
konu. S nově zřízenou redakční radou se však pomalu začínají hýbat ledy 
a my věříme, že náš tlak na dodržování tiskového zákona zajistí postupné 
zlepšování této situace.
Kvůli absenci alternativních názorů se čtenáři dozvídají pouze polovinu 
pravdy o dění ve městě. Nikde se tak dosud například nedočetli, že město 
utratí ze svého rozpočtu za jedno volební období téměř 2,5 milionu Kč za 
mzdové náklady na nově zřízenou funkci uvolněného předsedy kontrolní-
ho výboru. Vždyť by šlo využít tyto peníze mnohem účelněji na podporu 
kultury, sportu, aktivit dětí a mládeže či seniorů nebo jiné veřejně pro-
spěšné účely. Skutečně někdo uvěří, že tato nově zřízená funkce přinese 
občanům města adekvátní užitek či byla zřízena spíše jako protislužba 
25letému zastupiteli z KSČM za podporu křehké koalice při hlasováních? 
Až Vás bude zase někdo přesvědčovat, že město nemá na některé aktivi-
ty dostatek finančních prostředků, vězte, že jich je dostatek. Nesmí však 
být zneužívány pro pár vyvolených, ale účelně vynakládány ve prospěch 
všech.

MUDr. Pavel KEJŘ / ODS 

„Zpravodaj města nesmí být 
zneužíván k propagandě 
politických subjektů,“ 
je přesvědčen radní města 

Radniční zpravodaj je trnem v oku za-
stupitelům za hnutí ANO 2011. Není 
se co divit. Informuje o všem, co se 
ve městě podařilo. Díky zásluze řady 

lidí je toho skutečně dost.  Bohužel ANO se chlubit nemá čím. 
Místo konstruktivní opozicí, jak slibovalo, je opozicí destruktivní. 
Obrovská řada interpelací, jejichž cílem bylo zjistit údajné nekalé 
praktiky, nepřinesla kýžený efekt. Ani nemohla. Žádní kostlivci 
totiž ze skříní litoměřické radnice nepadají. Proto je třeba medi-
álně pošpinit alespoň zpravodaj, který se vždy choval jako nepo-
litické médium.  
Hnutí ANO to však vadí, a tak na něj podalo žalobu. Nebyl mu 
totiž zveřejněn rozsáhlý povolební materiál, který byl pouhou 
propagandou myšlenek hnutí ANO, špiněním druhých a fakty ne-
podloženou kritikou politických konkurentů. Takový však do rad-
ničních novin nepatří, což potvrdil i právní výklad, který si rada 
města nechala vypracovat. 
A hodnocení, které si ANO zajistilo? Podle něj prý Radniční 
zpravodaj obsahuje 58 procent politických materiálů. Teprve při 
podrobném zkoumání kritérií zjistíte, že i informace o programu 
vinobraní z úst ředitelky Městských kulturních zařízení Litoměři-
ce nebo výsledky zápisů do mateřských škol prezentované ředitel-
kou školek jsou vnímány jako politický článek, neboť organizátory 
obou akcí jsou příspěvkové organizace města. Serióznost takového 
hodnocení proto netřeba komentovat. Každý nechť si utvoří obrá-
zek sám. 

Jaroslav RŮŽIČKA / KSČM

„Litoměřičtí zastupitelé spolu 
se členy komisí rady města za 
KSČM pracují jako tým,“ 
tvrdí zastupitel 

Litoměřičtí zastupitelé spolu se čle-
ny komisí rady města za KSČM pracu-
jí jako tým. Zapojili jsme se do kampa-
ně Ukliďme Česko a uklízet půjdeme i 

příští rok. Prosazujeme také vznik nových podzemních kontejnerů na území 
města, a proto hledáme nová vhodná místa. Velmi problematická je ale komu-
nikace napříč zastupitelstvem, která je často ovlivněna osobními animozitami. 
    Aktivně jsme vyjádřili své názory v rámci fóra Desatera problémů Litomě-
řic, a to zejména v oblasti dopravy, která je ve městě dlouhodobě problematic-
ká. Vzhledem k přetíženosti centra auty a nedostatku parkovacích míst proto 
prosazujeme v  některých hodinách bezplatnou MHD, aby se městu ulevilo. 
Parkováním v centru města v rámci parkovacích zón a jejich případných změn 
se bude zabývat i kontrolní výbor. Ze strany KV probíhá a dobíhá kontrola do-
držování podmínek souvisejících s pronájmem, údržbou a revitalizací areálu 
Zahrady Čech, zaměřená na ochranu oprávněných zájmů města. Kladu si za cíl, 
aby proběhla nestranně, objektivně a dokázala najít odpovědi na sporné otázky. 
    8. a 9. 5 jsme šli vzdát pietu padlým osvoboditelům i vězňům koncentračního 
tábora v Litoměřicích, jakož i všem obětem II. světové války. Nezapomínáme, že  
díky týmu osvoboditelů před 70ti lety můžeme dnes fandit týmu v národních 
dresech. Bohužel jsme při zapálení svíčky u hrobu generála Chábery zjistili, že 
toto významné místo není u vchodu na hřbitov řádně označeno, a proto budeme 
iniciovat nápravu.
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REHABILITAČNÍ AMBULANCE
MÁ  MODERNÍ ZÁZEMÍ 

Ve zcela nových prostorách fun-
guje od poloviny dubna ambulant-
ní rehabilitace Městské nemocnice 
v Litoměřicích. Do pavilonu B, kde 
nyní sídlí, byla přestěhována ze 
svých původních a  dispozičně již 
nevyhovujících prostor ve vstupní 
hale nemocnice. 

Slavnostně byl provoz ambu-
lantní rehabilitace v novém kabátě 
zahájen za účasti zástupců správní 
rady nemocnice, senátora Hassana 
Meziana, vedení města a lékařů a 
sester rehabilitačního oddělení. 

Nová ambulantní rehabilitace 
vznikla v  uvolněných prostorách 
3. nadzemního podlaží pavilonu 
B po uzavřeném psychiatrickém 
oddělení, kdy na polovinu chodby 
byly již v  roce 2013 přestěhovány 
čtyři samostatné ambulance 
(kožní, praktický lékař pro dospělé, 
klinická logopedie a klinická psy-
chologie).  Druhou samostatně 
uzavíratelnou polovinu chodby 

nyní tvoří právě ambulantní re-
habilitace. Zde je kromě recepce 
také tělocvična, kabinky pro 
elektroléčbu, vyšetřovna lékaře a 
samostatné pracovny ambulant-
ních fyzioterapeutů, včetně šatny a 

denní místnosti pro personál.  
Náklady na stavební rekon-

strukci celého 3. podlaží dosáhly 
3 milióny korun. Vybavení nových 
prostor ambulantní rehabilitace 
nábytkem stálo 600 tisíc Kč. (nk)

NOVÁ LŮŽKA JIŽ SLOUŽÍ
 PACIENTŮM INTERNY

Zcela novými lůžky od firmy 
Linet je od dubna kompletně vyba-
vena stanice B interního oddělení. 
Lůžka jsou elektricky polohovatel-
ná s možností individuálního nas-
tavení zádového a stehenního dílu, 
jsou vybavena pasivními antideku-
bitními matracemi, sklopnými zá-

branami, držáky na močové lahve 
a hrazdami se samonavíjecí ruko-
jetí. Součástí lůžek jsou také noční 
stolky s jídelní deskou. 12 lůžek je 
navíc vybaveno výškově nastavitel-
nými infuzními stojany. Předností 
nových postelí je také možnost 
prodloužení až na 215 cm.

„Jsem za nová lůžka moc ráda. 
Znamenají nejen vyšší komfort pro 
pacienty, ale díky možnosti elek-
trického polohování také velkou 
úlevu pro personál. Pochvalují si je 

jak sestry, tak i sanitáři,“ zhodno-
tila nové vybavení staniční sestra 
interny B Růžena Hanusková (na 
snímku vlevo).  

Část těchto lůžek byla pořízena z 
dotace Ústeckého kraje, zbylou část 
hradila nemocnice ze svých zdrojů. 
Celkově si pořízení nových lůžek 
na stanici B interního oddělení 
vyžádalo investici ve výši necelých 
1,3 miliónu korun, z toho dotace 
kraje představovala zhruba půl mi-
lionu korun. (nk)

NADĚJE PACIENTŮM S NÁDOREM PRSU
Unikátní operace nádoru prsu se letos 

uskutečnila v litoměřické nemocnici. Šlo o ope-
raci s použitím detektoru radiačního záření, tzv. 
gama sondy, při detekci sentinelové uzliny. Jde o 
metodu, která je pro pacienty mnohem šetrnější 
než dříve praktikované postupy. Nemocnice 
si pro tento zákrok gama sondu zapůjčila, ale 
pro další operace je v prvním pololetí letošního 
roku s ohledem na šetrnost zákroku a význam-
né zvýšení komfortu pacientů s  nádorem prsu 
plánováno zakoupení vlastního přístroje.

„Jedná se o velmi moderní a inovativní 
přístup při léčbě nádorů prsu,“ popsal chirurg 
litoměřické nemocnice Jaroslav Halamka, který 
operaci nádoru prsu za použití gama sondy 
vedl, a zároveň nabídl srovnání: „V  minulosti 
bylo jedinou možností pro reálnou šanci na 
přežití pacienta kompletní odejmutí prsu s ná-

dorem a odstranění všech spádových lymfatic-
kých uzlin v podpaží. Nádory prsu se totiž šíří 
především lymfatickými cestami a zachytávají 
se právě v lymfatických uzlinách, které jsou pro 
danou oblast spádové. Například pro prs a horní 
končetinu je to oblast podpaží.“ 

Výskyt onemocnění rakovinou prsu přitom 
není na Litoměřicku nijak zanedbatelný. V oblas-
ti Litoměřic a okolí každoročně onemocní karci-
nomem prsu 70–80 žen, přičemž kolem 50 žen 
je diagnostikováno ve velmi raném stádiu ne-
moci. „Především jim je pak určeno řešení j e -
jich onemocnění chirurgick- ým 
zákrokem, kdy je zachována převážná část prsu 
a odstraněna pouze sentinelová uzlina,“ uzavřel 
chirurg Halamka.

Naděžda Křečková, 
odd. marketingu, vnitřního auditu a kvality

MEZI ŠPIČKU CHCE 
NEMOCNICE I LETOS

I v  letošním roce se nemoc-
nice aktivně zapojila do celos-
tátního hodnotícího projektu 
Nemocnice ČR, který začátkem 
února odstartoval svůj již 10. 
ročník. Projekt, jehož nositelem 
je nezisková organizace Helath-
Care Institute (HCI), je zaměřen 
jak na hodnocení spokojenosti 
hospitalizovaných i ambulantních 
pacientů a zaměstnanců, tak i na 
hodnocení finančního zdraví ne-
mocnic. Výstupem z těchto šetření 
jsou srovnávací žebříčky českých a 
moravských nemocnic.

