
SLOVO STAROSTY
Milí Litoměřičané,

před něko-
lika dny do-
sáhl Měst-
ský úřad 
Litoměřice 
obrovského 
úspěchu. 
Stalo se tak 
na celore-

publikové konferenci Minis-
terstva vnitra na téma kvality 
veřejné správy. Obhájili jsme 
nejen prvenství a titul Přívěti-
vý úřad Ústeckého kraje 2019, 
ale prvně jsme zvítězili i v ce-
lorepublikovém měřítku. Ob-
rovské poděkování za to patří 
mým kolegům na úřadu v čele 
s tajemníkem Milanem Čigá-
šem, neboť společnými silami 
zavádíme řadu opatření,  kte-
rá usnadňují život vám, obča-
nům.
O to více mě mrzí nedůvěra, 
kterou vůči radnici mají někteří 
zaměstnanci naší nemocnice, ale 
i část obyvatel města a přilehlé-
ho regionu. Jak demonstrace, tak   
kroky vedoucí k vyhlášení refe-
renda jsou prvky demokracie. 
Máte na ně právo. Mnohem více 
bych si ale přál, abychom našli 
řešení, které nezakonzervuje 
současný stav nemocnice, ale za-
jistí jí lepší podmínky rozvoje, a 
tím i kvalitnější zdravotní péči.
Více informací na toto téma na-
leznete uvnitř listu.

Přeji všem krásné jarní dny
Ladislav Chlupáč

NEMOCNICE: RADNÍ POZASTAVILI KROKY
Vzhledem k tomu, že se nepodařilo získat podporu 

zaměstnanců nemocnice a veřejnosti, pozastavili radní 
města kroky vedoucí k převodu vlastnictví či provozová-
ní Nemocnice Litoměřice, a.s., na soukromý subjekt do 
doby konání referenda. V souvislosti s očekávaným refe-
rendem odložili radní i  plánovanou diskusi s veřejností 
na téma budoucnosti nemocnice, která se měla uskuteč-
nit 11. června v Kulturním a konferenčním centru.

Rada města pověřila starostu a senátora Mgr. Ladisla-
va Chlupáče a místostarostu a poslance Parlamentu ČR 
Mgr. Karla Krejzu, aby pozvali ministra zdravotnictví na 
návštěvu litoměřické nemocnice. Zároveň radní vyzvali 
premiéra, potažmo Vládu ČR, a Ústecký kraj k zaháje-
ní jednání o úplatném převodu Nemocnice Litoměřice, 

a.s., státu nebo kraji, a to včetně nemovitého majetku za 
cenu stanovenou znaleckými posudky. Rada města dále 
nabídla MUDr. Janu Milotovi a Ing. Miroslavu Janoší-
kovi, jako zástupcům petičního výboru, místa v před-
stavenstvu a dozorčí radě Nemocnice Litoměřice, a.s., s 
cílem dát jim možnost zapojit se do řízení nemocnice. 

Místní referendum by se mohlo uskutečnit již v první 
polovině září. Předpokladem k tomu však je předložení 
petičních archů a otázky místního referenda do 7. června 
tak, aby mohlo zastupitelstvo města 13. června na svém 
řádném jednání referendum vyhlásit. Diskuse s veřejnos-
tí se uskuteční v týdnu před referendem tak, aby obyva-
telé dostali informace důležité k rozhodování.           (eva)

Více k tématu uvnitř zpravodaje

FARMÁŘSKÉ TRHY ZAUJALY
Nově zrekonstruovaná tržnice 

ožila. Každý pátek od 7.30 do zhru-
ba 13 hodin se zde od konce dubna 
konají farmářské trhy.

„Jsem za ně moc ráda. Těší mne 
příjemná atmosféra a velice milí 
a ochotní prodejci,“ zhodnotila 
první páteční den příchozí Hana 
Ženklová. Návštěvníkům bývá na-
bízen široký výběr sadby zeleniny, 
bylinek a květin, výborné uzenář-
ské výrobky, kozí a kravské sýry v 
bio kvalitě, bylinné směsi, kvalitní 
český med, rybí speciality, sušené 
ovoce a oříšky, kvalitní káva, regi-
onální řemeslné výrobky a mnoho 
dalších produktů. „Přijel jsem na 
pozvání organizátora Libora Uhlí-
ka. Tržnice se mi moc líbí a hezky 
se zde prodává,“ sdělil s úsměvem 
Karel Fiala, který ve svém stánku 
nabízel dřevěné výrobky. 

Ačkoliv po prvních trzích sklízel 
jejich organizátor Libor Uhlík po-
chvalu, objevují se i nespokojené 

hlasy lidí, kteří se vzhledem ke své 
pracovní době účastnit nemohou.

Pokračování na straně 2

NĚKOLIK AKCÍ ZÍSKALO 
VÝJIMKU Z NOČNÍHO KLIDU

Zastupitelé schválili pro letošní rok několik výjimek z nočního klidu. Stejně 
jako vloni je udělili několika významným událostem, a to vždy pro příslušnou 
část města, kde se akce koná. 

Doba nočního klidu se zkracuje u vinobraní v části Litoměřice - město, u 
pivních slavností na Mírovém náměstí, konference GIS outdoor – fórum Ús-
teckého kraje na výstavišti Zahrady Čech, Pokořenu – komorního festivalu na 
břehu Labe, Hudebního léta 2019 na Lodním náměstí, festivalu Incendio 2019 
na Střeleckém ostrově, Litoměřických svátků hudby na Kostelním náměstí, 
DCP hudebního festivalu na výstavišti Zahrady Čech a u filmových projekcí 
v letním kině. „Na celé území města se výjimky vztahují pouze o Silvestra a v 
den pálení čarodějnic,“ uvedla vedoucí kanceláře starosty a tajemníka Martina 
Skoková.

Město Litoměřice má veřejný pořádek regulovaný obecně závaznou vyhláš-
kou, která kromě zkrácení doby nočního klidu každoročně upravuje i zákaz 
žebrání na veřejném prostranství. (pek)

DĚTSKÝ DEN ZAHÁJÍ 
SEZÓNU KOUPALIŠTĚ

Užijte si v sobotu 1. června Den dětí a sportovní jarmark v areá-
lu litoměřického koupaliště na Písečném ostrově. Děti se mohou jako 
každý rok těšit na různé atrakce, samozřejmostí je tobogán, koupání 
a soutěže pro všechny věkové kategorie. Prezentovat se opět budou li-
toměřické sportovní kluby. Bohatý program odstartuje v 10 hodin a 
potrvá do 13.30, vstup je zcela zdarma. 

Den dětí pořádá město a Městská sportovní zařízení Litoměřice ve 
spolupráci s dalšími organizacemi, kterými jsou TOM Litomíci Lito-
měřice, Sbor dobrovolných hasičů Terezín, Feld artilerie corps Terezín, 
Zdravé město Litoměřice, VZP Litoměřice, Gerhart Horejsek s.r.o. a 
litoměřické sportovní oddíly a kluby.

Počasí zatím letos koupališti příliš nepřeje. Oficiálně bylo k otevření 
nachystáno už 8. května, skutečně otevřeno však dosud bylo pro dešti-
vé a chladné počasí zatím jen po dva dny. (bub)

Radniční zpravodaj

Nová tržnice farmářskými trhy ožila. Foto Andrea Pěkná
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FARMÁŘSKÉ 
TRHY ZAUJALY

Dokončení ze strany 1
„Podle zkušeností stálých prodejců 

ale nejvíce kupujících přichází právě 
v pátek,“ konstatuje Libor Uhlík. „Až 
další vývoj v návštěvnosti ukáže, zda 
litoměřické farmářské trhy získají 
dostatečnou kupní sílu vedoucí ke 
změně termínu,“ dodal místostarosta 
Lukas Wünsch, který vyjádřil radost 
ze zájmu organizátora farmářské trhy 
v Litoměřicích organizovat. Nikdo 
jiný ho totiž neprojevil.

Tržnice je k dispozici prodejcům 
ovoce, zeleniny, sadby, květin, se-
zonního zboží a dalších produktů. 
od pondělí do čtvrtka, vždy od 7 do 
17 hodin, a v sobotu od 7 do 12 ho-
din. Zájemci o sezonní prodej v tyto 
dny (mimo páteční farmářské trhy) 
se mohou obracet na Adélu Tichou 
(adela.ticha@litomerice.cz) z od-
boru správy nemovitého majetku  
města MěÚ. (pek, eva)

PROVOZNÍ DOBA 
BUDE UPRAVENA
S účinností od 1. července dojde ke 

změně základní otevírací doby měst-
ského úřadu. Úřední hodiny zůstanou 
beze změn. I nadále si občané mohou 
vyřizovat své záležitosti vždy v pondělí 
(8,00 – 17,00 hodin) a ve středu (8,00 
– 17,00 hod.). „Provozní doba úřadu 
bude o 30 minut prodloužena v úterý 
a ve čtvrtek do 15,00 hod. (oproti stá-
vajícím 14,30 hod.). Naproti tomu ji 
zkrátíme v pátek do 13,30 hod. (oproti 
stávajícím 14,30 hod.),“ vysvětlil ta-
jemník úřadu Milan Čigáš. Na odbo-
ru dopravy v Topolčianské ulici dojde 
k přesunu otevírací doby z pátku na 
čtvrtek, čímž dojde ke sladění otevíra-
cí doby s agendou cestovních dokladů 
a občanských průkazů na Mírovém 
náměstí. Tímto jsou zohledněny pod-
něty ze strany občanů. (eva)
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LIDÉ DISKUTOVALI O PÁTÉ
 ETAPĚ REGENERACE SÍDLIŠTĚ  

Necelé dvě desítky lidí se v 
dubnu sešly na sídlišti v Pokra-
ticích na rohu ulic Janáčkova a 
Alfonse Muchy se zástupci měst-
ského úřadu. Přijali pozvání na 
diskusi o budoucí podobě revita-
lizace lokality zahrnuté do 5. eta-
py pokratického sídliště. 

Odpadkové koše, travnatá plo-
cha pro volný pohyb dětí místo 
chystané výsadby květin a byli-
nek, zastínění rekonstruované 
zóny zelení, herní prvky pro děti, 
případně zjednosměrnění ulice 
A. Muchy s cílem zvýšit počet 
parkovacích míst, kterých je zde 
akutní nedostatek. Tyto a dal-
ší náměty zaznívaly na setkání. 
„Jsme za ně rádi, proto jsme oby-
vatele této lokality pozvali. Je ale 
zřejmé, že nelze vyhovět všem,“ 
konstatoval místostarosta Václav 

Červín poté, co se diskutovalo i o 
přítomnosti laviček. Starší lidé po 
zvýšení jejich počtu volají, další 
je nechtějí, protože tam posedává 
hlučná mládež apod.

Každopádně dojde k rekon-
strukci zdejšího dětského hřiště, 
doplnění odpočinkové plochy, 
venkovních prvků pro mládež, 
opravě pěší komunikace, k pro-
řezu a výsadbě zeleně, doplnění 
městského mobiliáře, změnám 
v parkování a vybudování dvou 
přechodových míst. Projektant 
Otakar Berdych upozornil, že 
řadě úprav brání inženýrské sítě. 

Sdělit své názory na chystaný 
projekt bylo možno i prostřed-
nictvím anketních lístků a ankety 
probíhající na webových strán-
kách města. (eva)

ČTVRTÁ ETAPA
JIŽ ZAČALA

Zatímco projektové práce na rea-
lizaci 5. etapy finišují, stavební práce 
související s revitalizací 4. etapy síd-
liště začaly.  Úpravy zahrnou opravu 
dětského hřiště mezi ulicemi A. Mu-
chy a Ladova, prořez a výsadbu zele-
ně, doplnění městského mobiliáře, 
úpravu exteriérových schodišť, změny 
v parkování apod. Akce skončí zřejmě 
na podzim. V té souvislosti ukončí na 
začátku července provoz vietnamský 
stánek, na jehož místě budou vybudo-
vány podzemní kontejnery. 

„Město i pro letošek získalo dotaci 
ve výši šesti milionů korun, přičemž 
zhruba stejnou částku přidá na rea-
lizaci projektu ze svého,“ informoval 
místostarosta Václav Červín. (eva)

Takto vypadá právě dokončená stavba Centra pro výzkum geotermální energie RINGEN nacházející se 
v zadní části Jiříkových kasáren. Foto Eva Břeňová

Projektant Otakar Berdych společně se stavebním technikem odboru územního rozvoje MěÚ Ladislavem Pošíkem dis-
kutovali s obyvateli dané lokality o chystaných úpravách souvisejících s pátou etapou regenerace. Foto Eva Břeňová

ZÁSTUPCI EVROPSKÉ KOMISE NAVŠTÍVILI 
CENTRUM PRO VÝZKUM GEOTERMÁLNÍ ENERGIE

Zástupci Evropské komise (EK) navštívili 16. 
května v Litoměřicích právě dokončené Cent-
rum pro výzkum geotermální energie Ringen, 
které bude slavnostně otevřeno 4. června. Dele-
gaci v čele s Jurajem Nociarem, vedoucím kabi-
netu místopředsedy Evropské komise a komisaře 
pro energetickou unii Maroše Šefčoviče, přivítali 
starosta Ladislav Chlupáč společně s místosta-
rostou Karlem Krejzou a profesorem Tomášem 
Fischerem z Přírodovědecké fakulty Univerzity 
Karlovy, který je zároveň ředitelem centra. 

Juraj Nociar ocenil v rámci diskuse příno-
sy litoměřického projektu. Oproti jiným totiž 
neřeší jen problém Ústeckého kraje či Česka, 
ale může být aplikován i v jiných lokalitách 
Evropské unie s vhodnými geologickými pod-
mínkami, kde řeší podobný problém -  náhradu 
hnědého uhlí jako již nevyhovujícího zdroje 
vytápění.

Geotermální projekt, jehož nositelem je Uni-
verzita Karlova, byl označen za velmi dobře 
připravený a má tedy šanci získat potřebné fi-
nancování z evropských zdrojů. EU totiž hodlá 
podporovat strádající průmyslové regiony v době, 
kdy se bude snižovat objem těžby uhlí, a podporo-

vat nové technologie pro výrobu energie. 
Kromě Litoměřic navštívila delegace EK i uhel-

nou elektrárnu Prunéřov, která by za zhruba 20 let 
měla ukončit činnost, prohlédla si mostecké jezero 
jako ukázku možného způsobu řešení zahlazování 
stop po těžbě  a další místa v kraji. Eva Břeňová
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DOPRAVNÍ 
UZAVÍRKY   RADNÍ VĚŘÍ, ŽE VYŠŠÍ PARKOVNÉ 

SNÍŽÍ POČET AUT NA NÁMĚSTÍ
Parkování v centru Litoměřic od 1. května podraži-

lo. Cílem je prostřednictvím tohoto kroku snížit počet 
dlouhodobě parkujících aut na Mírovém náměstí a při-
mět řidiče více využívat záchytná parkoviště nacházejí-
cí se opodál. Radní tak reagují na požadavky obyvatel, 
kteří dlouhodobě volají po zklidnění provozu v centru 
a omezení parkování. 

Nově v I. zóně (Mírové náměstí, Tyršovo náměstí a 
ulice Dlouhá, Velká Dominikánská a Novobranská) za 
hodinu parkování platíme 50 korun oproti původním 
30 korunám. První půlhodina však vyjde na 20 korun. 
Ve II. zóně (ulice Na Valech – parkoviště u zahradnictví 
a u hradeb, a ulice Veitova) se parkovné zvedlo z 5 ko-
run na 20 korun za hodinu. Celodenní stání zde vyjde 
na 80 korun oproti původním 50 korunám. Z 10 na 20 
korun vzrostla částka v III. zóně (Krajská – parkoviště 
U Hvězdárny a Vojtěšské náměstí – za domem kultu-
ry). Beze změny zůstává IV. zóna, kterou je parkoviště u 
autobusového nádraží (ulice Marie Pomocné), kde ho-
dina přijde řidiče na 5 korun a za celodenní parkování 
zaplatí 10 korun. „Jde o nejvýhodnější místo k zapar-
kování, neboť je odtud stále relativně dobře dostupné 
centrum,“ uvedl místostarosta Lukas Wünsch.  Částka 
navíc, kterou město za parkovného získá, pomůže fi-
nancovat plánovanou výstavbu parkovacích domů.

Zároveň s novým ceníkem byla zavedena i nová 
možnost úhrady formou mobilní aplikace s názvem 
„Sejf “, kterou lze stáhnout na všechny typy operačních 
systémů chytrých telefonů. Dosud bylo možné parkov-
né platit pouze hotově a formou SMS. Předpokladem 
pro užívání této nové varianty je nainstalování aplikace 

v telefonu. Uživatel v ní vyhledá příslušné parkoviště 
a po zadání PIN provede platbu. V aplikaci pak najde 
uložený parkovací lístek se všemi náležitostmi.  

Ke zvýšení parkovného dochází po třech letech, na-
posledy ke změnám město přistoupilo v roce 2016.

Michaela Bubeníčková 

Nejlevněji zaparkujete u autobusového nádraží, kde ce-
lodenní stání stojí desetikorunu. Místo se přitom nachází 
jen několik minut od náměstí. Foto M. Bubeníčková

▶  Uzavřena je do 28. června kvůli 
rekonstrukci plynovodu ulice Sva-
tojiřská (od Václavského nám. k 
Rybářskému náměstí).
▶    Kvůli rekonstrukci kanalizace a 
vodovodu je uzavřena do 30. červ-
na ulice Máchova a od 24. června 
do 31. srpna Horní Dubina.
▶  Do 31. srpna je uzavřena Bře-
zinova cesta (po etapách). SVS 
mění téměř 500 metrů vodovodu 
z důvodu značné koroze potrubí a 
netěsnosti spojů. Souběžný kana-
lizační řad je  v dobrém stavu.
▶  Z důvodu oprav komunikací 
prováděných Technickými služ-
bami města bude dopravě zcela 
uzavřena do 21. června ulice Kvě-
tinová a Rooseveltova. Následovat 
bude od 17. června do 16. srpna 
ulice Havlíčkova.
▶ Uzavírku čekejte v ul. Dalimilo-
va do 15. června z důvodu stavby 
chodníku. Uzavřen je úsek od kři-
žovatky s ul. Samo Tomáška ke kři-
žovatce s ul. Žitenická, a to ve směru 
od Pokratic k ul. Žitenická.  V opač-
ném směru je  silnice  průjezdná.
▶  Od 7. června (20 h.) do 9. červ-
na (10 hod.) bude Střelecký ostrov 
z důvodu pořádání kulturní akce 
„Bezva Fest“ zcela uzavřen.

