
LITOMĚŘICE - Modernizace a rozšíře-
ní plaveckého bazénu, renovace atletic-
kého oválu na Základní škole Havlíčko-
va a instalace vodních prvků vedoucích 
ke snížení prašnosti. To jsou návrhy 
obyvatel Litoměřic na zlepšení života ve 
městě, které na včerejší veřejné diskuzi 
s názvem „Desatero problémů Litomě-
řic“ získaly nejvíce hlasů. Pro úpravy 
bazénu bylo 50 zúčastněných, další 
dva projekty získaly po 26 hlasech. 
Celkem do litoměřického Kulturního a 
konferenčního centra dorazilo 195 dis-
kutujících. 

Do první desítky problémů se dále za-
řadil například návrh na přemístění 
základní umělecké školy do budovy 
velitelství, vybudování zázemí pro ná-
vštěvníky Střeleckého ostrova, zvýšení 
kapacit psychiatrické a psychologické 
péče či oprava letního kina. Diskutu-
jící se shodli i na přání zklidnit provoz 
v centru města, vybudovat startovací 
byty, zajistit kyvadlový svoz dětí do zá-
kladních škol, pokračovat v budování 
bezbariérového úřadu (bezbariérový 
přístup ke všem službám města) nebo 
postavit víceúčelové sportoviště v ka-
sárnách pod Radobýlem. Přítomní přišli 
mimo jiné s návrhem na zrušení disko-
ték v centru a na sídlištích, se zvýšením 
počtu kontejnerů na kovový odpad nebo 
vznik centra duševního zdraví. Padl 
také návrh umístění velkoplošné mapy 
Českého středohoří na horním nádraží. 

Vzešel od obyvatele Litoměřic Ivana Ji-
ráska. „Navrhuji také instalaci takových 
stojanů na kola, která umožní uzam-
knutí celého kola,“ uvedl Ivan Jirásek 
a dodal, že ve veřejných diskuzích vidí 
velký přínos. „Obyvatelé díky tomu mají 
možnost promluvit,“ pochvaloval si.
Samotnému diskutování předcházelo 
připomenutí loňských návrhů. Místosta-
rosta Litoměřic Pavel Grund sezná-
mil přítomné s tím, v jaké fázi se nyní 
projekty nacházejí. Jedním z nich bylo 
vybudování víceúčelové sportovní haly, 
v tomto případě město pracuje na vy-
hledání vhodného dotačního titulu. Do 
loňské TOP 10 postoupil kromě mnoha 
dalších například i návrh na omezení 
parkovacích míst ve městě. Jak mís-
tostarosta Grund vysvětlil, město se 
tímto problémem intenzivně zabývá. 
„Problém parkování v centru jsme chtěli 

řešit vybudováním parkoviště v býva-
lém železničním tunelu u dolního nádra-
ží. Projekt jsme ale zatím odložili, proto-
že došlo ke změně podmínek dotace, o 
kterou jsme usilovali. Město by muselo 
uvolnit ze svého více než 60 milionů ko-
run, což je příliš. Hledáme proto nový 
dotační titul, nebo jinou lokalitu,“ popsal 
vývoj situace místostarosta Grund. 
Definované TOP problémy následně 
ověří anketa probíhající od příštího 
týdne do 13. května na webových strán-
kách města Litoměřice. Uskuteční se i 
sociologický průzkum. Poté se jimi za-
čnou zabývat radní a zastupitelé. 

EVA BŘEŇOVÁ

    KVĚTEN 2018 ZDARMA

Do konce dubna se mohly ozvat poli-
tické strany, které budou mít zájem o 
propagaci v předvolebním speciálu v 
Litoměřicích. Zatím je jisté, že budou 
inzerovat Severočeši - Litoměři-
ce, ODS, předběžně se dohodli na 
prostoru také Zelení. Vzhledem k 
tomu, že kompletní kandidátku zve-
řejnili pouze Severočeši - Litoměřice 
a i kandidáty na senátora nezveřejnily 
všechny strany, prodlužujeme mož-
nost objednání propagace do KON-
CE KVĚTNA. Tentokrát již formou 
ZÁVAZNÉ objednávky. Cena je 
8.000,- bez DPH za jednu stranu A4, 
platba bude probíhat na TRANSPA-
RENTNÍ účet. Celkově nabízíme 7 X 
A4  stran.

V novinách NEBUDOU redakční 
články, ale pouze prostá informace 
o konání voleb, práva a povinnosti 
pro voliče, kde najdou volební míst-
nosti apod. Noviny vyjdou v nákladu 
11.000ks a budou roznášeny postup-
ně VLASTNÍMI brigádníky během 
září (od druhého týdne do voleb) tak, 
aby byla zajištěna maximální kvalita 
roznostu. 
V rozšířeném vydání novin VašeLi-
toměřicko24.cz je cena inzerce for-
mátu A3 ve výši 24.000 Kč. 
Více informací na jan.dostal@regio-
nalnitelevize.cz nebo na 608 225 443.

První prostor pro 
politiky je obsazen

→ Váš specialista na Last Minute

→ Akce a slevy po celý rok 

→ Osobní přístup

Lovosice
Osvoboditelů 18

tel.: 416 533 526
(NC 1. patro)

lovosice@invia.cz

Litoměřice
Dlouhá 187/33

tel.: 478 478 413
mob.: 607 281 257
litomerice@invia.cz

Léto je za dveřmi
Největší nabídka dovolené ve městě

Litoměřičané chtějí hezčí bazén a opatření proti prašnosti

TEREZÍN – V neděli 20. května se na 
Národním hřbitově v Terezíně před 
Malou pevností uskuteční každoroční 
pietní slavnost k uctění památky obě-
tí zdejší nacistické perzekuce během 
druhé světové války – Terezínská tryz-
na. Začíná v 10 hodin a potrvá zhruba 
do pravého poledne. Během této doby 
bude Malá pevnost pro veřejnost uza-
vřena. Po zbytek dne se neplatí vstup 
do žádného z objektů Památníku Te-
rezín. Pořadatelem akce je Památník 

Terezín, spolupořádají Ústecký kraj, 
Ústřední výbor Českého svazu bo-
jovníků za svobodu, Město Terezín, 
Federace Židovských obcí v ČR a Te-
rezínská iniciativa. 
Terezínská tryzna probíhá vždy třetí 
květnovou neděli a pravidelně se jí zú-
častňují nejvyšší státní a ústavní čini-
telé, pamětníci a jejich příbuzní a řada 
zahraničních hostů. Akce je součástí 
seznamu Rodinné stříbro Ústeckého 
kraje.           KATEŘINA HUTYROVÁ

„Tak určitě!“
57 modelů zahradní techniky  
v prodejní akci od 29. 3. do 30. 6. 2018.

Akční slevy až 3.900 Kč

www.kisplus.cz

KIS plus, a.s.
Želetická 305/3, 412 01 Litoměřice
tel.: 416 715 522, 416 715 511
e-mail: info@kisplus.cz

Tryzna uctí oběti nacistické perzekuce 

LIBOCHOVANY – V sobotu 19. 5. 
2018 v odpoledních hodinách pro-
běhnou v obci Libochovany velko-
lepé oslavy. Starostka vítězné obce 
soutěže Vesnice roku ÚK 2017, paní 
Miroslava Vencláková zve širokou 
veřejnost: „Ráda bych pozvala všech-
ny občany, rodáky, známé, příbuzné 
a příznivce naší obce k oslavě 800. 
výročí založení obce. Pojďme si za-
vzpomínat a společně si užít krásný 
den“.
Z historických pramenů lze vyčíst, že 
první zprávu o vsi lze najít v tzv. „Za-
kládací listině kapituly litoměřické“ z 
let 1056-1058 n. l., v textu vydaném 
Spytihněvem II. Písemná zmínka o 
obci je z roku 1218 v listinách potvr-
zených králem Přemyslem Otakarem 
I. Místní část Řepnice je zmiňována 
až v roce 1186. 
V kostele Narození Panny Marie v 

Libochovanech proběhne od 13:00 
hodin úvodní bohoslužba a slavnostní 
vysvěcení nového praporu a znaku 
obce. Následovat bude koncert smí-
šeného pěveckého sboru Vox Nym-
burgensis se sakrálním repertoárem. 
Samotné oslavy budou soustředěny 
do centra obce, na náves. Zde pro-
běhne hlavní program od 15:00 ho-
din. Těšit se můžete na děti ze zdejší 
mateřské školy či vystoupení dětské-
ho pěveckého sboru Vinohrádek. 
Zajištěno je občerstvení, živá hudba 
i stánkový prodej. V rámci slavnost-
ního dne můžete využít i nekomerční 
lety vrtulníkem nad obcí. Slavnostní 
večer vyvrcholí ve 22:00 hodin Ohni-
vou show.
Podrobný program a aktuální infor-
mace najdete na našem webu www.
libochovany.cz či na facebooku www.
facebook.com/libochovanyarepnice/.

Libochovany oslaví 800 let 
výročí založení obce

LITOMĚŘICE – Čtyři společnosti pro-
jevily zájem o provozování Nemocni-
ce Litoměřice, a.s. Teprve po otevření 
obálek však bude možné sdělit jména. 
Veřejně již ale zájem deklarovala Kraj-
ská zdravotní a ústy své tiskové mluvčí 
i Penta.
Informace o aktuálním průběhu konces-
ního řízení na poskytování zdravotních 
služeb  radě města poskytl výkonný 
ředitel nemocnice Radek Lončák. „Zá-
roveň se čtyřmi přihláškami do konces-
ního řízení byly podány i dvě námitky. 
Administrátor koncesního řízení dopo-
ručuje obě odmítnout a v koncesním ří-
zení pokračovat,“ uvedl Radek Lončák. 
Otevření doručených obálek proběhne v 
následujících dnech. Následně dojde k 
vyhodnocení kvalifikace subjektů, které 
podaly žádost o účast v koncesním ří-
zení. Subjekty splňující kvalifikaci postu-
pují do 2. fáze koncesního řízení, jíž je 
fáze jednací.
Výsledkem výběrového řízení má být 
pachtovní smlouva na pronájem (pacht) 
nemocnice na dvacet let. VŘ má tři fáze. 
První je kvalifikační, která vymezí okruh 
účastníků na základě stanovených kva-
lifikačních předpokladů. V rámci druhé 

proběhne dialog s účastníky zejména 
o smluvních a technických podmínkách 
plnění. „Ke každému přistoupíme se 
stejnou sérií otázek. Jednání se bude 
v souladu s legislativou a s ohledem na 
transparentnost celého procesu nahrá-
vat,“ ujistil na posledním jednání zastu-
pitelstva právník JUDr. Petr Šustek, člen 
Legislativní rady vlády, který působí na 
právnické fakultě Univerzity Karlovy a 
celé řízení pro město připravuje. Výsled-
kem bude zadávací dokumentace a ná-
vrh samotné pachtovní smlouvy. V prů-
běhu třetí fáze účastníci podají nabídky, 

které zadavatel posoudí a vyhodnotí s 
cílem vybrat vítěze.

Základními objektivně měřitelnými kri-
térii mají být výše pachtovného (nájmu) 
a výše investic, subjektivně měřitelným 
kritériem plán rozvoje nemocnice. Po-
žadavkem města bude zachování péče 
minimálně ve stávající kvalitě a rozsahu, 
a to po dobu pěti let. Jak vzápětí ujis-
til ředitel Lončák, bez svolení města k 
žádným změnám stejně dojít nemůže. 
I to má být jedna z podmínek budoucí 
smlouvy.

Litoměřickou nemocnici chtějí provozovat čtyři společnosti

TŘEBUŠÍN - Od měsíce dubna je 
opět v Třebušíně, v Domově pro se-
niory, otevřena ordinace obvodního 
lékaře.
Lékařskou péči zajišťuje pan MUDr. 
Vítek Švejda. Lékař ordinuje pravidel-
ně jednou za 14 dní.
 O pacienty je postaráno i v době ne-

přítomnosti lékaře, protože zdravotní 
sestra je obyvatelkou DPS.
Tato ordinace není pouze pro pacienty 
z DPS v Třebušíně, ale i pro občany 
Třebušína a obcí místně příslušných. 
Vše zde probíhá v klidu a po vzájem-
né dohodě.
                 AUTOR: Dana Legnerová 

V Třebušíně opět obvodní lékař
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V době po potopě světa byli všichni 
lidé jednotní a mluvili společným ja-
zykem. Rozhodli se postavit město a 
věž až do nebe, aby sebe oslavili. Věž 
byla vystavěna k slávě člověka, nikoliv 
Boha. Protože se Bohu nelíbilo, že by 
chrám měl patřit někomu jinému než 
jemu samotnému, rozdělil dosud jedi-
ný lidský jazyk ve více jazyků a roze-
hnal lidi po celé zemi.

Myslím, že není nic více příznačněj-
šího pro dobu, ve které žijeme. Byly 
totiž časy, kdy jsme také všichni hovo-
řili stejným jazykem. Chtěli jsme svo-
bodný stát a chovali jsme se k sobě 
slušně – právě protože jsme hovořili 
jedním jazykem. Chtěli jsme stát, který 
nás nebude šmírovat na každém kro-
ku. Budovali jsme stát, kde každý do-
stane svobodnou příležitost nedělat co 
nechce. Stát, kde můžeme svobodně 
(a slušně) říci, co si myslíme. Dlouhá 
léta to šlo. Budovali jsme si vlastně 
takovou „Babylonskou věž“ k oslavě 
demokracie a nás všech.
Léta plynula a náhle přišel On! Nezná-
mo odkud a zmátl nám jazyky. Nejen 
jazyky. Pomátl mnohým i hlavy. Pře-
stali jsme si rozumět, přestali jsme se 
chovat slušně. Hordy nespokojených 
začali šířit nové zvyky, jiné tradice a 
pravdy –  a každý navíc svou. Přestali 
jsme rozlišovat pravdu a lež. Dokonce 
se lež začala stávat pravdou. Pravda 
nás přestala zajímat.
Pravidelně a rád odpovídám na mno-
hé dotazy týkající se chodu našeho 
města. Tazatele dělím do dvou sku-

pin. V té první skupině jsou tazatelé, 
co chtějí vědět. Zavolají – napíšou. Já 
odpovím. Hovoříme jedním jazykem a 
rozumíme si.  Ve druhé skupině jsou ti, 
kteří se neptají. Oni vědí. Myslí si, že 
vědí vše a nemají potřebu se ptát. Mají 
jen potřebu to někomu „nandat“ – klid-
ně za něco, co není pravda. Diskuse 
na diskusních fórech je jasným důka-
zem. Zaručených konspirací mají tisí-
ce. Malé i velké. Jen pro příklad uvedu 
mýty a skutečnosti kolem stavby cyklo-
věže v Litoměřicích.
Není pravdou, že cirka 10 miliónů, kte-
ré věž bude stát, je možné využít na 
něco jiného. Celých 9 miliónů tvoří pří-
má dotace a město přispěje jen 10% 
(spočtěte si, kolik by stál váš byt nebo 
auto – koupili byste?). Není pravda, že 
tak cena parkovného bude kvůli nákla-
dům vysoká: poplatek je 5 korun na 
den. Není pravda, že v zimě bude věž 
prázdná: využije se pro uskladnění kol 
těch, kdo jej mají třeba na balkóně a 
to po celou zimu. Bezpečně a stále na 
očích. A také není pravda, že si to „ně-
kdo“ vymyslel. Vymysleli jsme to my, 
občané. Důkazem budiž požadavek 
vzešlý s veřejného „Desatera problé-
mů Litoměřic“. A takto bych mohl po-
kračovat dál a dál …
Mnohým dnešní doba pěkně popletla 
hlavu a některým zmátla i jazyk. Moc 
bych si přál, abychom si nikým nene-
chali v ničem plést rozum, abychom 
si dali čas někomu naslouchat, než jej 
„natřeme“ a občas se také trochu víc 
zamysleli. Abychom tak třeba nové li-
toměřické věži, jako pomníku definitiv-
ního pomatení našich jazyků, nezačali 
říkat věž Babylonská.

Lukas Wünsch, autor je radním 
města Litoměřice a předsedou Se-
veročeši.cz v Litoměřicích.

Babylonská věž

LITOMĚŘICE – Sedmý ročník pěvecké 
soutěže Little star pro děti a mládež od 
10 do 18 let vrcholí. V pátek 11. květ-
na od 18 hodin se bude v litoměřickém 
Domě kultury rozhodovat o vítězích 
a Vy byste si to rozhodně neměli ne-
chat ujít. Soutěž se pyšní mezinárodní 
účastí, hvězdnou porotou a hodnot-
nými cenami pro první tři v každé ka-
tegorii. Hraje se mimo jiné o možnost 
zazpívat si na litoměřickém Vinobraní. 
Večerem bude jako obvykle prová-

zet Lumír Olšovský. V porotě letos 
zasedne například  Zorka Jandová, 
frontman kapely Hodiny Tomáš Sehnal 
a Mgr. Jana Balášové Trčková, která 
na DAMU vyučuje zpěv a na pražské 
konzervatoři Na Rejdišti je vedoucí 
oddělení populárního zpěvu. Přijďte 
se podívat a podpořit mladé zpěváky! 
Večer Vás překvapí skvělou atmosfé-
rou a zcela určitě také profesionálními 
výkony soutěžících.  