Hodnocení probíhá formou 
vyplňování dotazníků, a to buď 
vytištěných, které pacienti dosta-
nou v  nemocnici a mohou je 
vyplněné vhodit do sběrných 
boxů, tak i elektronických, které 
jsou k  dispozici na internetových 
stránkách HCI. Hlasování bude 
probíhat do 31. srpna 2015.

V  předchozích ročnících pro-
jektu se litoměřická nemocnici 
umisťovala na předních příčkách, 
a to jak v rámci ČR, tak kraje.  (nk)

Přestřižení pásky se ujali (zleva) Miroslav Jiránek (předseda dozorčí rady nemoc-
nice), Ladislav Chlupáč (starosta města), Zoran Nerandžič (primář rehabilit.
oddělení) a Radek Lončák (předseda správní rady nemocnice).Foto Eva Břeňová 

Chirurgové při operaci nádoru prsu s  použitím 
tzv. gama sondy. Její použití dobu výkonu 
výrazně zkracuje. Foto Naděžda Křečková

NOVÁ KNIHOVNA. Velkému 
zájmu pacientů se těší knihovna, 
která vznikla letos na stanici LDN 
D v  bývalé jídelně, která je nyní 
využívána jako ergoterapeutická 
dílna. Přístup sem mají pacienti 
všech pěti stanic lůžek dlouhodobě 
nemocných. Mezi aktivní čtenáře 
patří i Vladimír Prošek. (nk)
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SEZÓNA NA VÝSTAVIŠTI  POKRAČUJE
Zahrada Čech odstartovala 

jarní sezónu, v  průběhu které se 
uskutečnilo již několik méně či 
více úspěšných akcí.  První byla 
tradiční jarní prodejní akce Tržnice 
Zahrady Čech, poté následovaly 
Úsporné bydlení a Festival relaxu a 
nakonec oblíbený Autosalon. 

JARNÍ TRŽNICE
SPLNILA OČEKÁVÁNÍ

Stále se můžeme pyšnit tím, že 
jarní Tržnice Zahrady Čech patří 
mezi nejvyhledávanější prodejní 
veletržní události ČR. Potvrdil to i 
letošní rok.

Dubnová Tržnice nabíze-
la vyhledávaný sortiment pro 
všechny zahrádkáře, kutili či 
chalupáře. Jarní výstava se opět 
zařadila mezi velmi úspěšné akce. 
Vysoká návštěvnost a nárůst 
počtu vystavovatelů splnily nejen 
očekávání ze strany organizátorů, 
ale i z  pohledu vystavovatelů, 
prodejců i samotných návštěvníků. 

Letošní ročník byl specifický 
tím, že byly tematicky rozčleněny 
jednotlivé pavilony a venkovní 
sektory. Cílem bylo návštěvníkům 
zjednodušit orientaci v  prostoru. 
Nechybělo ani slavnostní zahájení 
výstavnické sezóny v Litoměřicích, 
kterého se zúčastnili organizátoři 
výstavy a představitelé města. 
Všichni si prošli celý areál a stejně 
jako v  loňském roce se nejdéle 
zdrželi v pavilonu T, kde obdivova-
li rozšířenou expozici drobného 
zvířectva.

VÝSTAVY BYDLENÍ A
RELAX NEZAUJALY 

Za velmi krátkou dobu, dva 

týdny po Tržnici, proběhla výstava 
Úsporné bydlení a Festival re-
laxu. Tuto akci nepovažujeme za 
úspěšnou. Negativním faktorem 
výstav byla kolize hned s několika 
probíhajícími akcemi nejen v blíz-
kém okolí, a to cyklistickým 
závodem Litoměřická dlažba, 
Řipskou poutí, veletrhem Mobi-
tex v  Brně či Jarní Florou Olo-
mouc. Samotný zájem ze strany 
návštěvníků také nebyl vysoký, 
proto jsme došli k  rozhodnutí, že 
takto tematicky zaměřenou akci 
nebudeme organizovat samostatně. 
V příštím roce ji připojíme k jedné 
z nejnavštěvovanějších a tematicky 
nejbližších výstav Zahrady Čech – 
jarní prodejní výstavě Tržnice Zah-
rady Čech. 

Naším cílem je vytvořit pro 
věrné obchodní partnery, kteří se 
na výstavě Úsporné bydlení a Festi-

val relaxu v loňském i letošním roce 
prezentovali, možnost zapojit se do 
výstavy, která má několikanásobně 
vyšší návštěvnickou základnu. 

NA AUTOSALON PŘIŠLO
15 TISÍC NÁVŠTĚVNÍKŮ

Další úspěšnou akcí Zahrady Čech 
byl Autosalon. Ve dnech od 15. do 
17. května prošlo branami výstaviště 
15 tisíc návštěvníků. Nejsilnějším 
dnem byla sobota, což dokazuje 
ranní kolaps na pokladnách, kde 
se ještě před otevírací dobou tísnila 
řada návštěvníků.

Výrazný nárůst byl i z pohledu 
vystavovatelského. Představily se 
značky Škoda, VW, Kia, Peugeot, 
Suzuki, Isuzu, Renault, Dacia, Opel, 
Seat, Hyundai, Mitsubishi, Fiat, Nis-
san, Citroen, Lexus, Toyota, John 
Deer, Iveco, Case, Steyr, Lotus a 
další. Nechyběly obytné vozy, skú-

try, profesionální hasičská technika, 
včetně ukázek záchranných prací, 
závodní vozy od několikanásobných 
mistrů ČR nebo dakarský speciál či 
tahač. Specialitou letošního ročníku 
byla Roadshow Fabia 2015, kde byl 
mimo jiné premiérově představen 
nový model vozu Fabia Monte 
Carlo.  Nová Fabia přitom nebyla 
jedinou novinkou na Autosalonu, 
všichni vystavovatelé se pyšnili 
akčními novými modely.

V sobotu pak proběhl 32. ročník 
Mezinárodního srazu veteránů. 
Nedělní den patřil motorkářům s 
jejich spanilou jízdou. 

Jako správní fandové jsme pro 
návštěvníky připravili v neděli ob-
rovskou LED obrazovku, na které 
jsme promítali zápas MS v hokeji o 
3. místo, kam postoupil náš tým.

KULTURNÍ PROGRAM
BUDE ROZŠÍŘEN

Úsporné bydlení, Festival relaxu i 
Autosalon vždy doprovázel kulturní 
program. Na výstavišti letos již zaz-
pívala Leona Machálková, skupina 
Verona a kapela Legendy se vrací. 
Pro příští rok plánujeme rozšířit i 
jarní Tržnici Zahrady Čech o kul-
turní dění.

M.  Mokrá,vedoucí obchodu ZČ

KALENDÁŘ AKCÍ
 6. 6. Koncert Tři sestry 

 20.6. Jahodové slavnosti

 20. 6. Ples růží

 25. 6. Den určený dětem

 17. 7. – 18. 7. Cykloland

Tradičně nosnou částí jarní Tržnice byly firmy z oboru zahradnictví. Vys-
tavovatelé/prodejci zabrali plochu ve venkovní části areálu o rozměru více 
než 2 100m2 a počet vystavovatelů přesáhl číslo 210. Na vnitřní ploše o 
rozměru 1 300m2 se prezentovalo 110 prodejců. Foto Eva Břeňová

ZMĚNA V KONÁNÍ FARMÁŘSKÝCH
TRHŮ VYVOLALA DISKUSI 

Ve druhé polovině dubna se uskutečnily první farmářské trhy, organi-
zované společností Zahrada Čech. Od té doby se opakují ve dvoutýden-
ních intervalech. Na zhruba dvaceti stáncích lidé mohou zakoupit čerstvé 
ovoce a zeleninu, sušené ovoce, bylinky, koření, ovocné šťávy, džusy, 
mošty, pečivo, domácí uzeniny, zabíjačkové pochoutky, uzené ryby, houby, 
řecké speciality, mléčné výrobky, kávu a různé další produkty. Nechybí ani 
sadba, květiny hrnkové i řezané či ručně tvořené výrobky. 

Farmářské trhy však místo loňských sobot probíhají letos každou 
druhou středu od 10 do 17 hodin. Tato změna zavdala příčiny k diskusi, 
neboť se objevily jak souhlasné, tak i ke změně kritické hlasy.

 „Středa se nám zdála být vhodnější, neboť nedochází ke kolizi s ostatní-
mi farmářskými trhy v okolí. Navíc sem přijíždějí i prodejci, kteří by v so-
botu nepřijeli. Všední den nám navíc umožňuje prodloužit otevírací dobu 
až do odpoledních hodin,“  vysvětlila  vedoucí obchodu Michaela Mokrá.

Radní města a jednatel společnosti Zahrada Čech Lukas Wünsch roz-
poruplné reakce očekával. „Až trhy proběhnou čtyřikrát, tedy na konci 
května, změnu vyhodnotíme a rozhodneme se, jak pokračovat dál, aby to 
bylo ku prospěchu jak nakupujících, tak prodávajících,“ konstatoval. (eva)

Stylově se na první farmářské trhy oblékl prodejce rozmanitých sýrových 
pochoutek, který se netajil svým původem z Oravy. Foto Eva Břeňová
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VÝSTAVA V HRADU JE POCTOU KOMIKOVI
„Tatínku, promiň mi to,“  

pronesla 4. května Irena Pettricho-
vá, dcera slavného komika Felixe 
Holzmanna, před fotografií svého 
otce.  Na mysli přitom měla fakt, 
že komik s  nezaměnitelným hu-
morem zůstal i přes věhlas, kterého 
dosáhl, až do své smrti především 
skromný. Učinila tak v  den 
slavnostní vernisáže výstavy, jež je 
poctou a zároveň vzpomínkou na 
jeho umění. 

Centrum cestovního ruchu 
vernisáží výstavy odstartovalo no-
vou turistickou sezonu. Akce se 
zúčastnilo zhruba 150 lidí, mezi 
nimi i dcera Felixe Holzmanna, 
manželka Bärbel Greif Holzman-
nová nebo akademický sochař Li-
bor Pisklák, autor Holzmannovy  
bronzové busty instalované na 
Mírovém náměstí na fasádě domu, 
v němž komik žil s rodiči.

Vernisáž zahájili členové di-
vadelního spolku Loudidlo, 
kteří osobitým způsobem a   

prostřednictvím citátů známých 
osobností připomněli základní 
údaje ze života baviče, pro kterého 
byl typický tralaláček, černé brýle 

na nosu a notná dávka natvrdlosti. 
Tu zcela věrohodně předvedli  i 
v  několika již legendárních scén-
kách. Kulturní program zpestřilo 

také  vystoupení saxofonového 
kvarteta a flétnového soubo-
ru Základní umělecké školy 
Litoměřice. 