TRANZIT JE TŘEBA OMEZIT
 Radní by chtěli omezit průjezd Mírovým ná-

městím. Je přitom pravděpodobné, že za tímto 
účelem by došlo k několika dopravním změnám. 

„Pověřili jsme odborníka přípravou možné 
podoby dopravního projektu. Zvažujeme napří-
klad otočení jednosměrky v části ulice Michalská 
u úřadu práce a zaslepení výjezdu z Mostecké na 
Tyršův most. Dopravní dostupnost Jezuitské, 
Mostecké ulice ani Mírového náměstí by nebyla 
omezena,“ popsal diskutované změny místosta-
rosta Lukas Wünsch.

Denně Mírovým náměstím projede přibliž-

ně osm tisíc aut. Kapacita parkovacích míst na 
náměstí a přilehlých ulicích je zhruba tisíc míst. 
Většina řidičů náměstím pouze projede s cílem 
zkrátit si cestu na Tyršův most. Okruh vedoucí 
ulicí Švermova, Mrázova, Komenského, Na Va-
lech, přes kruhový objezd na Kocandě směrem k 
Tyršovu mostu, kde jsou nové povrchy, semafory 
a dopravní značení, řada řidičů nevyužije, což by 
se mělo přijetím dopravních opatřeních v okolí 
Mírového náměstí změnit. 

„Litoměřice mají tu výhodu, že díky asanaci 
(soubor opatření vedoucí ke zlepšení) historic-

kého jádra města v druhé polovině 20. století 
vznikl kolem dnešní památkové rezervace vnitř-
ní obchvat města. Měl za cíl odvedení dopravy 
z centra. Při jeho výstavbě zaniklo několik his-
toricky cenných budov a romantických zákou-
tí. Dnes je na nás, zda toho plně využijeme a 
ušetříme historické jádro města, jeho obyvatele, 
návštěvníky a i zákazníky místních provozoven 
nadbytečných vibrací, emisí, prachu a hluku,“ 
dodává historik a radní Filip Hrbek.

Téma tranzitní dopravy v posledních letech 
opakovaně zaznívalo na veřejném diskuzním 
fóru Desatero priorit Litoměřic. Nové řešení do-
pravní situace by mohlo být realizováno v řádu 
několika měsíců. (pek)

PŘIPRAVME SE NA ZMĚNY V MHD
 Čtyři linky místo dvou a nové 

autobusy, které budou zajíždět i k 
obchodním centrům a na Mírové ná-
městí.  To jsou změny, které nastanou 
od 1. července společně s oficiálním 
nástupem nového dopravce, společ-
ností Autobusy Karlovy Vary, a.s. 

Nové jízdní řády jsou v tuto chví-
li v přípravné fázi. Již nyní je však 
jasné, že dosavadní linky B a D se 
rozšíří na A, B, C a D, se zachová-
ním původních zastávek a přidáním 
nových. V praxi tedy na jedné za-
stávce budeme mít možnost využití 
více a častějších spojů jedoucích 
různými okruhy. Na Mírové náměs-

tí zamíří spoj C, který odtud pojede 
směrem k Pekařské ulici. V dosahu 
nové budoucí zastávky tedy bude jak 
policie, tak i zubní středisko, dům s 
pečovatelskou službou a domov pro 
seniory. Na své trase dále například 
navštíví a obslouží i zastávku „kap-
lička“ a „léčebný dům“ v Pokraticích.

Důvodem, proč se město rozhod-
lo zahrnout náměstí do trasy auto-
busu, byly požadavky samotných 
obyvatel, které radnice zaznamená-
vala již v minulosti. Velkou část uži-
vatelů městské autobusové dopravy 
totiž tvoří senioři. Přestože součas-
ná nejbližší zastávka od náměstí 

„u pošty“ je od centra vzdálena jen 
několik minut chůze, pro mnohé 
obyvatele je i tato vzdálenost velká. 
Zastávka na náměstí je navíc logic-
kým protipólem individuální auto-
mobilové dopravě a mohla by tedy 
přispět ke snížení provozu v centru, 
což je dlouhodobým cílem radnice. 

Mnozí obyvatelé projevili obavu, 
zda je náměstí dostatečně pevné, aby 
uneslo autobusy. Podle Jana Jakuba, 
vedoucího Odboru dopravy a silnič-
ního hospodářství Městského úřadu 
v Litoměřicích, není důvod se stra-
chovat. Autobusy totiž nepřinesou vý-
razně vyšší zátěž, než centrum zažívá 

denně. Na náměstí je umožněn vjezd 
automobilům do 10 tun. Autobus ur-
čený pro tuto linku je menší než ty, 
které nyní vídáme, tohoto limitu zda-
leka nedosahuje (celková hmotnost je 
cca v rozmezí 7,1 – 8,1 t dle výbavy a 
obsazenosti). „Náměstím projede 12x 
za celý den vedle jiných těžkých vozů, 
které se zde běžně pohybují i nyní, na-
příklad zásobovací vozy nebo menší 
autobusy cestovních kanceláří. S nej-
větší pravděpodobností jen projede 
od ulice Lidická do Michalské, takže 
se po celém obvodu náměstí nebude 
vůbec pohybovat,“ vysvětlil vedoucí 
Jakub. (bub)



STAROSTA: „EKONOMIKU NEMOCNICE 
JEŠTĚ NĚJAKÝ ROK MĚSTO USTOJÍ, ALE 

PERSONÁLNÍ KRIZI SAMO NEZVLÁDNE“ 
Pane starosto, jak se díváte na dění, které 

vyvolal záměr rady města prodat 100 procent 
akcií nemocnice v rámci otevřeného řízení?

„Je to velmi citlivá záležitost. Ale opakuji, že se 
jednalo o záměr posoudit možnosti zajištění ne-
mocnice do dalších let, nikoliv o konečné řešení. 
Chápu obavy, které z toho pramení. Nicméně je 
potřeba si říct, že by nemělo jít o řešení, které 
vzejde z jednání pod vlivem emocí, ale musíme 
přijmout řešení s chladnou hlavou a na základě 
racionálního posouzení.“   

Proč jste 1. května nepřijal demonstranty, 
kteří průvodem od nemocnice došli před za-
mčená vrata radnice?

„Jsem zvyklý účastnit se akcí, na které obdr-
žím pozvání. A mě, ani nikoho z radních, nikdo 
nepozval.“

ODS, kterou reprezentujete, je vyčítáno, že 
oklamala voliče, protože údajně tvrdila, že ne-
mocnici neprodá. Jak to vy cítíte?

„Předně bych chtěl poprosit – oprostěme se od 
politiky. Musíme přijmout řešení napříč názoro-
vým spektrem. Ale zpět k vaší otázce. To není 
pravda. Již od roku 2012 upozorňujeme na pro-
blémy, personální a ekonomické. V předchozím 
volebním období jsme dokonce vyhlásili konces-
ní řízení na pacht nemocnice po dobu 20 let, kte-
ré nám bylo zřejmě úmyslně zmařeno. Nicméně 
i v posledních volbách jsme v našich volebních 
materiálech psali „Nemocnici zlikvidovat ne-
necháme“. A toho se držíme. Cílem je zajistit 
podmínky, za kterých naše nemocnice bude mít 
možnost fungovat a rozvíjet se i v dalších letech. 
Nechceme se dostat do situace, kdy z důvodu 
personální krize, kterou již některé primariáty 
nemocnice velmi citelně pociťují, budeme muset 
zavírat některá oddělení. A ono to skutečně hro-
zí. Je to dnes problém většiny nemocnic nejen v 
ČR, ale i v Německu. “

Proč se stále domníváte, že nemocnice ne-
může zůstat v majetku města?

„Rozpočet nemocnice je výrazně vyšší (cca 830 
milionů Kč) než města (cca 550 mil. Kč). Měs-
to má na investice cca ročně 70 milionů korun, 
zbytek představují mandatorní (tedy povinné) 
výdaje. Z této částky dáváme nyní zhruba jed-
nu třetinu nemocnici. Navíc do ekonomiky 
nemocnice zasahuje stát – jednou zrušením re-
gulačních poplatků za pobyt v nemocnici, což 
znamenalo ztrátu cca 12 milionů korun, které 
jsme investovali zpět do vybavení nemocnice. 
Podruhé navýšením platů zaměstnancům, což 
je určitě chvályhodný krok, ale nemocnici ho 
již stát prostřednictvím zdravotních pojišťoven 
plně nekompenzoval, tudíž zbytek mzdových 
prostředků dorovnává ze svého rozpočtu měs-
to. Co bude příště? Navíc nemocnice má vážné 
personální problémy. Někteří primáři jsou před 
důchodem, někteří v  důchodovém věku. Jejich 
práce si velmi vážím. Problém je ale v tom, že 
většinou nemají vychované své nástupce, pro-
tože mladí lékaři raději zůstávají po absolutoriu 
ve velkých fakultních a krajských nemocnicích 
a střední generace lékařů zase odchází do Ně-
mecka nebo do soukromé praxe. Neláká je ani 
náborový příspěvek, ani nabídka bydlení. Město 

jednoduše nedokáže zajistit personální stabilitu. 
Na což doplatila i jiná města, která postupně v 
důsledku personální krize uzavírala oddělení – 
viz Rumburk. Takže tady zdaleka nejde jenom o 
finance. Osobně vnímám, že chceme všichni to 
stejné – zajistit, aby nemocnice v Litoměřicích, 
jejíž spádovost představuje cca 150 tisíc lidí, fun-
govala co nejlépe i v budoucích letech. Je proto 
nutné najít silného poskytovatele zdravotních 
služeb s širokou působností, který tyto problémy 
dokáže vyřešit lépe.“

Nicméně laik nechápe, proč to město nedo-
káže a jiný provozovatel ano ...

„Hledáme partnera, který má zkušenosti, má 
vícero podobných zařízení, má lepší tah na brá-
nu při vyjednávání podmínek jak se zdravotními 
pojišťovnami, tak například s dodavateli léků a 
podobně. A dokáže kvalitní lékaře dobře zaplatit. 
Proč síť lékáren dr. Maxe nabízí levnější léky než 
litoměřická nemocniční lékárna? Protože doká-
že využít výrazných množstevních slev. Proč za 
operaci apendixu dostanou fakultní nemocnice 
zaplaceno více, než za stejnou operaci provede-
nou v Litoměřicích? Je zde chyba v systému, kte-
rý se řadu let nedaří narovnat. Jsou to jen některé 
příklady z mnoha.“

Ale vy jste i senátor a místostarosta poslan-
cem Parlamentu ČR. Očekávala bych, že poža-
davky na potřebné systémové změny se vaším 
prostřednictvím dostanou do pater nejvyšších.

„Ano, na problémy měst, které provozují ne-
mocnici, upozorňujeme již delší dobu. Ve stejné 
situaci je například Kadaň a Slaný, kde se zdejší 
zdravotnická zařízení bez dotace města také ne-
obejdou. V poslední době podal Senát například 
ústavní stížnost na nerovnoměné platby za zdra-
votní výkony v různých nemocnicích. De facto 
město Litoměřice současným děním výrazným 
způsobem upozornilo na obrovský problém, který 
nemocnice okresního a menšího typu mají. Mrzí 
mě, že zaměstnanci nemocnice i někteří obyva-
telé města naši iniciativu nepřijali. Měli jsme ji 
více komunikovat. Ale jsem velmi rád, že si toho 
povšiml pan premiér Babiš. Bohužel naši nemoc-
nici zneužil jako téma před evropskými volbami 
a neuváženě urazil i mnoho lidí, kteří se řadu let 
podílí na úspěšném rozvoji města. Nicméně  pana 
premiéra i pana ministra vyzveme k přijetí sys-
témových změn, narovnání podmínek úhradové 
vyhlášky ve prospěch středních a malých nemoc-
nic a mj. i změně vzdělávacího systému lékařů.“

Lidé se často ptají, zda je litoměřická ne-
mocnice dobře řízena z hlediska managemen-

tu. Například bývalý ředitel Jiránek prohlásil, 
že on bez příspěvku města hospodařit dokázal.

„Uvědomme si, že současný management pra-
cuje ve zcela jiných podmínkách, než tomu bylo 
před patnácti či dvaceti lety. Ceníme si toho, že 
současné vedení nedostalo ekonomiku do zápor-
ných čísel. Je to úctyhodný výkon. Ale je nutno 
si říci, že poslední roky je to i díky financím po-
skytnutým z rozpočtu města.“

Proč se nezeptáte okolních obcí, zda by do-
hromady neposkytly finanční příspěvek, dejme 
tomu souhrnně 15 milionů ročně, a to podle pře-
dem zvoleného klíče, například počtu obyvatel?

„To už jsem před několika málo lety učinil a 
až na jednu nabídku nepřišla žádná. Je potřeba 
si říci, že rozpočty obcí neumožňují financovat 
zajištění zdravotní péče a ani to není jejich úko-
lem. To je povinností státu a potažmo zdravot-
ních pojišťoven.“

Bylo správné, abyste starosty vyzýval k 
tomu, aby nepodepisovali petici?

„Za nejhorší považuji unáhlená a zmanipulo-
vaná rozhodnutí. Vždy při každém jednání po-
važuji za správné, a sám tak postupuji, vyslech-
nout si obě strany před tím, než učiním jakékoliv 
rozhodnutí. A tak tomu bylo i v tomto případě, 
kdy jsem pouze starosty požádal o to, aby vy-
slechli i druhou stranu před tím, než podepíší. A 
teprve poté učinili vlastní rozhodnutí. Vezměme 
si, jak sbírání podpisů pod petici často probíhá. 
Lidé v obchodech, u kadeřníka, před nemocnicí, 
ale i jinde dostanou dotaz, zda chtějí prodat ne-
mocnici. Tento dotaz je tak vystraší, že podepíší, 
aniž by měli čas zjistit si k problematice více.“

Proč si město chce ponechat  jen holé stavby, 
které pak bude muset za své peníze opravovat?

„Zde to již před časem pěkně vysvětlil před-
seda dozorčí rady nemocnice Leoš Vysoudil a já 
s jeho názorem plně souhlasím. Město by mělo 
budovy a pozemky vložit zpět do nemocnice a 
v případě prodeje je společně s akciemi převést 
novému majiteli. Chápu však obavy některých 
zastupitelů i obyvatel, že tím město ztratí veške-
rou kontrolu nad nemocnicí. Nájemní smlouva 
může zabránit tomu, aby budovy byly využity 
pro jiné účely, než je poskytování zdravotních 
služeb.  Na druhou stranu je třeba si uvědomit, že 
v následujících letech bude areál vyžadovat mno-
hasetmilionové investice a na ty město opravdu 
nemá. Umím si představit i možnost, že město 
nejprve prodá akcie, čímž zajistí podmínky pro 
provoz zařízení. Pokud nový provozovatel za 
několik let prokáže, že splnil očekávání při po-
skytování zdravotnických služeb,  je možno mu 
nabídnout i nemovitý majetek.  Do té doby lze 
opravy a modernizaci budov provádět z pro-
středků získaných z nájmu a z prodeje akcií.“

Petice proti prodeji nemocnice získala téměř 
deset tisíc podpisů. Překvapilo vás to?

„Nepřekvapilo, protože nemocnice je velmi citli-
vá záležitost a obavy zaměstnanců i obyvatel města 
a regionu jsou pochopitelné. Jen mě mrzí, že této 
situace zneužívají  i ti, kteří si jejím prostřednictvím 
vyřizují účty s politickými konkurenty.“

Pokračování na straně 5

„Počkáme tedy na výsledky 
referenda. Jsem ale přesvěd-
čen o tom, že pouhým za-
konzervováním současného 
stavu co nejlepší podmínky 
pro budoucí rozvoj nemocnice 
skutečně nezískáme.“

RADNIČNÍ ZPRAVODAJ  - str. 4 ROZHOVOR NA AKTUÁLNÍ TÉMA



LIDÉ DISKUTOVALI O PRIORITÁCH MĚSTA
Možnost spolurozhodování o 

budoucnosti nemocnice, omezení 
dopravy v centru a více peněz pro so-
ciální činnost. To jsou tři navrhované 
priority, které získaly nejvyšší počet 
hlasů na veřejné diskuzi s veřejností 
- Desateru priorit Litoměřic, která se 
11. dubna uskutečnila v Kulturním a 
konferenčním centru. Akce se zúčast-
nily téměř dvě stovky obyvatel a i letos 
společně sestavily žebříček 10 návrhů 
pro zlepšení života ve městě.

Priorita číslo jedna - tedy nepřevá-
dět nemocnici soukromému subjektu 
a zapojit do rozhodování zaměst-
nance a veřejnost - získala 97 bodů. 
Omezení dopravy na náměstí a zákaz 
parkování na jeho jižní straně získalo 
29 hlasů, navýšení dotace na sociální 
činnost o 500 tisíc korun pak 28 hlasů. 
Desítku návrhů doplnily nápady jako 
vybudování parkovacích domů na 
volných prostranstvích - místo Sever-
ky a místo staré čerpací stanice u ulice 
Růžovka, dále hojnější výsadba zeleně 
v celém městě, zvláště na sídlištích, 
vybudování sportovní haly v areálu 
GJJ a Masarykovy základní školy, či 
rekonstrukce letního kina. 