KATEŘINA HUTYROVÁ

LOVOSICE - Na turistickou sezónu je 
město Lovosice připravené. Nezkla-
me příznivce pěších výletů, ani milov-
níky historických památek. K dispozici 
bude také koupaliště, které má letos 
před sebou již třetí sezónu. S jeho ote-
vřením se počítá na začátku prázdnin. 
Než k tomu dojde, vyšlápněte si třeba 
na přirozenou dominantu města – vr-
chol Lovoš. 
„Všechny návštěvníky Lovosic bych 
rád pozval na Lovoš a do Opárenské-
ho údolí – tato místa jsou moje srdeč-
ní záležitost. Skvělá je také procház-
ka podél Labe, kterou můžete spojit 
se svezením se lodičkou, protože od 

května je v provozu lovosický přívoz. 
No a nemohu nezmínit Café Záme-
ček, protože tam vaří výbornou kávu a 
nabízejí skvělé občerstvení,“ prohlásil 
starosta Lovosic, Milan Dian. 
Tipy na výlety i veškeré turistické infor-
mace včetně dopravní obslužnosti ná-
vštěvníkům ochotně podá Informační 
centrum města Lovosice, které sídlí v 
Pfannsmidtově vile. Od května bude 
otevřené každý všední den od 8 do 17 
hodin a zajít sem můžete i v sobotu v 
době od 8 do 12 hodin. V informačním 
centru jsou kromě jiného k dispozici 
také drobné upomínkové předměty, 
pohlednice a poštovní známky.

LITOMĚŘICE - Máte rádi čtení? Přijď-
te se již po páté 9. května v 18 hodin 
zaposlouchat do ukázek z děl sou-
časných evropských autorů na Noc 
literatury. Kam? Čte se na Mírovém 
náměstí v átriu Městského úřadu, v 
Michalské ulice na parkánech Ga-
lerie a pak v Parku Václava Havla v 
kavárně Fér Kafe. Hlavním ,,čtečem“ 
bude letos pan Jan Burián, básník, 
zpěvák a prozaik. Dále bude číst Aleš 
Pařízek, Lenka Pařízková a studentky 
ZUŠ v Litoměřicích.
Noc literatury je výjimečná tím, že za-
číná v 18 hodin na nejrůznějších mís-
tech nejen naší republiky, ale po celé 
Evropě. Čte se na místech neobvyk-
lých. V Litoměřicích to byl železniční 
tunel, Bašta, schody gymnázia, Dračí 

čajovna, Hóra, Baronka, půda Knihov-
ny K.H.Máchy, Gotické dvojče…Četli 
nám osobnosti herečka Luba Sko-
řepová, litoměřičtí rodáci televizní 
moderátorka Světlana Witowská a 
producent Miloslav Šmídmajer i Jan 
Burian, který k nám zavítá zase na 
letošní ročník. A členové litoměřických 
divadelních spolků Li-di a Hynkova 
hravého divadla.
Pořadatelem Noci literatury je Spolek 
LiPen za vydatné pomoci Knihovny 
K.H. Máchy a finanční pomoci Města 
Litoměřice. Tak nezapomeňte. 9.květ-
na od 18 do 22 hodin si můžete na 
úžasných místech našeho města po-
slechnout ukázky z nových knížek, 
popovídat s přáteli a strávit příjemný 
jarní večer.             LUDMILA ČERNÁ

9/5 2018, 18—22 h
Atrium MěÚ 
Litoměřice
Lenka Pařízková / LiDi 
ZUŠ Litoměřice
Hřbitovní hlína, 
Máirtín Ó Cadhain, Irsko

Petra Vališová / ZUŠ
Má inkoustová léta, 
Romská literatura

Parkány 
Severočeské galerie
Aleš Pařízek / LiDi 
ZUŠ Litoměřice 
Dva pánové na pláži, 
Michael Köhlmeier, Rakousko

Tomáš Hart / ZUŠ 
Můj tank, 
Viktor Horváth, Maďarsko

Park Václava Havla, 
Fér kafé
Jan Burian / písničkář, 
spisovatel, cestovatel
Návrat karavel, António Lobo 
Antunes, Portugalsko

Pořádá: Partneři: Děkujeme:
Potravinám
Lachman
Dlouhá 23, 
Litoměřice

LITOMĚŘICE - Ve středu 4. dubna 
proběhl na základní škole Lingua Uni-
versal projektový den s názvem Histo-
rie hravě. Žáci zábavnou formou plnili 
různé úkoly, při kterých si prohloubili 
stávající znalosti, navíc se dozvěděli 
mnoho nových zajímavých informa-
cí. Úkoly byly velice rozmanité.  Pro 
tvorbu některých úkolů bylo využito 
stoletého výročí od vzniku Česko-
slovenska. Žáci například tvořili 3D 
model historického centra Litoměřic, 
vystřihovali a ilustrovali státní znak, 
skládali tzv. prezidentský vlak nebo 
navrhovali a následně výtvarně ztvár-

nili svůj vlastní erb. Stranou nezůstaly 
ani regionální dějiny. Žáci se interak-
tivní formou dozvěděli mnoho zajíma-
vých informací o historii Litoměřic a 
přilehlého okolí. 
Do projektu se zapojili žáci všech tříd 
školy. Těm nejmladším byli při řeše-
ní úkolů nápomocni starší spolužáci. 
Projektové dny jsou u žáků školy ve-
lice oblíbené, tento nebyl výjimkou. 
„Projektový den byl super, líbily se 
nám všechny aktivity, nejvíce asi pre-
zidentský vlak nebo tvorba státního 
znaku“, zhodnotili projektový den žáci 
sedmé třídy.           Mgr. Jana Klímová

Little star jde do finále 

ROUDNICE NAD LABEM – Příz-
nivci zdravých a lokálních potravin 
mají v Roudnici nad Labem zele-
nou. Zdejší farmářské trhy totiž už 
běží naplno. Nakupovat od místních 
farmářů a pěstitelů můžete dvakrát 
měsíčně, vždy v sobotu. V květnu 
improvizované tržiště na Husově ná-
městí vyroste 5. 5. a 19. 5. 
Trhy začínají vždy v osm hodin ráno 
a končí v 11:30, přičemž od 9 je za-
jištěn kulturní program v režii míst-
ních kapel a hudebníků. Na trzích 
seženete například pečivo, domácí 
džemy a marmelády, ovoce a zele-
ninu, houby, bylinky, koření, víno a 
živé ryby. 
Aktualizovaný seznam farmářů se dá 
vždy před akcí nalézt na facebooku 
pod heslem „Roudnické farmářské 
trhy.“ Na této stránce se také včas 
dozvíte, kdo Vám nakupování zpří-
jemní hudebním doprovodem. 

Farmářské trhy 
v plném proudu 

Projektový den Historie hravě  

ROUDNICE NAD LABEM – Ve 
čtvrtek 17. května v době od 9 
do 14 hodin bude na roudnickém 
Husově náměstí probíhat Sociální 
majáles. V praxi to znamená, že 
se veřejnosti blíže představí síť 
sociálních služeb, které ve městě 
fungují. Svůj stánek bude na akci 
mít například místní domov pro 
seniory, Farní charita, Dům dětí a 
mládeže Trend, Centrum Hláska a 
řada dalších. 
Připraven pochopitelně bude i kul-
turní program se soutěžemi a ži-
vou muzikou a loni velmi populární 
fotokoutek. Přijďte se podívat, jaké 
služby jsou v Roudnici nad Labem 
k dispozici… můžete se zeptat na 
vše, co Vás zajímá. 

Majáles představí 
sociální službyTEREZÍN - Národní muzeum v Pra-

ze funguje už dvě stě let, což si zce-
la určitě zaslouží oslavy ve velkém 
stylu. Minulý týden instituce pozvala 
všechny milovníky historie do svého 
zákulisí, které se nachází mimo jiné v 
Terezíně. Od roku 2011 tady má totiž 
pražské Národní muzeum depozitář 
a restaurátorskou dílnu. Veřejnost si 
tyto prostory mohla prohlédnout vů-
bec poprvé. 
„V rámci akce si veřejnost mohla spa-
třit mimo jiné depozitáře Knihovny Ná-
rodního muzea, které zahrnují napří-
klad osobní knihovny Josefa Váchala 
nebo pracovní stůl Karla Havlíčka 

a Jakuba Arbesa,“ prozradil kurátor 
Knihovny Národního muzea, Pavel 
Muchka. 
„Restaurátorský malířský ateliér Ná-
rodního muzea, který taktéž sídlí 
v Terezíně, návštěvníky zasvětil do 
restaurátorské práce a představil jim 
zdejší vybavení, které zahrnuje napří-
klad infračervenou kameru a rentgen, 
který právě budujeme,“ informovala 
restaurátorka Olga Trmalová. 
O prohlídku terezínského depozi-
táře byl mezi lidmi obrovský zájem, 
do města se sjeli návštěvníci z celé 
republiky. O tom, že by prostory zpří-
stupnilo častěji, ale Národní muzeum 

neuvažuje. 
„Tato akce byla opravdu jedinečná, 
protože lidé měli možnost se pohybo-
vat kolem sbírkových předmětů v je-
jich bezprostřední blízkosti. To se ob-
vykle nestává a jsme rádi, že lidé tuto 
možnost ocenili a využili. Na prohlídky 
terezínského depozitáře jsme měli re-
zervační systém, který se zaplnil bě-
hem několika dní,“ informovala Petra 
Korandová, vedoucí restaurátorského 
oddělení. 
Oslavy dvoustých narozenin Národní-
ho muzea v Praze budou probíhat po 
celý rok.  Připravena je řada akcí.

KATEŘINA HUTYROVÁ

Depozitář Národního muzea zpřístupnil své sbírky 

LITOMĚŘICE - Parkoviště v bývalém 
železničním tunelu u dolního nádra-
ží v dohledné době nevznikne. A to i 
přesto, že litoměřická radnice právě 
tímto způsobem chtěla odlehčit par-
kování v centru města. V průběhu pří-
prav se totiž ukázalo, že cena, kterou 
by město zaplatilo z vlastní kapsy, 
více než dvojnásobně převýšila pů-
vodní odhady.
„K rozpočtu města přistupujeme zod-
povědně. Ačkoliv stále hospodaříme 
se zhruba stomilionovou rezervou, 
nerealizujeme projekty, které se mo-
mentálně jeví nad rámec finančních 
možností. Nicméně s myšlenkou 

vzniku parkovacího domu v centru 
pracujeme dále a budeme hledat 
vhodnější dotační tituly,“ vysvětlil 
místostarosta Karel Krejza.
Město zahájilo přípravy na přestavbu 
tunelu v polovině roku 2017. Před-
pokládalo, že ze vlastního rozpočtu 
zaplatí zhruba 30 milionů korun, při-
čemž většinu pokryje dotace. Nicmé-
ně podmínky dotačního titulu doznaly 
zásadních změn. „Ukázalo se, že 
bychom museli vynaložit zhruba 80 
milionů korun, včetně DPH by částka 
převýšila dokonce 100 milionů korun. 
Po zvážení všech okolností a našich 
priorit jsme se tedy rozhodli projekt 

odložit, a investovat raději jinam,“ 
uvedl místostarosta Krejza.
Odložení výstavby parkoviště v tu-
nelu ovšem neznamená, že radnice 
přestává hledat řešení problému s 
parkováním. Už od loňského roku 
ve spolupráci s partnery a obyvateli 
města pracuje na tvorbě Plánu udrži-
telné městské mobility, který dokončí 
během roku 2019. Stane se pomysl-
ným odrazovým můstkem pro přijetí 
zcela zásadních kroků, jako je napří-
klad optimalizace dopravy v centru. 
Vyplynou z něj také další návrhy ře-
šící parkování.                              

EVA BŘEŇOVÁ

Z podzemního tunelu zatím parkoviště nebude

Na sezónu je město připravené 

Noc literatury 2018

VELKÉ ŽERNOSEKY – V sobotu 
12. května ve 13 hodin se Kultur-
ní dům ve Velkých Žernosekách 
otevře všem milovníkům vína a 
dobré zábavy. Uskuteční se totiž 
další ročník „Žernoseckého koštu.“  
Ochutnávat se budou tradičně vína 
z produkce vinařů a malovinařů re-
gionu Porta Bohemica.  Chybět ne-
bude ani cimbálová muzika a ob-
čerstvení v podobě nejrůznějších 
sýrů. Domů si každý návštěvník 
kromě jiného odnese na památku 
degustační sklenku s logem akce 
a katalog s kontakty na všechny 
vinaře. 
Pro návštěvníky bude připraveno 
kryté posezení před kulturním do-
mem. Lístky na akci stojí 150,- Kč, 
Košt potrvá tradičně až do večera. 

Košt nabídne ta 
nejlepší místní vína 

DUŠNÍKY - Mateřská škola Dušní-
ky opět dokázala, že jí příroda není 
lhostejná. V sobotu 21. dubna uspo-
řádala pro rodiče s dětmi akci: Zasaď 
si svůj strom. Děti spolu s dospělými 
vysadili během dopoledne 53 kusů 
borovic a 17 kusů modřínů ve vykáce-

né části lesa v katastru obce Dušníky.
Pro děti bylo velkým zážitkem vyzkou-
šet si práci dospělých. Seznámily se 
s různým pracovním náčiním, poznaly 
kolik síly je zapotřebí k vykopání jam-
ky pro sazenici, naučily se, jak správ-
ně při sázení postupovat, aby se rost-
lince v zemi líbilo. Měly možnost vidět, 
jak vzniká les.  
Po práci nechybělo ani občerstvení, 
o které se postaraly maminky dětí. A 
bylo patrné, že na čerstvém vzduchu 
dětem chutná.
Každé z dětí, které si ten den zasadilo 
svůj strom, dostalo za odměnu dřevě-
nou medaili s motivem Lesní svět na 
důkaz toho, že jsou opravdoví ochrán-
ci přírody. 
„S nápadem přišel nečekaně jeden 
z rodičů a mě se velice líbil. Už v loň-
ském roce děti oslavovaly Den Země 
zahradničením na školní zahradě 
s rodiči a bylo vidět jejich obrovské 
nadšení z praktických činností. Aby-
chom se při zakládání lesa nedopustili 
nějakých chyb, požádaly jsme o spo-
lupráci Lesní správu Litoměřice. Pan 
Ing. Petr Jeřábek nám názorně před-
vedl, jak správně postupovat a dokon-
ce zapůjčil i nářadí na akci. Tímto mu 
velice děkujeme“ dodala ředitelka MŠ 
Dušníky, Bc. Vladimíra Hejdová

MŠ v Dušníkách sázela stromy

ÚŠTĚK - Úštěk naslouchá svým 
občanům a důkazem toho jsou ka-
ždoroční pravidelná setkání vedení 
města s občany.  To zatím poslední 
se uskutečnilo ve středu 28. března. 
Diskutovalo se o různých tématech, 
jako je plán rozvoje města na letošní 
rok, problémy s odpady či rekonstruk-
ce různých městských objektů. 
„Před třemi lety jsme občany Úštěka 
požádali o vyplnění anketního do-
tazníku, ve kterém se jich tážeme na 
to, co je podle nich potřeba ve městě 
změnit nebo vylepšit. Nyní jsme chtěli 
občany seznámit s tím, jak jsme se 
s jejich náměty popasovali. Ve druhé 
části jsme občany seznámili s pláno-

vanou výstavbou sportoviště, které 
by mělo vzniknout na pozemku, který 
město získalo od biskupství. Disku-
tovali jsme také o výstavbě nějaké-
ho supermarketu nebo obchodního 
domu, protože na to se v poslední 
době dotazuje stále více občanů 
města. Důležitá věc, o které se tak-
též mluvilo, jsou odpady. Od dubna 
zavádíme nový systém sběru biolo-
gicky rozložitelných odpadů. V Úště-
ku budou nově popelnice o objemu 
240 litrů a do místních částí, kterých 
má Úštěk 21, rozmístíme kontejnery 
na biologický odpad. Zeleň budeme 
pravidelně svážet. Toto opatření za-
vádíme, protože v minulosti se nám 

stávalo, že až polovina všech odpa-
dů byla zeleň ze zahrádek. Dále se 
lidé vyptávali na to, zda město počítá 
s rozvojem koupaliště a kempu. Na 
toto máme studii a obojí se snažíme 
postupně vylepšovat. Letos se obča-
né a návštěvníci Úštěka mohou těšit 
na zbrusu nová sociální zařízení. My-
slím si, že to všichni ocení.  Rád bych 
ještě zmínil naši Základní školu Aloise 
Klára, která se ještě letos dočká re-
konstrukce střešní krytiny a nových 
dílen,“ informoval starosta Úštěka, 
Pavel Kundrát. 
Více informací najdete na www.
mesto-ustek.cz. 