Ředitelka CCR Anna Matulová 
věří, že výstava, přístupná do konce 
října každý den v  týdnu od 10 do 
16 hodin, zaujme i německé turisty. 
Právě německy hovořící návštěvníci 
tvoří většinu zahraniční klientely, 
která navštíví město Litoměřice. 
„Felix Holzmann totiž byl znám a 
oblíben i v Německu, kde řadu let 
žil a veřejně vystupoval,“ upozorni-
la ředitelka Matulová. 

Návštěvníci výstavy instalované 
ve správní budově na nádvoří hradu 
uvidí řadu civilních fotografií 
z  komikova života, snímky z 
vystoupení, několik autentických 
předmětů, které používal v  již 
legendárních scénkách, včetně 
rozprašovače lesní vůně. Texty jsou 
v  českém i v  německém jazyce. 
Vstupné pro dospělého činí 25 
korun, pro děti do patnácti let 10 
korun. Eva Břeňová

Návštěvnost Litoměřic stoupá. V loňském roce 
prošlo infocentrem v  podloubí radnice 40  131 
návštěvníků. O rok dříve jich bylo o téměř deset 
tisíc méně (30  750). Přestože rok 2013 negativně 
poznamenala povodeň, byl údaj zhruba srovnatelný 
s rokem 2012, kdy služeb infocentra využilo 29 400 
návštěvníků. 

„Zde však musíme vzít v úvahu, že další turisté 
navštíví město, aniž by našich služeb využili. Třeba 
navštíví galerii, muzeum nebo si prohlédnou 
Litoměřice sami bez průvodce,“ poukázala na 
důležitý fakt vedoucí infocentra Hana Mildová.  

Důležitý z  hlediska turistického ruchu proto 
může být i údaj o tom, kolik lidí ve městě přespalo. 
Zatímco v  roce 2012 provozovatelé hotelů a 
penzionů zaznamenali 33 426 tzv. lůžkonocí,  loni 
jich bylo již 39 152. V povodňovém roce 2013 pak 
pouze 29 066. Jde o údaje evidované ekonomickým 
odborem městského úřadu, vypočítané z poplatku 
za lůžko.

Při pohledu na loňský rok tak město 

prostřednictvím poplatku z  ubytovací kapacity 
(6 Kč / 1 lůžko) obdrželo 234  912 korun. „Při 
předpokladu průměrné ceny za nocleh 800 korun a 
průměrné útraty 500 korun tak místní podnikatelé 
mohli utržit díky počtu přenocovaných zhruba 
51 milionů korun,“  vypočítává Anna Matulová, 
ředitelka Centra cestovního ruchu Litoměřice, 
které je zároveň i provozovatelem infocentra. Podle 
jejího názoru tyto údaje svědčí o tom, že turistický 
ruch v Litoměřicích nestagnuje, ba naopak stoupá. 
Což je ku prospěchu nejen celého města, ale i lidí 
zde podnikajících nebo jen žijících. (eva)

TITUL ŠAMPIONA  LITOMĚŘICKÉHO 
HROZNU 2015 ZÍSKÁ LAHOFER

Rulandské šedé, ročník 2013, 
z vinařství Lahofer  bude 6. června 
v hradu vyhlášeno šampionem Lito-
měřického hroznu 2015. Rozhodla o 
tom porota v průběhu soutěže, která 
se jako předskokan Hroznu uskuteč-
nila 15. května v sále hradu. 

Čtrnáct porotců, kteří degustovali 
vzorky ve dvou komisích, nevybíra-
lo pouze šampiona výstavy, ale i ví-
těze ostatních kategorií. Za nejlepší 
bílé suché zvolili porotci Neuburské, 
opět z vinařství Lahofer. Stejná firma 
získala nejvyšší počet bodů i v kate-
gorii bílých sladkých vín, a to pro 
Rulandské šedé. Mezi polosladkými 
se nejvyššího ocenění dostalo Pálavě 
od vinaře Pavla Skráška.V  katego-
rii růžových vín zvítězilo vinařství 
Hanzel a jeho Svatovavřinecké rosé. 
Vinařství Podrábský pak získá díky 
Svatovavřineckému medaili za nej-
lepší červené.

„Do soutěže bylo přihlášeno 75 
vzorků ze 14 vinařství, což je o zhru-
ba dvě desítky více než loni,“ infor-

movala ředitelka soutěže a vedoucí 
hradu Lenka Gottwaldová.

Předání medailí proběhne 
v  rámci soutěžní, prezentační a 
prodejní akce  Litoměřický hrozen 
2015, která se v  hradu uskuteční 
6. června. Celodenní program 
začíná již v 10 hodin a skončí ve 20 
hodin. Chybět nebude cimbálovka, 
ani vystoupení Rosti Pechouška. 
„Věřím, že interiér hradu, stejně jako 
jeho nádvoří nabídnou příjemné 
chvíle k posezení při kvalitní hudbě 
a dobrém víně, které do Litoměřic 
přiveze 20 vystavovatelů,“ uvedla 
Lenka Gottwaldová.

Vstupenky na akci jsou slosova-
telné. Návštěvníci mohou vyhrát 
atraktivní ceny, mezi nimi i ubyto-
vání ve vybraných hotelích, mimo 
jiné i ve znojemském hotelu Laho-
fer.  Ke koupi jsou již nyní za 100 
korun v předprodeji v recepci hradu 
nebo prostřednictvím e-shopu. Že-
tony nutné k  degustaci zakoupíte 
na místě. (eva) 

BRITSKÝ WEB ZAŘADIL LITOMĚŘICE 
MEZI HVĚZDNOU SPOLEČNOST

Nejen Praha, Kroměříž, Český Krumlov nebo Mariánské Lázně, ale i 
Litoměřice patří mezi nejkrásnější města v České republice. Prestižní britský 
cestovatelský web culturetrip.com  dokonce zařadil město se 24 tisíci oby-
vateli, ležící na soutoku Labe a Ohře, mezi desítku nejkrásnějších měst,  které 
stojí za to v Čechách navštívit. Web přitom měsíčně navštíví více než dva 
miliony čtenářů. Dalších 300 tisíc lidí sleduje jeho články na sociálních sítích.

„Podívejte se na naši TOP desítku a začněte balit,“ vyzývá čtenáře autorka 
článku Lani Seelinger. Litoměřice přitom ve hvězdné společnosti Prahy a 
dalších měst popisuje jako klidné místo s renesanční a barokní architektu-
rou, kterému  dodává kouzlo i okolní hornatá oblast. Za vzrušující označuje 
síť podzemních tunelů, z  nichž část je otevřena veřejnosti. Upozorňuje, 
že Litoměřice jsou vzdálené jen hodinu od Prahy a jsou ideálním místem 
k výletu. 

Fakt, že se Litoměřice dostaly na britském webu mezi desítku nejkrásnějších 
měst v  České republice, lze bez váhání označit za prestižní záležitost.  
Ostatně město mělo vždy velký potenciál - bohatou historii, cenné historické 
památky, vše umocněné polohou v srdci Českého středohoří. „To by však 
bylo málo, pokud by se zde nepotkalo mnohaleté úsilí radnice o obnovu 
památek, revitalizaci zeleně, dohled památkářů, ale i schopnost čerpat dot-
ace z evropských fondů, které obnovu umožňují,“ zdůrazňuje marketingová 
manažerka Centra cestovního ruchu Litoměřice Martina Vondráková. Zás-
luhu však nesou i aktivní obyvatelé města, kteří neváhají vyjádřit svůj názor 
a podílet se na jeho dalším směřování.  

Nejen pracovníci Centra cestovního ruchu přitom věří, že řada čtenářů 
britského cestovatelského webu se přečtením článku Lani Seelinger nechá 
zlákat k návštěvě města. Eva Břeňová 

POČET TURISTŮ
VE MĚSTE ROSTE

Dcera Felixe Holzmanna a jeho manželka byly mezi prvními návštěvníky, 
kteří zhlédli výstavu intalovanou v hradu. Foto Eva Břeňová 
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KAMPAŇ SENIORY ZAUJALA 
Kampaň „Místa v  Litoměřicích 

přátelská seniorům“ zaujala. Zhru-
ba stovka aktivních důchodců 
si vyzvedla startovací kartičky 
a účastnilo se akcí, které pro ně 
Zdravé město Litoměřice ve spolu-
práci s partnery připravilo. 

Například na návštěvu sídla 
městské policie spojenou s besedou 
dorazilo šest desítek lidí.  Obdobně 
vysoký zájem byl i o přednášku 
v  nemocnici, kde chirurg Jaro-
slav Halamka hovořil o chronické 
žilní nedostatečnosti, a další již 
uskutečněné akce. 

Téměř dvě desítky akcí určených 
seniorům starším 60 let probíhaly 
v rámci 3. ročníku kampaně od 27. 
dubna do 2. června.             (eva) 

SOUTĚŽ JE URČENA
PŘÍZNIVCŮM FAIR TRADE
Litoměřice jako jedno z prvních 

měst v  České republice získalo 
statut fairtradového města. Nyní 
přichází se soutěží pro všechny 
příznivce fair tradu, který propa-
guje spravedlivý obchod tím, že 
dává pěstitelům, řemeslníkům a li-
dem z rozvojových zemí příležitost 
uživit se vlastní prací za důstojných 
podmínek.

V Litoměřicích je totiž řada míst, 
kde lze zakoupit fairtradové výrob-
ky. Patří mezi ně například čajovna 
Hóra, restaurace La Karotka nebo 
kavárny Fér kafe a Orbis. Káva 
přitom patří mezi nejtypičtější 
fairtradové výrobky. Prodejní mís-
ta zapojená do soutěže jsou uvede-

na na kartě, kterou si je možno od 
9. května do 23. srpna vyzvednout 
v  infocentru v  podloubí radnice. 
„Věřím, že další místa, kde se 
prodávají fairtradové výrobky, nám 
lidé pomohou objevit,“  pozname-
nala koordinátorka projektu Hana 
Tobiášová z  oddělení projektů a 
strategií městského úřadu. 

Ti, kteří nakoupí fairtradové  
produkty v minimálně šesti provo-
zovnách a nechají si v nich soutěžní 
kartu orazítkovat, obdrží zajímavé 
ceny.  Soutěžní kartu je třeba 
odevzdat do 23. srpna v  infocen-
tru. Vyhlášení výsledků a předání 
cen proběhne 4. září v 15 hodin na 
Mírovém náměstí. (eva)

MÓDNÍ PŘEHLÍDKA
PRO LIDI V NOUZI
Naděje připravuje ve spolupráci 

se společností Charme módní pře-
hlídku spojenou s  dražbou mode-
lů. Koná se 5. června od 17 hodin 
v parčíku u Lodního náměstí. Jako 
modely a modelky uvidí návštěvní-
ci terénní pracovníky a lidi bez do-
mova, kteří se i podílejí na přípra-
vách akce. Předváděné a dražené 
modely daroval boutique Charme. 
Večerní program zahájí imitátor 
Petr Jablonský, zahraje kapela Rosti 
Pechouška a písničkář Pavel Dobeš, 
večerem provede Šárka Marková. 
Hasiči předvedou  záchranu tonou-
cího a postup při vystříhání zraně-
ného z havarovaného vozidla. 