Lidé volali také po zavedení ob-
jednávkového systému v Centrální 
školní jídelně současně se zlepšením 

stravy a také po stěhování Základní 
umělecké školy do budovy bývalého 
velitelství. Stůl mladých prosazoval 
podpoření škol ve vzdělání a osvě-
tě na téma „konsenzuální sex (sex 
se souhlasem obou zúčastněných) a 
zajištění bezpečí a osvěty pro LGB-
TQ+ komunitu (zkratka označující 
lesby, gaye, bisexuály, transgender, tzv. 
queera „ostatní“ osoby). Ve výsledné 
desítce se pro stejný počet hlasů neob-
jevil loňský námět rozšíření krytého 
plaveckého bazénu, který při prvním 
hlasování získal stejný počet hlasů 
jako postupující námět „městské 

sportovní haly v areálu GJJ a Masary-
kovy ZŠ“. Účastníci však usoudili, že 
tato loňská priorita je již v řešení.

Mnozí diskutující navštěvují veřejná 
setkání každoročně. „Akce se účast-
ním pravidelně, mám zájem o dění ve 
městě. Dnes jsem přišla prosadit hlavně 
navýšení výsadby zeleně a zanechání 
nemocnice městu,“ prozradila jedna z 
obyvatelek Soňa Hradecká.

Desítka priorit následně postoupila 
do veřejné ověřovací ankety. „Hla-
sovat bylo možno prostřednictvím 
služby Mobilní rozhlas nebo v ulicích 

města, kde se na názory občanů ptali 
zástupci městského úřadu,“ vysvětlil 
Petr Hermann, předseda Národní sítě 
Zdravých měst a politik Zdravého 
města Litoměřice. Vybraná pětistov-
ka obyvatel se navíc mohla vyjádřit 
v souběžně probíhajícím sociologic-
kém průzkumu. Konečný výsledek 
priorit nebyl v době uzávěrky zpravo-
daje znám.

To, že se město návrhy z veřejných 
setkání každoročně zodpovědně za-
bývá, potvrdil starosta Ladislav Chlu-
páč. Přítomné seznámil s průběhem 
realizace loňských priorit, které jsou 
již buď dokončeny, nebo na nich 
radnice pracuje. Vzhledem k tomu, 
že město má každoročně vyčleněnou 
určitou částku na investice do rozvoje 
města a mnohé navrhované změny 
tuto sumu výrazně překračují, jde v 
mnoha případech o běh na dlouhou 
trať. To je případ i loňské priority číslo 
1 - rekonstrukce krytého plaveckého 
bazénu. „Připravujeme moderniza-
ci vnitřních prostor s rozšířením do 
venkovních, kdy předpokládáme 
výdaje ve výši 60-80 milionů korun. 
Nyní hledáme vhodný dotační titul, 
který by nám pomohl takto velkou 
akci zafinancovat,“ uvedl starosta 
Chlupáč.       Michaela Bubeníčková 
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Graf dokumentuje nárůst podílu osobních nákladů k celkovým nákladům ne-
mocnice. Zatímco v roce 2009 činily 300 milionů korun, tedy ani ne polovinu 
celkových nákladů, loni již dosahovaly 66 procent.             Zdroj:nemocnice

Obavám z příchodu soukromé-
ho provozovatele se ale není co 
divit. Například v Sušici přechod 
do soukromých rukou dopadl ka-
tastrofálně.

„Ano, je zde řada případů dobré 

i špatné praxe. V Sušici to z růz-
ných důvodů nedopadlo dobře, ale 
například berounská nemocnice je 
soukromá, prosperující a velmi dob-
ře vedená ku spokojenosti pacientů, 
stejně tak v Ostrově nad Ohří a na 
dalších místech. Proto jsme chtěli 

vyhlásit otevřené řízení a vyslech-
nout si nabídky, které by posoudila 
hodnotitelská komise. Do té jsme 
chtěli přizvat i zástupce petičního 
výboru a opozičních zastupitelů. 
Není co tajit, všichni máme společ-
ný zájem - prosperující a personálně 
dobře obsazenou nemocnici.“
S ohledem na minimalizaci rizik, ne-
bylo by lepší přijmout nabídku Kraj-
ské zdravotní? Je řízena krajským 
zastupitelstvem. Tedy primárně by jí 
nemělo jít o zisk, ale o pokrytí a do-
stupnost veřejné zdravotní péče.

„Samozřejmě že i tuto alternativu 
velmi zodpovědně zvažujeme. Od 
pana hejtmana počátkem roku při-
šla nabídka na převod nemocnice. 
Na základě pověření rady města se 
uskutečnila jednání s vedením kraje i 
Krajské zdravotní. S ohledem na kro-
ky petičního výboru vedoucího k vy-
psání referenda jsme ale veškerou ini-
ciativu zastavili, a to včetně diskuse s 
veřejností v domě kultury. Počkáme 
tedy na výsledky referenda. Zřejmě v 
týdnu před ním uspořádáme i disku-
si s veřejností, aby se lidé mohli ptát 
a zodpovědně se rozhodnout.  Bude 
dobře, když petiční výbor otázku pro 
referendum specifikuje a předloží již 
na červnovém jednání zastupitelstva. 
Jsem ale přesvědčen o tom, že pou-
hým zakonzervováním současného 
stavu co nejlepší podmínky pro bu-
doucí rozvoj nemocnice skutečně 
nezískáme.“

Děkuji za rozhovor
Eva Břeňová

PARTICIPATIVNÍ
ROZPOČTOVÁNÍ

Dětské hřiště při ZŠ Havlíčko-
va, Naučná stezka na Mostné hoře, 
Discgolfové hřiště nebo Lelkování. 
To jsou čtyři projekty přihlášené 
do letošního participativního roz-
počtování města. O tom, který ná-
pad zvítězí, nebylo v době uzávěrky 
zpravodaje rozhodnuto. Hlasování 
probíhalo do konce května.

Projekt číslo 1 „Dětské hřiště při 
ZŠ Havlíčkova“ dává příležitost k 
zábavě, a také rozvoji motorických 
schopností, koordinace a zvýšení 
fyzické zdatnosti. Hřiště by pak 
sloužilo jak žákům, tak veřejnos-
ti. Projekt číslo 2 - „Naučná stez-
ka na Mostné hoře“ se zaměřuje 
na rozvoj vztahu dětí k přírodě a 
vzdělávání, a to prostřednictvím 
rozmístěných naučných prvků s 
lesní tematikou. Projektem číslo 3 
je „Discgolfové hriště“, jehož cílem 
je podpořit  nové moderní spor-
tovní aktivity. Projekt číslo 4 s ná-
zvem „Lelkování v Litoměřicích“ 
je spíše relaxačního typu a počítá 
s vytvořením odpočinkové zóny 
umístěním houpacích sítí např. do 
parků nebo na koupaliště.

V rámci participativního roz-
počtování město uvolní každo-
ročně 200 tisíc korun a kdokoli z 
obyvatel může přijít s návrhem, 
jak částku smysluplně využít. Více 
informací na: zdravemesto.litome-
rice.cz (bub)



Lukas WÜNSCH /Severočeši Litoměřice
„O nemocnici Severočeši veřejně diskutují“

Současný příběh naší nemocnice ukazuje, jak důležitá je diskuse. A tu my 
rozhodně nepodceňujeme. Několik let pořádáme pravidelná Severočeská 
piva, kde diskutujeme na aktuální témata. Nejinak tomu bylo i u nemoc-
nice, kde jsme opět veřejnosti nabídli možnost ptát se na naše názory a 
důvody, proč jsme hlasovali pro pokračování procesu záchrany nemocnice 
tím, že se najde partner (ať už nájemce nebo kupec), který bude mít sílu 
naší nemocnici dál rozvíjet i přes zvyšující se konkurenci a přes nefunkční 
systém podpory zdravotnických zařízení od státu.
Postupně jsme se setkali se zástupci petičního týmu, Miroslavem Jánoší-
kem, dále s Lucií Horákovou, bavíme se s lékaři, sestřičkami, vysvětlujeme 
naše postoje a zjišťujeme názory petičního výboru. Tyto názory dále dis-
kutujeme mezi našimi kandidáty a více než tři desítky našich kandidátů a 
sympatizantů dostávají pravidelně veškeré informace. Samozřejmě se po-
jedeme také podívat do nemocnic společností, které mají o naši nemocnici 
zájem. Vše s cílem a vizí, že je jedno, zda bude litoměřickou nemocnici 
provozovat soukromý, krajský nebo státní subjekt, ale péče se musí zkvalit-
nit, budovy rozvíjet a oddělení nezavírat.

Odborová organizace Nemocnice Litoměřice, a.s.
„Odmítáme prodej nemocnice“

1. Předně bychom se chtěli ohradit 
proti znění otázky, kterou považujeme 
za zavádějící tím, že podsouvá odpo-
vídajícímu informaci, že nemocnice 
existuje na úkor něčeho jiného. Ne-
mocnice neexistuje na úkor dalšího 
rozvoje města, je to, stejně jako řada 
dalších, veřejná služba občanům. Za-
chování movitého i nemovitého ma-
jetku ve vlastnictví města rozhodně 
není na úkor veřejných služeb ani roz-
voje města. Naopak setrvání nemoc-
nice ve vlastnictví města je jedinou 
garancí možnosti kontrolovat kvalitu 
a rozsah zdravotních služeb. Prodejem 
se město nevratně zbaví jakéhokoli vli-
vu na nemocnici.

2. Nemocnice je ekonomicky sta-
bilní subjekt, dlouhodobě hospodaří 
v kladných číslech a dotace poskyt-
nuté nemocnici v posledních letech 
byly účelově přiděleny s cílem vytvořit 
zdání krize a tím pádem záminku pro 
prodej nemocnice. Proto z ekono-
mického hlediska do budoucna na-
vrhujeme jasně definovaný úkol pro 
management nemocnice hospodařit 

s vyrovnaným rozpočtem bez dotací 
města do mzdových a provozních ná-
kladů. Z personálního hlediska by to 
bylo odpolitizování vedení nemocnice 
tak, aby nedocházelo ke střetu zájmů, 
kdy stejní lidé jsou v zastupitelstvu, 
radě a výborech města a zároveň v top 
managementu a kontrolních orgánech 
nemocnice.

3. Prioritou je zachovat majetek i 
provoz nemocnice městu. Proto chce-
me bezodkladně zastavit jakoukoli 
formu převodu vlastnictví či provozo-
vání nemocnice na jiný subjekt. Ten-
to záměr masově podpořili občané 
v rámci protestní akce 1. května a v 
petici, v níž se sesbíralo takřka 10 tisíc 
podpisů. Dalšími kroky proti prodeji 
nemocnice je snaha o vypsání referen-
da, pro jehož vyhlášení se musí pod-
pisem vyjádřit co nejvíc občanů trvale 
žijících v Litoměřicích. V případě, že 
pod návrhem bude dostatek podpisů, 
je město povinno referendum vypsat a 
občané Litoměřic budou mít možnost 
o osudu nemocnice sami rozhodnout. 

Mgr. Václav ČERVÍN /Sport a zdraví
„Zhodnoťme pro a proti, pak rozhodněme

Litoměřická nemocnice má pro město velký význam jako spádové lékař-
ské zařízení a významný zaměstnavatel. Její rozpočet je větší než rozpočet 
celého města… Způsob financování ve zdravotnictví je však velmi složitý 
a nemocnicím našeho typu skutečně „nenahrává“… Myslím si, že nynější 
stav je dlouhodobě neudržitelný – město nemůže dotovat provoz tohoto 
zařízení a suplovat úlohu státu – zdravotního pojištění. Ve městě je celá 
řada projektů, které čekají na svou realizaci (stěhování ZUŠ, oprava škol-
ních hřišť, oprava chodníků a silnic, budování startovacích bytů, sportovní 
hala…) a v případě finančních injekcí pro „naší“ nemocnici se realizace 
těchto projektů bude posouvat stále dále a nemocnici to stejně „nevyléčí“… 
Jaké je tedy řešení? Nevíme – hledáme ho a nikdo nezaručí, že to či ono 
je správné. Když necháme stávající stav, nemocnice postupně bude muset 
omezit péči v řadě oddělení. Když ji předáme – prodáme – pronajmeme 
někomu jinému, kdo nám zaručí, že péče bude zachována a nemocnice se 
bude rozvíjet? Asi nikdo, ale musíme vzít na sebe odpovědnost a rozhod-
nout. Je personální krize – chybí lékaři i další zdravotnický personál, je 
potřeba opravit budovy (vyměnit okna, zateplit…) a to vše stojí a bude stát 
nemalé peníze, které město pro nemocnici prostě nemá. Čekat, že to časem 
nějak dopadne, nelze – jen se problém odloží a za pár let na tom bude ještě 
hůř… Co tedy s tím? Vyslechnout všechny názory – vedení nemocnice, 
lékařů, sester, dalších zaměstnanců, občanů města a zhodnotit pro a proti a 
následně rozhodnout! Rozhodnutí musí padnout, i když žádné asi nebude 
ideální a rozhodně nebude vyhovovat všem…

Mgr. Petr PANAŠ / Zelení a Piráti
„Prioritou je, aby nemocnice zůstala naše“

Vůbec asi poprvé občané demonstrují proti rozhodnutí radnice.  Co je 
donutilo aktivně projevit svůj názor a proč nechtějí prodat nemocnici? Je to 
souhra dvou okolností. Je krátce po komunálních volbách a žádná ze stran 
voličům neříkala, že by chtěla nemocnici prodat. Teď chtějí. Voliči se cítí pod-
vedení a naprosto právem. Druhou okolností je fakt, že nemocnici potřebuje 
opravdu každý. Nemocnice funguje a poskytuje péči. Je v místě a nemusíme 
dojíždět. Nemocnice nehospodaří špatně. Proč ji tedy prodávat? Sám tomu 
nerozumím. Prý bude do nemocnice třeba investovat stále více peněz a měs-
to na to mít nebude. Soukromý subjekt to prý na rozdíl od města zvládne. Já 
tomu nevěřím. Vedení města už dva roky hledá argumenty, proč to nejde. 
Nevidím žádnou vůli činit kroky, aby to šlo. To je špatně! Co nemocnice po-
třebuje nyní nejvíc? Je to jistota, kterou jí současné kroky vedení radnice ne-
poskytují. Dále to je schopné vedení, které není navázané na místní politiku. 
Většina občanů chce, aby nemocnice fungovala dále ve stávajícím rozsahu. Je 
bezpodmínečně nutné, aby nynější vedení radnice zanechalo privatizačních 
experimentů a alespoň chvíli naslouchalo tomu, co lidé chtějí.  Stavět otázku 
provozování nemocnice tak, že to je na úkor něčeho jiného,  není férové. 
Nemocnice k našemu městu patří a pokud bude mít schopné vedení a ro-
zumné politiky, tak i nadále bude. Ještě padla otázka, zda by měla provozovat 
naší nemocnici Krajská zdravotní a.s., tedy konsorcium nemocnic Ústeckého 
kraje. Prioritou je, aby nemocnice zůstala naše. Pokud by to skutečně nešlo 
(změnila se tak zásadním způsobem zdravotní legislativa, úhradové vyhláš-
ky, atd.) tak je pro mne provozování ze strany Ústeckého kraje více přijatelné 
než ze strany soukromého subjektu. Už z toho důvodu, že jak městu, tak kraji 
nemůže jít v první řadě o zisk, ale o zdraví pacientů.

RADNIČNÍ ZPRAVODAJ  - str. 6 KOMENTÁŘE NA  AKTUÁLNÍ TÉMA    

S ohledem na  dění související s budoucností Nemocnice Litomě-
řice, a.s., byli zástupci jednotlivých  subjektů v zastupitelstvu (ANO 
2011, Severočeši Litoměřice, Sport a zdraví, KSČM, Zelení a Piráti ) 
požádáni o zodpovězení tří otázek,  které tvoří ucelený rámec, alespoň 
částečně shrnují problematiku a dávají dostatek prostoru k vyjádření 
názorů.  Obdobná nabídka k otištění příspěvku byla s ohledem na za-
chování plurality názorů a  poskytnutí různých úhlů pohledu zaslána 
i petičnímu výboru.  Zároveň bylo upozorněno, že pokud se  někdo 
chce ve svém komentáři zabývat jiným tématem, není to překážkou k 
otištění příspěvku. Upozorňujeme, že příspěvky byly redakci zaslány 
ještě před tím, než rada města 20. května pozastavila své kroky do 
doby konání referenda. Eva Břeňová, šéfredaktorka zpravodaje

1) Má město Litoměřice provozovat nemocnici i za cenu stále se 
zvyšujících nákladů, a to na úkor dalšího rozvoje města? (např. stěho-
vání ZUŠ do VUSS, opravy školních objektů, chystaná stavba starto-
vacích bytů pro mladé v Jiříkových kasárnách apod.)

2) Jaké prostředky / metody vedoucí ke stabilitě nemocnice byste do bu-
doucna navrhovali, a to nejen z hlediska ekonomického, ale i personálního?  

3) Je pro vás případný prodej nemocnice Krajské zdravotní, a.s. ak-
ceptovatelný? 

Mgr. Jiří ADÁMEK / ANO 2011
„Nemocnice může fungovat i bez dotací města“

1) Má město financovat sociální služby, poskytovat dotace spolkům a 
dalším soukromým organizacím, když ho to stojí peníze, které by jinak 
mohlo investovat do rozvoje města? Asi se všichni shodneme, že ANO, 
protože rolí města je péče o základní potřeby svých obyvatel. Kvalitní a 
dostupná zdravotní péče je pro občany jednou z největších priorit, proto se 
město má zcela jednoznačně postarat i o její zajištění.  Dále jsme přesvěd-
čeni, že nemocnice může fungovat i bez dotací od města.

 2) Možností je celá řada. Největším problémem litoměřické nemocnice 
je fakt, že je přímo napojena na politiky. Politici ji nejen řídí, ale zároveň ji 
také kontrolují. V čele nemocnice musí stát nezávislý odborník, nikoliv poli-
tik, který je ve střetu zájmů. Dalším krokem musí být navázání strategických 
partnerství s okolními nemocnicemi.  A to vše se dá udělat i pokud zůstane 
nemocnice v našich rukou, bez všech rizik spojených s případným prodejem.