LUKÁŠ FÍLA

LOVOSICE - Maďarská hudba, ma-
ďarské víno a hlavně hojná účast a 
skvělá nálada – tak vypadal v pořadí 
již pátý Operetní večer v sále Kultur-
ního střediska Lovoš v Lovosicích. 
Akci s přípitkem, tříchodovou večeří 
a tematickým programem uspořádal 
lovosický Svaz Maďarů. A opět s vel-
kým úspěchem. Dorazilo totiž přibliž-
ně 300 lidí. 
„Letos nám přijeli zazpívat ti nejlep-
ší herci a zpěváci z budapešťského 
Divadla operety. Moc jsme se na ně 
těšili a večer se také jaksepatří poda-
řil. Šířit mezi lidmi maďarskou kulturu 
není jednoduché, ale na pěknou hud-
bu slyší každý,“ uvedla s úsměvem 
na rtech předsedkyně Svazu Maďarů 
Lovosice, Iveta Pospíšilová. 
Večer s naprosto jedinečnou atmo-
sférou si nenechalo ujít ani vedení 
města Lovosice. Podávala se roládka 
s klobásovou mozaikou, vepřová pa-
nenka s bramborovým pyré a mousse 
z hořké čokolády. Zvolené menu si 
všichni pochvalovali. Předsedkyně 
svazu nám mimo jiné prozradila, jak 

vlastně maďarský svaz v Lovosicích 
vzniknul. 
„Před deseti lety bohužel zanikla po-
bočka v Litoměřicích, a protože v Lo-
vosicích bylo v té době deset lidí, kteří 
na tuto pobočku dojížděli, rozhodli 
jsme se Svaz založit zde. Snažíme 
se lidem maďarskou kulturu přiblížit 
nejen prostřednictvím Operetního ve-
čera s večeří, ale děláme také festi-
valy, výstavy a přednášky. Myslím, že 
si z našeho programu vybere každý,“ 
uvedla Pospíšilová. 
Svaz Maďarů Lovosice má aktuálně 
pětatřicet stálých členů, akcí, kte-
ré organizace pořádá, se ovšem s 
nadšením účastní i široká veřejnost.  
Další velkou akcí bude Festival folk-
lórních souborů na Václavském ná-
městí, který se uskuteční v sobotu 
19. května v době od 12 do 18 hodin. 
Na akci můžete ochutnat maďarská 
vína, uzeniny, pálenky a koláče. Chy-
bět nebudou ani stánky se suvenýry 
a atrakcemi pro děti a také celá řada 
tanečníků. 

KATEŘINA HUTYROVÁ

LITOMĚŘICE - Už počtvrté proběhne 
v královském městě originální festi-
val Alchymistické Litoměřice, letos 
na téma naplněný osobní a pracovní 
život.  Celý víkend od 18. – 20. květ-
na vždy od 9.00 do 22.00h se mohou 
návštěvníci inspirovat předními od-
borníky, kouči i úspěšnými českými 
a zahraničními osobnostmi. Ani letos 
nebude chybět Jaroslav Dušek, Jar-
mila Klímová, Libor Malý, Viliam Pol-
tikovič či Maok. Pozvání přijal také 
Tomáš Klus, Mark Džirasa, Laura 
Janáčková, Radkin Honzák, Veronika 
Vieweghová, Yehuda Tagar a mnoho 
dalších. Festival bude probíhat po ce-
lém městě - koná  se v Kulturním a 
konferenčním centru v Litoměřicích, 
v prostorech hradu, kulturního domu, 
solné jeskyni, v Knihovně Karla Hynka 
Máchy i venkovních prostorech atria.

Program začíná již od pátečního rána, 
kdy je dopoledne věnováno dětem, 
mladistvým a seniorům, školám i škol-
kám. Tematicky se bude zabývat pře-
devším kyberšikanou a hodnotovým a 
alternativním vzděláváním. Připraven 
je karneval s Magdou Reifovou pro 
nejmenší, návštěva sanitky, letců, po-
žárního vozu apod. Program potrvá až 
do pozdního večera, kdy je zakončen 
slavnostním GALLa večerem s taneč-
ním koncertem a módní přehlídkou. V 
sobotu a neděli je program věnován 
hlavnímu tématu naplněný pracovní a 
osobní život. 
Všichni návštěvníci včetně těch nej-
menších i nejstarších si přijdou na 
své. Připraveny jsou přednášky a 
diskuze o osobním rozvoji a růstu 
a o zdravém životním stylu.  Chybět 
nebude ani alternativní medicína, me-

ditace, koncerty meditační a duchovní 
hudby, divadelní představení a mnoho 
dalšího. Samozřejmostí je vegetarián-
ské občerstvení, tvořivé dílničky pro 
děti a tři desítky uměleckých výstav. 
Dohromady se na akci bude prezen-
tovat více než stovka přednášejících. 
Vstupenky budou k dispozici na mís-
tě, ovšem zakoupit si je můžete také 
prostřednictvím webu www.mkz-ltm.
cz. Děti do 130 centimetrů mají vstup 
zdarma, příchozí do 18 let lístek do-
stanou s padesátiprocentní slevou. Je 
možné zakoupit zvýhodněnou perma-
nentku na celé tři dny festivalu, anebo 
vstupenku na každý den zvlášť. Kom-
pletní program festivalu i s podrobným 
časovým harmonogramem najdete na 
www.allfest.cz.  Festival spolupořádají 
Městská kulturní zařízení Litoměřice. 

KATEŘINA HUTYROVÁ

LITOMĚŘICE – Mezinárodní Den 
dětí můžete i letos oslavit v Jirás-
kových sadech. Program plný zá-
bavy a soutěží připravil litoměřický 
Dům dětí a mládeže Rozmarýn na 
neděli 27. května. Akce v parku za-
čne v 15 hodin.  Vystoupí kapela 
Maxíci a chybět nebude ani tombo-
la o ceny.  Odpoledne zpestří show 
truck od společnosti CS Beton, 
který si můžete pamatovat ze Sletu 
čarodějnic na Střeleckém ostrově. 
Více na www.ddmrozmaryn.cz. 

Den dětí bude 
s Večerníčkem 

Festival Alchymistické Litoměřice nezklame
Úštěk začíná svážet bioodpad 

Svaz Maďarů se hlásí o slovo 

Petra Wüllenweber:  
Zbytky záře 

 
„Nejspíše jsem pravým prototypem kapitalisty. 
Ale věřte mi, mám dost svých vlastních 
problémů. Vy mě vůbec nezajímáte.“
Režie: Juraj Marušic | Dramaturgie: Otto Kauppinen 
Scénografie a kostýmy: Anna Chrtková 
Překlad: studenti FF UJEP v Ústí nad Labem 
Hrají: Jan Plouhar, Michaela Rykrová, j.h., Václav Hanzl,  
Marta Vítů, Jan Jankovský, Tereza Volánková j.h.

6. pokračování z cyklu Překročit hranice

Reprízy:  
15. & 21. 5.  
2018
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Srdečně Vás zveme na festival jógy 
a jógového světa pod širým nebem s 
živou hudbou, který se uskuteční 16. 
června v Parku Václava Havla. 
Festival se koná pod záštitou studia 
Na Pahorku. Posláním akce je užít si 
den plný jógy, inspirovat, objevovat 
různé smery, propojovat a motivovat 
k aktivnímu, zdravému a naplňujícímu 
životnímu stylu, jaký nám právě jóga 
nabízí. Pokud s jógou nemáte žádnou 
zkušenost, vůbec to nevadí, ba na-
opak budete mít jedinečnou příležitost 
ji vyzkoušet. 
V programu naleznete širokou škálu 
různých druhů jógy a celým dnem Vás 
provedou zkušené lektorky z Litomě-
řic, Prahy a Plzně. Lekce se budou 
konat průběžně po celý den na dvou 

scénách. Zároveň se můžete těšit 
na stanoviště Knihovny K. H. Máchy, 
která je partnerem festivalu, ve kte-
rem nahlédneme do dalších zákoutí, 
která nám jogový svět nabízí. Bude se 
zde povídat, poznávat a tvořit. Čeká 
na Vás i několik stánku s oblečením, 
doplňky a občerstvením.
Celodenní vstupné v předprodeji je 
290 Kč. Vstupenky můžete zakoupit 
ve studiu Na Pahorku, Fér Každé, 
Knihovně K. H. Máchy a nebo on-line 
na www.litomerickeom.cz. Vstup na 
místě bude 390 Kč,  jednotlivé lekce 
á 100 Kč, děti dobrovolné. Bližší infor-
mace na webu a na faceboku. 
Těšíme se na Vás!
Tým festivalu Litoměřické ÓM, studio 
Na Pahorku, Litoměřice

Premiérový festival jógy 
pod širým nebem

TEREZÍN – Už trénujete hod cihlou do 
dálky? Pokud ne, je nejvyšší čas začít! 
Festival, jehož zlatým hřebem je právě 
hod šancovkou, se totiž blíží mílový-
mi kroky. Proběhne už  v sobotu 19. 
května  od 13:30 na pevnostním prvku 
Ravelin 18 v Terezíně(Pražská ul.). Při-
praven je bohatý program až do půlno-
ci, živá hudba i občerstvení. 
V hodu cihlou mohou soutěžit děti, tee-
nageři i senioři – zkrátka všichni, kte-
ří se rádi baví a mají chuť změřit síly 
v něčem netradičním. Soutěžit mohou 
i týmy. Speciální kategorie je vyhraze-
na sportovcům – letos se v hodu cihlou 
utkají lovosičtí házenkáři vs. litoměřičtí 
basketbalisté. Všichni soutěžící, kteří 
se do 18. května (do půlnoci) registrují 
na www.terezinskacihla.cz, mají star-
tovné zdarma, ostatní zaplatí symbo-
lických 20 korun. Neplatí to pro děti a 
mládež do 18 let, kteří se taktéž soutě-
že mohou zúčastnit zadarmo. 
Pokud jde o hudební program, těšit 
se letos můžete hned na několik ka-
pel. Vystoupí pražská skupina TH!S, 
litoměřická poprocková partička Blax a 
Wanastowi vjecy revival. Z Kralup nad 
Vltavou přijede rocková kapela Amber-
lane a účast přislíbili také punkoví 008. 

Hod cihlou přinese 
pro každého něco

UPOZORNĚNÍ 
na stavební práce 
LOVOSICE - Od 30. 4. 2018 do 11. 
5. 2018 bude společnost TEPGAS 
Ústí nad Labem, provádět rekonstruk-
ci plynového potrubí a domovních 
přípojek v ul. Leoše Janáčka v Lo-
vosicích, v úseku od křižovatky s ul. 
Pod Vinicí - až odzadu (podél hřbitov-
ní zdi). Dále pak v termínu od 14. 5. 
2018 do 22. 5. 2018 budou v ul. Dvo-
řákova prováděny přepoje domovních 
přípojek. V termínu od 23. 5. 2018 do 
10. 8. 2018 bude uzavřena celá ulice 
Jaroslava Ježka.



LITOMĚŘICE - Hospodářská komora 
České republiky funguje už celé čtvrt-
století. Okresní hospodářská komora 
v Litoměřicích slavila své narozeniny v 
gotickém hradu. A samozřejmě se to ne-
obešlo bez bilancování. 
„Když jsme začínali, bylo nás něco ko-
lem třiceti a všichni jsme doufali, že se 
podnikatelské prostředí bude jen a jen 
zlepšovat, ale řekl bych, že to není zcela 
pravda. Valí se na nás totiž nejen čes-
ká, ale také evropská legislativa a je to 
pořád něco. Podařilo se ovšem vydobýt 
si místo na slunci a podnikatel už není 
vnímán jako zločinec, i když státní a fi-
nanční správa na to občas zapomíná. 
Myslím si, že podnikatelé jsou dnes 
vnímáni především pozitivně, jako pod-
porující subjekty. Podporují kulturní a 
sportovní akce a aktivně spolupracují se 
státní správou i samosprávou,“ nechal 
se slyšet předseda Okresní hospodář-
ské komory Litoměřice, Zbyněk Pěnka. 
Hospodářská komora České republi-
ky sdružuje podnikající fyzické osoby i 
velké firmy se stovkami zaměstnanců. 
Dohromady má Hospodářská komora 
přibližně 16 tisíc členů. Ta v Litoměři-
cích přichází každoročně se spoustou 
nápadů, ve městě například organizuje 
akci zaměřenou na podporu technické-
ho vzdělávání. Populární TechDays se 

letos na Zahradě Čech uskuteční již 
potřetí, tentokrát v termínu od 3. do 5. 
října.
„Již proběhly tři neformální schůze or-
ganizačního výboru. Techdays mají svůj 
datum a motiv, v květnu by měly být po-
tvrzeny některé novinky. Jednáme třeba 
o soutěžích a o účasti výrobce staveb-
nice Merkur. Bude změněna i otevírací 
doba akce, aby ji mohli žáci a studenti 
navštívit také se svými rodiči nebo 
prarodiči a to i opakovaně,“ informoval 
Pěnka. 
„Techdays připravujeme se značným 
předstihem, letos je chceme udělat tak, 

aby akce oslovila i širokou veřejnost. 
Technické obory bychom rádi představili 
nejen z pozice škol, ale také z pohledu 
firem,“ uvedla vedoucí obchodu Zahra-
dy Čech, Michaela Mokrá. 
Do budoucna Okresní hospodářská ko-
mora doufá v příliv mladých podnikatelů, 
kteří se budou chtít aktivně angažovat a 
podílet na chodu organizace. 
                  AUTOR: Kateřina Hutyrová 
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vše pro váš byt i dUm

Kompletní vybavení koupelen

°

 
Prodejna: Lidická 12, Litoměřice 

Tel: web:      416 737 025 / 603 298 040 www.revaj.cz

Rekonstrukce byt. jádra

Rekonstrukce koupelen

Plovoucí podlahy, vinyl, PVC,
dřevěné podlahy včetně
pokládky

3D vizualizace koupelen

SUPER CENY!AkCní zboží!ˇ

Široký výbEr sortimentu!ˇ

Kvalitní montáže!

GRAFICKÉ VIZUALIZACE FASÁD 

KOUPELNOVÉ 3D NÁVRHY

DVEŘE A ZÁRUBNĚ

VINILOVÉ A PLOVOUCÍ  PODLAHY

KAMENNÉ KOBERCE

DESIGNOVÉ BETONOVÉ STĚRKY

KOUPELNOVÉ STUDIO

www.stavebninyltm.cz

VŠE NA JEDNOM MÍSTĚ

STAVÍME NA KVALITĚ

777 287 704-5
stavebninyltm@seznam.cz

STAVEBNINY B+D
777 288 272, 608 133 700
koupelnyltm@seznam.cz

KOUPELNOVÉ STUDIO

11. 5. 2018 
18:00 CENTRUM KULTURY LOVOŠ 

CENTRUM KULTURY LOVOŠ ZVE NA 
VELKÝ SWINGOVÝ VECER V LOVO DIVADLE 

Predrodej vstupenek na informacním centru a v 
kancelári Lovoš – 150,- Kc 

vystoupí také: 

Škarda band 
Pavel Vetrovec 
Mládeznický orchestr ZUŠ  Litomerice 
 

ˇ 

ˇ 
ˇ ˇ 

ˇ ˇ 
ˇ ˇ 

Všechna videa najdete také na 
www.litomerickatelevize.cz

VELKÉ ŽERNOSEKY – Do celore-
publikového projektu „Noc kostelů“ se 
v pátek 25. května zapojí také Kostel 
sv. Mikuláše ve Velkých Žernosekách. 
Program začne jako obvykle v 18 ho-
din a jste na něj srdečně zváni. V prů-
běhu večera vystoupí děti z místní 
mateřské školy a děti z žalhostického 

Vinohrádku. Na varhany zahraje Maj-
ka Brůnová. 
Samozřejmostí je také každoroční vý-
stavka liturgických předmětů a poví-
dání o historii a zajímavostech koste-
la, které obstará Martin Davídek. Akce 
vyvrcholí o půl desáté večer modlitbou 
při svíčkách. 