Hlavním cílem akce je získání 
finančního obnosu na zajištění te-
rénní zdravotní pomoci lidem žijí-
cím na ulici.

Petra Smetanová,
ved. litoměřické pobočky Naděje

SENIORŮM ZAZPÍVÁ
EVA S VAŠKEM

Město pořádá pro seniory již 
15. ročník akce „Přijďte mezi 
nás“. Odpoledne  s malým ob-
čerstvením a kulturním pro-
gramem se uskuteční ve středu 
17. června od 14 hodin v domě 
kultury. Seniorům zazpívají 
jimi oblíbení zpěváci – Josef 
Zíma a Eva s  Vaškem. Vstup 
zdarma. (js)

RODINY V AKCI! 
ŽÍT LZE AKTIVNĚ

V  Litoměřicích byl 1. května 
zahájen druhý ročník kampaně 
„Místa v  Litoměřicích přátelská 
rodině“. Až do 18. října proběhne 
v  rámci kampaně téměř 30 akcí. 
V průběhu května se například již 
uskutečnilo pohádkové dopoledne 
se Sváťou, akce Waldorfské inicia-
tivy v knihovně, outdorové cvičení 
pro matky a dcery, strollering, 
cvičení rodičů s kojenci a batolaty, 
procházka se Severem apod.
Na jaké další akce se můžeme těšit? 
5. 6. Muzejní noc. Husité / zábavně 
- naučná hra pro děti, rodiče i 
prarodiče v knihovně (18 – 21 h.)
6. 6. Obrázek z  papíroviny. 
Dílnička pro všechny generace 
v Dílně ručního papíru ( 16 – 17 h.)
12. 6. DUN DUN / Festival in-
spirovaný Afrikou v parku V. Havla 
(13.30 – 18.00 h.)
13. 6. Já na bráchu, brácha na 
mě / cyklistický etapový závod na 
dětském dopravní hřišti (13 – 17 h.)
20. 6. Když do Litoměřic přišli 
Husité /komentovaná prohlíd-
ka spojená s  úkoly a tvořením 
v muzeu (10 – 11.30 h.)
25. 6. Jóga pro dva / pro všechny 
generace (17 – 18 h. v Magnolii)
11. 7.  Výlet / Za ledovými jámami 
na Plešivec (sraz v  9 h. před kni-
hovnou)
18. 7. Když do Litoměřic přišli 
Husité / komentovaná prohlíd-
ka spojená s  úkoly a tvořením 
v muzeu (10 – 11.30 h.)
Informační brožury se starto-
vacími kartami je možno si vyz-
vedávat v  knihovně. Kampaň  
připravili členové „Skupiny ko-
munitního plánování sociálních 
služeb pro rodinu, děti a mládež“ 
spolu s  dalšími partnery v rámci 
kampaně 30 dní pro neziskový sek-
tor. (dd)

LIDÉ V PARKU SPOLEČNĚ SNÍDALI

V  Jiráskových sadech se v  sobotu 9. května sešlo 
kolem 70 lidí na pikniku Férová snídaně. Podpořili 
tak fairtradové a lokální pěstitele. Litoměřičané tím 
dali jasně najevo, že je zajímá, kdo a za jakých pod-
mínek pro ně pěstuje například čaj, kávu nebo zele-
ninu a ovoce. Piknik proběhl na Světový den pro fair 
trade. V celé ČR snídalo 5 200 lidí na 137 místech.

Voňavé bábovky, chutné pomazánky se surovinami 
od místních pěstitelů, doma upečené pečivo, fairtra-
dová káva, čaj nebo kakao. To byly nejčastější po-
chutiny, které si účastníci doma připravili a přinesli 
s sebou na férový piknik. Již tradičně jsme soutěžili „O 
nejlepší fairtradovou buchtu“. Tři nejlepší kuchařky 
byly odměněny dárkovými balíčky s fairtradovými 
produkty. Navíc udělila porota speciální cenu za 
domácí férový chleba. Malí i velcí účastníci férové 
snídaně si s chutí zasoutěžili v  jízdě na všem, co má 
kolečka, a vyzkoušeli si tak nově zrekonstruované 
dětské dopravní hřiště. Odměny v  této soutěži byly 
také fairtradové.

„Férové snídaně jsou příjemnou komunitní akcí, 
během které se setkávají aktivní jednotlivci i rodiny, 
kteří přemýšlí o dopadech svého spotřebního cho-
vání. Loni se piknikovalo na 119 místech republiky 
a nečekali jsme, že letos počet překonáme,“ sdělil ce-
lorepublikový koordinátor Stanislav Komínek z nezis-
kové organizace NaZemi, která akci zastřešuje

Hana Tobiášová, za Fairtradové město Litoměřice

Účastníci férové snídaně. Foto Petra Dostalová

Strážníci seniorům ukázali, jak funguje městský kamerový systém, a poté i 
předvedli pomůcky, které při své práci používají. Foto Eva Břeňová
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FESTIVAL DUN DUN BUDE 
OPĚT INSPIROVANÝ AFRIKOU

V  Litoměřicích proběhne festi-
val inspirovaný Afrikou. Rytmy af-
rických bubnů a jejich zvuky DUN 
DUN rozezní park Václava Havla 
v pátek 12. června, kdy se skuteční 
druhý ročník akce, která se loni 
setkala s mimořádným úspěchem. 
Pokud dorazíte v  africkém 
kostýmu, čeká na vás odměna.

Africké tržiště se otevře ve 
13.30 hodin, kdy začíná i dopro-
vodný kulturní program. „Chybět 
nebude módní přehlídka z Tanza-
nie, hudební vystoupení, několik 
výtvarných workshopů, čtení pro 
děti, malování na obličej nebo živá 
zvířátka. Občerstvení na vás čeká 
fairtradové a většinou s nádechem 
Afriky. Opět můžete akci podpořit 
tím, že přinesete kolo, které již 
nepotřebujete. Následně bude zas-

láno dětem do Afriky. Na festivalu 
proběhne i veřejná sbírka na vy-
bavení keňské základní školy Nde-
re,“ upozornila jedna z organizá-
torek Hana Tobiášová. Akci zpestří 
výstavy Afrika objektivem Tomáše 
Kravky a Děti dětem. 

Hledáte důvod, proč se akce 
zúčastnit? „Protože můžete být 
součástí prima atmosféry a dosta-
nete příležitost potkat se s  lidmi, 
kteří mají zkušenosti s  Afrikou. 
Zároveň nasajete něco z  africké 
podmanivosti,“ zve na akci Re-
nata Rokůsková, předsedkyně 
litoměřického sdružení Shine-
Bean, které pomoc v  Keni 
zprostředkovává a společně s 
Fairtradovým městem Litoměřice 
akci organizuje. (eva)

LITOMĚŘICE SE PRVNĚ 
POKUSÍ ZÍSKAT „ÁČKO“

Již 13 let se Litoměřice řadí mezi 
Zdravá města. Členem Národní 
sítě Zdravých měst ČR jsou od 
roku 2002 a od roku 2008 obha-
jují umístění v Kategorii „B“ místní 
Agendy 21 (MA21). 

Být Zdravým městem znamená 
organizovat řadu kampaní, ku-
latých stolů, veřejných diskusních 
fór, nejrůznějších akcí pro mla-
dou generaci i pro seniory, ale také 
zkvalitňovat systém řízení veřejné 
správy, zavádět různé standardy 
kvality nejenom v oblasti životního 
prostředí a energetiky. 

Aktivní přístup Litoměřic je 
dlouhodobě oceňován jak doma, 
tak v  zahraničí. Z  tohoto důvodu 
se Litoměřice pokusí v  letošním 
roce získat umístění v  kategorii 
„A“. Tento postup schválilo zastu-
pitelstvo města na svém zasedání 
dne 29. ledna letošního roku.  Do 
konce února vypracovali a odevz-
dali pracovníci městského úřadu 

deset auditů udržitelného rozvoje 
za oblasti veřejná správa a územní 
rozvoj, životní prostředí, udržitelná  
spotřeba a výroba, doprava a mo-
bilita, zdraví obyvatel, místní eko-
nomika a podnikání, vzdělávání 
a výchova, kultura a místní tra-
dice, sociální prostředí a globální 
odpovědnost. V  květnu město 
navštívili oponentní experti, kteří 
se sešli se členy pracovních skupin 
jednotlivých oblastí. O výsledku 
rozhodne Pracovní skupina MA21 
při Radě vlády pro udržitelný roz-
voj na podzim 2015. 

Myšlenkou Zdravých měst je 
promyšlený postup k  tomu, co 
si určitě přeje každý z  nás – život 
v  příjemném prostředí, které 
můžeme ovlivnit nejen svým cho-
váním, ale i aktivním přístupem. 
Uvidíme, jak naše snažení posoudí 
odborníci.

Petr Hermann,  politik 
Zdravého města Litoměřice 

PROJEKT ZDRAVÉ ZOUBKY
PROBÍHÁ V MATEŘINKÁCH

V mateřských školách probíhá v těchto dnech 
preventivní program Zdravé zoubky. Jeho cí-
lem je zamezit u malých dětí strachu z návště-
vy stomatologa. Děti se pod vedením dentál-
ní preventistky Lucie Petrovičové (na snímku 
vpravo) učí, jak si správně čistit zuby a jaké po-
můcky by měly používat. Prostřednictvím hry 
poznávají i zdravé a nezdravé potraviny. Pro-
jekt je podpořený Zdravým městem Litoměřice 
a pokračovat bude i v příštím roce.

Text a foto Rita Vlčková

MICHAL DAVID ZPÍVAL SRDÍČKU

Zpěvák Michal David udělal radost dětem a zaměstnancům Srdíčka, 
tedy Centra pro zdravotně postižené děti a mládež, jež je příspěvkovou 
organizací města. Přijal totiž pozvání ředitelky Ivany Humlové a přijel si 
s dětmi popovídat, rozdat fotografie s podpisy a společně si zazpívat.

Jeho návštěva se setkala s velkým ohlasem. Nejen zdravotně handicapo-
vané děti, ale i předškolní děti z dechového stacionáře si se zájmem prohlí-
žely zpěváka, kterého dosud znaly pouze z obrazovek. Michal David, který 
své 55. narozeniny oslaví v  červnu koncertem v O2 aréně, zavzpomínal 
nejen na léta, kdy taky chodil do školky, ale i na svá první pěvecká vy-
stoupení. Na závěr zazpíval čtyři písně na přání, mezi nimiž nechyběly ani 
populární Céčka.  „Velmi nás potěšilo, že přijel mezi nás, a to  bez nároku 
na honorář,“ konstatovala ředitelka Humlová.   