3) Prioritou je pro nás, aby nemocnice zůstala městu. 



HLEDÁME  DALŠÍ „SRDCAŘE“
Litoměřice vyhlašují druhý ročník ankety „Srd-

cař Litoměřic“.  Znáte podnikatele, kteří přispívají 
k rozvoji města a podporují obyvatele a neziskové 
organizace? Neváhejte a nominujte je k ocenění.

„Rádi bychom znovu vyzdvihli nezištné úsilí 
a aktivity těch, kteří obětavě podporují občany a 
město, kde žijí a pracují. Není to samozřejmé a ta-
kového přístupu si vážíme,“ uvedl starosta Ladislav 
Chlupáč. Nejedná se o soutěž. „Ceníme si každé 
práce odvedené ve prospěch druhých. V anketě 
proto záměrně neudělujeme pořadí,“ informovala 
koordinátorka akce Irena Vodičková. 

Podpora mateřských škol, organizací, které 
pomáhají lidem se zdravotním postižením, roz-
voje přírodního hřiště na Střeleckém ostrově či 
Hospice sv. Štěpána, to jsou jen příklady nezišt-
ných aktivit loni oceněných litoměřických „srd-
cařů“. Patronkou prvního ročníku byla Diana 
Cepníková, majitelka jazykové školy RESTON 
a zároveň iniciátorka akce. Pomyslné žezlo od 
ní převzala Jana Plíhalová, spolumajitelka ob-
líbené kavárny Káva s párou. Kavárna byla v 
loňském roce oceněna za podporu organizací 
pomáhajících lidem s hendikepem.

Nominovat „srdcaře“ a 
podělit se s veřejností o je-
jich příběhy může kdokoliv 
od 15. května do 30. června 
prostřednictvím formuláře. 
Naleznete ho od 15. květ-
na na webových stránkách 

Zdravého města. Zaslané návrhy budou po zpra-
cování představeny veřejnosti. Občané následně 
mohou od konce srpna do začátku října hlasovat 
a vybrat nejzajímavější či nejpřínosnější počiny, 
které získají ocenění. I malé příběhy mohou být 
velmi důležité a inspirující, proto neváhejte a po-
dělte se o ně. Andrea Pěkná

PRÁCI ZAHÁJILO 
JEDENÁCT  KOMISÍ

S novým volebním obdobím 
(2018 – 2022) byly personálně ob-
měněny i komise, které pracují jako 
poradní orgány zastupitelstva měs-
ta. Nominovat mohly své zástupce 
všechny subjekty v zastupitelstvu, 

přizváni k práci byli i odborníci na 
jednotlivé oblasti. 

Celkem zahájilo svou činnost je-
denáct komisí. V minulém vydání 
zpravodaje byla představena činnost  
„komise zdravotní a sociální“ a „ko-
mise výchovy a vzdělávání“.  Nyní 
představujeme komisi kultury, za-
hrnující i agendu letopiseckou. (eva)

MUDr. Miroslav JENČEK / KSČM
„Preferuji, aby nemocnice zůstala městu“

Čl. 31 Listiny základních práv a svobod říká: „Každý má právo na ochranu 
zdraví. Občané mají na základě veřejného zdravotního pojištění právo na bez-
platnou zdravotní péči a na zdravotní pomůcky za podmínek, které stanoví zá-
kon.“ KSČM proto vychází ze základní teze, že zdraví není zboží, zdravotnictví 
je veřejnou službou a kvalitní zdravotní péče musí být dostupná všem. Stát tedy 
odpovídá za její dostupnost a kvalitu, a proto musí stanovit rovné podmínky je-
jího poskytování. To lze zajistit vytvořením páteřní sítě neziskových veřejných 
nemocnic, zřízením jediné veřejné zdravotní pojišťovny a navýšením procenta 
HDP na zdravotnictví (ČR je na 3/4 průměru EU) s důslednou kontrolu finanč-
ních toků v systému, včetně omezení lobbingu farmaceutických firem. V této roli 
ale stát neustále selhává. V Litoměřicích pak roli státu v zajištění veřejné služby 
supluje město. Proto na položené otázky odpovídám následovně:
1) Ano, má. Kvalita a dostupnost zdravotní péče se týká všech občanů města - je 
tedy zcela prioritní. Je otázkou, zda by finanční podpora nemocnice natolik vy-
čerpala městský rozpočet, aby byly ohroženy investice a stávající projekty - vzhle-
dem k tomu, že doposud vynaložené prostředky nevedly ke ztrátovému hospo-
daření, myslím si, že rozvoj města by ohrožen nebyl.
2) Především jsem přesvědčen, že dotace na provozní náklady ze strany města 
nejsou nutné - alespoň ne v takové výši jako doposud. Stabilizovat zdravotnictví 
by měla úhradová vyhláška, na kterou se léta čeká. Naše nemocnice však hos-
podaří dlouhodobě s vyrovnaným nebo mírně ziskovým výsledkem a dle mého 
názoru tedy není nutné činit žádné razantní změny.
3) Ano je, i když bych preferoval variantu, aby nemocnice zůstala nadále ve sprá-
vě města. Krajská zdravotní a.s. by měla garantovat udržení zdravotní péče ve 
stejném rozsahu jako nyní a tudíž i zachování méně „lukrativních“ oborů a lůž-
kové péče. Záleželo by na zvážení konkrétní nabídky ze strany KZ a.s. a bylo by 
třeba si výše uvedené podmínky vymínit ve smlouvě.“

MINISTERSTVO OZNAČILO LITOMĚŘICKÝ 
ÚŘAD ZA NEJPŘÍVĚTIVĚJŠÍ V REPUBLICE

Obrovského úspěchu dosáhl 
Městský úřad v Litoměřicích z 
hlediska hodnocení kvality ve-
řejné správy, a to jak v krajském, 
tak celorepublikovém měřítku. 
Nejprve obhájil první místo v 
soutěži „Přívětivý úřad Ústeckého 
kraje 2019“, když za sebou nechal 
magistráty měst Děčín a Most. 
Následně zvítězil i v rámci České 
republiky, následovaný Magist-
rátem města Liberec a Městským 
úřadem ve Žďáru nad Sázavou. 
Ocenění převzal na konferenci v 
Olomouci tajemník městského 
úřadu Milan Čigáš.

Celkem se do soutěže přihlásilo 
146 obcí III. typu (a městských čás-
tí hl. m. Prahy), tedy 64 % ze všech 
obcí III. typu. 

V soutěži MV při udělování titulu 
„Přívětivý úřad“ hodnotí poskyto-
vání nadstandardních služeb nebo 
běžných služeb v nadstandardní 
kvalitě. Města jsou posuzována po-
dle 51 kritérií hodnotících dostup-
nost, transparentnost a komunikaci 
úřadu, možnost participace obča-
nů a další aktivity. V rámci soutěže 
ministerstvo každoročně vydává 
brožuru s příklady dobré praxe. Li-
toměřice se letos pyšní hned dvěma 
zveřejněnými příklady. Prvním je 
přívětivé informování o sociálních 
službách pomocí mobilní aplikace 
Komplan. Druhou je udržitelné a 
zdravé město, kde jde úřad příkla-
dem. Zde MV ocenilo mimo jiné 
například přechod z běžných slu-
žebních vozů na elektromobily a za-

koupení elektrokol pro pracovníky 
úřadu, podporování přechodu z ige-
litových na látkové tašky či omezení 
používání plastových výrobků jak na 
akcích, tak i na samotném úřadu. 

 „Za poslední období jsme ušli 
velkou cestu. Společně zavádíme 
řadu opatření, která usnadňují život 
občanům. Vážím si práce všech ko-
legů vedených panem tajemníkem 
Čigášem a z ocenění mám velkou 
radost,“ konstatoval starosta Ladi-
slav Chlupáč. Město však má v plá-
nu i nadále překonávat pomyslné 
překážky. „Velkou výzvou je spuštění 
tzv. mobilního úřadu, který by rozší-
řil naše služby do měst Štětí a Úštěk. 
Dalším plánem může být realizace 
detašovaného pracoviště matriky v 
nemocnici, a to po vzoru pracoviště 

CzechPointu zaměřené na novope-
čené rodiče, a ulehčit jim tak první 
okamžiky po narození miminka. A 
opravdu velkou výzvou je bezbarié-
rovost budov na Mírovém náměstí 
a webu města,“ nastínil další plány 
úřadu Milan Čigáš.

V uplynulých letech Litoměřice v 
rámci soutěže MV zaujaly například 
dobrovolnickými aktivitami, inter-
aktivní výroční zprávou dostupnou 
na webových stránkách města, po-
řádáním prorodinných aktivit, nově 
vybudovaným Czech POINTEM 
v nemocnici či bezplatnou právní 
poradnou. Má však mnohem více 
vstřícných aktivit, například rozkli-
kávací rozpočet, tlumočníka pro ne-
slyšící nebo nové mobilní aplikace.

 Michaela Bubeníčková
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PŘEDSTAVUJEME: KOMISE  KULTURY
Komise kultury, vč. agendy letopisecké, je stejně jako ostatní komise přede-

vším poradním orgánem rady města. Komise se schází zpravidla každé dva 
měsíce. Jejími členy jsou zejména nominanti jednotlivých stran a hnutí. Jde 
beze zbytku o lidi, kteří se v oblasti kultury dlouhodobě pohybují či se jí zabý-
vají. Dále sem patří ředitelka Městských kulturních zařízení a zástupci odboru 
školství, kultury, sportu a památkové péče městského úřadu, kteří nám ochot-
ně pomáhají při naší práci. V případě potřeby si samozřejmě na jednání zveme 
další odborníky a hosty. Troufám si tvrdit, že díky tomu můžeme dobře plnit 
úkoly, kterými nás rada města pověřuje. 

Mezi ty nejdůležitější patří bezesporu rozdělování dotací na činnost v oblasti 
kultury a na jednotlivé projekty, které pomáhají vytvářet bohatý kulturní pro-
gram našeho města. Celkem jde o téměř dva miliony korun. V letošním roce 
pomáháme při plánování oslav výročí 800 let založení Litoměřic. Dále spolu-
pracujeme s městským letopiscem na tvorbě kroniky, která má skvělou úroveň 
a je cenným pramenem nejen historikům.

Do budoucna bude naším stěžejním úkolem pomoc při práci na dalším roz-
voji kulturního života, který chceme i nadále vylepšovat.

Mgr. Jiří Adámek (ANO 2011), předseda 



Pracovníci technických služeb vyjeli do ulic s novými 
pokyny. Foto Michaela Bubeníčková

Celkem se do společného úklidu zapojilo zhruba 250 lidí. Na snímku jedna ze skupinek. Díky všem.  
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NOVÉ VOZY MAJÍ
ZKRÁPĚT ULICE
Dva zcela nové kropící vozy 

budou provozovat Technické 
služby města. O jejich dodavateli 
rozhodli radní města. Vzhledem 
k dlouhé dodací lhůtě je však 
radnice převezme až v zimě. Do 
ulic tedy vyjedou až v příštím 
roce.

Dodavatelem vozů, z nich je-
den spadá do kategorie do 3,5 
tun a druhý do kategorie do 19 
tun, se stane společnost SIMED 
s.r.o. z Dvora Králové, která na-
bídla nejnižší cenu. Za menší 
automobil město zaplatí 2 528 
900 korun, za větší pak 3 073 400 
korun. 

Nové vozy budou určeny ke 
kropení ulic a zavlažování zele-
ně. Vodu poskytnou nové nedáv-
no vyhloubené vrty na koupališti 
a v ulici Mezibraní. (bub)

VODA Z VRTŮ 
PLNÍ BAZÉNY
Hloubení celkem šesti vrtů 

probíhalo v průběhu dubna v Li-
toměřicích. Pět z nich se nachází 
na koupališti, šestý pak v ulici 
Mezibraní. 

Vrty na koupališti o průměru 
20 centimetrů dosahují hloubky 
25 metrů. Voda z nich plní ba-
zény a zároveň poslouží jako zá-
vlaha pro trávník. Dvojnásobně 
hluboký, tedy padesátimetrový 
vrt, byl vyhlouben v ulici Mezi-
braní. Poskytne dostatek vody 
nové zeleni. V konečné fázi, po 
dokončení všech prací, budou 
vrty pod poklopem, zarovnané se 
zemí. (bub)

TRÁVA SE SEKÁ „NA VYSOKO“
V Litoměřicích se mění způsob sekání trávy. Nově se 

bude udržovat porost vyšší. Město tak reaguje na nedo-
statek srážek. Vyšší travnatý porost totiž snižuje výpar 
vody a kryje povrch země. 

Jak vysvětlila Lenka Brožová z odboru životního 
prostředí MěÚ, nebude tráva růst takzvaně na divoko, 
ale bude sečena sekačkami na nejvyšší možnou délku. 
„V Jiráskových sadech takto trávník udržujeme již po 
mnoho let,“ uvedla Lenka Brožová. Zároveň upozornila 
na fakt, že v případě suchého léta tento způsob sečení 
nezajistí zelenou trávu. Dokáže však udržet více vlh-
kosti v půdě.

Způsob sečení „na vysoko“ je v poslední době do-
poručováno například i Ministerstvem životního pro-
středí, které na svých facebookových stránkách apeluje 
nejen na obce, ale i jednotlivce. „Prosíme, nesekejte 
trávníky na krátko. Delší vegetace lépe zadržuje vláhu a 
pomáhá biodiverzitě. Proto doporučujeme omezit po-
čet sečí a nechat trávu růst,“ zní na facebooku minister-
stva. (bub)

UKLIĎME ČESKO: POŘÁDEK NENÍ VŠEM  LHOSTEJNÝ
Pořádek a čistota ve městě není Litoměřiča-

nům lhostejná. Litoměřice se i letos 6. dubna 
připojily k celorepublikové akci Ukliďme Česko. 

Uklízeli hned v deseti lokalitách. Na plné pytle 
nasbíraných odpadků bylo přistaveno šest kon-
tejnerů. „Nerozumím tomu, jak se někomu může 
vyplatit naložit nepořádek a vyložit ho někde u 
cesty místo ve sběrném dvoře, kde ho lze odložit 
bezplatně. Nechápu, proč hned druhý den najdu 
na uklizené cestě odhozenou plechovku, když 
koš je nedaleko. Někde se ani z hygienických dů-
vodů uklízet nedalo, bylo to spíš na bagr,“ vyjá-
dřila rozhořčení Irena Vodičková, koordinátorka 
Zdravého města Litoměřice. 

Uklizeny byly například místa jako letní kino 
a altán na Střeleckém ostrově, okolí Pokratic-
kého potoka, panelová cesta od kynologického 
centra směrem k Michalovické ulici, Litoměřice 
– Cihelna, parkány směrem ke starému tunelu či 
okolí silnice vedoucí od hřbitova do Michalovic. 

Nejvíce osob čistilo od odpadků Mlékojedskou 
ulici, kam přišlo 35 lidí. Do akce se zapojila 
řada jednotlivců, neziskové organizace, zájmová 
sdružení, ale i radní, zastupitelé nebo zaměst-
nanci městského úřadu. U příležitosti kampaně 

rozdávali organizátoři účastníkům sady tašek na 
tříděný odpad.

Organizované úklidy probíhaly kromě soboty 
i v dalších dnech. Celkem se dotkly 17 vytipo-
vaných lokalit, včetně Mostné hory apod.  (pek)

VODNÍ PRVKY BYLY SPUŠTĚNY
Letní sezona v Jiráskových sa-

dech odstartovala. Pracovníky 
Technických služeb města byly 
spuštěny vodní prvky. Zároveň v 
parku dochází k postupnému reno-
vování informačního systému.

„Kromě obnovování poškoze-
ných informačních sloupků přiby-
dou v parku i nová označení k vý-
znamným a zajímavým stromům,“ 
sdělila Lenka Brožová z odboru ži-
votního prostředí městského úřadu. 
Cedulky ponesou český a latinský 
název stromu.

Střiky návštěvníky parku osvěží 
denně od 9 do 22 hodin, zbylé prv-
ky neomezeně. V provozu všechny 
budou, v závislosti na počasí, až do 
října. Poté dojde k jejich standard-
nímu zazimování. Lenka Brožová v 

té souvislosti apeluje na návštěvní-
ky parku, aby se k vodním prvkům 
chovali ohleduplně. Stávají se totiž 
častým terčem vandalů.

Od března je otevřené i dětské 
dopravní hřiště (DDH). Zájem-
ci jej mohou navštívit v pondělí 
až pátek od 15 do 20 hodin, o ví-

kendech 10 až 12 hodin a 14 až 20 
hodin. Kavárna, v jejíž prostorách 
byly k dispozici toalety, je z osob-
ních důvodů provozovatele pro 
letošní sezonu zavřená. Místo nich 
lze využít toalety DDH a v plavec-
kém bazéně. (bub)

foto: Nadace Proměny



Nová venkovní, na trvalo instalovaná výstava “Osm století příběhů” 
zkrášluje jedno ze zákoutí revitalizované Tržnice Felixe Holzmanna. 

INFOCENTRU JE
ČTVRT STOLETÍ

Před 25 lety, 1. července 1994, 
bylo v přízemí městského úřadu 
otevřeno informační centrum. Jeho 
hlavní činností je poskytování in-
formací a služeb v oblasti cestovní-
ho ruchu.  Za 25 let existence prošly 
IC stovky tisíc návštěvníků, z nichž 
asi třetina byli zahraniční turisté. 
Informačnímu centru, které je v 
sezóně otevřeno sedm dní v týdnu, 
přejeme spokojené klienty.       (red)

MŠE ZAHÁJILA LETOŠNÍ ROK OSLAV 
A TURISTICKOU SEZÓNU

Slavnostní chvíli zažil v pátek 26. dubna kostel Všech 
svatých. Biskup Jan Baxant totiž v průběhu mše požeh-
nal letošnímu roku oslav 800. výročí města Litoměřice. 