Kostel sv. Mikuláše zaplní hudba a zpěv

LITOMĚŘICE - Litoměřičané měli letos 
již popáté šanci připojit se k celore-
publikové akci Ukliďme Česko. Zdravé 
město Litoměřice ve spolupráci s part-
nery vytipovalo hned několik lokalit ve 
městě, kde probíhal společný úklid v 
sobotu 7. dubna dopoledne. Uklízely 
se tak nelegálně vzniklé černé skládky, 
ale i další nepořádek v různých částech 
města, který se po zimě (bohužel jako 
již tradičně) objevil. 
Zapojit se mohl úplně každý, stačilo, 
když například uklidil nepořádek ve 
svém okolí. Jinak se ale zájemci moh-
li připojit k organizovaným skupinám, 
které měly k dispozici veškeré úklido-
vé pomůcky (rukavice a pytle) a téměř 
vždy také drobné občerstvení. 
„Uklízelo se celkem na deseti mís-

tech Litoměřic, od Želetic až po Most-
nou horu a jsme nesmírně rádi, že se 
do akce zapojilo tolik lidí a subjektů. 
Spolupracovali jsme na ní s Odborem 
životního prostředí Městského úřadu 
Litoměřice a s technickými službami, 
kontejnery na sesbíraný odpad byly na 
pěti různých místech ve městě,“ infor-
movala Irena Vodičková, koordinátorka 
Zdravého města Litoměřice.  Technické 
služby města spolu s odborem životní-
ho prostředí následně zajistily odvoz 
odpadků. V letním kině a v altánu na 
Střeleckém ostrově uklízeli především 
členové a přátelé Kinoklubu Ostrov,  
který  kino provozuje. U hřbitova pod 
Radobýlem uklízela Strana zelených a 
Česká pirátská strana a dvacet lidí se 
při úklidu sešlo rovněž na terezínské 

kotlině. U pokratického potoka se do 
úklidu pustily děti z přilehlé Základní 
školy Ladova. 
„Uklízely děti z kroužku Malého zdra-
votníka a jejich blízcí. Ještě před zahá-
jením úklidu jsme si povídali o třídění 
odpadu a musím říct, že mě překvapilo, 
jak jsou děti šikovné.  Většina jich evi-
dentně odpad doma třídí,“ informovala 
s úsměvem Jitka Matušková. 
Na Cihelně přiložili ruku k dílu zaměst-
nanci městského úřadu a zastupitelstvo 
mládeže. Hned na několika místech, 
třeba u pokratického potoka nebo u 
Penny marketu uklízela litoměřická 
pobočka organizace Naděje. Prostor 
u železnice, v blízkosti České správy 
sociálního zabezpečení, si vzal na sta-
rosti litoměřický Klub českých turistů 
a Na Kocandě uklízely spolu s dalšími 
organizacemi také děti z Turistického 
oddílu mládeže LITOMÍCI. 
„Akce Ukliďme Litoměřice se zúčast-
ňujeme pravidelně, letos poprvé jsme 
ovšem čistili lokalitu přímo v centru 
města. Jinak děti z oddílu uklízejí veřej-
ný prostor tak pětkrát ročně. Většinou 
i když jdeme na nějaký výlet, bereme 
s sebou pytle a akci spojíme s úkli-
dem,“ informovala vedoucí oddílu, Kat-
ka Krňáková.                   LUKÁŠ FÍLA

Kia Sportage. Kombinovaná spotřeba 4,7–7,6 l/100 km. Emise CO2 124–177 g/km. Vyobrazené zvýhodnění 140 000 Kč vč. DPH se vztahuje na akční model Style v dieselovém provedení a zahrnuje 
slevu 70 000 Kč, výbavu v hodnotě 25 000 Kč zdarma, Výkupní Bonus za starý vůz 30 000 Kč a Dodatečný Bonus 15 000 Kč při financování s Kia Select. Nabídka je určena pro individuální zákazníky 
– spotřebitele na nákup jednoho vozu. Podmínky pro firmy a podnikatele žádejte u autorizovaných dealerů Kia. Vyobrazení vozu je pouze ilustrativní a může obsahovat doplňkovou výbavu. Pro 
bližší informace navštivte www.kia.com nebo kontaktujte svého prodejce Kia. Nabídka platí do 31. 5. 2018.

Gerhard Horejsek a spol. s r.o., Litoměřice
www.auto-horejsek.cz
tel: 416 739 048

LITOMĚŘICE - Již od července bude 
v Litoměřicích sloužit potřebám cyklis-
tů parkovací věž pro kola. Cyklověž, 
jejíž stavba byla zahájena před několi-
ka dny, vyroste v těsné blízkosti vlako-
vého a autobusového nádraží. 
Dokončení prací je plánováno na ko-
nec června. „Momentálně je vyhloube-
na stavební jáma a připravujeme bed-
nění pro základovou železobetonovou 
konstrukci,“ popsal průběh prací in-
vestiční technik městského úřadu La-
dislav Pošík. Zároveň vysvětlil, jakým 
způsobem probíhá výstavba výško-
vých pater. Horní polovina věže bude 
montována zvlášť a jeřáb ji následně 
usadí na dolní polovinu sestavenou 
přímo na místě. Následně pak přijdou 
na řadu sklenářské práce, instalace 

elektro rozvodů, programování či po-
ložení asi 600 metrů nových chodní-
ků. Součástí pozemních úprav bude i 
celková úprava okolí. 
Jedenáct metrů vysoká prosklená 
parkovací věž se samoobslužným 
systémem bude stát vedle zelené 
budovy Českých drah na pozemku, 
který je majetkem města. „Nachází se 
v blízkosti centra, navíc na místě, kde 
se potkává autobusová i železniční 
doprava,“ poukázal již v průběhu plá-
nování na výhody umístění místosta-
rosta města Karel Krejza. Den uscho-
vání jednoho kola vyjde na 5 korun a 
ke kolu se vejde i drobná batožina. 
Provoz zajistí Technické služby města 
Litoměřice. Zapojí se i městská poli-
cie, neboť prostor budou monitorovat 

dvě kamery napojené na kamerový 
systém. 
Vzhledem k tomu, že sousední bu-
dovu Českých drah nesmí cyklověž 
převýšit, bude částečně zapuštěna do 
země. Zároveň s tím město zkulturní 
na své vlastní náklady přilehlé okolí. 
Prosklená věž pojme až 118 kol, za je-
jichž bezpečné uložení cyklista zaplatí 
symbolickou částku. Součástí bude i 
nabíječka na elektrokola. Litoměřice 
se výstavbou věže, jejíž náklady jsou 
vyčísleny na 12 milionů korun, zařadí 
mezi řadu dalších měst, která stejné 
zázemí cyklistům již nabízejí. Mezi 
ně patří například Pardubice, Třinec, 
Lysá nad Labem nebo Hradec Králo-
vé. 

EVA BŘEŇOVÁ

Stavba prosklené cyklověže v Litoměřicích začala 

Dobrovolníci uklízeli město  

LOVOSICE – Od středy jedenácté-
ho dubna mohou motoristé bez obav 
z poškození vozu využívat nově opra-
venou komunikaci mezi Lidlem a čtvrtí 
Nové Klapý. ŘSD dokončila pokládku 
nového živičného povrchu.
Tato silnice je sice okrajová, ale pro 
město velmi důležitá, na svou opravu 
ovšem čekala desítky let. Ředitelství 
silnic a dálnic ČR (ŘSD) ji opravilo jako 
náhradu za její zvýšené využívání při 
výstavbě dálnice D8. Komunikace byla 
jednou z objízdných tras pro vozidla, 
která potřebovala uniknout ze silnice 
I/30 při častých dopravních nehodách. 
„Jsme velice rádi, že ŘSD naše pros-
by vyslyšelo. Silnice byla v minulosti 

mnohokrát lokálně vyspravována, ale 
plošnou rekonstrukcí položením celis-
tvého koberce prošla možná poprvé 
od doby, kdy se z prašné cesty stala 
zpevněná komunikace. Na její opravu 
ovšem město nemělo dostatek finanč-
ních prostředků. Silnice bude nově 
hlídána městskou policií. Stalo se totiž 
nešvarem mnohých řidičů kamiónů, že 
tudy projíždí a zkracují si cestu i přes 
zákaz vjezdu. Silnice je úzká a mohlo 
by snadno dojít k jejímu zablokování a 
poškození. Nikdo kromě dopravní ob-
sluhy zde proto nemá co dělat,“ uvedl 
místostarosta města Vladimír Šuma.
V následujícím období dojde ještě 
k úpravě krajnice. To zajistí Technic-

ké služby města Lovosice za použití 
zbylého obrusu a zeminy. ŘSD re-
konstrukci provedlo na vlastní nákla-
dy. Využity byly finanční prostředky 
určené v rámci stavby dálnice D8 na 
opravu objízdných tras. Náklady na 
opravu se pohybují kolem 3,5 mil Kč. 
Práce provedla firma Eurovia a.s., a to 
dokonce s časovou rezervou. Původní 
termín dokončení byl totiž naplánován 
na čtvrtek 12. dubna.
„Pro řidiče by také mělo platit, aby zde 
důsledně dodržovali povolenou rych-
lost a spíše nohu z plynu sundali. Nový 
povrch snadno svádí k rychlejší jízdě,“ 
dodává Šuma. 

IVANA KOCÁNKOVÁ

Silnice mezi Lidlem a Novým Klapým je opravená

LITOMĚŘICE - Základní škola La-
dova v Litoměřicích přivítala ve své 
tělocvičně vzácného hosta. S místním 
kroužkem aerobiku si přijela zacvičit 
bezesporu největší ikona tohoto spor-
tu u nás, mistryně světa Olga Šípková.
„Už roky na škole vedu kroužek aero-
biku. S Olinkou Šípkovou jsme se po-
tkaly loni na podzim na tělovýchovném 
semináři, slovo dalo slovo a já ji po-
zvala k nám. Jsem nadšená, že Olinka 
moje pozvání přijala, protože dětem 
hodina s ní udělala velikou radost,“ 
prohlásila Petra Kaprová, vedoucí 
kroužku aerobiku na ZŠ Ladova. 
Olga Šípková patří dlouhodobě k neú-
navným propagátorům aerobiku a po-
hybu vůbec a své bohaté zkušenosti 
předává na sportovních akcích nebo 

třeba v televizních pořadech. V po-
slední době se však při cvičení věnuje 
hlavně dospělým, a tak ji velmi těšilo, 
že si mohla zacvičit i s malými dětmi 
a mohla se přesvědčit, že aerobik se 
těší zvlášť u malých dívek stále velké 
oblibě. 
„Závodila jsem před pětadvaceti lety a 
už tehdy aerobik cvičila spousta dětí. 
Těší mě, že se dětská základna stá-
le rozrůstá, protože aerobik je úžasný 
sport, na který nedám dopustit. Od 
roku 1997 jsem deset let působila jako 
trenérka a trénovala jsem i děti. Dnes 
trénuji především dospělé ženy, takže 
v Litoměřicích jsem měla zase jednou 
perfektní příležitost zacvičit si s holčič-
kami a udělalo mi to radost,“ prohlásila 
Olga Šípková.                LUKÁŠ FÍLA

S dětmi cvičila Olga Šípková

Hospodářská komora oslavila 25 let

LITOMĚŘICE - Pokračuje zkvalitňování 
služeb určených návštěvníkům Střelec-
kého ostrova. Po loňské instalaci mobil-
ních toalet byly včera u vchodu do let-
ního kina umístěny i skříňky umožňující 
bezpečné uschování osobních věcí.
„Požadavek na instalaci skříněk zazněl 
na Mladém fóru, v jehož průběhu disku-
tujeme s žáky a studenty o dalším roz-
voji města,“ uvedl místostarosta Karel 
Krejza. 
Úložné boxy jsou volně k dispozici všem 
zájemcům. Doba úschovy nesmí pře-
kročit 24 hodin. K uzamčení skříňky je 
nutné použít vlastní malý zámek. Přes-

ný provozní řád, který může být za dobu 
užívání boxů upraven, bude na skříň-
kách v následujících dnech vyvěšen. 
Správu 24 úložných schránek zajišťují 
Technické služby města (TSM) Litomě-
řice.
Tím zkvalitňování služeb určených ná-
vštěvníkům ostrova nekončí. „Na řadu 
přijde rekonstrukce altánu. Opravy by 
měly probíhat do konce května.  Dojde 
k obroušení trámů a doplnění poškoze-
ných prvků. Součástí plánované rekon-
strukce je i nový nátěr. Věžička altánu 
zůstane v původním stavu,“ sdělil ředitel 
TSM Ivo Elman.           EVA BŘEŇOVÁ

U letního kina slouží nové úložné skříňky   

LITOMĚŘICE - Pokud Vám není lho-
stejná jakákoliv finanční pomoc pro 
litoměřický Hospic sv. Štěpána, máte 
nyní zajímavou možnost. Sportující 
maminky, které jsou aktivní pod "St-
rolleringem s Luckou", se staly amba-
sadorkami letošního Běhu pro Hospic. 
Ten se uskuteční v sobotu 9. června.
Jednotlivé ambasadorky můžete nově 

zahlédnout na benefičně-putovním 
tablu, které odstartovalo svou pouť v 
kavárně Kafe doma na Mírovém ná-
městí. A na vás už je jen vybrat si na 
internetové stránce www.beh.prohos-
pic.cz jednu sympatickou maminku, 
která za Vás poběží.
Vaše finanční častka, kterou přispě-
jete, ji tzv. "nakopne jako běžce" pro 

dobrou věc a pomůže těm nejpotřeb-
nějším.
Děkuji předem za Vaši pomoc a věřím, 
že nezůstanete bez dobrého skutku.

LUCIE BAUDLEROVÁ
Běh pro Hospic 2018
Benefiční sportovní happening na 
podporu těch, kteří svůj životní běh už 
končí. www.beh.prohospic.cz

Benefiční Strollering tablo pro hospic je na světě

TEREZÍN - Jom ha-šoa, Den ho-
locaustu a hrdinství je dnem, kdy 
si prostřednictvím vzpomínkových 
obřadů připomínáme památku obětí 
holocaustu. Pro tento pietní den byl 
stanoven termín, kdy bylo zahájeno 
povstání ve varšavském ghettu v roce 
1943 a podle pohyblivého židovského 
kalendáře připadá na 27. den měsíce 
nisanu. V Izraeli je tento den státním 
svátkem. Letošní veřejné čtení  jmen 
obětí holocaustu proběhlo ve čtvrtek 
12. dubna  v celkem šestnácti českých 
a moravských městech. 

„Jom ha šoa je významný den, který 
má připomenout nejen židovské oběti 
druhé světové války, ale také všechny, 
kteří bojovali proti nacismu. V Památ-
níku Terezín čteme vždy jména obě-
tí, které prošly terezínským ghettem. 
Lidé bohužel mají tendenci zapomínat 
a historie se opakuje. Proto doufám, 
že také Jom ha šoa přispěje k tomu, 
aby budoucí generace nedopustily 
podobné hrůzy, jaké zažili svého času 
Židé,“ prohlásil přímo na akci ředitel 
Památníku Terezín, Jan Roubínek. 

LUKÁŠ FÍLA

V Památníku uctili Den Jom ha šoa 

LITOMĚŘICE - Úspěchem skončil 
další rok spolupráce litoměřické ne-
mocnice s Nadačním fondem Kapka 
naděje. Ten v rámci celorepublikové-
ho projektu Dárky naděje umístil na 
jaře 2015 do nemocniční lékárny a 
prodejny zdravotnických potřeb prů-
hledné kasičky, do kterých mohou lidé 
házet libovolné částky, příp. si za 30 
Kč zakoupit reflexní pásky s logem 
nadace.
Obsah kasiček byl za tuto dobu již tři-
krát vybrán a sečten, naposledy tomu 
tak bylo ve středu 11. dubna. „V této 
třetí vlně se podařilo vybrat 18 tisíc 
korun, což je opět úspěšný výsledek,“ 
zhodnotila Lenka Kalábová, manažer-
ka pro nelékařské zdravotnické obory 
litoměřické nemocnice a připomněla, 

že po prvním a druhém sečtení obsa-
hu kasiček v září 2015 a v únoru 2017 
dosáhl celkový výtěžek sbírky hodno-
ty 43 tisíc korun.
Vybraná částka bude nyní odeslána 
do Kapky naděje, kde bude přidána 
k již zmíněným částkám vybraným v 
minulosti. „Kapka naděje za celkovou 
sumu 61 tisíc korun zakoupí po doho-
dě s nemocnicí konkrétní přístroj nebo 
zařízení pro naše dětské oddělení a 
následně ho naší nemocnici daruje,“ 
přiblížila další osud peněz ze sbírky 
Lenka Kalábová.
Pro zájemce, kteří chtějí přispět dět-
skému oddělení litoměřické nemocni-
ce, jsou kasičky v lékárně i prodejně 
zdravotnických potřeb k dispozici i 
nadále. AUTOR: Naděžda Křečková

Sbírka přinesla již přes 61 tisíc korun

ROUDNICE NAD LABEM - Něko-
lik let trvající soudní spor mezi majiteli 
Podřipské nemocnice s poliklinikou v 
Roudnici nad Labem Josefem Krajní-
kem a Jakubem Zavoralem má další 
pokračování. Na základě posledního 
rozsudu z poloviny dubna je žalovaný 
Josef Krajník povinnen zaplatit žalob-
ci náhradu nákladů řízení ve výši 2 
559 338 Kč k rukám zástupce žalob-
ce. Žalobce je povinen zaplatit soud-
ní poplatek ve výši 1 348 000 Kč do 
15 dnů od doručení tohoto rozsudku. 
Investiční společnost Penta tak udě-

lala další krok z získání 100% podílu 
v roudnické nemocnici a ukončila tak 
obchodní dohody připravované od 
roku 2011. 
Soudkyně Jindra Nejtková ve svém 
odůvodnění přihlédla mimo jiné k 
tomu, že již v roce 2011 tehdejší mi-
nistr zdravotnictví veřejně představil 
svou vizi optimalizace sítě poskyto-
vatelů zdravotních služeb, která spo-
čívala v redukci počtu poskytovatelů 
zdravotních služeb. Vstup žalobce do 
společnosti byl dle soudkyně spojen 
se značným podnikatelským rizikem.

Na rozhodnutí sporu nečekají pou-
ze majitelé nemocnice, ale hlavně 
veřejnost nejen na Podřipsku. Ne-
jistota spojená s dalším fungováním 
nemocnice omezuje její fungování. 
Úzce souvisí také s hledáním silného 
partnera a provozovatele litoměřické 
nemocnice. Dá se předpokládat, že i 
s ohledem na dřívější prohlášení mi-
nistrů zdravotnictví bude další tlak na 
optimalizaci zdravotnických služeb. 
To by zřejmě znamenalo nutnost užší 
spolupráci roudnické a litoměřické ne-
mocnice. 