Text a foto Eva Břeňová 

NEKUŘÁCKÝCH 
MÍST PŘIBÝVÁ
Radnice podporuje provozovate-

le, kteří zajistí svým hostům zdravé, 
nekuřácké prostředí.  Další majitelé 
stravovacích zařízení mají možnost 
získat několik hvězdiček a s nimi i 
certifikát Nekuřácká provozovna 
města Litoměřice. 

„Jedna hvězdička patří místům 
s vymezenou nekuřáckou místnos-
tí uvnitř provozovny. Dvě jsou udě-
leny v případech, kdy jsou vnitřní 
prostory plně nekuřácké a kouření 
je povoleno jen na venkovní před-
zahrádce. Tři hvězdičky získávají 
plně nekuřácké provozovny,“ vy-
světlila koordinátorka projektu 
Zdravé město Litoměřice Rita Vlč-
ková. 

V  současné době je v  Litoměři-
cích certifikováno 25 provozoven, 
z  nichž osm má tři hvězdy.  Další 
zájemci o certifikát, který jim osob-
ně předá starosta města, se mohou 
hlásit do 15. srpna na e-mail: tereza 
kalinova@litoměřice.cz. (eva)

KAMPAŇ NÁRODNÍ DNY
BEZ ÚRAZU POKRAČUJE
Kampaň bude pokračovat popu-

lární akcí Do života bez karambo-
lů, kde dostanou deváťáci možnost  
vyzkoušet si i trenažér úrazu, al-
koholové brýle nebo paintbolovou 
střelnici. Během prázdnin budou 
vzorní cyklisté, kteří nosí helmu a 
znají dopravní předpisy, již tradič-
ně odměňováni strážníky městské 
policie na cyklostezkách. (rv)

Jedna z nejmladších účastnic 
loňského 1. ročníku. Foto E.Břeňová
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4. 6. – 30. 8. 
Litoměřice – Ve znamení kalicha 
Výstava pořádaná k 600. výročí upálení 
M. Jana Husa. Přestože J. Hus nebyl 
s Litoměřicemi přímo spojen, husitské 
období zde zanechalo hluboké stopy. 
Výstava zachycuje okamžiky proměny 
královského katolického města v město 
utrakvistické. Výstava kromě jiného 
představí některé vzácné doklady 
písemné kultury, tzv. husitskou archu 
nebo tradiční husitské zbraně. Vernisáž 
výstavy se uskuteční 4. 6. v 17 hodin. 
Doprovodný program k výstavě:
 9. 6. v 17 hodin 
Hus ve výtvarném umění své 
doby 
Přednáška Prof. PhDr. Mileny 
Bartlové, CSc. (Fakulta humanit-
ních studií UK a UMPRUM 
Praha)
16. 6. v 17 hodin 
Komentovaná prohlídka výstavy 
Litoměřice – Ve znamení kalicha 
Výstavou provede kurátorka a 
autorka výstavy Mgr. Kristína 
Sedláčková 
20. 6. od 10 do 11.30 hodin 
Když do Litoměřic přišli husité  
Sobotní komentovaná prohlídka 
výstavy Litoměřice – Ve znamení 
kalicha, určená dětem i dospělým   
23. 6. v 17 hodin 
Husitský chorál v 16. století 
Přednáška Mgr. ThLic. Jiřího Žůrka 
ThD. (Filosofický ústav AV )
18. 7. od 10 do 11.30 h. 
Když do Litoměřic přišli husité 
Sobotní komentovaná prohlídka 
výstavy Litoměřice – Ve znamení 
kalicha, určená dětem i dospělým 
30. 7. v 17 hodin 
Hrady husitského století. Od 
pyšných sídel mocných k peleším 
lotrovským. Přednáška Mgr. Mi-
lana Sýkory (Ústav archeologické 
památkové péče severozápadních 
Čech v Mostě)
5. – 6.  6.  Muzejní noc 
Program pátečního podvečera (5. 
6.) bude inspirovaný husitstvím. 
Muzeum, knihovna a CCR pořádá 
pro děti zábavně-naučnou hru Hrr 
za husity. V muzeu si pak zájemci 
mohou vyzkoušet starou techniku 
zdobení knižních vazeb, výrobu pečeti 
s motivem J. Husa nebo si tvořivě 
pohrát s texty tohoto kazatele. Dále 
je připraveno netradiční divadelní 
představení s názvem Jan a Jana o Janu 
Husovi a Johance z Arku. Pro všechny, 
kteří rádi zpívají, je určen pěvecký 
miniworkshop, kde se naučíme píseň 
Ktož jsú Boží bojovníci. Páteční muzej-
ní noc uzavře projekce Kinoklubu 
Ostrov. 

Pavlína Gutová,
muzejní pedagog

PŘIJĎTE DO JIRÁSKOVÝCH SADŮ
NA VÍKEND OTEVŘENÝCH ZAHRAD

O druhém červnovém víkendu 
se návštěvníkům letos již pošesté 
v  České republice otevřou nepří-
stupné zahrady. Za zážitkem z po-
znávání zahradního umění a archi-
tektury se ale bude možné vypravit 
i do běžně navštěvovaných parků či 
veřejných prostranství. Výjimkou 
nebudou ani nedávno obnovené 
Jiráskovy sady v Litoměřicích.

V  sobotu 13. června tu můžete 
strávit netradiční odpoledne v  ze-
leni se zajímavým  doprovodným 
programem. Dnes největší litomě-
řický park vznikal postupně, pa-
trně na základech dvou školních 
hřišť založených v polovině 19. 
století. Významnější parkové a za-
hradní úpravy byly realizovány v 
letech 1890–1892. Poslední rozsáh-
lejší obnova skončila letos na jaře. 
Jejím cílem bylo lépe přizpůsobit 
prostor a vybavení parku jeho sou-
časným uživatelům. Nakolik se dílo 
podařilo, by měl ověřit právě svátek 
otevřených zahrad.

Začátek programu se plánuje od 
14 hodin a návštěvníkům nabídne 

kromě informací o parku také hu-
dební zážitky, rodinnou hru, spor-
tovní klání, občerstvení, relaxaci i 
překvapení v  podobě originálního 
informačního systému. Na své by 
si měl přijít každý, kdo chce strávit 
příjemné odpoledne v zeleni v cen-
tru Litoměřic.

Svátek otevírání běžně nepří-
stupných zahrad veřejnosti vznikl 
původně ve Velké Británii. Jeho 
ohlas každoročně roste a projekt se 

stává celoevropskou tradicí. Jenom 
v Česku se do něj loni zapojila více 
než stovka objektů. 

Hlavním organizátorem Víken-
du otevřených zahrad na národní 
úrovni je občanské sdružení Prů-
vodce parkem. V Litoměřicích akci 
připravuje město spolu s  Nadací 
Proměny a dalšími partnery. Jste 
srdečně zváni.        Více na www.
vikendotevrenychzahrad.cz   

Jana Říhová, Nadace Proměny                                                                                                                                         

ÚSPĚCH SKLEPMISTRY POTĚŠIL
Mimořádného úspěchu dosáhlo 

litoměřické vinařství Ladislava 
Pošíka Agrofrukt Kamýk v soutěži 
Vinařské Litoměřice 2015. Porotci 
v třinácti pětičlenných odborných 
komisích v sále hotelu Koliba de-
gustovali 595  vzorků zaslaných do 
soutěže. Šampionem 13. ročníku 
Vinařských Litoměřic sice bylo 13. 
dubna v  domě kultury vyhlášeno 
Chardonnay 2014, pozdní sběr, 
ze Střední odborné školy vinařské 
Valtice, nicméně dvě zlaté medaile 
byly uděleny domácímu vinařství, 
tedy Klášterním vinným sklepům 
Litoměřice, jež jsou součástí 
Agrofruktu Kamýk. Ty si zároveň 
odnesly i cenu za nejlepší kolekci 
českých vín.

Podle Pavla Kacerovského, jed-
natele Ortopedického centra Ústí 
nad Labem, které je pořadatelem 
akce, jde o fenomenální úspěch 
litoměřického vinařství. „Je o 
to pozoruhodnější, že pora-
zilo konkurenty disponující 
výrazně modernější technologií 
používanou k  výrobě vín,“ upo-
zornil na zajímavý fakt sta-
rosta Ladislav Chlupáč, který 
sklepmistrům osobně blahopřál. 
   „Skutečně je to pro nás historický 
úspěch, který jsme nečekali,“ 
neskrývají radost bývalý i současný 
sklepmistři Klášterních vin-

ných sklepů Litoměřice Vladimír 
Šuhájek a Antonín Hrabkovský. 
Obzvláště pro Vladimíra Šuhájka, 
který právě odešel do penze, jde o 
skutečně důstojnou tečku za jeho 
profesní kariérou. Oceněná vína 
Rulandské modré 2010, jakostní 
víno, a Tramín červený 2014, pozd-

ní sběr, si však podle nich zlaté 
medaile zaslouží. „Vzorky, které 
jsme zaslali do soutěže, jsme vy-
bírali důkladně,“ přiznal Vladimír 
Šuhájek, který po odchodu do pen-
ze pracuje pro majitele vinařství 
Ladislava Pošíka jako externista 
dohlížející na kvalitu.  Eva Břeňová

Vladimír Šuhájek a Antonín Hrabkovský předvádí Rulandské modré, ja-
kokstní víno ročníku 2010, a  Tramín, pozdní sběr r. 2014, tedy vína, která 
získala na Vinařských Litoměřicích 2015 zlaté medaile. Foto Eva Břeňová