Fakt, že se tak stalo v kostele Všech svatých, a ni-
koliv v katedrále sv. Štěpána, není náhodný. Kostel 
totiž byl postaven v měšťanské části, kde se rodilo 
město. Do té doby existoval jen Dómský pahorek s 
kapitulou. Prvně je připomínán k roku 1235, ale po-
staven byl pravděpodobně dříve. Navíc součástí kos-
tela patřícího církvi je městská věž, což symbolicky 
představuje sepětí města a církve, které ale  nebylo 
při pohledu do historie vždy jednoduché. 

„Při tomto významném výročí chceme vzpomenout 
také na ty, kteří měli před 800 lety onu myšlenku vybudo-
vat krásné měs- to. Ta myšlenka byla tak silná, že měla 800 
let úspěch,“ pronesl biskup Jan Baxant během mše, která 
se uskutečnila v den zahájení turistické sezony.

Slavnostní zahájení navázalo na letošní první far-
mářské trhy, které probíhaly v pátek od 8 do 13 hodin 
na nově zrekonstruované tržnici. Odpoledne pak pro 
návštěvníky připravilo město kulturní program, který 
byl laděn v duchu oslav 800. výročí. Odstartovalo jej 
představení exteriérové výstavy Osm století příběhů, 
která prostřednictvím velkoformátových bannerů pou-

tavou formou přibližuje historii 800letého města. Auto-
ry výstavy jsou Filip Hrbek, radní a historik, a student 
historie Ondřej Přecechtěl.

Následovalo žehnání tržnici Felixe Holzmanna, kdy 
se slavnostního aktu ujal děkan Józef Szeliga. „Tatínek 
byl skromný člověk, ale jistě by byl velice rád, že na něj 
město nezapomíná. Má zde bustu, v přízemí radnice 
galerii a teď nese jeho jméno i nová tržnice,“ ocenila 
Irena Pettrichová, dcera slavného komika, který je čest-
ným občanem města Litoměřice. Potlesk návštěvníků 
sklidilo také krátké divadelní představení členů diva-
delního souboru Li-Di Terezy Vitkové a Antonína Ště-
panovského, inspirované postavou Felixe Holzmanna. 
K poslechu a tanci hrála hudební skupina Veselý lidi.

Zájemci mohli zakoupit ve stánku města jeho nové 
propagační materiály, ochutnat víno speciální edice 
vydané u příležitosti oslav, zbrusu nový pivní spe-
ciál a další dobroty. Ředitelka základní umělecké 
školy Dominika Valešková představila právě vyda-
ný komiks, který děti i jejich rodiče provede hravou 
formou Litoměřicemi. Pracovník infocentra Ondřej 
Přecechtěl zase uvedl poznávací hru města určenou 
pro rodiče s menšími dětmi. K dostání jsou obě hry 
v infocentru.  (pek, eva)

SEZÓNA JEDE NAPLNO
Jarní sezónu zahájily tradiční vý-

stavy Tržnice a Bydlení, které i přes 
nepřízeň počasí přivedly na výstavi-
ště úctyhodných 36 tisíc návštěvníků. 
Druhý květnový víkend patřil jako 
již tradičně motorismu. Autosalon 
na představil řadu novinek mezi 
osobními automobily, užitkovými 
a nákladními vozy, zemědělskou i 
manipulační technikou, motocykly 
i elektrokoly. Atraktivní přehlídku 
psích mazlíčků přinesla Mezinárodní 
výstava psů. Zahrada Čech letos nově 
nechyběla při Setkání u památníku 
Přemysla Oráče ve Stadicích.

Letní sezónu zahájí účastí na akci 
Den záchranářů Ústeckého kraje, 
který se bude odehrávat na Střelec-
kém ostrově 15. 6.  Zahrada Čech 
se bude podílet také na organizaci 
Mistrovství Evropy juniorů a U23 v 
rychlostní kanoistice v Račicích ve 
dnech od 11. do 14. července a tak-

též na akci Poslední pirátské války 
17. srpna v Terezíně. V druhé polo-
vině srpna se Zahrada Čech opět za-
pojí do příprav 46. ročníku výstavy 
Země Živitelka v Č. Budějovicích, 
kde obstarává stavbu a technické za-
jištění části výstavních stánků. Letní 
sezóna bude završena opět v areálu 
výstaviště, a to akcí Den pro děti. 
Loučení s prázdninami plné her, zá-
bavy, překvapení a soutěží proběhne 
31. srpna. V průběhu léta souběžně 
s akcemi probíhají intenzivní pří-
pravy největší výstavy roku veletrhu 
Zahrada Čech. Ten zahájí podzimní 
výstavní etapu ve dnech od 13. do 
21. září. Radka Jakovcová,
referentka marketingu a obchodu ZČ

LOĎ PLUJE 
OBĚMA SMĚRY

Od konce března do 17. listopadu 
na Labi opět funguje lodní spojení 
mezi jednotlivými městy díky lodním 
linkám DÚK 901. Tradiční litoměřic-
ká plavba nabízí plavbu mezi Ústím 
nad Labem (9:20) a Litoměřicemi 
(12:35) od pátku do neděle a o prázd-
ninách již od středy. Na zpáteční cestu 
po proudu loď vyplouvá vždy ve 14:30. 

Letošní novinkou je pravidelná 
tzv. nučnická plavba, kdy loď po-
kračuje z Litoměřic (12:35) dále do 
Nučnic. Takto loď pluje každý pátek 
od 12. 7. do 30. 8.

Prodloužená plavba, kdy loď pluje 
z Ústí nad Labem (8:50) přes Píšťany 
a Žernosecké jezero do  Litoměřice 
(12:20) a pokračuje přes Křešice,  Li-
botenice až do Roudnice nad Labem a 
zpět, je  vždy každou sobotu od 22. 7. 
do 7. 9. Jde o tzv. Roudnickou plavbu.

Všechny plavby je vhodné zkom-
binovat s výletem na kole po levé či 
pravé straně Labské stezky, návště-
vě Terezína nebo samotné Roud-
nice nad Labem. Více informací na 
www.ceskestredohori.info.

Radana Kubíčková,
Destinační agen. České středohoří

Letošnímu roku oslav požehnal biskup 
Jan Baxant. Fota Andrea Pěkná

OKRUH CÍRKEVNÍCH PAMÁTEK 
ZVE K NÁVŠTĚVĚ OSMI MÍST

Poslední červnové úterý – 25. 6. - opět otevřou své brány pro turisty 
i některé kostely v rámci již tradičního produktu Okruh církevní pa-
mátky. Za jeden voucher v hodnotě 150 Kč budou moci turisté až do 
15. září vždy od úterý do neděle navštívit osm památek. Na Mírovém 
náměstí půjde o vyhlídku Kalich, stálou expozici Severočeské galerie 
výtvarného umění, Diecézní muzeum, kostel sv. Jakuba, kostel Všech 
svatých a sousední kostel Zvěstování Panny Marie. Na Dómském pa-
horku pak okruh mohou zakončit prohlídkou katedrály u sv. Štěpána 
s vyhlídkovou věží. Role průvodců se i tentokráte ujmou studenti his-
torie Univerzity Karlovy.

 Voucher na všech osm památek bude možné zakoupit v litoměřic-
kém infocentru, v kostele Všech svatých nebo v katedrále sv. Štěpána. 
Objekty budou přístupné buď po předložení zakoupeného voucheru 
nebo po zaplacení jednorázového vstupného do každého objektu. Za 
každé tři vstupy budou moci návštěvníci opět čerpat zdarma odměnu 
v podobě třetinky piva nebo limonády v Biskupském pivovaru U sv. 
Štěpána nebo si vychutnat kávu v hodnotě 50 Kč dle vlastního výběru 
ve Fér Kafe v parku Václava Havla. Na každý voucher je možné čerpat 
dvě odměny. Radana Kubíčková,

Destinační agentura České středohoří 
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MĚSTO OPĚT PODPOŘÍ VZDĚLÁVÁNÍ SENIORŮ V ZUŠ  
Akademie umění III. věku Základní 

umělecké školy Litoměřice bude dělat seni-
orům radost i nadále. Zastupitelé schválili 
poskytnutí individuální dotace ve výši 150 
tisíc, která bude využita na další podporu 
uměleckého vzdělávání seniorů na ZUŠ.

Studenti programu se rádi a pravidelně 
zapojují do akcí a koncertů pořádaných 
ZUŠ. Tři desítky seniorů mají možnost na-
vštěvovat obory jako hru na klavír, varhany, 
housle, violu, violoncello, flétnu, klarinet, 
bicí, kytaru, akordeon či zpěv a literárně-
-dramatický obor. Výuka probíhá od 1. října 
v dopoledních hodinách. „Studium mě vel-
mi baví. Na každou hodinu se těším. Probu-
dilo ve mně radost do života,“ podělila se o 

své pocity studentka Emílie Tůmová, která 
se pod vedením ředitelky ZUŠ Dominiky 
Valeškové učí zpěvu (na snímku).

Letní semestr prvního ročníku končí stu-
dentům ve druhé polovině června. Dne 14. 
června od 19 hodin společně vystoupí na 
sále základní umělecké školy. Další semestr 
začíná v říjnu. V červnu bude zveřejněno, 
kolik nových studentů lze přijmout. 

„Učitelé k výuce seniorů přistupují s po-
korou a během výuky vznikají nové krásné 
vztahy. Akademie umění III. věku předčila 
v lidském rozměru má očekávání,“ zhodno-
tila s úsměvem oblíbený program ředitelka 
ZUŠ Dominika Valešková.

Text a foto Andrea Pěkná

ŠKOLY POŘÁDALY ZÁPISY 
 Celkem 421 dětí z Litoměřic a okolních 

obcí se zúčastnilo zápisů do prvních tříd. 
Ty se uskutečnily na všech sedmi litomě-
řických školách 24. a 25. dubna. Je to o 33 
dětí více než vloni. Nejvíce jich přišlo k 
zápisu na ZŠ Boženy Němcové a Masary-
kovu ZŠ.

Přibližně jedné pětiny se týká odklad 
povinné školní docházky, 33 předškoláčků 
žádá o přijetí do přípravné třídy. „Na všech 
školách bude otevřeno po dvou třídách 
v ročníku, školy Na Valech a Havlíčkova 
otevřou přípravnou třídu,“ informovala 
Andrea Křížová, vedoucí odboru školství, 
kultury, sportu a památkové péče městské-
ho úřadu.

Ve dnech 2. a 6. května proběhly také zápi-
sy do litoměřických mateřských škol. K nim 
přišlo celkem 221 dětí. V jedenácti školkách 
se v září otevře 36 tříd. Do běžné třídy je 
přijímáno maximálně 24 dětí. Nejvíce jich, 
přesně 52, dorazilo k zápisu v MŠ Baarova. 
„Na rozhodnutí o přijetí máme 30 dnů od 
podání žádosti,“ dodává Monika Mejtová, 
ředitelka Mateřské školy Litoměřice, příspěv-
kové organizace města. (bub, pek)

KONÁ SE KONKURZ 
NA ŘEDITELE CŠJ 

Konkurzní řízení na obsazení 
vedoucího pracovního místa ředitele 
/ ředitelky Centrální školní jídelny 
Litoměřice, příspěvkové organizace, 
vyhlásila rada města.  

Požadavky: minimálně ÚSO, 
obor nutriční terapeut, ekonomika, 
hotelnictví, potravinářské a 
obchodní obory, kuchař s maturitou 
apod., minimálně pět let praxe v 
oboru stravovací služby, znalost 
právních předpisů z oblasti školního 
stravování apod.  Přihlášky s 
požadovanými doklady lze zasílat 
nejpozději do 13. června. Více 
informací na webových stránkách 
města. (zel)

 K zápisu na Základní školu Na Valech přišel například také Jiří 
Smejkal. Čekala na něj milá paní učitelka i Večerníček.

Foto  Michaela Bubeníčková

OBĚDY V JÍDELNĚ  
ZDRAŽILY

 Centrální školní jídelna podraži-
la. Cena obědů vzrostla od 1. května 
v průměru o dvě koruny za oběd u 
školního stravování, tedy pro žáky 
a studenty, a o sedm korun za oběd 
pro cizí strávníky.

Nově předškolní děti zaplatí za 
oběd 24 korun, žáci prvního a dru-
hého stupně základní školy 27 a 29 
korun. Středoškoláky jídlo přijde 
na 30 korun a cizí strávníky na 72 
korun včetně doplňku. Kompletní 
ceník naleznete zde: www.central-
ka.cz. Částka, kterou hradí děti, 
pokrývá jídelně pouze výdaje za 
potraviny. Provoz jídelny pak do-
tuje město ze svého rozpočtu, platy 

zaměstnanců zajišťuje krajský úřad.
 „Důvodem zdražení je zvýšení 

cen potravin a energií a zavedení 
různých způsobů úhrad stravného. 
Jak ze stravenek, tak i z plateb pro-
vedených prostřednictvím platební-
ho terminálu či e-stravenky jídelna 
odvádí určité procento z částky 
poskytovatelům služeb,“ vysvětlila 
důvod navýšení částek Andrea Kří-
žová, vedoucí odboru školství, 
kultury, sportu a památkové péče 
městského úřadu.

Jídelna zvedá ceny po více než 
šesti letech. K poslednímu zdražení 
došlo v lednu roku 2013. (bub)

POLYTECHNIKA,
KTERÁ BAVÍ 

Zajímají vás technické obory? 
Zavítejte 10. června na akci 
„Polytechnika, která táhne“. Od 13.30 
na vás čeká bohatý program plný 
přednášek, workshopů a praktických 
ukázek z technických oborů, a to v 
Kulturním a konferenčním centru.

Roboti, 3D tiskárny, lego, modely, 
drony a spoustu dalšího. Přijďte se 
podívat a přesvědčit, že polytechnika 
baví žáky i učitele. Dopolední 
část je určena pro odbornou a 
odpolední blok od 13.30 hodin pak 
pro laickou veřejnost. Konference 
o podpoře a rozvoji technických 
oborů je organizována ve spolupráci 
partnerských projektů MAP (Místní 
akční plán) na území Děčínska, 
Roudnicka a Litoměřicka a Okresní 
hospod. komory v Ltm. (pek)

KONÁ SE DALŠÍ
ZÁPIS DO ZUŠ 

    Kdo z různých důvodů nestihl 16. 
května zápisy do základní umělecké 
školy, může využít další termín 
stanovený na 21. června. Zápisy 
proběhnou v hlavní budově školy 
i naproti v sousedním objektu v 
Masarykově ulici, začátek je ve 13 
hodin. Rodiče dětí mohou předem 
vyplnit přihlášku,  jejíž vzor má 
škola na webových stránkách, s 
dítětem se ovšem   musí dostavit 
osobně. „Zápis je totiž spojen s 
talentovou zkouškou,“ upozorňuje 
ředitelka Dominika Valešková. 

K prvnímu zápisu v květnu přišlo 
více než sto dětí. Největší zájem 
byl tradičně o výuku klavírní hry a 
fléten. „Uchazečů je tolik, že už to 
pomalu přesahuje možnosti školy. 
Naopak volná místa jsou ještě mj. 
v dechových žesťových nástrojích či 
v literárně dramatickém i tanečním 
oboru,“ hlásí škola.  

Zápisy se postupně uskuteční i v 
pobočkách školy. V tomto školním 
roce se v ZUŠ učí celkem více než 
tisíc žáků. Škola má dlouholetou 
tradici a dosahuje výborných 
výsledků v krajském i celostátním 
měřítku. (miz)
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BAREVNÝ SVĚT 
KNIHOVNY 

Z důvodu rekonstrukce vzdu-
chotechniky bude knihovna 
od 24. 6. do 6. 10. uzavřená.
• Knihy zapůjčené před uzavír-
kou lze vrátit do 1. 11. 
• V červenci chystáme čítár-
nu pod širým nebem na Střel. 
ostrově (16. - 28. 7.), v srpnu 
v parku V. Havla.  V Čajovně 
Hóra bude od 1. 7. do 30. 9. k 
dispozici denní tisk, časopisy a 
stanice veřejného internetu (po 
10-14,  st 10-18, pá 10-14 hod.)
• Připravili jsme dva letní festi-
valy pod širým nebem. V čer-
venci na Střeleckém ostrově a v 
srpnu v parku Václava Havla
• Po celé léto a podzim bude 
probíhat etapová soutěž pro ro-
diny a skupiny Paměti kočičích 
hlav u příležitosti 800 let města
st 5. 6. | 18 h | Jan Kober:  Za-
pomenutá reforma první re-
publiky – zrušení svěřenství | 
přednáška | vstupné 30 Kč*
po 10. 6. | 17 h | Celia – život 
bez lepku o.p.s a Klub Celiakie 
Litoměřice | beseda na téma: 
Péče o dítě s celiakií. Diskuzi 
povede Ing. H. Sasová a Mgr. Vl. 
Hovorková. | 2. patro | zdarma
st 12. 6. | 18 h | O mužích vážně i 
nevážně | křest knihy a přednáš-
ka autorky Evy Dolešové Štíbro-
vé Já a moji muži, spojený s před-
náškou koučky partnerských 
vztahů Monikou Trčkovou: Jak si 
do života přitáhnout muže svých 
snů.  | 2. patro | zdarma
pá 14. 6. | Dun Dun | fair-trade 
festival plný hudby a tance v af-
rickém rytmu.
so 15. 6. | Litoměřické ÓM 
út 18. 6. | 17 h | Jan Velek | 30 Kč*
út 16. 7. | 16 h | Vyprávění pří-
během – výtvarný workshop | V 
rámci etapové soutěže Paměti ko-
čičích hlav | Lektorka B. Sléhová
čt 18. 7. | 16 h | Výtvarný 
workshop s H. Hoškovou
so 20. 7. | 18 h | Jiří Imlauf – 
koncert, autorské čtení
ne 21. 7. | 9.30 h | Taj či – re-
laxační cvičení; 16.00 workshop 
Mandaly
ne 21. 7. | 16 h | Výtvarný 
workshop s Helenou Hoškovou
st 24. 7. | 15 h | Divadlo Da-
muza – Golem
čt 25. 7. | 16 h | Výtvarný 
workshop s H. Hoškovou
pá 26. 7. | 16 h | Koncert kapely 
Květy a burza vinylů
27. a 28. 7. Tvořivé odpoledne 
pro rodiče s dětmi (15-18 hod.)

www.knihovnalitomerice.cz
Ivana Červinková

SRDÍČKO ZÍSKALO NEJVYŠŠÍ
HODNOCENÍ - PĚT HVĚZD

Nejvyšším možným oceněním 
kvality poskytování sociálních služeb 
se pyšní denní stacionář Centra pro 
postižené děti a mládež SRDÍČKO v 
Litoměřicích, které je příspěvkovou 
organizací města. Hodnocení udělu-
je Asociace poskytovatelů sociálních 
služeb České republiky. Nejvyšším 
počtem 5 hvězd v oblasti poskyto-
vání ambulantních služeb se kromě 
SRDÍČKA mohou v České republice 
pochlubit už jen dvě další zařízení.