Penta zvítězila v dalším kole sporu o nemocnici

TEREZÍNSKÁ TRYZNA 2018
TEREZÍN COMMEMORATION

CEREMONY 2018

20. KVĚTNA 2018 V 10 HODIN 
NA NÁRODNÍM HŘBITOVĚ V TEREZÍNĚ

SUNDAY 20TH MAY 2018, 10 AM 
AT THE NATIONAL CEMETERY IN TEREZÍN

P  R  O  G  R  A  M  /  P  R  O  G  R  A  M  M  E
Nástup Čestné stráže a hudby 

Line-up of the honour guard and music

Kladení věnců a kytic na Národním hřbitově 
Laying wreaths and bouquets at the National Cemetery

Hymna ČR  / Anthem of the Czech Republic

Hlavní projev - Radek Vondráček, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Main speech – Radek Vondráček, Chairman – Chamber of Deputies, Parliament of the Czech Republic

  
Křesťanská modlitba / Christian prayer 

Židovská modlitba / Jewish prayer 

Giuseppe Verdi - Nabucco, sbor z 3.dějství opery /Děčínský pěvecký sbor/ 
Giuseppe Verdi  - Nabucco - Chorus, Act III - Děčín Choir 

Závěr tryzny / Closing of the ceremony

Město Terezín

T E R E Z Í N S K Á  
I N I C I A T I V A

FEDERACE ŽIDOVSKÝCH
OBCÍ V ČESKÉ REPUBLICE
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Autosalon
na Zahradě Čech

auto-moto, veteráni, RC a další
11. – 13. 5. 2018

www.zahrada-cech.cz

Vstupné:
Běžné vstupné 100,- Kč 
Důchodci, děti, studenti, ZTP 80,- Kč 
Rodinné vstupné 200,- Kč 
Držitelé ZTP-P a děti do 120 cm zdarma

Program:
• Prezentace nových modelů aut 
• Skútry
• Vysokozdvižná technika 
• Obytné vozy
• Mezinárodní sraz veteránů 
• Exhibice

Otevírací doba:
od 1000 do 1700 hodin

Vraťte se s námi 
do roku 1918!

Pořadatel: Hlavní partneři: Partneři: Mediální partneři:

Expert na hybridní vozy

Společnost STROM PRAHA a.s. 
je výhradním distributorem 
zemědělské, zahradní, 
komunální a golfové techniky 
John Deere pro ČR.

aksamite.cz

ČESKÝ

VÝROBEK

HOBBYT / VAVŘINECKÁ 3 / LITOMĚŘICE / nabytekhobbyt.eu

VÁŠ PRODEJCE

SEDACÍCH SOUPRAV

A POSTELÍ

AKSAMITE

www. nabytekhobbyt.eu

6. 4. v 17 hod.  Jarní bál Spolku 
Úsměv  - KS Lovoš
13. 4. v 18 hod. Operetní večer 
s tříchodovou večeří – KS Lovoš
14. 4. v 18 hod. Společenský 
večer k výročí 70. let ZUŠ – KS 
Lovoš
19. 4. ve 14 hodin Den zdraví – 
KS Lovoš
26. 4. ve 14:30 – výtvarná sou-
těž pod širým nebem „Malujeme 
křídami v přírodě“ – Václavské 
náměstí

KULTURNÍ TIPY 
LOVOSICE

V úterý 24. dubna byl na sněmu členů 
ODS zvolen starosta Litoměřic Mgr. 

Ladislav Chlupáč kandidátem ODS pro 
podzimní senátní volby v senátním ob-
vodu Litoměřicko-Slánsko. Na prvním 
místě mu gratuluji k velké podpoře, 
kterou na sněmu získal – 80% všech 
odevzdaných hlasů proti oblíbenému 
starostovi Slaného je skvělý výsledek. 
Myslím si, že senát bude jakožto „po-
jistka“ parlamentní demokracie nabý-
vat v následujících měsících a letech 
na stále větším a větším významu 
– zážitky ze sněmovny mě o tom kaž-
dodenně přesvědčují. A proto jsem rád, 
že v době tohoto čím dál viditelnějšího 
ohrožování svobody a popírání polisto-
padového vývoje v naší zemi, jsme byli 
schopni vybrat kvalitního a zásadové-
ho kandidáta na senátora ODS, který 
je navíc úspěšný v komunální politice. 

Souběh senátorského a starostenské-
ho/zastupitelského mandátu je totiž 
v senátu silně rozšířený již prakticky 
od jeho počátků, a ukazuje se, že je 
i důležitý. Senát by měl fungovat jako 
„rada starších“, kteří díky zkušenostem 
z měst a obcí mírní (někdy až nesmy-
slné) návrhy vzešlé z většiny v posla-
necké sněmovně. Ladislav Chlupáč je 
úspěšným starostou Litoměřic, kde již 
mnoho let ukazuje, že zájem o kvali-
tu života obyvatel našeho města, ale i 
obcí spadajících pod působnost Lito-
měřic, je pro něj na prvním místě a že 
zlost, negace a přetvářka nejsou jeho 
parketou. Myslím, že bude tak dobrým 
senátorem, jako je (a bude) starostou. 

Karel Krejza, 
místostarosta Litoměřic

Starosta Litoměřic kandidátem ODS pro senátní volby

LOVOSICE – Rodinné centrum Mo-
zaika nezahálí ani v květnu. Na měsíc 
lásky připravilo hned několik předná-
šek, které určitě nezklamou. V sobotu 
12. května se od 10 hodin můžete pře-
svědčit, že „Šťastní rodiče vychováva-
jí šťastné děti.“ Přítomna bude odbor-
nice na rodinné vztahy, Mgr. Bc. Ivana 
Procházková. Povídat si s přítomnými 
bude o rolích muže a ženy v rodině 
a o partnerských a sourozeneckých 
vztazích. Řeč dojde i na slaďování ro-
dinného a profesního života. Na akci 
bude i drobné občerstvení. 
Pokud se zajímáte o ekologii nebo 
prostě jen chcete vědět, jak prát efek-
tivně a šetřit přitom peníze, pračku i 
přírodu, přijďte do Mozaiky ve čtvr-
tek 17. května v 16 hodin na seminář  
„Alchymie ekopraní aneb jak účinně 

prát v Lovosicích.“ Dozvíte se vše o 
pracích prostředcích, a to i o těch, kte-
rým je lepší se v obchodech vyhnout. 
Dana Indrová Vám prozradí, jak fun-
gují mýdlové ořechy a prací gely a 
poradí Vám, jak prát bílé a barevné 
prádlo a textilní pleny. Jeden z přícho-
zích navíc v závěru semináře získá 
startovací sadu „Alchymie ekopraní.“ 
Přepadají Vás špatné nálady, melan-
cholické stavy a pociťujete napětí? 
Potýkáte se s fobiemi nebo s dlouho-
dobým stresem v práci? Zkuste Ba-
chovy esence! Jak na ně Vám v Mo-
zaice poradí v sobotu 19. května od 
9:30. Cena semináře, který potrvá tři 
hodiny, je 250 Kč. Své místo si včas 
rezervujte na e-mailu sarka.pravdo-
va@rcmozaika.cz, kapacita akce je 
omezena.     KATEŘINA HUTYROVÁ

Mozaika se nenudí 

Autorizovaný prodejce Volkswagen 
Gerhard Horejsek a spol., s.r.o.
Děčín tel.: 412 589 916, Litoměřice tel.: 416 782 581, 
Česká Lípa tel.: 487 805 111, Roudnice nad Labem tel.: 416 830 469, 
www.auto-horejsek.cz

Ilustrativní obrázek modelu s příplatkovou 
výbavou. Všechny ceny bez DPH, akční 
nabídka vozu Caddy Trendline GO! s motorem 
1,2 TSI, 62 kW, kombinovaná spotřeba paliva 
a emise CO2 modelu Caddy Trendline GO!: 
6,1 l/100 km, 139 g/km.

Caddy Trendline GO!

Umět se 
rozhodnout.
Moje cesta.

Bez DPH již od

339 000 Kč.

LITOMĚŘICE - „Zelená oáza ve 
středu města“. To je název vítězného 
projektu, pro který včera na veřejné 
diskuzi „Desatero problémů Litoměřic“ 
hlasovala většina přítomných obyvatel 
města. O zhruba dvacítku hlasů pora-
zil návrh Filipa Horáka nesoucí název 
„Hry na chodník pro malé i velké“. 
Na realizaci vítězného projektu vy-
členilo město v rámci participativního 
rozpočtování 200 tisíc korun. Zelená 
oáza vyroste na dvoře Soukromé 
základní školy Lingua Universal. 
Stávající asfaltový povrch nahradí 
travnatá plocha a zeleň. Vznikne tak 
oddychová část, která bude sloužit 

jako venkovní učebna i místo pro 
setkávání a besedy nejen žáků, ale i 
veřejnosti. Prostor doplněný o odpo-
činkové prvky se tak ideálně propojí s 
novou venkovní zahrádkou kina Máj. 
„Vznikne zde bezpečné a příjemné 
místo ve středu města, které poslouží 
například i rodičům s dětmi při čekání 
na film, či na strávení chvil po pro-
mítání,“ seznámila přítomné  Dana 
Kvapilová Fryčová ze školy Lingua 
Universal. Jak dodala předkladatelka 
návrhu Blanka Ježková, na jeho tvor-
bě se podílely děti jak ze základní, tak 
i mateřské školy. Částka, kterou škola 
od města získá, nepokryje veškeré 

náklady, ale jen první část. Škola pro-
to zažádala o dotaci, ze které zbylou 
částku dofinancuje. Pokud ji nezíská, 
projekt dokončí z vlastních prostřed-
ků a z peněz získaných sbírkou mezi 
rodiči. 
V rámci participativního rozpočtová-
ní město uvolní každoročně 200 tisíc 
korun a kdokoli z obyvatel může při-
jít s návrhem, jak částku smysluplně 
využít. Loni byla v rámci této akce 
vybudována Bosá stezka v areálu ZŠ 
U Stadionu, předloni lanová dráha na 
úpatí Mostné hory. Oba projekty slou-
ží všem obyvatelům Litoměřic. 

EVA BŘEŇOVÁ

Z asfaltové plochy školy má vzniknout zelená oáza

LITOMĚŘICE - Litoměřická radni-
ce pokračuje v revitalizaci městské 
zeleně. Velké záhony, nové stromy a 
chodníky. Takové změny čekají trav-
natou plochu v blízkosti ulice Mezi-
braní, přesněji v okolí bašty u dolního 
vlakového nádraží, směrem ke kruho-
vému objezdu a Dlouhé ulici. Dojde 
ke zatraktivnění celého prostoru a 
při příjezdu do města se obyvatelům 
i návštěvníkům naskytne zcela nový 
pohled.
„Úprava se bude týkat jednak prosto-
ru od Bašty k ulici Dlouhá a částečně 
také trávníku naproti směrem k ulici 
Marie Pomocné a rohu ulic Dlouhá a 
Na Valech. Pokud jde o stromy, kácí 
se v této souvislosti topol a jeden 
javor, který nevyžaduje povolení, a 
budou se kácet také všechny dožilé 

keře. Bude provedena výsadba stro-
mů nových a dominantou by měly být 
tři velké záhony, z nichž dva budou 
osázeny trvalkami a jeden levandulí. 
Bude také upravena cestní síť. Hlav-
ní cesta od nádraží zůstane asfalto-
vá a  spojovací cestičky čeká žulová 
dlažba. Cestičky budou respektovány 
stávající, ale vznikne také cesta zbru-
su nová podél hradeb,“ informovala 
pracovnice odboru životního prostředí 
Městského úřadu Litoměřice, Lenka 
Brožová. 
Ta také mimo jiné vysvětlila, proč v 
ulici Na Kocandě dosud nebylo vy-
sázeno nové stromořadí. Na tuto 
skutečnost často poukazuje veřejnost 
na informačních kanálech města a na 
diskuzních fórech. 
„V ulici Na Kocandě dožívá původní 

stromořadí sakur. Protože chceme, 
aby obnova stromořadí byla provede-
na jednorázově, čekáme na nezbytné 
stavební úpravy ulice. Bylo by vhod-
né, aby před výsadbou stromů došlo 
k úpravě tamního parkoviště, protože 
automobily často parkují jedním nebo 
dvěma koly v prostoru zeleného pásu 
a stromy by byly ohroženy na životě. 
Případně by byla vhodná také úprava 
chodníku z druhé strany, aby tam stro-
my prospívaly a mohly v klidu dožít 
svého konce,“  uvedla Brožová. 
Kdy budou v ulici Na Kocandě vysá-
zeny nové stromy, záleží především 
na finančních možnostech města.  
Pokud jde o finanční náročnost, bude 
totiž nová výsadba v této ulici vzhle-
dem ke stavebním úpravám minimální 
položkou.       KATEŘINA HUTYROVÁ

Proběhne proměna zeleně u dolního nádraží

LOVOSICE – „Osmička se protahuje“ 
tak zní název nového projektu města 
na rozšíření lesoparku před Saunu. 
Město nechalo zpracovat dokumentaci 
pro provedení výsadby nových stromů 
a komplexní úpravu prostoru v kontex-
tu celého území. Lesopark by se mohl 
rozšířit nejen o nové stromy, ale vybu-
dovány by měly být také nové cesty a 
chodníky pro pěší. Lesopark se pro-
táhne před prostor restaurace Sauna.
Na jaře bude vysázeno 7 ks javoru 
mléč (Acer platanoides 'Deborah'), 11 
lip velkolistých (Tilia platyphyllos 'Rub-
ra') a 9 dubů letních (Quercus robur). 
V současné chvíli se již hloubí jámy 
pro výsadbu. 

V létě a na podzim by na ploše „pro-
dloužené“ Osmičky měla vzniknout 
nová komunikační propojení, která 
budou respektovat současné trasy. 
Napříč územím povede cesta, které 
propojí lesopark s plaveckým bazé-
nem. Zcela nové propojení by mělo 
vzniknout podél potoka Modla smě-
rem k lávce u koupaliště.  Plocha 
uprostřed pozemku zůstane volná, 
a to proto, aby zde byla zachována 
možnost konání aktivit náročných na 
prostor jako například: cirkus, koloto-
čáři, frisbee, lakros, pouštění draků 
nebo pořádání zahradních slavností.
 „Věřím, že se doposud nepříliš vyu-
žívaný pozemek díky nové koncepci 

v budoucnu změní v atraktivní plo-
chu pro volný čas. Osmička se pro-
táhne, ale nezůstane jen u stromů a 
cestiček. Zhruba do měsíce by měla 
být hotová tři nová grilovací centra. 
Centra budou poblíž restaurace Lo-
děnice, za budovou ZUŠ a jedno by 
mělo být v blízkosti řeky. V současné 
chvíli se vyrábí mobiliář. Počítáme 
také s úpravou zázemí pro pořádání 
festivalů. Do pódia letos investujeme 
až 150 000,- Kč,“ uvedl Milan Dian, 
starosta města.
V rozpočtu jsou na projekt „Osmička 
se protahuje“ vyčleněny 2 mil. Kč, 
grilovací centra město vyjdou na cca 
45 000,- Kč.    IVANA KOCÁNKOVÁ

Lesopark Osmička se protahuje před saunu

LOVOSCE – Jedna z největších in-
vestičních akcí, která započala v břez-
nu 2017, se po roce blíží ke  konci. 
Rekonstrukcí prošly již téměř všechny 
povrchy vozovek, chodníků a veřej-
ného osvětlení velké  části „Holoub-
kova“. Konkrétně se jedná o ulice 
Fibichova, Škroupova, Smetanova, 
Jabloňová alej,  Teplická, Dvořákova 
a Sukova.
Rekonstrukce chodníků spočívá 
v tom, že se původní konstrukce vy-
bouraly a nahradily se novou  zám-
kovou dlažbou a obrubníky. U části 
komunikací dochází k odstranění po-
škozených živičných  povrchů a po vy-
spravení podkladu se položí nové as-
faltobetonové koberce. Nevyhovující 

veřejné  osvětlení bude demontováno 
a nahradí se novými stožáry. Poulič-
ní lampy budou mít výšku 6 metrů a 
svítidla budou v LED provedení. Re-
konstrukce vozovek bude provedena 
v ulicích Teplická,  Dvořákova, Smeta-
nova a Jabloňová alej. Opravy chod-
níků se týkají ulic Teplická, Dvořáko-
va, Sukova, Fibichova, Škroupova, 
Smetanova a Jabloňová alej. Nové 
veřejné osvětlení firma nainstaluje v 
Teplické, Dvořákově, Sukově, Fibi-
chově, Škroupově, Smetanově ulici a 
v Jabloňové aleji.
Rekonstrukce musela být na přelomu 
února a března z důvodu silných mra-
zů přerušena. 
Dokončovací práce již opět běží, a 

to v ulicích Jabloňová alej a Teplická. 
Zhotovitel opravuje chodníky a veřej-
né osvětlení. Dokončeny byly rovněž 
obrubníky u parčíku v ulici Škroupova. 
Na tuto rekonstrukci by mohla navázat 
oprava vozovky silnice III. třídy v ulici 
Jabloňová alej od okružní křižovatky 
„LIDL“ k ulici Smetanova. O opra-
vě této pozemní komunikace město 
jedná s jejím majetkovým správcem, 
kterým je Správa a údržba silnic Ús-
teckého kraje, provoz Litoměřice.
Rekonstrukce sedmi ulic přijde město 
na zhruba 11 milionů korun, které ply-
nou zcela z rozpočtu 
města. Výběrové řízení na zhotovite-
le vyhrála firma GARDENLINE s.r.o. 
z Litoměřic.      IVANA KOCÁNKOVÁ

Práce na Holoubkově se blíží ke konci

LITOMĚŘICE – Pátek 20. dubna byl 
pro litoměřickou Dílnu ručního papíru 
hned dvojnásobnou událostí. Začala 
totiž jubilejní patnáctá sezóna Dílny a 
jako první zde vystavovali manželé Ka-
teřina a Oldřich Rajchlovi z Děčína. 
„S nápadem, abychom v Dílně uspo-
řádali společnou výstavu, přišla sama 
Irenka Štyrandová. Společně vystavu-
jeme vůbec poprvé. Zatímco moje žena 
se realizuje v ručních pracích, já dávám 
přednost fotografiím. Doufám, že obě 
tato odvětví budou společně v jednom 
prostoru vytvářet harmonický celek a 
že se to bude lidem líbit,“ přál si nahlas 
Oldřich Rajchl. 