MUZEUM ZVE 
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4. 6. v 17.30 hodin  
Husitské Litoměřice / procházka 
s historikem O. Doskočilem. 
5. 6. 17.00 - 20.00 hodin
Muzejní noc / v knihovně se utá-
boří husité.  Pojďte s námi nahléd-
nout za „vozovou hradbu“, kde ne-
bude chybět:  středověká kuchyně,  
mincovna - odkud si každý může 
odnést vlastnoručně vyražený kni-
hovnický „ Flůtek“,  ranhojič, mistr 
písař - pod jehož vedením každý 
pozná jazyk spřežkový, brníř - hle-
dající pomocníky na výrobu “drá-
těné košile“, panoš Janek - pomůže 
rytířům s výstrojí do boje 
10. 6. v 10.00 hodin
Knížka pro prvňáčka / v divadle
10. 6. v 18.00 hodin  
Zen – poklady lidského ducha 
/ diskuze se zenovým mnichem 
Banseiem. Vstupné 30 Kč 
15. 6. v 17.00 hodin 
Klub celiakie / setkání osob zají-
majících se o bezlepkovou dietu 
16. 6. 14.30 – 17.00 hodin 
Bazárek Šperkovnice. Přijďte si 
koupit výrobky dětí 
17. 6. v 17.00 hodin   
Jak promlouvá rok / Svatojánek.
Setkání s waldorfskou pedagogi-
kou. Vstupné 70 Kč 
18. 6. v 17.30 hodin  
Příběhy litoměřických středově-
kých kostelů. Procházka s Mgr. 
M. Žebrovou, historičkou  dějin 
umění se zaměřením na středověk. 
24. 6. v 18.00 hodin 
Umělecká řemesla – odkaz Persie. 
Přednáší Mgr. Jana Štefaniková. 
Vstupné 30 Kč
Pravidelná setkání klubů
- členové Dopoledního klubu 
aktivního stáří i Klubu tvůrčí-
ho psaní se budou scházet i v  let-
ních měsících. Za pěkného po-
časí budou jejich akce probíhat 
v parku Václava Havla,  nachystány 
jsou tvůrčí dílny a cvičení v  trávě.   
Navštivte www.spoleklipen.eu
MĚSTA ČTOU 
Park Václava Havla bude od 21. 
do 29. srpna opět patřit čtenářům 
a příznivcům knihovny, která se 
připojila k projektu „Města čtou“.  Od 
10 do 18 h. bude možno usednout v 
parku do houpací sítě, sedacího vaku 
nebo třeba do trávy a listovat si v 
knihách, časopisech nebo v denním 
tisku. Navíc je na každé odpoledne 
připraven pestrý doprovodný 
program pro děti i dospělé. Cílem 
projektu je podpořit čtení knih u 
dětí i dospělých. Zároveň chceme 
netradiční formou zpestřit poslední 
týden prázdnin. Více na www.
knihovnalitomerice.cz.              (min)

V HLASOVÁNÍ ZVÍTĚZILA CIHELNA
Rákosníčkovo hřiště stojí na 

sídlišti Cihelna. Rozhodli tak lidé 
v anketě, která probíhala na we-
bových stránkách Zdravého města. 
Cihelna získala 281 hlasů, Seifertova 
ulice 229 a Kosmonautů 181 hlasů.

„Jsem ráda, že lidé takto rozhodli. 
Osobně jsem také preferovala tuto 
lokalitu, neboť se v mnoha ohledech 
jeví jako nejvhodnější. Hřiště se sem 
hodí, místo splňuje požadované 
parametry, navíc hřiště zde dříve 
bývalo,“ uvedla vedoucí odboru 

územního roz-voje městského 
úřadu Venuše Brunclíková. Vůbec 
první návrh města, aby hřiště bylo 
postaveno přímo vedle LIDLu, na 
pozemku společnosti, která projekt 
Rákosníckovo hřiště realizuje, její 
vedení odmítlo.

Zastupitelé vyčlenili 300 tisíc ko-
run na realizaci přípravných staveb-
ních a inženýrských prací, které 
vlastní instalaci hřiště předcházely. 
„Bylo třeba odstranit stávající bet-
onovou dlažbu, připravit odpovída-

jící povrch, provést úpravy okolí, 
včetně přístupových cest, zajistit 
vyjádření a vytýčení inženýrských 
sítí a jejich případnou ochranu - 
krytí, povolení stavebního úřadu a 
další nezbytné úkony, které vyplýva-
jí z předložené smlouvy investora,“ 
vyjmenoval některé z  nezbytných 
úkonů stavební technik odboru 
územního rozvoje Václav Blecha. 

Dne 19. května převzala stavení 
firma staveniště. Slavnostní otevření 
proběhlo 31. května.  (eva)

5.  - 7. Výjezdový pobyt pro rodiče s dětmi – Poslův 
mlýn (již obsazeno)
8.  6.  Kolečkiáda.  Oficiální ukončení školního roku 
v DDM Rozmarýn. Akce pro veřejnost. Můžete se těšit na 
soutěže, táborák a večerní překvapení. Od 16 do 22 hodin.
12. 6. Přehlídka vybraných zájmových kroužků.  Čas 
a program bude upřesněn
13.  6. Já na bráchu, brácha na mě.  Etapový cyklistický 
rodinný závod na dětském dopr. hřišti od 13 do 17 h.
LETNÍ  PŘÍMĚSTSKÉ  TÁBORY
PT jsou určeny pro děti, které již zahájily školní do-
cházku či absolvovaly přípravný ročník na základní 
škole. Program je připraven na každý den vždy od 6:30 
do 16 hodin.  Příchod dětí od 6:30 do 8:00 hodin do 
DDM a odchod mezi 15. až 16. hodinou. Cena PT je 
stanovena na 100 Kč za den. V ceně tábora je zahr-
nut teplý oběd a případné vstupy a jízdné. Odlišná je 
cena celodenního výletu, která je určena dle skuteč-
ných nákladů spojených s programem. Rodiče mohou 
přihlásit své děti na týdenní turnus nebo dle výběru 

na jednotlivé dny. Platby za výlet nutno uhradit vždy 
první den konkrétního turnusu.

LETNÍ TÁBOR V PODKRKONOŠÍ 

8. 8. – 21. 8. Svatá Kateřina v Podkrkonoší. Zámořská 
dobrodružná výprava prastarých Inků. Pro děti od 5 
do 17 let.  Poslední přihlášky v DDM. 
Španělští kavalíři se svými meči a španělské dámy s 
krásnými vějíři se vydávají přes moře na majestátných 
plachetnicích, aby naplnili touhu po bohatství a dob-
rodružství. Zatím netuší, jak moc nebezpečná tato 
výprava bude, že budou zachraňovat přírodu a její mí-
rumilovné indiánské obyvatelstvo před mnohými ná-
strahami způsobenými lidmi, kteří touží po bohatství 
a moci. Na své misi budou potřebovat ke své ochraně 
zbraně a zároveň si osvojí znalosti jak pečovat o své 
okolí a získaná území v Novém světě. Někteří kavalíři 
a některé dámy změní svůj vzhled a stanou se z nich 
protřelí zálesáci a ochránkyně přírody. 

Andrea Najmanová, DDM Rozmarýn

LIDÉ SPOLEČNĚ UKLÍZELI MĚSTO
Stejně jako loni i letos se  Litomě-

řice připojily ke kampani „Ukliďme 
Česko“. Výsledkem sobotního úkli-
du, který se uskutečnil 18. dubna, 
byly tři plné kontejnery odpadu vá-
žícího zhruba dvanáct tun. 

V  okolí panelové cesty od ulice 
Kamýcká k  Richardu, v  prostoru 
za garážemi u mateřské školy na 
Cihelně a v  okolí Penny marketu 
a dolního nádraží sbíralo odpad 
115 dobrovolníků. Místa k 
úklidu vybrali členové komise 
životního prostředí. Do akce se 

kromě aktivních obyvatel zapojili 
i členové turistického oddílu 
mládeže Litomíci, dobrovolníci 
Diecézní charity, klienti Domova 
U Trati, Naděje, azylového domu 
Farní charity M. Pomocné a děti 
z dětského domova. Na závěr byla 
pro všechny zúčastněné připravena 
ukázka výcviku psů celní správy. 

Jsme rádi, že životní prostředí 
není lidem lhostejné. Všem, kteří se 
do úklidu zapojili, velmi děkujeme.

Text a foto Rita Vlčková,
koordinátorka projektu

KNIHOVNA 

DDM ROZMARÝN ZVE DĚTI NA AKCE I TÁBORY

„BOŽENA“  UČÍ SVÉ
DEVÁŤÁKY TANČIT

   Polka, valčík, ale i waltz nebo jive. Dív-
ky v šatech, chlapci v oblecích. Skutečný 
věneček se vším, co k němu patří, pro-
žili v sále školy před zraky rodičů devá-
ťáci Základní školy Boženy Němcové. 
Uzavřeli tak výuku klasického tance, 
která ve druhém pololetí probíhala pod 
vedením ředitele školy Václava Hanče a 
učitelky Pavlíny Živcové. Na škole jsou 
„malé“ taneční již tradicí. Pro žáky 9. 
tříd zde probíhají téměř deset let. 

Text a foto Eva Břeňová 
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4.6. SEDMERO KRKAVCŮ (ČR, 
SR, 2015). Mladá dívka se musí 
pokusit zachránit své bratry a 
zbavit je prokletí, které na ně 
uvrhla jejich matka. Od 15:30 h.
ŠPIÓN (USA, 2015, komedie). 
Špión bez koulí a s povolením 
zabíjet. Od 17:30 h.
INSIDIOUS 3: Počátek (USA, 
2015, horor). Osudy jasnovidky, 
umí pomocí svých schopností 
kontaktovat mrtvé, a pomoci 
tak dospívající dívce, kterou si 
vybrala za svůj cíl nebezpečná 
nadpřirozená bytost. Od 20 h.

5.6. SEDMERO KRKAVCŮ. Od 15:30 h.
ŽIVOT JE ŽIVOT (ČR, 2015, 
komedie). O.Vetchý a S. Stašová 
jako manželský pár řeší nejen 
milostné a životní eskapády 
svých tří dcer, ale především 
svoje vlastní. Od 17:30 h. 
ŠPIÓN. Od 20 h. 
INSIDIOUS 3: Počátek. Od 22 h

6.6. SEDMERO KRKAVCŮ. Od 15 h
AVENGERS: Age of Ultron 2D. 
(USA, 2015, dobrodružný, sci-fi). 
Pokus miliardáře oživit program 
na udržení celosvětového míru 
skončí nezdarem a největší hrdi-
nové světa musí čelit děsivému 
nebezpečí. Od 17:30 h. 
INSIDIOUS 3: Počátek. Od 20 h.
ŠPIÓN. Od 22 h.

7.6. MALÝ PÁN (ČR, 2015, 
loutkový). Malý Pán si žije 
spokojeně ve svém domečku. 
Jeho poklidný život skončí ve 
chvíli, kdy se mu zdá sen o 
tajemném domě, ve kterém 
najde, co mu schází. Od 15 h
SEDMERO KRKAVCŮ. Od 17:30 h.
INSIDIOUS 3: Počátek. Od 20 h.

8.6. SAMBA (Francie, 2014, kome-
die). S láskou budete nedot-
knutelní. Od 20 h.

9.6. SEDMERO KRKAVCŮ. Od 
17:30 h.
ŠPIÓN Od 20 h

10.6. SLEPÁ. (Norsko, 2014, drama) . 
Po náhlé ztrátě zraku ob-
jevuje Ingrid zákoutí vlastní 
představivosti. Od 20 h.

11.6. OVEČKA SHAUN (V. Británie, 
Francie, 2015, animovaný). 
Shaun opouští farmu a vydává se 
do víru velkoměsta. Další ovce ji 
budou následovat. Od 9:30 h.
JURSKÝ SVĚT 2D. (USA, 2015, 
dobrodružný). Jurský park se po 
dvaceti letech znovu otevírá, ale 
... Od 17:30 h.
 ŠPIÓN. Od 20 h.