Asociace sdružuje přes tisíc orga-
nizací poskytujících různé sociální 
služby v ČR, pouze několik desítek z 
nich se chlubí pěti hvězdami.  „Udě-
lení plného počtu hvězdiček je výji-
mečné a pro jeho získání je nutné při 
hodnocení obdržet 900 bodů z 1000. 
SRDÍČKO získalo 921 bodů. Svěd-
čí to o výborné práci celého týmu,“ 
uvedl Vladimír Vopelka z Asociace 
poskytování sociálních služeb ČR.

Převzetí ocenění byl přítomen i 
starosta Ladislav Chlupáč, který po-
děkoval jak celému týmu centra, tak i 
samotným rodičům dětí, které stacio-
nář využívají. Zmínil také, že Litomě-

řice mají velmi kvalitní síť sociálních 
služeb. Ve městě se nyní nacházejí 
dvě „pětihvězdičková“ zařízení. Kro-
mě SRDÍČKA je to ještě Domov pro 
seniory na Dómském pahorku, který 
nejvyššího ocenění dosáhl vloni.

Jak potvrdila ředitelka SRDÍČKA 
Ivana Humlová, cesta k pěti hvězdám 
byla velmi náročná, celý tým ji však 
procházel s láskou a nadšením. Byla 
o to těžší, že o certifikát zařízení žá-
dalo vůbec poprvé, šlo tedy zcela do 

neznáma. „Ze získaného hodnocení 
máme velikou radost. Je odměnou 
pro všechny zaměstnance i pečující 
osoby, které se aktivně zapojují. Jsme 
jedna velká rodina,“ konstatovala 
ředitelka. Její slova potvrdila i Eva 
Klabanová, maminka jednoho z dětí, 
které stacionář již mnoho let navště-
vuje, a dojala tak Ivanu Humlovou 
k slzám. „Děkujeme, že se o nás s 
láskou staráte,“ poděkovala jménem 
všech rodičů Eva Klabanová. 

Michaela Bubeníčková

DÉŠŤ ÚČASTNÍKŮM FÉROVÉ SNÍDANĚ NEVADIL
I přes nepříznivé počasí přišlo v sobotu 11. května 

do Jiráskových sadů férově posnídat téměř sedm desí-
tek lidí. Daly tak najevo, že jim není lhostejné, kdo a 
za jakých podmínek pěstuje plodiny, jež se dostávají na 
náš stůl. Voňavé bábovky, chutné pomazánky se suro-
vinami od místních pěstitelů, buchty a sušenky připra-
vené z biopotravin, doma upečené pečivo, fairtradová 
káva, čaj nebo kakao. To byly nejčastější dobroty, které 
si účastníci s sebou přinesli na Férovou snídani.

„Počasí nám náladu nezkazilo. Přijely i děti z pěs-
tounských rodin z Roudnice nad Labem. Zastupitel-
stvo mládeže se střediskem ekologické výchovy SE-
VER připravilo workshop. Malovali jsme fairtradové 
hrnky, hrálo se na kytaru a ukulele a všichni jsme se 
pěkně bavili,“ popsala příjemnou atmosféru Bohdana 
Dojčinovičová, koordinátorka Fairtradového města 
Litoměřice.

Piknikový happening se konal na 193 místech v re-
publice. V Litoměřicích se lidé sešli již podeváté.     (pek)

Do Jiráskových sadů přišla férově posnídat učitelka Iveta Dra-
goňová z fairtradové Masarykovy základní školy se svými dět-
mi. Foto Bohdana Dojčinovičová 

Vladimír Vopelka z Asociace poskytovatelů sociálních služeb, která hodnocení pro-
vádí, ředitelka centra Ivana Humlová a starosta Litoměřic Ladislav Chlupáč (zleva) 
při slavnostním předání ocenění. Foto Michaela Bubeníčková

SENIOŘI ZKOUŠELI 
ZÁCHRANU ŽIVOTA 

Ošetřit řezné poranění či popáleninu, jak pomoc 
člověku s mrtvicí, dusícímu se nebo se zástavou srdce. 
To vše si v rámci akce „Senior zachraňuje“ vyzkoušela 
12. dubna zhruba stovka lidí na pěti stanovištích v 
prostorách Domova na Dómském pahorku.

Akce probíhala v rámci kampaně Místa přátelská 
seniorům, kterou v dubnu a v květnu organizoval  odbor 
sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ společně s partnery. 
Uskutečnila se celá řada akcí, mimo jiné i přednáška o 
tom, jak se nedostat do dluhové pasti. Poslední z aktivit 
je naplánována na 4. června, kdy se uskuteční sportovní 
hry v Domově U Trati. Nejaktivnější senioři budou opět 
odměněni. (pek, eva)

 Pracovnice odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ 
Denisa Dobešová (vlevo) se v roli zraněné figurantky 
nechává ošetřit. Foto Andrea Pěkná
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8. 6. - BEZVA FEST: NEJVĚTŠÍ 
RODINNÝ FESTIVAL 

Střelecký ostrov se 8. června pro-
mění v kouzelný svět, který umí spl-
nit všechny tajné sny,  a je jedno, jestli 
vám je pět nebo padesát let. Hvězdy 
české hudební scény, nejlepší atrak-
ce, netradiční sporty, nejbláznivější 
nafukovací překážková dráha, zóna 
povolání, baby zóna a spousta další-
ho se představí na prvním ročníku 
rodinného festivalu Bezva Fest. 

Festival nabídne dvě scény, na kte-
rých se představí současné hvězdy 
českého showbyznysu. Mezi nimi 
Mikolas Josef, Sebastian, Pavel Callta, 
Mína, Tary, Čiperkové nebo kapela 
Like-it. Dále jsou v programu při-

praveni kouzelníci, divadelní před-
stavení, workshopy, Potterfan, Bobík 
road show, gaming zóna, interaktivní 
programy pro děti o hodnotné ceny 
nebo mini ZOO. Máme přichystanou 
například stometrovou nafukovací 
překážkovou dráhu nebo kreativní 
zónu. Všechny atrakce navíc budou v 
rámci vstupného zdarma.  

Pro nejmenší bude k dispozici hra-
cí koutek, přebalovací koutek, hlídací 
tety. Chybět nebude skvělé občerstve-
ní. Vstupenky i kompletní program 
festivalu najdete na www.bezvafest.
cz. Děti do 100 cm mají vstup zdar-
ma. Adéla Marková

15. 6. - DEN ZÁCHRANÁŘŮ 
ÚSTECKÉHO KRAJE

V sobotu 15. června 2019 bude opět po roce Střelecký ostrov v Litoměři-
cích patřit již 11. ročníku akce Den záchranářů Ústeckého kraje. 

Od 10 do 17 hodin se můžete na jednom místě a na vlastní oči podí-
vat, jak vypadá opravdový zásah všech složek krajského integrovaného zá-
chranného systému (IZS), také se dozvědět něco o pravidlech bezpečnosti 
na komunikacích, jak se má správně poskytovat první pomoc, nebo si pro-
hlédnout vozidla a techniku, se kterou záchranáři pracují každý den. Zaru-
čeně nejlákavějším bodem programu budou ukázky připravené členy IZS, 
včetně té nejzajímavější – zásahu na řece za pomoci vrtulníku. Pořadateli 
akce jsou Ústecký kraj ve spolupráci s městem Litoměřice. 

Vstup na akci je zdarma. Podrobný program bude zveřejněn na webo-
vých stránkách www.kr-ustecky.cz počátkem měsíce června. (volf)

15. 6. - ÓM: DEN NA VLNĚ JÓGY
Park Václava Havla přivítá jogíny 

a jogínky v sobotu 15. 6. na druhém 
ročníku jógového festivalu pod širým 
nebem „Litoměřické ÓM“ .  Na třech 
scénách budou probíhat po celý den 
inspirativní lekce různých jogových 
stylů,  doplněných hudbou a speci-
álními workshopy. Na své  si přijdou 
začátečníci i pokročilí. Na stánku 
knihovny K. H. Máchy se bude re-
laxovat a tvořit.  Nebude chybět ani 
vynikající občerstvení a další radosti 

k zakoupení. Vstupenky jsou v pro-
deji na www.litomerickeom.cz a na 
partnerských místech  festivalu - v 
Knihovně  K. H. Máchy  a ve Fér 
Kafé. Příjemné prostředí, skvělá at-
mosféra, zajímaví lidé. Přijďte si užít 
den plný inspirace na festival Lito-
měřické ÓM, který pořádá Studio Na 
Pahorku. Více informací  na www.
litomerickeom.cz a na facebooku. 

Petra Sýkorová 

KULTURA SI  
PODPORU ZASLOUŽÍ

Částkou ve výši 1,2 milionu ko-
run podpoří město letošní kulturní 
akce pořádané místními subjek-
ty. O způsobu rozdělení financí z 
„Programu podpory v oblasti kul-
tury – 800. výročí založení města 
Litoměřice“ rozhodli zastupitelé. 

Celkem bude z programu podpo-
řeno 35 projektů. Nejvyšší částkou 
ve výši 130 tisíc korun pomůže měs-
to dvěma akcím, a to rodinnému fes-
tivalu „Bezva fest“ a „Slavnostnímu 
5. ročníku dětského festivalu ohně 
a pohybu Incendio 2019“. Stotisíco-
vou dotaci pak převyšují „ALLfest“ 
a „10. benefiční divadelní festival“ 
Centra pro náhradní rodinnou péči.

Při rozhodování o udělení fi-

nančního příspěvku město posu-
zuje naplňování cíle programu a 
rozšiřování kulturní nabídky města, 
dopad na zvýšení potenciálu ces-
tovního ruchu, originalitu, finanční 
stránku projektu a přímou souvis-
lost s oslavami 800. výročí města.

Kromě jednorázových akcí přispívá 
město pravidelně i celoroční činnost 
klubů. Pro tyto účely vyčlenilo letos  
700 tisíc korun z „Programu podpory 
celoroční činnosti subjektů v oblasti 
kultury v Litoměřicích“. Je to o 200 
tisíc více než loni. Při výběru spolků, 
které radnice podpoří, jsou upřed-
nostňovány ty s dětskou či mládežnic-
kou základnou. Zohledňuje se mj. také 
úspěšnost při reprezentaci a soutěžích 
či finanční náročnost oboru.  (bub)

Pátek
Divadelní představení studentů
Škola v retro stylu
Prvorepubliková kavárna s hudbou
Besedy s významnými absolventy
Fotokoutek s dobovými rekvizitami
Noční úniková hra „V zajetí času“
Sobota
Sportovní klání – Absolventi versus 
studenti

GJJ má talent
Vědecká show – molekulární drinky
Noční úniková hra „V zajetí času“
Neděle
Mše celebrovaná Mons. Mgr. Janem 
Baxantem, biskupem litoměřickým, 
katedrála sv. Štěpána
Přesný časový harmonogram bude 
aktuálně zveřejněn na stránkách ško-
ly www.gjj.cz

RADNIČNÍ ZPRAVODAJ  - str. 12 KULTURA 



KALENDÁŘ AKCÍ: BAVME SE SPOLEČNĚ 
31. 5. ZUŠ OPEN + Zahrada or-
chestrů 
Celostátní happening na podporu 
uměleckého vzdělávání. Prostory 
zahrady a budovy ZUŠ, 15 h
31. 5. Litoměřická muzejní noc 
Noční prohlídky s programem. 
Obl. muzeum, Sev. galerie, knihov-
na, informační centrum, Kinoklub 
Ostrov a Dílna ručního papíru, 17 h
31. 5. Letní kino +  Nedělejte si 
doma muzeum
Přineste věci, které už doma ne-
chcete a nechte je rozebrat dalším 
návštěvníkům. Střelecký ostrov
31. 5. Nadchni se pro historii, 
aneb bádej ve svém okolí
Zábavný program prověří vědo-
mosti a zručnost. Knihovna

ČERVEN
1. 6. Dětský den se sportovním 
jarmarkem
Bohatý program plný soutěží, zába-
vy a představení sportovních klubů. 
Areál letního koupaliště, 10 h
1. 6. Litoměřický hrozen
8. ročník tradiční soutěžní a pro-
dejní výstavy vín. Hrad 13 – 23 h
2. 6. Hudební léto 2019 - Sváťovo 
dividlo
Lodní náměstí, 16 h
4. 6. Pohádky v parku – O pyšné 
noční košilce 
Loutkové představení Sváťova di-
vidla. Park Václava Havla, 17.30 h
7. 6. Hudební léto 2019 – Jeff Bio-
graf. Rockový koncert. Lodní ná-
městí, 20 h
8. 6. Bezva fest

Rodinný festival s bohatým pro-
gramem. Střelecký ostrov, 10 h
11. 6. Pohádky v parku – Kašpá-
rek a hodná víla Jarmilka 
Loutkové představení Sváťova di-
vidla. Park Václava Havla, 17.30 h
12. 6. Absolv. koncert žáků ZUŠ 
Průřez skladeb různých žánrů. Di-
vadlo, 18 h
14. 6. Hudební léto 2019 – Baťa & 
KNB. Folkrockový koncert. Lodní 
náměstí, 20 h
14. 6. festival DUN DUN
Férový africký festival. Park Václa-
va Havla, 15 h. Více na str. 16
15. 6. Běh pro Hospic sv. Štěpána
Rybářské náměstí, 8 h
15. 6. Litoměřické ÓM
Festival jógy pod širým nebem s 
živou hudbou. Park V. Havla, 10 h
15. 6. Den záchranářů Ústeckého 
kraje
Prezentace činnosti, dynamické 
ukázky, prohlídka techniky, preven-
ce. Střelecký ostrov, 10 h
19. 6. Litoměřické varhanní léto – 
Pavel Kohout
29. ročník mezinárodního hudeb-
ního festivalu. Katedrála sv. Štěpá-
na, 19 h
21. 6. – 15. 9. Václav Cígler, Michal 
Motyčka: Prostor člověka I , Pro-
stor člověka II
Průřez tvorby zaměřené na krajin-
né projekty. Severočeská galerie vý-
tvarného umění, parkány
21. - 22. 6. Litoměřice nejen histo-
rické. Výstava fotografií fotoklubu 
Porta. Mírové náměstí

21. - 23. 6. Slavíme společně
Kulturně – společensko – sportovní 
akce. Gymnázium
21. - 23. 6. Hudební festival Death 
Coffee Party
7. ročník rockových a metalových 
koncertů. Výstaviště Zahrada Čech
22. 6. Pohádky v parku – Svatoján-
ská noc. Loutkové představení Svá-
ťova dividla. Park V. Havla, 17.30 h
22. 6. Festival umění Litoměřice – 
800 let Litoměřic, města opery a 
symfonických orchestrů
koncert Diknu Schneeberger Trio 
(Rakousko). Divadlo K. H. Máchy
22. 6. Hudební léto 2019 – 
Krausberry
Bluesrockový koncert, Lodní ná-
městí, 20 h
26. 6.  Benefiční koncert NF Ka-
lich pro hospic
Koncert Jaroslava Uhlíře s kapelou. 
Dómské náměstí, 18 h
29. - 30. 6.  Grasselload 2019 
4. ročník rockového open air festi-
valu. Lodní náměstí, 16 h
30. 6. Oslavy 100 let výročí zalo-
žení fotbalu v Litoměřicích
Ukázková utkání s týmem hvězd 
Hlavní hřiště FK Litoměřicko z.s. 
Od 12 hodin. Více na str. 16

ČERVENEC
3. 7.  Kinematograf 100 
Poslední tour první filmové marin-
gotky. Mírové náměstí/letní kino
6. 7.  SAVE SKATE VI.
Sportovně kulturní akce na podpo-
ru skate parku pod Tyršovým mos-
tem na Střeleckém ostrově

10. 7. Litoměřické varhanní léto 
–  Petr Vacek, Jan Jiráček
29. ročník mezinárodního hudeb-
ního festivalu. Katedrála, 19 h

13. 7. Hudební léto 2019 – Eva 
Turnová + Eturnity
Autorské čtení + koncert. Lodní ná-
městí, 20 h
13. 7. Festival umění Litoměřice 
– 800 let Litoměřic, města opery a 
symfonických orchestrů
Koncert St. Catherine School Choir 
and Concert Band (Velká Británie)
Bývalý jezuitský kostel Zvěstování 
Panně Marii, 19.30 h
15. 7. Papír mostem mezi stale-
tími. Tvůrčí dílna na téma Socha 
technikou muchláže a malby. In-
spirace: Morový sloup na Mírovém 
náměstí. Dílna ručního papíru
22. 7. Papír mostem mezi stale-
tími. Tvůrčí dílna na téma Objekt 
technikou ručního papíru. Inspira-
ce: barokní štíty domů. Dílna ruč-
ního papíru
26. – 27. 7. POKOŘEN
Komorní festival na břehu Labe
Hospoda U Letního kina
27. 7. Hudební léto 2019 – Luboš 
Pospíšil + Pája Táboříková
Folkový koncert. Lodní nám., 20 h
31. 7. Festival umění Litoměřice 
– 800 let Litoměřic, města opery a 
symfonických orchestrů
Koncert National Youth Orchestra 
of the Netherlands (Holandsko)
Bývalý jezuitský kostel Zvěstování 
Panně Marii

 PŘIJĎTE DO HRADU NA KOŠT VÍN 
Více než dvě 
desítky českých 
a moravských 
vinařství se 
budou první 
červnový den 
prezentovat v 

hradu na 8. ročníku soutěžní, prezen-
tační a prodejní výstavě vín Litomě-
řický hrozen 2019.  Akce začíná ve 
13 hodin a připraven je doprovodný 
program. Nejprve se představí Áda 
Škarda Band a následně klavírista 
a dirigent Teplické filharmonie Jiří 
Knotte, který uvede klasické skladby, 
jazz i filmové melodie. Vstupné je i 
letos pouhých 100 korun.