Irena Štyrandová se na patnáctou se-
zónu Dílny těší. 
„Začínáme patnáctou sezónu, kterou 
jsme nazvali Narozeninový salón. Při-
padá mi to naprosto neuvěřitelné a moc 
děkuji všem, kteří nám v minulosti po-
máhali a stále pomáhají. V této sezóně 
jsem pozvala všechny, kteří ve fungo-
vání Dílny zanechali tu největší stopu. 
Členky našeho sdružení budou mít 
také své hosty, díky čemuž chystáme 
řadu workshopů a zajímavých akcí. O 
všem se včas dozvíte na našem webu 
www.rucnipapir.com a také na plaká-
tech vyvěšených ve městě,“ upozornila 
Irena Štyrandová.            LUKÁŠ FÍLA

Dílna ručního papíru zahájila sezónu

LOVOSICE - Začátkem dubna se 
v sále lovosické knihovny konala bese-
da s lovosickým rodákem, zahraničním 
zpravodajem ČT, Václavem Černohor-
ským. Mnozí ho znají i osobně, ne-
jen z televize, i proto byla přednáška 
hojně navštívená. Václav se narodil 
v Ústí nad Labem, v Lovosicích žije od 
svých dvou let. Jeho rodiče zde provo-
zují hostinec. Má ještě sestru Vandu. 
Absolvoval lovosické víceleté gym-
názium, kde maturoval v roce 1999. 
Následně studoval politologii a mezi-
národní vztahy na Fakultě sociálních 
studií Masarykovy univerzity v Brně. 
První zkušenosti v médiích získal v te-
levizi Z1, později působil v Lidových 
novinách. Na konci roku 2011 dostal 
nabídku pracovat ve zpravodajství 
České televize, kde je od roku 2012 re-
daktorem zahraniční redakce. Nějakou 
dobu byl zároveň moderátorem pořadu 
Horizont ČT24. Od přelomu let 2015 a 
2016 je zahraničním zpravodajem ČT 
v Německu v Berlíně, kde vystřídal 
Martina Jonáše.
 Na úvodní dotaz, jak Německo přistu-
puje k dědictví dvou světových válek, 
uvedl, že vyrovnání se s minulostí 
neproběhlo bez problémů, jednoznač-
né přiznání viny a opakované omluvy 
ale byly a jsou nedílnou součástí po-
litiky všech poválečných německých 
vlád. Tuto kulturu podle něj dokazuje 
i bezpočet památníků věnovaných ho-
lokaustu, včetně toho v centru Berlína. 
Vinu Německa relativizuje jen krajní 
pravice včetně některých politiků AfD.
 Vztahy Německa k Česku, respektive 

k Čechům jsou na nejlepší úrovni v no-
vodobé historii. K jejich zlepšení po-
mohlo i to, že se sudetští Němci před 
několika lety definitivně vzdali majet-
kových nároků a zástupci české vlády 
pravidelně navštěvují jejich sjezd. 
 V. Černohorský také pohovořil o situ-
aci ve veřejnoprávní televizi, jejíž roli 
zpochybňuje část politické scény. Pod-
le lektora lze samozřejmě ČT za ně-
které věci kritizovat, neznamená to ale 
bez jakýchkoli faktů a argumentů útočit 
na základní principy jejího fungování 
a její nezastupitelnou roli. Zpravodaj 
nám také zodpověděl několik dotazů 
hlavně k migraci. 
Jak podle Vašeho názoru pohlížejí 
průměrní Němci na uprchlíky – je si-
tuace s migrací opravdu tak kritická, 
jak ji líčí někteří politici? Daří se mi-
granty vracet do zemí původu? 
Každé „zprůměrování“ pokulhává. 
Každý to vidí jinak. Někdo až příliš 
idealisticky nebo naivně, někdo reali-
sticky, někdo naprosto odmítavě. Ka-
ždopádně se pohled veřejnosti změnil 
a řada Němců má pocit, že kapacita 
jejich země přijímat uprchlíky narazila 
na strop. U mnoha se ochota pomáhat 
nezměnila, ale chtějí, aby se tak dělo 
v zemích původu uprchlíků, před hrani-
cemi Německa, a aby se na této pomo-
ci podílely i další země Evropy. To, co 
německá veřejnost nesla nelibě, byla 
ztráta kontroly ze strany úřadů v roce 
2015. Chaos na hranicích, díry v identi-
fikaci běženců, chybějící řád. Spolková 
vláda na to reagovala a zefektivněním 
a zpřísněním azylové politiky dokázala 

alespoň část této ztracené důvěry zís-
kat zpět. 
Téma vracení lidí, kteří v Německu ne-
dostanou azyl, do zemí původu je už 
více než dva roky centrální a německá 
zástupci vlády ho téměř při každé pří-
ležitosti neopomenou zmínit. V praxi se 
ale repatriace často nedaří. Brání jim 
právní překážky související například 
se zdravotní či osobní situací odmít-
nutých azylantů nebo neochota jejich 
mateřských států tyto lidi přijímat zpět. 
 Německo se kvůli migraci nehroutí a 
nezaniká v plamenech. Současná situ-
ace ale samozřejmě přináší řadu pro-
blémů a úkolem politiky je jim buď pře-
cházet, nebo je pojmenovávat a účinně 
řešit, nikoli je ignorovat, bagatelizovat 
nebo strkat hlavu do písku. Úkolem 
politiky každopádně není šířit paniku 
nebo téma jen populisticky využívat. 
Samozřejmě se tak ale děje, a to nejen 
v Česku, ale také v Německu. 
Myslíte, že se problém s ekonomic-
kými migranty objeví i v ČR (zatím 
sem nechtějí ani ohrožení uprchlí-
ci)? 
V Česku i v Německu se často míchají 
dohromady dvě témata. Lidé utíkající 
před konflikty nebo pronásledováním, 
kteří podle mezinárodního práva či 
místních zákonů mohou v dané zemi 
z humanitárních důvodů požádat o azyl 
(to, zda na něj mají nárok, je pak na 
posouzení úřadů) a ekonomická migra-
ce. Pokud do Německa přijede někdo 
například z vesnice v Ghaně a požádá 
o azyl, tak ho s největší pravděpodob-
ností nedostane. Pokud sem přijede za 

prací, tak musí splnit podmínky, které 
tu pro něj platí a dokázat svou kvali-
fikaci, a pak je za určitých podmínek 
možné, aby tu zůstal.
 Německo, stejně jako Česko, se po-
týká se stárnutím populace a pokud 
bude chtít udržet svůj sociální systém, 
bez ekonomické migrace se neobejde. 
Země má rekordně nízkou míru ne-
zaměstnanosti, přesto má řada firem 
problém zaplnit volná pracovní místa, 
protože o ně není zájem nebo uchaze-
čům chybí potřebná kvalifikace. Pokud 
tedy chce Německo v mezinárodní 
konkurenci obstát a ještě udržet svůj 
sociální systém, musí přijít s takovými 
reformami, aby sem přilákalo kvalifiko-
vané, vzdělané lidi, kteří tu pak budou 
platit daně. 
Máte rád České středohoří? Jel jste už 
Švestkovou dráhou?
České středohoří je jedno z nejkrásněj-
ších míst na světě. Nadmíru zajímavá 
příroda, kultura, historie a navíc místo, 
odkud pocházím. Švestkovou dráhou, 
tak jak je známá dnes, jsem ještě nejel. 
Naposledy jsem se po této trati svezl, 
ještě když se jmenovala „Lovosice – 
Most“. (Pozn. Pod názvem Švestková 
dráha jsou vlaky provozovány od roku 
2008.)  
Václav Černohorský se zmínil, že ně-
kdy také s kameramanem zajíždějí i do 
jiných zemí (např. Skandinávie), když 
se stane něco významného a oni jsou 
nejblíže. Někdy se dostane i do velmi 
nepříjemných situací. Přejme mu, aby 
se z nich vždy bezpečně dostal.

                 EVA HOZMANOVÁ

Beseda se zahraničním zpravodajem  ČT Václavem Černohorským
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Společnost Lovochemie, a.s., PREOL, a.s. a PREOL FOOD, a.s.,  
Vás s celou rodinou a přáteli, srdečně zvou na

DEN  
OTEVŘENÝCH  
DVEŘÍ
12/5/2018 8:00–15:00 
Areál sídla společností Terezínská 57, Lovosice

EXKURZE AREÁLEM A PROVOZY CHEMICKÉHO ZÁVODU
Přijďte si prohlédnout areál chemického závodu s odborným výkladem 
našich specialistů a venkovní prohlídkou výrobních provozů.

NÁVŠTĚVA HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU LOVOCHEMIE, a.s.
Hasičský záchranný sbor představuje novou budovu, techniku a moderní dispečink.

BEZPEČNOST A ZDRAVÍ NA PRVNÍM MÍSTĚ 
Bezpečnostní technici jsou připraveni s názornými ukázkami zásad bezpečnosti  
práce a první pomoci.

ŘEPKOVÝ OLEJ SEZNAMTE SE…
Senzorické testování olejů. Kolik semínek je v Petriho misce?

PROGRAM PRO DĚTI:
NAMALUJ SI SVOU TOVÁRNU 
CHEMICKÉ POKUSY S FERTÍKEM
PĚSTUJEME ZELENINU

Po celou dobu akce zajištěno posezení a možnost zakoupení občerstvení.
Parkování zdarma na vyhrazeném parkovišti.
Přijďte si užít pěkný den s rodinou a přáteli. Těšíme se na vás!

Připravili jsme pro Vás prohlídky chemického areálu a vybraných  
provozů, zajímavé ukázky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví  
a zábavné aktivity pro děti. 

ANO, chci se zúčastnit…  registrujte se na: dod2018@lovochemie.cz
Registrovaní účastníci obdrží detailní informace k akci na e-mailovou  
adresu uvedenou při registraci.

www.lovochemie.cz
www.preol.cz
www.preolfood.cz

www.facebook.com/lovochemie

LITOMĚŘICE - Zastupitelstvo 
mládeže Litoměřice opět zkrášluje 
město. Od září 2017 je tato skupinka 
nadšenců pod taktovkou Miloše Fej-
fárka z organizace SEVER zapojena 
do projektu "Mládež pro udržitelný 
život" od Erasmu+. Cílem projektu je 
dát mladým možnost vybudovat něco 
užitečného v místě, kde žijí. Napomo-
hou jim k tomu finanční obnosy od or-
ganizace "Škola pro udržitelný život" 
a také od města Litoměřice. "Těch 
nápadů byla spousta. Nakonec zví-
tězil návrh zavést osvětlení za lávkou 
přes Pokratický potok směrem k ulici 

Kosmonautů," komentuje starostka 
zastupitelstva Máša Hervertová. Na 
slavnostní otevření osvětlené uličky 
se můžete přijít podívat 17. května od 
pěti hodin přímo na dané místo. Při-
praveny budou soutěže a jiné zajíma-
vé aktivity jak pro dospělé tak pro děti. 
Na místě bude i malé občerstvení.

Zastupitelstvo mládeže znovu v akci

Všechna videa najdete také na 
www.litomerickatelevize.cz



LITOMĚŘICE/LOVOSICE - 
Zhoubný nádor prsu je nejčas-
tějším maligním nádorovým one-
mocněním žen v České republice. 
Výskyt těchto nádorů u nás neu-
stále stoupá, naštěstí se však sni-
žuje počet žen, které tomuto one-
mocnění podlehnou, a to zejména 
díky zavedení pravidelného vy-
šetřování žen a lepším léčebným 
možnostem. 
Tak jako minulý rok i letos proběh-
la na litoměřickém náměstí osvě-
tová preventivní akce na podporu 
zdraví, která byla organizována 
litoměřickou Ligou proti rakovině. 
„Ženám a dívkám jsme rozdávaly 
informační letáčky a samozřejmě 
byla také možnost si samovyšet-
ření prsu vyzkoušet na modelu, 
který byl k dispozici. Byla to pre-
ventivní akce, která chtěla přede-

vším upozornit na to, že samo-
vyšetření prsu je důležité a dámy 
by to neměly podceňovat. Zabere 
jen chvíli a je to účinný způsob, 
jak si nádoru prsu všimnou včas a 
v dobře léčitelném stadiu,“ vysvět-
lila Zdena Samuelová. 
Obdobná akce proběhla 19. dub-
na také na náměstí v Lovosicích. 
Pokud se chcete o rakovině prsu 
něco dozvědět, navštivte webové 
stránky www.rakovinaprsu.cz.    

LUKÁŠ FÍLA

LITOMĚŘICE - "Bitter Sweet 
Symphony“  v podání smyčcového 
kvarteta, kytarové flamenco s ta-
neční ukázkou, hudební hádanky 
z filmových pohádek Shrek a Piráti 
z Karibiku nebo třeba Elton Johnův 
hit  "I’m still standing" - to je jen 
namátkou průřez koncertem, který 
v trojím opakování pro nejmladší 
žáky litoměřických základních škol 
připravila v úterý  17.dubna  do-
poledne Základní umělecká škola 
Litoměřice.  Koncert v kině Máj 
měl sice propagační charakter, 
ale hned zpočátku bylo jasné, že 
to kapele příležitostně sestavené 
z kantorů ZUŠ  jen tak 'neprojde'.  
Děti reagovaly spontánně a dokon-
ce si na kapele vynutily přídavek.      
„Tak my vám tedy zahrajeme tře-
ba rokenrol. Chcete?“ optala Jana 
Antolčíková, učitelka na klarinet, 
která koncertem provázela. – „Jó, 
chceme!“ bouřilo dětské publikum. 

Byla to ta nejlepší propagace hud-
by a hudebního umu, ke kterému 
mohou mladí získat základy právě 
studiem na ZUŠ.
     „Dříve jsme jezdili po jednotlivých 
školách a jen s několika málo hrá-
či a nástroji. Teď jsme se rozhodli 
to udělat na jednom místě, sesta-
vit kapelu a představit s kantory  i  
více nástrojů. Jsem ráda, že se to 
díky jejich pochopení i vstřícnosti 
vedení městských kulturních zaří-
zení a kina povedlo,“  konstatovala 
ředitelka ZUŠ Dominika Valešková.         
                      MIROSLAV ZIMMER

Ten se nesl v duchu pečovatelských 
služeb. Učební obor Pečovatelské 
služby byl na škole otevřen v září 
2017. Pojďme si tento obor trochu 
představit. Jedná se o tříletý učební 
obor s výučním listem. Žák s tímto 
výučním listem může pracovat v so-
ciálních službách, ambulantních či 
pobytových zařízeních i v terénních 
službách jako pečovatel nebo osob-
ní asistent. Výuka je organizová-
na tak, že dva dny v týdnu probíhá 
teoretická výuka a tři dny praktická 
výuka. Důraz je kladen na spojení 
teorie s praxí, empatické chování, 
dodržování zásad společenského a 
profesního chování, flexibilitu a kre-
ativitu. Součástí výuky jsou odborné 
exkurze a přednášky z oblasti soci-
álních služeb a pečovatelství. A o ty 
nebyla nouze. Podíváme se, kam 

zavítali žáci.
První exkurze spojená s přednáškou 
proběhla v Sociálně aktivizační služ-
bě pro rodiny s dětmi v Litoměřicích. 
Sociální pracovnice Bc. Lucie Putno-
vá se zaměřila na práci, kterou tato 
služba vykonává pro rodiny v nepří-
znivé sociální situaci. Žáci se do-
zvěděli, proč je služba důležitá, pro 
koho je určená a co nabízí. V diskuzi 
se žáci zajímali o finanční stránku 
poskytovaných služeb a informace o 
tom, že jsou bezplatné, je překvapila 
stejně jako informace o možnosti do-
cházení pracovníků přímo do rodin.
Jako druhé navštívili žáci Chráně-
né bydlení, což je pobytová služba 
umožňující lidem s lehkým a střed-
ně těžkým mentálním postižením 
žít podle svých představ. Sociální 
pracovnice je zařízením provedla 

a seznámila je s náplní své práce. 
Vysvětlila jim, jak důležitý je indivi-
duální přístup k těmto lidem a pod-
pora v činnostech, které rozvíjejí 
schopnosti a dovednosti. Poté měli 
žáci možnost seznámit se s klienty a 
jejich konkrétními aktivitami v Soci-
álně terapeutické dílně. Pracovnice 
zdůraznila potřebu sociálního začle-
nění a plnohodnotného zapojení do 
společnosti. K tomu přispívá sociál-
ními pracovníky vypracovaný pra-
covně tréninkový program.
Poslední exkurzí spojenou s před-
náškou byla návštěva Nízkopra-
hového zařízení pro děti a mládež, 
které je určeno pro děti ohrožené 
společensky nežádoucími jevy. V 
rámci přednášky byla představena 
činnost zařízení a úloha pracovníků. 
Důležitou součástí jejich práce je 

pěstovat v dětech učební a pracovní 
návyky a motivovat je k získání urči-
té kvalifikace.
Cílem připravených exkurzí a před-
nášek bylo přiblížit žákům práci so-
ciálního pracovníka, upozornit na 
vlastnosti, které jsou pro tuto práci 
důležité a to vše přímo v prostředí 
jednotlivých zařízení. Žáci měli mož-
nost vidět pracovníky při práci a ze-
ptat se na vše, co je zajímalo. Krás-
ný příklad spojení teorie a praxe.