12.6. JURSKÝ SVĚT 3D. Od 17 :30 h
JURSKÝ SVĚT 2D (české 
titulky). Od 20 h. 
POLTERGEIST (USA, 2015, 
horor). Útoky děsivých bytostí 
se stupňují a rodina musí čelit 
nejhorší noční můře ve chvíli, 
kdy zmizí malá dcera. Od 22 h.

13.6. SEDMERO KRKAVCŮ. Od 
15 h.
JURSKÝ SVĚT 2D. Od 17:30 h
JURSKÝ SVĚT 3D. Od 20 h.
JURSKÝ SVĚT 2D (české 
titulky). Od 22 h.

14.6. MALÝ PÁN. Od 15 h.
JURSKÝ SVĚT 3D. Od 17:30 h.
DÍTĚ ČÍSLO 44. Od 20 h.

15.6. POLTERGEIST. Od 17 :30 h.
LÁSKA ŠÍLENÁ. (Rakousko, 
2014, historické drama). Láska 
si vybírá nás, smrt si však vy-
bíráme my. Od 20:00 h.

16.6. AVENGERS: Age of Ultron 2D. 
Od 17:30 h.
JURSKÝ SVĚT 2D. Od 20 h.

17.6. MALÁ Z RYBÁRNY. (ČR, 
2015, loutkový). Loutkový film 
J. Baleje na motivy Malé mořské 
víly H. Ch. Andersena. Od 20 h.

18.6. KRÁLOVA ZAHRADNICE. 
(Velká Británie, 2014, roman-
tické drama). Emancipovaná 
zahradnice je povolána do 
Versailles, aby pro krále Francie 
vytvořila zahrady dosud neví-
dané nádhery. Od 15 :30 h.
TEMNÉ KOUTY. (Francie, 
2015, thriller). Minulost je mi-
nulostí… Dokud tě nedostihne. 
Od 17:30 h.
ODEBRAT Z PŘÁTEL. (USA, 
2015, horor). Pomsta bude dnes 
večer. Přijde on-line. Od 20 h.

19.6. ODEBRAT Z PŘÁTEL. Od 17:30 h.
ŽIVOT JE ŽIVOT. Od 20 h.

20.6. AVENGERS: Age of Ultron 3D. 
Od 15 h.
ŽIVOT JE ŽIVOT. Od 17 :30 h.
ODEBRAT Z PŘÁTEL. Od 20 h.
DIVOKÁ DVOJKA (USA, 
2015, komedie). Vzorné a 
snaživé policistce je svěřen 
do ochrany klíčový svědek v 
soudním procesu s vlivným 
mafiánským bossem... Od 22 h.

21.6. POPELKA. (USA, 2014, 
rodinný). Dostane se Elka ze 
spárů zlé macechy a nevlastních 
sester, aby poznala pravou lásku 
krásného prince? Od 15 h.
ODEBRAT Z PŘÁTEL. Od 17:30 h.
DIVOKÁ DVOJKA. Od 20 h.

22.6. 1001 GRAMŮ. (Norsko, 
2014, drama). Marie je jedním z 
pověřených strážců prototypu národ-
ního kilogramu, předmětu tvořeného 
z 90% platinou a z 10% iridiem. 
V podobně křehké rovnováze se 
nachází i její citový život. Od 20 h.

23.6. DIVOKÁ DVOJKA. Od 17 :30 h.
ODEBRAT Z PŘÁTEL. Od 20 h.

24.6. PŘÍŠERNÉ VLASY. (Venezue-
la, 2013, drama). Dětská odvaha 
být sám sebou tvrdě naráží na 
netoleranci rodičů. Od 20 h.

25.6. MIMONI 2D. (USA, 2015, 
animov. komedie) Smyslem 
života Mimoňů bylo vždy sloužit 
největšímu padouchovi. Od 17 :30 h.
DÁMA VE ZLATÉM (USA, 
2015, drama). Spravedlnost se 
nedá zaplatit! Od 20 h.

26.6. MIMONI 3D. Od 17 :30 h.
MIMONI 2D. Od 20 h.
TEMNÉ KOUTY. Od 22 h.

27.6. MIMONI 3D. Od 15 h.
MIMONI 2D. Od 17 :30 h.
TEMNÉ KOUTY. Od 20 h. 
DÁMA VE ZLATÉM. Od 22 h.

28.6. MIMONI 2D. Od 15 h.
MIMONI 3D. Od 17 :30 h.
DÁMA VE ZLATÉM. Od 20 h.

29.6. POLTERGEIST. Od 17 :30 h.
LÁSKA NA PRVNÍ BOJ (Fran-
cie, 2014, komedie). V armádě jde 
o život, v lásce o přežití.. Od 20 h.

30.6. Na všechny filmy tento den se vzta-
huje sleva za vysvědčení až 100%.
ASTERIX: SÍDLIŠTĚ BOHŮ 3D 
(Francie, 2014, animovaný). Julius 
Ceasar má plán, jak se už jednou 
provždy zbavit nezdolných Galů. 
Od 15 :30 h.
VELKÁ ŠESTKA (USA, 2014, 
rodinný, animovaný). Malý 
geniální konstruktér robotů Hiro 
se s kamarády ocitne uprostřed 
nebezpečné hry. Od 17:30 h.
ZEMĚ ZÍTŘKA (USA, 2014, 
mysteriózní). Bývalý dětský génius 
a chytrá dívka se vydávají na 
nebezpečnou misi - odhalit tajem-
ství záhadného místa. Od 20 h.

4.6. VĚRA MARTINOVÁ / 
přeložený koncert. Vstup 230 Kč 
v předprodeji, v den akce 280 Kč

8.6. Prezentace slavnostních jídel-
ních tabulí studentů SŠHGaS 
Litoměřice v rámci závěrečných 
zkoušek žáků oboru kuchař/
číšník. Vstup zdarma

10.6. LITOMĚŘICKÉ VARHANNÍ 
LÉTO. 1. koncert - P. Svo-
boda (varhany) a komorní 
soubor BAROCCO SEMPRE 
GIOVANE

14.6. TANEČNÍ ODPOLEDNE. 
Kapela Viva song Víti Vávry. 
Vstupné: 65 Kč

16.6. SPIRITUÁL KVINTET. Charita-
tivní koncert Nadačního fondu 
Kalich na Dómském náměstí, 
s výtěžkem ze vstupného ve 
prospěch Hospice svatého 
Štěpána. V případě nepříznivého 
počasí v DK. Vstupné: 210 Kč

17.6. PŘIJĎTE MEZI NÁS.  15. 
ročník setkání seniorů - zábava, 
hudba k poslechu i tanci a s  
občerstvením. Vstup zdarma

19.6. SUNFEST / festival na Mírovém 
náměstí. Moderuje NASTY. 
Vystoupí kapely: (15:00) THE 
PATAPON BAND, (16:30) 
DOCTOR VICTOR, (18:00) 
KOFE-IN, (19:30) NEBE, 
(21:00) NEW ELEMENT, 
(22:30) COOKIES. Předprodej 
250 Kč / na místě 300 Kč.

20.6. JEDNOU V ROCE ZLOM SE 
V BOCE. DMC revolution 
pořádá taneční show žáků 
taneční  školy. Podívejte se, jak 
se tančí hip hop, breakdance atd.  
Vstupné: zdarma

23.6. FASHION SHOW. Módní 
přehlídka luxusních večerních 
šatů, moderuje J. Musil, vystoupí 
finalisté Muže roku, B. Kanyzová 
„BEE“, Funky Dangers, Victory 
salón a Rytmus. Předprodej 250 
Kč / v den akce 300 Kč.

26.6. LINGUA UNIVERSAL Předání 
vysvědčení žákům. 

2.7 ROZPUSTILÉ ČTVRTKY.  
Veselé odpoledne v atriu DK 
pro děti - pohádky, písničky, 
kouzelníci, balonky, trampolína 
…Vstupné: 50 Kč.

4.7 DĚTSKÁ FARMA.  Interaktivní 
zábavné farmářské odpoledne na 
Mírovém náměstí s  Albertíkem  
pro děti a celou rodinu. Vstup 
zdarma

8.7 LITOMĚŘICKÉ VARHANNÍ 
LÉTO. 2. koncert v katedrále sv. 
Štěpána - Jan Doležal (varhany), 
Jan Vitinger (trubka).  Vstupné: 
dospělí 150 Kč , důchodci a 
studenti 120 Kč , ZTP a ZTP/P 
75 Kč  a děti do 15 let 50 Kč

9.7 ROZPUSTILÉ ČTVRTKY.  
Veselé odpoledne v atriu DK

16.7 ROZPUSTILÉ ČTVRTKY. 
23.7 ROZPUSTILÉ ČTVRTKY. 
26.7 TANEČNÍ ODPOLEDNE / ka-

pela Jitky band. Vstupné: 65 Kč.
30.7 ROZPUSTILÉ ČTVRTKY. 

4.6. Princezna se zlatou hvězdou 
na čele / D.S. Julie Jurištové. Pro 
MŠ a 1. stupeň ZŠ. Od 9.00 a 
10.30 hod.

6.6. Závěrečné vystoupení dětí a 
jejich rodičů / Yamaha Class. 
Od 9.30 hod.

7.6. O Koblížkovi / Sváťovo dividlo. 
Od 10.00 hod. 

10.6 Knížka pro prvňáčka / Kni-
hovna. Od 10.00 hod.

16.6 LENI / Divadlo v Řeznické. Fik-
tivní setkání dvou lidí - legen-
dárního moderátora Johnnyho 
Carsona a kontroverzní Leni 
Riefenstahl, „dvorní režisérky“ 
Adolfa Hitlera. Vilma Cibulková 
získala za tuto roli Thálii 2014. 
DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ. 
Od 19.00 hod.

22.6 Pocta Leonardu Cohenovi/ 
Trio INFLAGRANTI. Dámské 
smyčcové trio INFLAGRANTI 
- nejznámější skladby Cohena a 
klasické hity. Unikátní show. Od 
19 h.

5.6. SPANILÁ JÍZDA (ČSSR, 1963, 
97 min.). 
Husitská Spanilá jízda vyráží na 
výpad do Norimberka. Mladý 
velitel to chápe jako příležitost 
k osobní mstě. Hrají: P. Kostka, 
M. Růžek, K. Höger, V.Fialová 
atd. Vstupné dobrovolné. 
Mimořádně od 22 h. 

12.6. ZABIJÁCI (Dánsko, 119 min., 
2014 ). Kdo stojí za 20 let starou 
sérií vražd a znásilnění? Detek-
tivka podle bestsellerů Jussiho 
Adler-Olsena.

19.6. TRAINSPOTTING (VB, 94 
min, 1996). Režie:  D. Boyle. 
Vyber si život. Vyber si práci, 
vyber si kariéru ... Ale proč, když 
mám heroin? Kultovní adaptace 
románu I. Welshe. Naposledy na 
film. plátně.