Ochutnat budete moci i ta nej-
lepší vína, která uspěla v soutěži, 
jež v květnu Hroznu předcházela. 
Nejvyšší bodové ohodnocení v 
soutěži, jejímž ředitelem byl ma-
jitel Žernoseckého vinařství Fran-
tišek Kupsa, sklidilo u hodnotitelů 
Rulandské bílé, ročník 2018, pozd-
ní sběr, z České zemědělské uni-
verzity v Praze, vinařství Mělník. 

„Z titulu šampiona mám obrov-
skou radost i proto, že k Litoměři-
cím mám vřelý vztah a pravidelně 
sem jezdím,“ zhodnotil své pocity 
vinař Štěpán Weitosch. Vítězné 
víno se podle něj dělalo samo. „Už 
od začátku bylo patrné, že bude i 
bez zásahu krásné,“ uvedl. 

Do soutěže bylo zasláno 105 
vzorků, pocházejících z 21 vinař-
ství. Velký úspěch zaznamenal i 
Školní statek Mělník, který si z Lito-
měřic odveze hned tři medaile. Cel-

kem hodnotitelé udělili 6 zlatých a 
25 stříbrných medailí. Převládala 
vína bílá. Předání cen je v sobotu 
naplánováno na 15. hodinu.

I letos se v hradu můžeme těšit 
na vína pocházející z Žernosecké-
ho vinařství, roudnická z Vinařství 
Podrábský, z Malých Žernosek 
se bude prezentovat Vinařství sv. 
Tomáše a Pavel Bulín, chybět ne-
budou ani zástupci Moravy, jako 
je například vinař Pavel Skrášek a 
mnozí další. (eva)

EBEN ZPESTŘÍ
VARHANNÍ LÉTO

Impozantní varhanní hudba v pro-
storách katedrály sv. Štěpána potěší 
milovníky klasické hudby. Řeč je o 
Litoměřickém varhanním létu. Hod-
notný kulturní zážitek přinesou divá-
kům čeští i zahraniční umělci. „Devě-
tadvacátý ročník poctí svou návštěvou 
český herec, moderátor, hudební skla-
datel, písničkář a zpěvák Marek Eben,“ 
uvedla Věra Kmoníčková, ředitelka 
MKZ, jež akci organizují. Mezinárod-
ní hudební festival zahájí 19. června 
varhaník Pavel Kohout.

Posluchače čekají celkem čtyři 
koncerty vždy od 19 hodin. Druhý 
koncert se uskuteční 10. července, 
kdy zazpívá Jan Jiráček za doprovo-
du klavíristy Petra Vacka. Potřetí se 
katedrála rozezní půvabným zvukem 
„královského“ nástroje 21. srpna. 
Diváci se mohou těšit na varhanici 
Irenu Chřibkovou a hobojistu Jana 
Adamuse. Festival zakončí 18. září 
český varhaník Tomáš Thon a již 
zmiňovaný Marek Eben. Předprodej 
vstupenek probíhá v síti MKZ. (pek)

Na loňský Hrozen přijela do Litoměřic parta dívek zapít svobodu jedné z nich. A 
nelitovaly, bylo totiž veselo. Foto Eva Břeňová 
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1. 6. POKÉMON: Detektiv Pika-
chu. (USA, rod.) Hraný film vy-
chází z jedné z nejpopulárnějších 
multigeneračních zábavních 
značek všech dob.  Od 13.30 hod.
ALADIN. (USA, rod.) Příběh o 
pouličním zlodějíčkovi, kurážné 
princezně a džinovi. 15.25 h.
MÁMA. (USA, horor) Máma se o 
vás postará. Od 17.30 hod.
ROCKETMAN. (VB, hudební)
Hudební fantazie, která vy-
práví životní příběh jednoho 
z nejúspěšnějších muzikantů 
současnosti. Od 19.30 hod.
GODZILLA II: Král monster. 
(USA, akční) Ve výpravném 
dobrodružství se Godzilla střetne s 
jedněmi z nejznámějších  
monster v historii popkultury.  21.30.
PO ČEM MUŽI TOUŽÍ – 
letňáček. Od 21.15 hod

2. 6. ALADIN. Od 13.30 hod
POKÉMON: Detektiv Pikachu. 
Od 15.40 hod.
AVENGERES: Endgame. (USA, 
akční) Thanos vyhubil polovinu 
vesmíru. Co dál? Od 17 hod
ROCKETMAN. Od 20 hod.

3. 6. ROCKETMAN. Od 17.30 hod.
GODZILLA II: Král monster. 
Od 19.30 hod.

4. 6. ALADIN.  Od 17.30 hod.
GODZILLA II: Král monster. 
Od 19.45 hod.

5. 6. KLIMT & SCHIELE - ERÓS A 
PSYCHÉ. (It., drama). Geniální 
učitel a geniální žák. Oba způsobili 
ve výtvarném umění revoluci a 
šokovali konzervativní Vídeň .19.30 

6. 6 X-MEN: Dark Phoenix. (USA, 
sci-fi) Fénix povstane. X-Meni 
padnou. Od 17.30 hod.
PSÍ POSLÁNÍ 2. (USA, 
rodinný). Některá přátelství jsou 
věčná. Od 19.30 hod.

7. 6. X-Men: Dark Phoenix. 17.30 h.
ROCKETMAN. Od 19.30 hod.
X-MEN: Dark Phoenix. 21.30 h.

8. 6 PSÍ POSLÁNÍ 2. 13.30 a 17.30 h.
ALADIN. Od 15.15 hod.
X-MEN: Dark Phoenix. 19.30, 21.30
BOHEMIAN RHAPSODY – 
letňáček. Od 21.15 hod.

9. 6. POKÉMON: Detektiv Pikachu.  
Od 13.30 hod.
PSÍ POSLÁNÍ 2.  Od 15.30 hod.
X-MEN: Dark Phoenix. 17.30 h.
ROCKETMAN. Od 19.30 hod.

10. 6. ROCKETMAN.  Od 17.30 hod. 
PSÍ POSLÁNÍ 2.  Od 19.30 hod.

11. 6. PSÍ POSLÁNÍ 2. Od 17.30 hod.
ROCKETMAN. Od 19.30 hod.

12. 6. BOLEST A SLÁVA. (Šp., drama) 
A. Banderas v roli filmového 
režiséra, který už není schopen 
tvořit. Od 19.30 hod.

13. 6. MACH A ŠEBESTOVÁ NA 
PRÁZDNINÁCH. (anim.) 9.30.
SKLENĚNÝ POKOJ. (ČR, 
drama) Podle slavného románu 
Simona Mawera. Od 15.30 hod.
ROCKETMAN. Od 17.30 hod.
MUŽI V ČERNÉM: Globální 
hrozba. (USA, akční) Muži a ženy 
v černém vždy chránili Zemi před 
šmejdem z vesmíru. 19.30 

14. 6. MUŽI V ČERNÉM: Globální 
hrozba. Od 17.30 hod.
ŽENY V BĚHU. (ČR, kom.) 
Komedie o ženách. Od 19.30 h.

15. 6. ALADIN. Od 13.30 hod.
V OBLACÍCH. (Německo, rod.) 
Mávni křídly a rozleť se za dobro-
družstvím. Od 15.40 hod.
X-MEN: Dark Phoenix. 17.30 h.
ROCKETMAN. Od 19.30 hod.
MUŽI V ČERNÉM: Globální 
hrozba. Od 21.30 hod.
MAMMA MIA! Here We Go 
Again – letňáček. Od 21.15 hod.

16. 6. POKÉMON: Detektiv Pikachu. 
Od 13.30 hod.
ALADIN. Od 15.15 hod.
MUŽI V ČERNÉM: Globální 
hrozba. 17.30 a 19.45 h.
SYN TEMNOTY. (USA, horor) 
Co kdyby nadané dítě z jiného 
světa ztroskotalo na Zemi a zača-
lo se projevovat vzlověstně? 22 h.

17. 6. R. STRAUSS: ARIADNA NA 
NAXU. (Rakousko, opera) 19.30.

18. 6. X-MEN: Dark Phoenix. 17.30.
ŽENY V BĚHU. Od 19.30 hod.

19. 6. MILOST. (Polsko, drama) Pří-
běh rodičů prokletého vojáka vy-
právěný jejich vnukem. Od 19 h.

20. 6. TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ 2. 
(USA, rod.) Už víme, co naši zvířecí 
kamarádi dělají, když nejsme doma? 
Od 15.30 hod.
PODFUKÁŘKY. (USA, kom.) Svět 
je plný bohatých, zkažených a sebe-
jistých mužů A přesně takové milují 
hrdinky filmu. Od 17.30 hod.
MUŽI V ČERNÉM: GLOBÁLNÍ 
HROZBA.  Od 19.30 hod.

21. 6. TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ 2. 
Od 15.30 hod.
MUŽI V ČERNÉM: GLOBÁLNÍ 
HROZBA. Od 17.30 hod.
PODFUKÁŘKY. Od 19.30 hod.
MÁMA. Od 21.15 hod.

22. 6. TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ 2. 
Od 13.30 a 15.30 hod.
ROCKETMAN. Od 17.25 hod.
MUŽI V ČERNÉM: GLOBÁLNÍ 
HROZBA. Od 19.30 hod.
PODFUKÁŘKY. Od 21.30 hod.
CO JSME KOMU ZASE 
UDĚLALI – letňáček. 21.15 h.

23. 6. TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ 2. 
Od 13.30 a 15.30 hod.
PODFUKÁŘKY. Od 19.30 hod.
TERORISTKA. (ČR, kom.)19.30
ŽENY V BĚHU.  Od 19:30 hod

24. 6. MUŽI V ČERNÉM: Globální 
hrozba. Od 17.30 hod.
TERORISTKA. Od 19.30 hod.

25. 6. TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ 2. 17.30 
MUŽI V ČERNÉM: GLOBÁLNÍ 
HROZBA. Od 19.30 hod.

26. 6. POSLEDNÍ VEČERY NA 
ZEMI. (Čína, drama) Hyp-
notický romantizující neo 
noir nejtalentovanějšího ze 
současných čínských  filmařů je 
magickou meditací o prostoru a 
času.  Od 19.30 hod.

27. 6. ANNABELLE 3. (USA, horor) 
3. pokračování úspěšné hororové 
série. Od 17.30 hod.
YESTERDAY. (VB, hudební) Ještě 
včera všichni znali Beatles. Dnes-
ka si ale jejich písničky pamatuje 
jediný člověk. Od 19.30 h.

28.6. SICARIO 2: SOLDADO. (USA, 
akční drama). V drogové válce ne-
platí žádná pravidla... Od 17:30 hod.
LÁSKA BEZ BARIÉR. (Francie, 
komedie). Předstírat postižení, aby 
získal dívku se nemusí vyplatit. 
Nebo může? Od 19:30 hod.

29.6. COCO. (USA, rodinný). Přijďte s 
letošním vysvědčením a máte vstup 
ZDARMA. Od 15:00 hod.
FAKJŮ PANE UČITELI 3. 
(Německo, 2017, komedie). Přijďte s 
letošním vysvědčením a máte vstup 
ZDARMA.Od 17:30 hod.
SICARIO 2: SOLDADO. Od 19:30 
LÁSKA BEZ BARIÉR. Od 21:30 h

30. 6. JIM KNOFLÍK, LUKÁŠ A LOKO-
MOTIVA EMA. (Německo, rodi-
ný). Kolem  světa. Od 15:30 hod.
LÁSKA BEZ BARIÉR. Od 17:30 h
JURSKÝ SVĚT: ZÁNIK ŘÍŠE.  Od 
19:30 hod.
SICARIO 2: SOLDADO. Od 21:30 

1. 6. LITOMĚŘICKÝ HROZEN  od 
10 hod. / HRADNÍ SÁL. Více 
na str.13

3. 6. PŘEDÁVÁNÍ MATURITNÍCH 
VYSVĚDČENÍ GJJ  od 16 hod. 
/ HRADNÍ SÁL

5. 6. VERNISÁŽ VÝSTAVY „PA-
PÍR” 10 h. / HRADNÍ GALERIE

7. 6. Dana Čechová & Václav 
Tobrman Band 19 h. / HRADNÍ 
SÁL. Koncert Rodačky z 
Litoměřic za doprovodu pianisty 
Václava Tobrmana.                                                        

10. 6. „POLYTECHNIKA, KTERÁ 
TÁHNE” BAVÍ DĚTI I 
UČITELE” v 13.30 hod. / VELKÝ 
SÁL. Více na str. 10

12. 6. PŘIJĎTE MEZI NÁS ve 14 hod. 
/ VELKÝ SÁL. 19. ročník tradič-
ního setkání seniorů. Příjemné 
odpolední posezení se zábavou a 
hudbou k poslechu i tanci.

12. 6. PŘEDÁNÍ OCENĚNÍ NEJLEP-
ŠÍM ŽÁKŮM ZŠ v LTM v 18 hod. 
/ HRADNÍ SÁL. Slavnostní večer 
města pro nejúspěšnější žáky lito-
měřických škol.

14. 6. DMC JEDNOU V ROCE ZLOM 
SE V BOCE 18 h. / VELKÝ SÁL. 
Taneční a pohybová škola DMC 
REVOLUTION pořádá taneční 
show.

16. 6 TANEČNÍ ODPOLEDNE S 
KAPELOU PLECHOVANKA  v 
15 hod. / HRADNÍ SÁL

19. 6. LITOMĚŘICKÉ VARHANNÍ 
LÉTO PAVEL KOHOUT v 
19 hod. / KATEDRÁLA sv. 
ŠTĚPÁNA

20. 6. ŠKOLNÍ AKADEMIE LADOVY 
ZŠ v 16 hod. / VELKÝ SÁL
Přijďte a oslavte společně s námi 
kulaté narozeniny Ladovky! Srdeč-
ně vás zveme na vystoupení žáků 
1. – 9. tříd.

26. 6. JAROSLAV UHLÍŘ S KAPE-
LOU  v 18 h. / DÓMSKÉ NÁ-
MĚSTÍ – při nepřízni počasí 
KKC. Benefiční koncert NF Ka-
lich pro Hospic sv. Štěpána.

27. 6. LINGUA PŘEDÁNÍ 
VYSVĚDČENÍ v 17 hod. / 
FOYER KKC

28. 6. ŠKOLA EKONOM - PŘEDÁ-
NÍ VYSVĚDČENÍ v 8 hod. / 
HRADNÍ SÁL

28. 6. PŘEDÁNÍ VYSVĚDČENÍ  – 
5.třída Mararykova ZŠ v 8 hod. 
/ MALÝ SÁL KKC
ČERVENEC
ROZPUSTILÉ LETNÍ ČTVRT-
KY. Po roce jsme tu pro naše nej-
menší diváky opět s Rozpustilými 
letními čtvrtky. Vždy od 17 h. ote-
víráme brány atria KKC, kde jsou 
pro děti připravené skákací hrady, 
sportovní stanoviště, dětské dílnič-
ky, zábavné aktivity a hry. Hlavní 
program začíná v 18 h.

10. 7. LITOMĚŘICKÉ VARHANNÍ 
LÉTO  – PETR VACEK A JAN 
JIRÁČEK v 19 hod. / KATED-
RÁLA sv. ŠTĚPÁNA

21. 7. TANEČNÍ ODPOLEDNE S KA-
PELOU VÍŤA VÁVRA v 15 hod. / 
HRADNÍ SÁL

26. 7. VEČER S HUDBOU A VÍNEM 
v 18 h. HRADNÍ NÁDVOŘÍ

31. 5. GAUGUIN /Fr., 2017, 102 min/ 
Režie: Edouard Deluc. Vizionář 
Paul Gauguin opouští Paříž a v 
roce 1891 se usazuje na ostrově Ta-
hiti, aby zde načerpal inspiraci pro 
své obrazy. Film je výpravnou son-
dou do duše génia. Vstup 80 Kč. 

5. 6. PAŘBA VE VEGAS / USA, Něm., 
2009, 96 min/ Režie: Todd Phillips. 
Dva dny před svou svatbou odjíždí 
Doug a jeho tři kamarádi do Las 
Vegas na nezapomenutelnou par-
ty, loučení se svobodou, které se 
neuvěřitelně zvrtne. Vstup 80 Kč. 

7. 6. ZLATÝ PODRAZ / ČR, 2018, 106 
min/ Režie: Radim Špaček.Příběh 
o vášnivé lásce, basketbalu a ži-
votě ve stínu politiky. Hlavní linii 
snímku tvoří osudová láska mla-
dého právníka a sportovce Franty 
k tanečnici Michelle, se kterou se 
seznámí na poválečném Mistrov-
ství Evropy v basketbalu v Ženevě.

14. 6. TICHÉ MÍSTO /USA, 2018, 
90 min/ Režie: John Krasinski.
Obyčejná rodina se snaží přežít 
ve světě, kde i ten nejtišší zvuk 
může znamenat rozsudek smrti.  

21. 6. VŠECHNO BUDE /ČR, 2018, 
85 min/ Režie: Olmo Omerzu.
Příběh dvou kluků, kteří se spo-
lečně vydávají v ukradeném autě 
na cestu přes celou republiku. Cí-
lem jejich útěku je pocit svobody.

28. 6 OZVĚNY BESÍTEK DIVA-
DLA SKLEP (divadlo) Za-
čátek představení ve 20.30. 
Více na www.modryznebe.cz.