LITOMĚŘICE - Víte, že v Litoměřicích 
sídlí Potravinová banka Ústeckého kraje? 
Jejím posláním je zdarma získávat ze-
mědělské přebytky a přebytky potravin a 
distribuovat je dále k lidem v nouzi, nebo 
v tíživé životní situaci. Potravinové bance 
Ústeckého kraje sečím dál tím víc daří. 
Jen za loňský rok získala a potřebným 
lidem přerozdělila 90 tun potravin. Napří-
klad dětské domovy, které pomoc potra-
vinové banky využívají stabilně, tak ušetří 
značnou sumu peněz. Ušetřené prostřed-

ky pak zařízení věnuje například na výlety 
a volnočasové kroužky dětí. 
„Oproti loňskému roku  jsme se rozrostli 
o další Potravinovou banku. Potravinová 
banka Džbánsko působí v okresech Cho-
mutov, Most a Louny. Potravinová banka 
Ústeckého kraje působí v okresech Lito-
měřice, Most, Teplice a Děčín.  V tuhle 
chvíli s námi spolupracuje 23 odběratel-
ských organizací, přičemž naši pomoc 
stabilně využívají například azylové domy, 
chráněná bydlení  a krizová centra,“ ob-

jasnila ředitelka Potravinové banky Ústec-
kého kraje, Radka Brychtová. 
Potravinové banky finančně podporuje 
stát. Ta pro Ústecký kraj si díky tomu moh-
la dovolit profesionální vybavení, takže 
všechny získané potraviny jsou výborně 
uskladněny a dobu, než se dostanou k po-
třebným, bez problémů přečkají. Finančně 
pomohl také Ústecký kraj a místní soukro-
má firma. 
 „Potravinové banky fungují od roku 2016, 
momentálně je jich v celé republice pat-

náct. Každý rok nám pomáhá dotace od 
Ministerstva zemědělství, kterou použí-
váme na investice i provoz. Díky ní jsme 
se loni vybavili mrazícími skříněmi a elek-
trickým vozíkem. Letos plánujeme značně 
rozsáhlou rekonstrukci skladu a pořídíme 
také venkovní vysokozdvižný vozík a 
svozový vůz vybavený chladírenskou ná-
stavbou. Pomohla nám také firma Rettig 
elekro, která nám poskytla finanční dar. 
Použijeme ho na provoz a mzdové nákla-
dy,“ informovala Brychtová. 
Pomůže také již platná novela zákona, 
podle které potraviny, které se v super-
marketech neprodají, automaticky putují 
právě do Potravinové banky. 
„Vlastně od 1. 1. 2018 funguje novelizace 
Zákona o potravinách. Velkým marketům 
s plochou nad 400 metrů čtverečních vzni-
ká povinnost darovat Potravinové bance 
přebytečné potraviny, které by jinak spadly 
do odpadu. Začaly s námi spolupracovat 
všechny velké potravinové řetězce, mezi 
které patří například BILLA, LIDL, MAK-
RO, Kaufland a PENNY market,“ uvedla 
ředitelka Potravinové banky Ústeckého 
kraje.
Potravinová banka Ústeckého kraje po-
moc dodává například do litoměřické 
Diakonie, do roudnické farní charity a do 
litoměřického, ústeckého a teplického Klo-
kánku.                 KATEŘINA HUTYROVÁ

LITOMĚŘICE - Zajímá Vás, jak jste na 
tom s vlastními silami? Přijďte si otes-
tovat svou fyzickou zdatnost a zúčast-
něte se prvního litoměřického ARMY 
TESTU. Ten proběhne 10. května ve 
venkovním sportovním areálu Základ-
ní školy U Stadionu v Litoměřicích. 
Akce se koná pod záštitou člena výbo-
ru pro obranu Poslanecké sněmovny 
Parlamentu České republiky a litomě-
řického místostarosty Karla Krejzy.
Dopoledne si své síly otestují žáci 
šestých ročníků základních škol a 
studenti středních škol, odpoledne 
bude prostor pro příznivce pohybu 
z řad veřejnosti. Přijít může každý bez 
předchozího ohlášení v čase od 13.30 
do 16 hodin. Cvičení proběhne po 
skupinách se začátkem vždy v půlho-
dinových rozestupech. Samotný test 
trvá dvě hodiny, poslední skupina tedy 
docvičí v 18 hodin. Každý se v závěru 
dozví, jak uspěl, jaké jsou jeho výkony 

ve srovnání s kritérii pro členy armá-
dy a odnese si vysvědčení a náramek 
odpovídající jeho výkonu. Kritéria zo-
hledňují pohlaví a věk. Podle toho se 
příchozí zúčastní různých disciplín. 
Mezi ty bude patřit výdrž ve shybu, 
leh-sedy, měření předklonu, běh na 6 
nebo 12 minut či dřepy čelem ke zdi. 
Muži navíc předvedou kliky a shyby. 
Hodnocení pro děti je nastaveno tak, 
aby většina dětí test úspěšně zvládla. 
Požadavky se postupně zvyšují až do 
18 let, kdy jsou nároky na fyzickou 
kondici pro muže i ženy v armádě nej-
vyšší.
Zatím největší ARMY TEST probě-
hl v Praze 7. března za velké účasti 
žáků, zástupců z řad veřejnosti i vý-
znamných osobností. Jedním z nich 
byl právě i místostarosta Litoměřic 
Karel Krejza. Ten nyní vybízí k pohybu 
i litoměřické obyvatele. „Nebojte se a 
přijďte. Když jsem to dokázal já, může-

te i vy mohou i mladí,“ uvedl s úsmě-
vem místostarosta, který litoměřickou 
akci zaštiťuje. 
ARMY TEST je projekt, jehož cílem 
je motivovat děti i k dospělé k pohy-
bu a zdravému životnímu stylu. „Test 
vychází z disciplín pro přezkoušení 
tělesné zdatnosti vojáků a vojákyň 
Armády České republiky,“ vysvětlil 
Ludvík Cimburek, organizátor akce. 
Projekt je sportovní aktivitou, která 
zábavnou formou ukazuje, že vojáci 
kromě jiných dovedností musí mít i 
vysokou fyzickou zdatnost. Na cvičení 
dohlédnou budou dohlížet vojáci. Akce 
je pro příchozí zdarma.

EVA BŘEŇOVÁ

LITOMĚŘICE - Již sedmý ročník Lito-
měřického hroznu -  prezentační, pro-
dejní a soutěžní výstavy vín z Čech a 
Moravy, pořádané městem Litoměřice 
společně s Cechem českých vinařů, 
klepe na brány Litoměřic. Letošní 
ročník výstavy proběhne v sobotu 2. 
června v hradu. Kromě vzorků vín po-
cházejících z více než dvou desítek 
vinařství je připraven doprovodný pro-
gram, v němž nebude chybět ani cim-
bálovka. Novinkou letošního ročníku 
je minifestival Čokoládové pokušení. 
Rodiče pak jistě ocení i hrací koutek 
pro nejmenší. Program začíná v 10 
a skončí úderem 22. hodiny. Oceně-
ní nejlepším vinařům předá starosta 
města ve 14 hodin. 
„Věříme, že si Litoměřický hrozen, 
jenž cílí hlavně na české vinaře a ko-
mornější atmosféru, nenecháte ujít 
a stane se pro vás příležitostí strávit 
příjemné chvíle v hradu při sklence 
kvalitního vína a v kruhu přátel,“ zve 
starosta Ladislav Chlupáč.    
Vstupenka za pouhou stokorunu 

umožňuje v sobotu 2. června navští-
vit i druhou významnou akci, která 
se uskuteční na výstavišti Zahrada 
Čech. Zde na Vás čekají gurmánské 
zážitky, delikátní chutě i vůně důmy-
slně sladěných pokrmů. Takový totiž 
bude letošní GASTRO FOOD FEST 
(2., 3.6.), doprovázený jahodovými 
slavnostmi.  
Doprava mezi hradem a výstavištěm 
probíhá v sobotu 2.6. pro majitele 
vstupenek prostřednictvím výletního 
turistického vláčku zdarma, a to od 13 
do 18 hodin. 
„První červnová sobota v Litoměřicích 
tedy bude hned na dvou místech jedi-
nečná. Věříme, že na své si přijdou 
jak milovníci kvalitních vín a čokolády 
v hradu, tak i příznivci dobrého jídla 
a jahod na Zahradě Čech. Těšíme se 
na společné chvíle s vámi,“ vzkazují 
organizátoři, kterými jsou odbor ko-
munikace, marketingu a cestovního 
ruchu městského úřadu, Městská kul-
turní zařízení a společnost Zahrada 
Čech.                             EVA BŘEŇOVÁ

SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ www.SEVEROČEŠI - LITOMĚŘICE.cz

1800 PODPISŮ K NEZÁVISLOSTI

1. Lukas Wünsch - radní města a jednatel Zahrada Čech s.r.o.
2. PhDr. Olga Kubelková - zástupkyně ředitele Severočeské galerie 
výtvarného umění
3. Mgr. Petr Hošek - zástupce ředitele Masarykova ZŠ v Litoměřicích
4. Jan Dostal - provozovatel médií Litoměřicko24.cz
5. Jiří Skřivánek - řidič sanitky v rodinné firmě SANILIT, zástupce lito-
měřického hokejbalu
6. Roman Munčinský - ředitel Regionálnítelevize.cz – Ústecko, princi-
pál Hynkova hravého divadla
7. Marie Hervertová - starostka Zastupitelstva mládeže v Litoměřicích
8. Petra Černá - trenérka volejbalistek a majitelka projekční kanceláře
9. Jana Wünschová - předsedkyně Klubu českých turistů v Litoměři-
cích
10. Mgr. Irena Vodičková - koordinátorka aktivit Zdravého města 
Litoměřice a místní Agendy 21, předsedkyně Klubu přátel chlapeckého 
sboru Páni kluci
11. Martin Šimek - velitel dobrovolných hasičů Litoměřice
12. Petr Klingr - optik, optometrista v rodinné optice
13. Mgr. Jan Fibich - učitel tělocviku a zeměpisu na ZŠ Boženy Něm-
cové

14. Radka Hazuchová - Lektorka a kuchařka přirozeného životního 
stylu ve společnosti Život na talíři, lektorka výukového programu Zdravá 
5 pro MŠ  a ZŠ
15. Ing. arch. Jakub Pleyer – architekt
16. Josef Kalina - jednatel a manažer řeznicko-uzenářské firmy JOTIS
17. Jindřich Sýkora – horský průvodce, obchodník
18. Ondřej Přecechtěl - pracovník infocentra Litoměřice
19. Pavel Gladiš - vrchní číšník v restauraci Radniční sklípek v Litomě-
řicích
20. Mgr. Petra Vaňková – realitní makléřka a učitelka angličtiny
21. Bc. Jan Klíma - Technolog analytik ICT – Česká pošta s.p.
22. Vladimír Foud - Vývojář manipulační techniky
23. Jaromír Hajný - technik ve společnosti LTNet
24. Lucie Oravcová - předsedkyně Spolku na ochranu zvířat Litoměřic-
ko – SOZLit
25. Václav Červinka - místopředseda Klubu českých turistů Litoměřic a 
člen Litoměřického festivalového sboru
26. Karel Hönsch - Invalidní důchodce od roku 2009, předtím OSČV 
(projektant)
27. Bc. Milan Houdek – učitel angličtiny PODEPÍŠETE TAKÉ?

LIBOR UHLÍK
kandidát do Senátu

OBUV BOTIČKA - BISTRO PEKAŘKA - FÉR KAFE - OUTLET UHLÍK - HRADNÍ RESTAURACE - KVĚTINKA DRUŽBA - 
SVOBA STROJE A NÁŘADÍ - OPTIKA KLINGR - KNIHOVNA KARLA HYNKA MÁCHY

Česká politická scéna je svázána sil-
nými osobnostmi, které udávají směr 
politiky v celé republice. A právě tě-
mito vlivy nechceme být nijak ovliv-
ňováni. Nechceme, aby nám někdo z 
Prahy (či jiných koutů země) diktoval, 
co budeme v Litoměřicích dělat, s kým 
budeme mluvit a jaké nápady budeme 
realizovat. Proto jsme se rozhodli, že 
se pokusíme sehnat 1800 podpisů 
nutných k nezávislosti. Na naší kan-
didátce tak můžete najít lidi s různými 
zájmy, různého věku i různých politic-
kých názorů a voličů různých politic-
kých stran ve volbách do poslanecké 
sněmovny.
Toto ale není nijak podstatné v Lito-
měřicích a v komunální politice. Na 
našich setkáních spolu diskutují a 
rozvíjí naše nápady nejmladší člen-
ka, studentka gymnázia, ale také sta-
rostka zastupitelstva mládeže Máša 

Hervertová se seniorkou, ale také 
předsedkyní Klubu českých turistů 
Janou Wünschovou. Diskutujeme o 
rozvoji turistiky s Pavlem Gladišem, 
vrchním čísníkem v turisty zřejmě nej-
oblíbenější restauraci v Litoměřicích 
a jeho názory propojujeme s nápady 
Jindry Sýkory, horského průvodce z 
Krokudy nebo Libora Uhlíka, pořada-
tele velkých jarmarků v Úštěku.
Důležitý je pro nás také Integrovaný 
záchranný systém, kde nás zastupu-
je velitel dobrovolných hasičů Martin 
Šimek.  Ale ani on na to není sám. 
Zdatně mu sekunduje Jirka Skřivá-
nek, který jako řidič sanitky vidí situaci 
a problémy v dopravě v Litoměřicích 
právě z pozice vozů, které se potřebu-
jí v případně nutnosti dostat rychle z 
bodu A do bodu B a pomáhat s ochra-
nou životů nebo majetku lidí v městě. 
Zároveň ale Jirka také trénuje hokej-

bal a ví, jak může sport dětí a mládeže 
pomáhat k prevenci kriminality.  Pra-
videlně diskutujeme také se strážníky 
městské policie i policisty z Litoměřic 
nebo z Prahy, kteří sice za nás nekan-
didují, ale předávají nám další cenné 
zkušenosti z jejich každodenní praxe.
A takto můžeme pokračovat v celé 
naší kandidátce. Všichni naši lidé jsou 
aktivní v Litoměřicích. Každý ve svém 
oboru a každý má mnoho zkušeností 
na rozdávání. A tyto zkušenosti dáva-
jí k dispozici lídrům naší kandidátky, 
kterými jsou Olga Kubelková a Lukas 
Wünsch.
Oni se pak snaží naše nápady realizo-
vat. Hledají pro ně politickou podporu. 
Snaží se přesvědčit úředníky, že se 
naše nápady dají realizovat a jsou 
ve prospěch celého města – nejen 
lidí, ale i dalších částí běžného života 
města – podnikání, turistiky, ochrany 

životního prostření, dopravy, bezpeč-
nosti, kultury nebo sportu.