26.6 LÁSKA NA PRVNÍ BOJ (Fran-
cie, 98 min, 2014). Romant. 
komedie příběhu lásky a přežití 
mladé dvojice z rozdílných 
světů.

KINO MÁJ ČERVEN

ČERVENEC A SRPEN
Divadelní prázdniny!
Zahájení prodeje předplatného na novou 
sezónu. Od 1. 6. pro stávající předplatitele, 
od 8. 6. pro nové předplatitele. Cena 1 500  
Kč (1.cenové pásmo) 1 300 Kč  (2. cenové 
pásmo). Prodej pouze na pokladně divadla. 
Rezervace abonentek není možná!
Září: SMLOUVA/ Divadlo v Rytířské
Říjen: BIOSTORY/ Divadlo MALÉhRY Brno
Listopad: PŘÍBĚH JEDNOHO HRADU/ 
D.S. Karla Soukupa
Prosinec: 39 STUPŇŮ/ Buranteatr Brno
Leden 2016: VRAŽEDNÝ PÁTEK/ Divadlo 
v Řeznické

DM KULTURY / ČERVEN, ČERVENEC
DIVADLO K.H.MÁCHY

LETNÍ KINO (od  21.30 h.)

václav
hudeček

anda-louise
bogza

Plzeňská filharmonie řízená Tomášem Braunerem

štefan
kocán

jan
mráček

LITOMĚŘICKÉ SVÁTKY HUDBY

LITOMĚŘICKÉ SVÁTKY HUDBY

4. - 5. 9. 2015
od 19h

newyork • wien • milano • praha
Mozart • Dvořák • Verdi • Puccini • Händel

Musica et education o.s. uvádí:

Ministra kultury Daniela Hermana

Město Litoměřice

Spolupořadatel: musicCom
Pod záštitou

Hlavní partner

Jezuitský kostel Zvěstování Panně Marii

probíhá od 10. června 2015
v pokladně Domu kultury Litoměřice, Na Valech 2028

(Po – Pá  8,00 – 20,00 hod.,
rezervace 416 732 805 nebo 776 338 515)

Předprodej vstupenek

Vstupné: 85 Kč (pro členy klubu 70 Kč)
www.kinoostrov.cz
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Zcela nový festival Alchymistické Litoměřice se uskutečnil v pátek 15. a sobotu 
16. května v domě kultury. Na festivalu proběhlo 75 přednášek, řada worksho-
pů, diskusí, koncertů, představení, zhruba 15 uměleckých výstav, prodejně vý-
stavní veletrh a mnohé další. Lidé si mohli zakoupit řadu ozdobných předmětů, 
bylinek, léčivých mastí apod. Festival se setkal s obrovským zájmem veřejnosti, 
neboť ho navštívilo 2 700 lidí. Páteční divadelní představení Jaroslava Duška, 
který se zúčastnil i sobotní konference lidství, bylo zcela vyprodáno. Festival pro 
tělo i duši byl pořádán skupinou dobrovolníků, kteří chtěli vytvořit novou formu 
festivalu, v němž se propojuje hloubka poznání, inspirace, umění, sdílení, zába-
va, ale i seberozvoj a vzdělávání. Záměr se jim vydařil. Text a foto Eva Břeňová

PAVEL ŠUMERA: DŮLEŽITÉ JE MYSLET NA LIDI
Dva roky po sametové revoluci se rozhodl pod-

nikat. Šel proto na Českou poštu zažádat si o tele-
fon. Poté, co mu bylo vysvětleno, že bude zařazen 
do pořadníku s čekací dobou zhruba tři roky, pro-
hlásil, že linku potřebuje hned.  Chce totiž založit 
firmu, která bude největší v  Litoměřicích.  Paní 
za přepážkou se zasmála a zavolala vedoucího 
pošty, aby se podíval na podle ní drzého 29letého 
mladíka. Tehdejšího vedoucího však zaujal. Lin-
ku dostal. Dnes je onomu mladíkovi 53 let a řídí 
Hennlich, největší firmu v  Litoměřicích, kterou 
vybudoval de facto na zelené louce. Řeč je o Ing. 
Pavlu Šumerovi. 
   Po úspěšných lékařích, učitelích, muzikantech 
a dalších lidech, kteří ve svém životě hodně do-
kázali, se v našem seriálu „Osobnosti Litoměřic“ 
objevuje první podnikatel. A právem. Vybudoval 
totiž prosperující obchodně - technickou a výrob-
ní společnost s ročním obratem přesahujícím 600 

milionů korun, která zaměstnává dvě stovky lidí.  
Třetina z nich zde přitom pracuje deset a více let. 
Po nemocnici je tak Hennlich druhým největším 
zaměstnavatelem ve městě. 
  Firma pod vedením Pavla Šumery přitom není 
jen ekonomicky úspěšná, ale i společensky odpo-

vědná. Není proto divu, že již získala řadu ocenění. 
Vyhlášena byla v  Hospodářských novinách Fir-
mou roku 2015, loni zase jako Společnost přátelská 
rodině, sídlo firmy pak získalo titul Stavba Ústec-
kého kraje roku 2013. Jako jedna z prvních v kraji 
založila firemní školku pro 12 dětí, umožňuje že-
nám práci z domova i na zkrácený úvazek, pořádá 
semináře, jak sladit práci s rodinným životem. Její 
dárcovský fond v Litoměřicích již 11 let podporuje 
projekty mladých lidí. 
   Čeho si Pavel Šumera nejvíce váží? „Toho, že 
nejsme neosobní korporací, ale úspěšnou a pro-
sperující firmou, která klade důraz na skloubení 
rodinného a firemního života. Život totiž není jen 
práce. Pro výkon firmy je důležité, aby lidé měli i 
funkční zázemí,“ říká podnikatel a upozorňuje, že 
důležité je sladit zájmy čtyř skupin: spolupracovní-
ků, společníků, zákazníků a dodavatelů.  

Text a foto Eva Břeňová 

NOVÝ ALCHYMISTICKÝ 
FESTIVAL ZAUJAL 

NÁŠ SERIÁL •  OSOBNOSTI LITOMĚŘIC  •  NÁŠ SERIÁL 

CHARITA 
Rámy pro hospic

Projekt navazuje na loňský 
úspěšný projekt Židle pro hospic 
sv. Štěpána. V současnosti je již při-
praveno 20 zdařilých a originálně 
provedených rámů a řada dalších 
je avizována. Rám si můžete přijít 
vytvořit do Dílny ručního papíru 6. 
června během Muzejní noci. Akce 
bude zakončena stejně jako loni, 
aukcí, která se uskuteční 11. června 
v sále hradu. Budou zde vystaveny i 
obrázky vytvořené do předloh. Ná-
vštěvníky požádáme o hodnocení a 
nejlepší obrázky odměníme.  (iš, iv) 

Koncert Kalichu
Nadační fond 
Kalich připra-
vil 4. ročník 
charitativního 
koncertu, jehož 
celý výtěžek ze 
vstupného bude 
na závěr kon-
certu i tentokrá-

te předán Hospici sv. Štěpána. Loň-
ský výtěžek přitom přesáhl 100 tisíc 
korun. Po Hradišťanu, Bratrech 
Ebenových a Ondřeji Havelkovi 
s jeho Melody makers na letošním 
koncertu vystoupí skupina Spiritu-
al kvintet. Díky ochotě Litoměřic-
kého biskupství proběhne koncert 
na Dómském náměstí. V  případě 
nepříznivého počasí se akce, pro-
bíhající za podpory města a MKZ,  
přesune do domu kultury. (eva)

DĚTSKÝ DEN BUDE I NA KOUPALIŠTI
Letní koupaliště na Písečném 

ostrově zahájilo 28. května provoz. 
Návštěvníci se mohou těšit na opra-
vený tobogán, jehož rekonstrukce 
stála půl milionu korun. Vstupné 
zůstává stejné jako v loňském roce, 
tedy dospělí zaplatí 60 korun, děti, 

senioři a držitelé ZTP polovinu. Po 
16. hodině je vstupné o polovinu 
nižší.
   Již 6. června bude v areálu celého 
koupaliště probíhat Dětský den, a to 
od 10 do 14 hodin. Děti se opět mo-
hou těšit na spoustu zábavy. (eva)

SUNFEST JE URČEN
HLAVNĚ MLADÝM

Na SUNFEST,   první ročník 
zcela nového festivalu, zvou 
Městská kulturní zařízení. Prio-
ritně je určen mladým lidem do 
25 let, kterým nabídne 19. červ-
na hudbu v centru města. V prů-
běhu dne vystoupí na Mírovém 
náměstí kapely Cookies, Nebe, 
Doctor Victor, Kofe-in, New 
element a litoměřický Patapon. 
Mezi jednotlivými koncerty za-
zpívají finalisté Little star 2015. 
Moderovat bude a o speciální zá-
bavu se postará Nasty, performer 
a beatboxer, známý z pořadu Na 
stojáka!  Program začíná v 15 ho-
din a skončí o půlnoci. Vstupné 
v předprodeji činí 250 Kč. (vk)

VARHANNÍ LÉTO 
LETOS SLAVÍ 25 LET

Jubilejní 25. ročník Litoměřic-
kého varhanního léta začíná 10. 
června. Sérii koncertů meziná-
rodního festivalu zahájí koncert 
českého varhaníka Pavla Svobo-
dy, který vystoupí za doprovodu 
komorního souboru Barocco 
sempre giovane. Zazní díla Ba-
cha, Mozarta i Liszta. 

Následovat bude 8. července 
Jan Doležel, jehož doprovodí 
na trubku Jan Vitinger.   Během 
festivalu se uskuteční celkem pět 
koncertů. Všechny v katedrále 
sv. Štěpána začínají v 19 hodin. 
Vstupné je 120 Kč. (vk)

RADNIČNÍ ZPRAVODAJ  - str. 16

Zpravodaj Města Litoměřice, pro obyvatele města vychází každé dva měsíce zdarma v nákladu 11 700 ks. Vydavatel Město Litoměřice, Mírové náměstí, 412 01.
IČO: 263 958. Zapsán Ministerstvem kultury do evidence periodického tisku pod evidenčním číslem MK ČR E 17395.

Redakční rada: šéfredaktor zpravodaje Ing. Eva Břeňová, Ing. Pavel Grund, Tomáš Sarnovský, Ing. Venuše Brunclíková a Václav Sedlák.
Tiskne ProLUKA o.s. Litoměřice, distribuce Česká pošta.

Příspěvky je možno zasílat na e-mail: zpravodaj@litomerice.cz. Uzávěrka 15. dne měsíce předcházejícího vydání.
Redakční rada si vyhrazuje právo příspěvky krátit a po stylistické stránce upravovat. Autoři nesou odpovědnost za obsah svého příspěvku