5. 6. Knížka pro prvňáčka/ Kni-
hovna K. H. Máchy Litoměřice. 
Slavnostní zakončení celostát-
ního projektu. Od 9.30 hod.

11. 6. Skleněný strop/ Divadlo Un-
gelt. Dva rozdílné světy, dva 
nesmiřitelné přístupy k životu 
a jeden společný pocit viny, 
kterého se nejde zbavit. Fas-
cinující střet dvou silných osob-
ností, které se nedokáží přestat 
milovat, ačkoli je všechno proti. 
Hrají: Táňa Vilhelmová a Jiří 
Langmajer. Od 19 h.

12. 6. Absolventský koncert/ ZUŠ 
Litoměřice. Od 18 hod.

19. 6. Balada pro banditu/ Divadlo 
A. Dvořáka Příbram. Příběh 
Nikoly Šuhaje loupežníka o 
velké lásce a zradě plný krás-
ných písní s živou kapelou. Od 
19 hod.

PRODEJ PŘEDPLATNÉHO
NA SEZÓNU 

ZÁŘÍ 2019 – LEDEN 2020
BYL ZAHÁJEN

Výběr ze dvou předplatitelských skupin. 
Předprodej pro stávající předplatite-
le zahájen 6. 6., pro nové předplatitele 
13.6. ve 14.30 pouze na pokladně diva-
dla. Rezervace není možná. Program na 
samostatných plakátech a letáčcích, či 
na stránkách www.mkz-ltm.cz/divadlo

KINO MÁJ ČERVEN 

KULTURNÍ A KONFERENČNÍ CENTRUM LETNÍ KINO (od 21.15) DIVADLO 
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MUZEUM 
11. 4. – 1. 9. 
Thonetky – svět ohýbaného 
nábytku
Výstava návštěvníky seznámí s 
průmyslovou výrobou ohýba-
ného nábytku, který byl v době 
Rakousko-Uherska celosvěto-
vým fenoménem. K vidění jsou 
ukázky nábytkové produkce 
především z 19. století.
8. 6. Botanická exkurze na Ol-
tářík u Děkovky
Celodenní exkurze na botanic-
ky zajímavé lokality při jižním 
okraji Českého středohoří, kde 
mimo jiných vzácných druhů 
nalezneme také orchideje. Více 
na www.muzeumlitomerice.cz.
18. 7., 17.00 h. Komentovaná 
prohlídka výstavy Thonetky 
– svět ohýbaného nábytku. 
Výstavou provede její autor a 
soukromý sběratel pan Tomáš 
Brejník
do 31. 12. Jak šel čas … s mu-
zeem
Výstava prostřednictvím do-
bových fotografií a sbírkových 
předmětů představuje jedineč-
nou stavbu staré radnice.

P. Gutová, muzejní referent

CIMBURA VYSTAVUJE FOTOPORTRÉTY 
VÝZNAMNÝCH OSOBNOSTÍ 

Letos si Česko připomene 30 
let od událostí roku ‘89. Více 
než dvě desítky portrétů osob-
ností, ať už přímo či nepřímo 
spjatých s  Listopadem 89‘, vy-
stavuje ve foyeru Máchova di-
vadla Vít Cimbura (69 let).  

Přední český designér ná-
bytku, architekt a grafik, který 
žije v Bukovině u Úštěku, se 
tu představuje tentokrát v roli 
fotografa. Cimburovo pojetí 
nezapře výtvarníka.  Z čer-
nobílých snímků, z šerosvitu 
evokujícího práce holandských 
mistrů malby, vystupují typic-
ké rysy portrétovaných. „Roz-
hodně nejde jen o popis, autorovi 
se daří „podívat se lidem do duše,“  
jak ostatně připomenul na vernisáži 

i Zdeněk Bárta,  člověk, který patřil 
k disentu a v roce 1989 stál v čele 
Sametové revoluce na Litoměřicku.  

Řadu fotografií  otevírá  
Cimbura portrétem Kar-
la Schwarzenberga, dále 
jsou tu mj. podobizny M. 
Albrightové, S. Karáska, 
M. Palouše, P. Rychetské-
ho, A. Vondry, M.  Šaba-
tové a mnoha dalších.     

„Soubor vznikal od 
roku 2015 a až na T. Jež-
ka zachycuje dosud žijící 
osobnosti spjaté s po-
listopadovým vývojem.  
Nejde o uzavřený celek. 
Kolekci bych časem chtěl 
ještě doplnit třeba o por-
trét Marty Kubišové,“ 

prozradil autor.  
Text a foto Miroslav Zimmer

GALERIE  

PRÁZDNINY DĚTEM ZPESTŘÍ 
DIVADELNÍ TÁBOR

Jak dětem smysluplně naplánovat volný prázdninový čas? Pokud chce-
te, aby se něco nového naučily a užily si nevšední zážitky, pak je příměst-
ský divadelní tábor v Litoměřicích tou správnou volbou. Od 22. dubna 
lze děti prostřednictvím e-mailu na tábor přihlašovat.

„Minulý rok se tábor těšil velkému zájmu, proto letos oproti loňskému 
roku nabízíme hned dva termíny rozdělené podle věku účastníků,“ vy-
světlila vedoucí Divadla Karla Hynka Máchy Tereza Vitková. Od pondělí 
22. července do pátku 26. července odborní lektoři připravují první tur-
nus pro děti ve věku od 7 do 9 let. Druhý turnus pro školáky od 10 do 13 
let se koná v termínu od pondělí 12. srpna do pátku 16. srpna.  Vždy od 
8.30 do 16 hodin na ně čeká v prostorách divadla zábavný program. A je 
na co se těšit. Během prázdninového týdne si děti osvojí základní herecké 
dovednosti, dozvědí se o zajímavostech městského divadla, vyzkouší si 
práci na jevišti a nacvičí závěrečné představení pro veřejnost. 

Tábor je kapacitně omezen. Jednotlivých turnusů se může zúčast-
nit deset dětí. Cena, která zahrnuje i pitný režim a oběd v Centrální 
školní jídelně, činí 3 500 Kč. Přihlášku, kterou naleznete na webových 
stránkách Městských kulturních zařízení v sekci divadla (www.mkz-
-ltm.cz/divadlo/divadelni-primestsky-tabor/), posílejte vyplněnou na 
e-mail: divadlo@mkz-ltm.cz. (pek)

3. 5. – 9. 6. 2019
Šárka Radová – Mezi lidmi 
Šárka Radová má za sebou již 
relativně dlouhou uměleckou 
cestu, přesto neztratila zájem 
o člověka, o tvorbu, a touhu 
poznávat nové způsoby umě-
leckého vyjádření. Litoměřická 
výstava je obohacena i o autor-
činy krátké verše – haiku, inspi-
rované východní poezií.
21. 6. – 15. 9. 
Václav Cígler, Michal Motyč-
ka: Prostor člověka I
Průřez Ciglerovy tvorby zamě-
řené na krajinné projekty ze 60. 
let 20. století, architektonické 
kompozice a společné instala-
ce Václava Ciglera a Michala 
Motyčky z let 2003–2019, které 
ukazují širokou škálu společ-
ného uvažování od smyslové 
zkušenosti až k chápání impli-
citních symbolických významů.
3. 5. – 9. 6.
Minigalerie – Ozvěny baroka 
Výstava v rámci cyklu Miniga-
lerie díla vrcholně barokního 
malířství a sochařství. Divák 
se seznámí s umělecky unikát-
ními díly vrcholného baroka, 
která byla dlouho ukryta před 
zraky diváků v depozitářích.
Parkán galerie
3.5. - 9.6. Zdeněk Šimek

kostel Zvěstování Panně Marii
12.6. - 11. 8.
Veronika Tučková - Za bra-
nou jistoty

LETNÍ KINO 
JIŽ PROMÍTÁ
Letní kino na Střeleckém ostrově 

zahájilo sezonu 25. května. Od té 
doby pravidelně promítá každý 
pátek, v červenci a v srpnu ve středu 
a v pátek. Letos se chystá i několik 
novinek v rámci Bonusových večerů 
aneb Letní kino+. 31. května se 
mohou návštěvníci Litoměřické 
muzejní noci účastnit akce Nedělejte 
si doma muzeum a donést věci, které 
doma nechtějí skladovat, aby si je 
jiní návštěvníci mohli odnést. Další 
pátek před filmem Zlatý podraz bude 
možnost zaházet si na basketbalový 
koš a 21. června  před filmem Všechno 
bude, který získal letos ocenění v šesti 
kategoriích Českého lva a natáčel se i 
u jezera v Píšťanech, si mohou diváci 
ověřit v kvízu své znalosti z oblasti 
české kinematografie. Více na www.
kinoostrov.cz.        Hana Galliová

VYJDE DRUHÝ
DÍL KNIHY 

Reprezentativní dvoudílné dílo 
„Významné osobnosti Litoměřic“ - II. díl 
- představí jeho autoři Oldřich Doskočil, 
Pavel Rýva a Pavel Lolo ve čtvrtek 
20. června v 17.00 hodin v kostele sv. 
Ludmily na Kapucínském náměstí. Druhý 
díl encyklopedickou formou přibližuje 
osobnosti, jež svůj věčný klid nalezli na 
litoměřickém komunálním hřbitově. Kniha 
2. dílu, tak jako díl první, je doprovázena 
bohatým obrazovým materiálem, a to 
jak archivním, tak soudobě nafoceným. 
Součástí je i obrazový přílepek vzpomínka 
na oslavy 700 let města Litoměřice v 
roce 1927 a 750 let od založení města v 
roce 1969. Dílo bude možné zakoupit 
za zvýhodněných podmínek. V případě 
zakoupení obou dílů najednou pak ve 
značné slevě. Pavel Rýva
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POMÁHÁME
PRO DRUHÉ 

SE BĚHÁ NEJLÉPE
Benefiční sportovní happening na 

podporu těch, kteří svůj životní běh 
končí, se uskuteční v sobotu 15. června 
od 8 hodin. Výtěžek z 5. ročníku běhu 
ročník běhu je opět určen na podporu 
služeb Hospice sv. Štěpána.

Běh je vhodný pro zdatné sportov-
ce, ale i pro rodiny s dětmi či veterány. 
Připravena je i kategorie pro rodiče s 
kočárky. Bude připraveno několik tras 
v různých délkách - pravděpodobně 1 
km, 3 km a 11 km - pro různé věkové 
a výkonnostní skupiny. Letos jsme po-
změnili směr a průběh všech tras. Ka-
pacita běhu je 700 účastníků (650 on-
-line + max. 50 registrací na místě). Na 
trase bude připraveno několik občers-
tvovacích míst s vodou, v cíli pak další 
občerstvení i doprovodné aktivity.

Registrovat se lze do 12. června. 
Více na  www.beh.prohospic.cz.         

Zuzana Legnerová

PŘISPĚLO 
I MLADIVADLO  

Celkem 3 630  korun – takový 
je výtěžek benefičního představení 
„Hotel mezi dvěma světy“, které lito-
měřické Mladivadlo odehrálo v květ-
nu ve prospěch hospice. „Na to, že se 
hrálo v tak malém prostoru divadélka 
Minimax, je vybraná částka až neuvě-
řitelná,“ komentovala počin mladých 
divadelníků Renata Kutina Vášová z 
hospice s tím, že peníze použije zaří-
zení na péči o pacienty. (miz)

Součástí doprovodného programu byla i jóga a 
meditace. Foto Andrea Pěkná 

ALLFEST PŘILÁKAL PŘES ČTYŘI TISÍCE LIDÍ
Velkému zájmu se i letos těšil 

třídenní festival ALLfest. Přilá-
kal více než čtyři tisíce návštěv-
níků, kteří od 17. do 19. května 
mohli zažít neobyčejnou atmo-
sféru, kdy se představilo více 
než 150 účinkujících, nakoupit u 
stovky prodejních stánků, zhléd-
nout vystavená díla 25 umělců, 
tvořit v dílničkách, navštívit ně-
které z desítek workshopů nebo 
si poslechnout více než 30 hu-
debních vystoupení apod..

Každým rokem je ALLfest vě-
nován aktuálnímu tématu, které 
vnitřně obohacuje a inspiruje. „Letošní ročník byl ve zna-
mení lásky, vzájemnosti a empatie. Festival si klade za cíl 
vést ke společenské odpovědnosti, lidskosti a spolupráci,“ 
uvedla Michaela Švejdová, organizátorka akce.

Podělit se o inspiraci přijeli přední odborníci na daná 
témata a další úspěšné české a zahraniční osobnosti. 

Pozvání přijali také Tomáš 
a Tamara Klusovi, Laura 
Janáčková, docentka klinic-
ké psychologie a autorka 
knih o lidských vztazích a 
komunikaci, či Veronika 
Vieweghová, která je za-
kladatelkou a předsedkyní 
Mateřského centra PUTTI 
a účastnicí projektu Celé 
Česko čte dětem. Na ALL-
fest opět zavítal i dokumen-
tarista a spisovatel Viliam 
Poltikovič, dále spisovatel 
Josef Formánek a mnoho 
dalších. Novinkou byla 

konference empatie, poradní kruh umění vzájemnos-
ti, umělecké symposium s živou klasickou a meditační 
hudbou, vědomá seznamka, červený stan, mužská zóna, 
chrám ticha, kakao ceremonie s tanečním koncertem 
nebo také koupání v ledu. (pek)

STO LET KOPANÉ 
PODPOŘÍ SIGI TEAM

Nejen město Litoměřice tento rok 
slaví svých krásných 800 let, ale i 
kopaná v Litoměřicích má důvod k 
oslavám.  Přesně před 100 lety (1919 
– 2019) byl v Litoměřicích založen 
český fotbalový klub. A toto kulaté 
výročí chceme důstojně oslavit. Zve-
me nejen současné a bývalé hráče, 
trenéry a funkcionáře, kteří klubem 
v jeho dlouhé historii prošli, ale také 

všechny fanoušky, partnery, rodiče a 
širokou veřejnost. Přijďte společně s 
námi oslavit tohle jubileum a užít si 
den plný sportu, hudby, zábavy, dob-
rého jídla a pití, včetně pestrého pro-
gramu jak pro dospělé, tak pro děti. 
Vrchol akce by měl přijít v 17 hodin, 
kdy proti sobě nastoupí bývalí hráči 
Litoměřic, proti týmu legendy české 
kopané Horsta Siegla – Sigi Teamu. 

V něm se mohou představit nejen 
hvězdy sportu, ale i známí herci a 
zpěváci. V soupisce lze totiž najít 
například Dominika Haška, Jakuba 
Koháka, Pavla Kuku, Davida Pastr-
ňáka, Lukáše Krpálka, Ivana Haška, 
Láďu Vítka, Antonína Panenku, On-
dřeje Pavelce, Sagvana Tofiho, Láďu 
Šmicra, Radka Štěpánka, Jaroslava 
Šilhavého, Tomáše Skuhravého a 
mnoho dalších. Akci zakončí ohňo-
stroj a vypouštění balonků přání.

Těšíme se na Vás 30.6. na stadiónu 
FK Litoměřicko. Akce začíná ve 12 
hodin. Radek Bania

26.6.  PRO HOSPIC ZAZPÍVÁ UHLÍŘ
Opravdovou hudební la-

hůdku si pro podporovatele 
Hospice sv. Štěpána a mi-
lovníky kvalitní české hudby 
připravil Nadační fond Ka-
lich. Na benefiční koncert, 
jehož celý výtěžek bude i ten-
tokrát věnován litoměřické-
mu hospici, pozval Jaroslava 
Uhlíře s doprovodnou kape-
lou v klasickém rockovém 
složení. Těšit se tak můžeme 
na nezapomenutelné pís-
ničky, které vytvořil Jaroslav 
Uhlíř převážně ve spoluprá-
ci se Zdeňkem Svěrákem, 
jako je Holubí dům, Severní 
vítr, Není nutno a spoustu 
dalších. „Věřím, že nálada 
na Dómském náměstí bude 
opět výborná a společně si 
zazpíváme písničky, které mnozí z nás znají nazpaměť,“ 
říká předseda správí rady NF Kalich Alexandr Vondra. 
Vstupenky lze již nyní zakoupit v předprodeji sítě MKZ. 

Koncert se uskuteční  26. 
června od 18 hodin na 
Dómském náměstí.

Nadační fond Kalich 
tak pokračuje v sérii 
benefičních koncertů, 
na nichž se postupně 
představily skupiny Hra-
dišťan, Spiritual Kvintet, 
Bratři Ebenové, Ond-
řej Havelka a Melody 
Makers, The Tap Tap, trio 
operních pěvkyň Andrea 
Kalivodová, Tereza Mát-
lová a Pavlína Senic a 
loni operní pěvkyně Eva 
Urbanová. Právě z jejího 
koncertu byl výtěžek pro 
hospic nejvyšší - dosáhl 
166 tisíc korun. Hospic 

za něj zakoupil drahé koncentrátory kyslíku určené pro 
pacienty v domácí péči.

Kolik bude činit výtěžek ze vstupného pro hospic 
letos? Záleží na každém z nás.  (eva)

14. 6.  DUN DUN
ROZVIBRUJE PARK

Rytmické zvuky africký bubnů 
znovu rozduní park Václava Havla. 
Odpoledne plné chutí, rytmů, tance 
a módy - to je africký festival Dun 
Dun. Osmý ročník oblíbené akce se 
uskuteční 14. června od 13 hodin.  

Bohatý program zajisté osloví 
nejen příznivce fair trade nebo Af-
riky a její kultury, na své si přijdou 
i děti. „Návštěvníky čeká například 
nefalšovaná africká hudební show v 
podání skupiny Emongo. Těšit se lze 
na bubenický workshop,“ prozradi-
la Renáta Jurková, vedoucí odboru 
sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ, 
jenž festival s neziskovou organizací 
ShineBean pořádá. Pestrá nabídka 
koncertů, workshopů a dalších aktivit 
bude pokračovat až do 20. hodiny.

Zváni jsou všichni bez ohledu na 
věk. Vstupné zdarma. (pek)
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