Nemáme a nechceme mít žádný složi-
tý volební program psaný malým pís-
mem na deseti stránkách A4. Jde nám 
hlavně o DISKUSI  a společnou rea-
lizaci VAŠICH nápadů. Dáváme vám, 
nejen našim voličům, ale všem obyva-
telům města, k dispozici náš TÝM.
Celou naší kandidátku najdete v inzer-
ci výše.
Podepsat petiční arch pro naší pod-
poru a pro podporu Libora Uhlíka 
do Senátu můžete na těchto mís-
tech: OBUV BOTIČKA – BISTRO 
PEKAŘKA – FÉR KAFE – OUTLET 
UHLÍK – HRADNÍ RESTAURACE 
– KVĚTINKA DRUŽBA – SVOBA 
STROJE A NÁŘADÍ – OPTIKA KLIN-
GR – KNIHOVNA KARLA HYNKA 
MÁCHY

Severočeši - Litoměřice: 1800 podpisů k nezávislosti
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ARMY TEST: Otestujte zdarma svou fyzičku

Potřebným pomáhá Potravinová banka Ústeckého kraje

Super víkend v Litoměřicích: vína 
v hradu a pokrmy na Zahradě Čech

Nejkrásnější měsíc v roce je pro tu-
risty opravdová žeň. Máme naplá-
novaných sedm pěších turistických 
výletů a dva výlety autobusové, jeden 
pětidenní a jeden dvoudenní. Hned 
2. 5. máme namířeno do Kravař a 
půjdeme přírodou oblasti Kokořínska 
přes Ronov do Blíževedel. Další vý-
let 9. 5. 18 nás zavede k romantické 
řece Berounce, kde si projdeme Údo-
lí hvězd a kolem hradu Kazína dojde-
me do Černošic. Také nás čeká pravý 
májový výlet  dne 16. 5. a to do Prahy 
na Petřín a k soše K.H. Máchy, zde 
si připomeneme máje našeho mládí. 
Prohlédneme si také interiér Strahov-

ského kláštera. Ve stejný den, tj. 16. 
5 je alternativní výlet do přírody na 
zříceninu hradu Helfenburk u Úště-
ku s opékáním buřtů, kam dojdeme 
ze Skalky. V pondělí 21. 5.  půjdeme 
rozkvetlými loukami z H. Řepčice 
přes Hořidla a Holý vrch do Křešic.  
Dne 23. 5 pak odjedeme do Ústí n. 
L. a naše kroky povedou ke zřícenině 
hradu Blansko a na Kozí vrch. Máj 
zakončíme  dne 30. 5. výletem do 
oblasti Boskovských jeskyň u Semil. 
Autobusový výlet od 4. - 8. 5 bude 
směřovat do oblasti Rychnovska n. 
K, kde na nás čeká bohatý program 
výletů, poznávání histrických objektů, 
rozhleden, přírodních památek aj. v 
této oblasti. Také dvoudení výlet do 
oblasti Lužicka a Žitavska nás zave-
de do oblasti lesů, skalních útvarů a 

přívětivé zdejší přírody kolem hradu 
Oybin.

Pro neregistrované občany města Li-
toměřice připravil a zve všechny Vác-
lav Červinka na výlet nazvaný  Jarní 
obzory na den 15. 5. 18. Ze zastávky 
(bus) Knobloška rozcestí půjdeme 
přes „Třídomí - Veveří „ - po žluté 
značce do Litoměřic Cihelna. Trasa  
6,5 km. Sejdeme se u autobusové 
zastávky Kamýcká, to je u Lídlu  v 10, 
15 hodin.  Autobus odjíždí v 10,19 
hod. Lístek Litoměřice  Knobloška 
rozcestí.  
Jana Wünschová připravila krátký 
výlet na den 22. 5. s odjezdem v 
9,44 hod od kapličky v Pokraticích 
a 9,56 hod z autobusového nádraží 
do Terezína. Odtud půjdeme po nově 
upravené a značené velmi zajímavé 
turistické cestě kolem šancí  a poté 
kolem Ohře do Litoměřic.  Naprosto 
nenáročná trasa 5,5 km zcela po ro-
vině.
A nezapomínejte, že „ Všechny knihy 
zežloutnou, ale kniha přírody má kaž-
dý rok nové, nádherné vydání (H.Ch. 
Andersen)“. Nové vydání  knihy příro-
dy právě začíná...

Jana Wünschová, předsedkyně 
KČT

Turistické pochody s KČT Litoměřice v měsíci květnu

Na Střední škole Pohoda s.r.o. mají za sebou další měsíc školního roku

Liga proti rakovině rozdávala letáčky
"Přijďte k nám - taky vás to naučíme!"    

Všechna videa najdete také na 
www.litomerickatelevize.cz

LITOMĚŘICE - V rámci navázání 
nového přátelství mezi Litoměřicemi 
a bavorským Hersbruckem se sku-
pina devatenácti litoměřických gym-
nazistů vydala v pondělí 9. dubna 
na čtyřdenní pobyt do Německa. Do 
Hersbrucku jsme dorazili okolo jedné 
hodiny odpolední a již u autobusu na 
nás čekali naši noví němečtí přátelé. 
Po příchodu do školy nás velice mile 
přivítal pan ředitel Klaus Neunhoef-
fer a paní učitelka, a hlavní organi-
zátorka z německé strany, Barbara 
Raub. Čeští studenti byli ubytováni 
v německých rodinách a němčina 
se tak na ně vrhala ze všech stran. 
Náplní pobytu byl velice zajímavý 

projekt. Studenti se rozdělili do ně-
kolika smíšených skupin, ve kterých 
následující tři dny zpracovávali růz-
ná témata (např.: Typicky německé/
typicky české, Předsudky, Homose-
xualita…). Cílem bylo vytvořit krátká 
videa, která byla prezentována ve 
středu večer na závěrečné slavnosti. 
Hlavními vedoucími celého projektu 
byly Elke Dillmann, Jule Trepmann a 
Johanna Radochovsky, kterým patří 
velký dík. A samozřejmě nesmíme 
zapomenout na Česko-německý 
fond budoucnosti, který náš pro-
jekt podpořil,   a my mohli vše bez 
problémů realizovat. Kromě práce 
na projektech jsme podnikli několik 

krásných výletů. V úterý jsme na-
vštívili na hersbrucké radnici pana 
starostu Roberta Ilga, který nás vře-
le přivítal. Následně jsme se vyda-
li po stopách, i když ne tak veselé, 
historie a navštívili jsme místo, kde 
dříve stál koncentrační tábor, o jehož 
historii nám velice poutavě vyprá-
věl Matthias Rittner. V rámci pobytu 
jsme také dvakrát navštívili nedaleký 
Norimberk. Program byl po celé dny 
velmi nabitý, všichni si ale tento po-
byt velice užili a snad i vylepšili své 
znalosti němčiny. Velký dík také patří 
českým učitelkám paní Kateřině Vo-
máčkové a Haně Pouchové, které do 
projektu vložily spoustu svých sil.

Litoměřičtí gymnazisté natáčeli v Německu

ROUDNICE NA LABEM - V pon-
dělí 30. dubna 2018 zahájilo zkušební 
provoz nové „Informační a dopravní 
centrum Podřipska“ na adrese Ar-
noštova 88, přímo u mostu ve spodní 
části Karlova náměstí v Roudnici nad 
Labem.
Strategicky výhodná poloha nabízí 
možnost širokého spektra služeb ne-
jen pro turisty, kteří jej díky jeho umís-
tění dobře naleznou, tak i pro obyva-
tele Podřipska.
„Infocentrum je komponováno jako 
jeden velkorysý prostor, který vytéká 
z přilehlého Karlova náměstí a Arnoš-
tovy ulice. Interiér bude přitom velmi 
střídmý a návštěvník nebude zahlco-
ván kvantem informací. Návštěvník 
infocentra může na libovolnou dobu 
spočinout na pohodlném gauči, pro-
mluvit s recepční, sednout si na lavici 

ve tvaru hory Říp nebo napsat zprávu 
od masivního stolu v zadní části. Ka-
ždý zde najde svou komfortní zónu,“ 
uvedl místostarosta František Padě-
lek a doplnil, že se jedná o další z 
investic města, prostřednictvím jeho 
organizace, které modernizuje služby 
města Roudnice nad Labem, jakožto 
spádové metropole Podřipska. „Inves-
tice činila v této fázi více něž 3 mil. Kč 
z nichž 1,5 mil. Kč uhradilo město ze 
svého rozpočtu,“ doplnil Padělek.
Informační centrum slouží také jako 

pokladna a výchozí místo pro návště-
vu roudnických památek – prohlídko-
vého okruhu hrad a zámek či věže 
Hláska. Kromě veškerých turistických 
informací poskytnutých personálem 
infocentra a tištěných materiálů, je kli-
entům umožněn přístup k turistickým 
a dopravním internetovým portálům 
prostřednictvím tabletů a velkoplošné 
dotykové obrazovky. V prodejním sor-
timentu nechybí upomínkové předmě-
ty, mapy, turistické vizitky a známky, 
knihy a další drobné suvenýry. 

Roudnice má nové informační centrum 
a autobusové nádraží v jednom



Levné ubytování s polopenzí
v chatkách  se sociálním zařízením.

IDEÁLNÍ PRO RODINNOU DOVOLENOU

www.JachtaMachovoJezero.cz  www.CtyrlistekMachovoJezero.cz  tel.: 604 809 688. .
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LITOMĚŘICE - Druhý koncertní ve-
čer, který pořádá Musica et Educatio-
ne, z. s., se bude konat opět v Jezuit-
ském kostele Zvěstování Panně Marii 
v Litoměřicích v sobotu 25. 8 od 19 
hodin a diváci se mohou těšit na ga-
lakoncert, jehož program bude v rámci 
oslav 100letého výročí vzniku Česko-
slovenské republiky sestaven na zá-
kladě konzultací s uměleckým porad-
cem Václavem Hudečkem ( ředitelem 
festivalu Svátky hudby v Praze ) z děl 
českých hudebních operních veliká-
nů. Diváci si budou moci poslechnout 
árie i dueta ze sedmi jak známých, tak 
méně hraných českých oper. Sólové 
pěvce doprovodí osvědčená Plzeňská 
filharmonie řízená dirigentem Tomá-
šem Braunerem. Jako sólisté vystoupí 
sopranistka Jana Sibera, dále  tenoris-
ta Richard Samek a nadějný mladý 
basbarytonista Boris Prýgl, který na 
nedávné prestižní soutěži pro pě-
vecké talenty do 32 let – OPERÁLIE 
2017 Plácida Dominga v Astaně jako 
finalista této soutěže získal Cenu Bir-
git Nilsson za mimořádnou interpreta-
ci děl Richarda Wágnera a Richarda 
Strausse. Na základě úspěchu v této 
soutěži jej pozval Plácido Domingo na 
účinkování do Opery v Los Angeles v 
sezóně 2018–2019.  
Jana Sibera vystudovala pražskou 
konzervatoř a HAMU. Od roku 2012 
je sólistkou Opery Národního divadla. 
V inscenacích Státní opery a Národní-
ho divadla se představila jako Moza-
rtova Zerlina (Don Giovanni), Zuzanka 
(Figarova svatba), Verdiho Violetta ( La 
traviata) Gilda (Rigoletto) a v mnoha 
dalších rolích. Účinkovala ve více než 

40 reprízách Dona Giovanniho v letní 
stagioně Opery Mozart ve Stavovském 
divadle. V červnu 2008 se stala fina-
listkou mezinárodní pěvecké soutěže 
Barbary Hendricks ve Štrasburku. 
V roce 2011 a 2012 hostovala jako 
Violetta v Gdaňsku. Účastnila se také 
turné Opery ND v Japonsku a Koreji. 
K velkému úspěchu patří spolupráce 
s tenoristou Jonasem Kaufmannem 
na jeho profilovém CD. Spolupracova-
la s dirigenty, jako jsou M. Armilliato, 
Sir Ch. Mackerras, J. Bělohlávek atd.
Richard Samek je absolventem Ja-
náčkovy akademie múzických umění 
v Brně, obor operní zpěv ve třídě prof. 
Anny Barové. Po zakončení studia 
soukromě studoval u Natalie Romano-
vé. Je laureátem řady mezinárodních 
soutěží, např. Mezinárodní pěvecké 
soutěže A. Dvořáka a pěvecké sou-
těže M. S. Trnavského. V roce 2006 
debutoval na jevišti Národního divadla 
v Brně. V současné době je stálým 
hostem operního souboru Národního 
divadla a vystupuje v rolích jako Ro-
dolfo (La Bohéme), Ismael (Nabuc-
co), Cassio (Otello), Princ (Rusalka), 
Belmonte (Únos ze serailu), Tamino 
(Kouzelná flétna), Don Ottavio (Don 
Giovanni), Alfredo (La Traviata). Pravi-
delně vystupuje rovněž v Divadle J. K. 
Tyla v Plzni, Národním divadle Brno, 
Národním divadle moravskoslezském 
a ve Slovenském národním divadle 
v Bratislavě. Vystupuje ve známých 
operních domech převážně v ně-
mecky mluvících zemích. Pravidelně 
vystupuje na významných meziná-
rodních hudebních festivalech – MHF 
Dvořákova Praha, MHF Janáčkův máj, 

Moravský podzim, MHF Pražské jaro, 
Seefestspiele Mörbisch, NF Smetano-
va Litomyšl nebo Svatováclavský hu-
dební festival.                             
Boris Prýgl patří k nejtalentovanějším 
mladým pěvcům. Student Vysoké 
školy múzických umění v Bratislavě 
ve třídě Petra Mikuláše má na svém 
kontě již několik vítězství v pěveckých 
soutěžích včetně titulu absolutního 
vítěze Mezinárodní pěvecké soutěže 
Antonína Dvořáka v Karlových Va-
rech v roce 2015. K jeho zahraničním 
úspěchům patří 2. místo v Meziná-
rodní soutěži Ferruccia Tagliaviniho 
v Rakousku, spolu s cenou za nejlepší 
interpretaci W. A. Mozarta. Boris zís-
kává cenné zkušenosti jako hostující 
sólista Slovenského národního diva-
dla v Bratislavě, kde doposud vystu-
poval jako Leporello (Don Giovanni), 
Don Fernando (Fidelio) nebo Brander 
(Faustovo prokletí) a další. V roce 
2016 ztvárnil roli Leporella na Zno-
jemském hudebním festivalu po boku 
Adama Plachetky a v titulní roli absol-
voval turné po Japonsku. Na nedávné 
soutěži pro pěvecké talenty do 32 let 
– OPERÁLIE 2017 Plácida Dominga 
v Astaně, získal cenu za mimořádnou 
interpretaci děl Richarda Wagnera a 
Richarda Strausse. Na základě tohoto 
úspěchu jej pozval Domingo na účin-
kování do Opery v Los Angeles v se-
zóně 2018 – 2019. Rovněž účinkoval 
ve výročním představení Dona Giova-
nniho ve Stavovském divadle v Praze, 
kde se představil v postavě Leporella 
pod Domingovým patronátem.

VERONIKA KAJAKALOVÁ, 
ZDENĚK KULDA

6. ročník „Litoměřické svátky hudby“ 
– druhý koncertní večer 

LOVOSICE – Město převzalo péči o 
zeleň na středových ostrůvcích kruho-
vých objezdů u Preolu a u dálnice. 
Na základě zkušenosti z předchozích 
let se město rozhodlo vyjednat s vlast-
níkem kruhových objezdů, jímž je Ředi-
telství silnic a dálnic ČR, jejich bezplat-
né zapůjčení a převzetí péče o zeleň 
na „kruháčích“ pod svá křídla. Smlouvu 
o výpůjčce již posvětila rada města a 
starosta města Milan Dian ji podepsal. 
Na středové ostrůvky plánuje odbor ži-

votního prostředí vysadit novou zeleň. 
O tu se pak budou pravidelně starat 
pracovníci Technických služeb města 
Lovosice, tak jako o ostatní kruhové 
objezdy ve městě. „V předchozích le-
tech město zaznamenalo několik stíž-
ností řidičů na neudržovaný a zarostlý 
ostrůvek u Preolu. Vyzývali jsme vlast-
níka k nápravě, ale k zlepšení situace 
došlo vždy jen na krátkou dobu. Pro 
výpůjčku jsme se rozhodli z důvodu do-
držení norem pro bezpečnost provozu. 

Nechceme, aby se kruhový objezd stal 
opět džunglí, přes kterou řidiči neuvi-
dí na druhou stranu. Dalším důvodem 
pro výpůjčky je vylepšit vzhled hlavních 
příjezdových tahů do města. Tyto kru-
hové objezdy jsou to první, co moto-
risté z Lovosic uvidí, naším záměrem 
proto je, aby byly krásně udržované a 
zvelebené,“ uvedl starosta města Milan 
Dian. 
Středové ostrůvky má město vypůjče-
né až do roku 2026.

Kruháče“ u dálnice a u Preolu letos prokouknou

Šárka Rosová Váňová je zkušená 
moderátorka a bloggerka. Rodačce 
z Mostu nyní u vydavatelství Kniha.je 
vychází román „Moje dětství na dra-
ka.“ Jak už název napovídá, jedná se 
o vzpomínky na její socialistické dět-
ství…  pokud ovšem čekáte politickou 
nudu nebo chmurné pofňukávání na 
neustálé fronty, jste na omylu! Knížka 
je to veselá a milá, napsaná s nadhle-
dem a nadsázkou. S hlavní hrdinkou 
prožijete léta školková i školní… a vy-
provodíte ji až na internát. 
Knížka „Moje dětství na draka“ je psá-
na z pohledu dítěte – nejprve malé 
holčičky, později školačky. Zatímco 
zpočátku hlavní hrdinka píše hlavně 
o svých rodičích a prarodičích, po-
stupem času kapitoly tu a tam střídají 
deníkové zápisky, ve kterých se dozví-
te vše o Šárčiných prvních láskách a 

zklamáních. 
Autorka píše s neuvěřitelnou lehkostí 
a humorem. Velice oceňuji krátké, leč 
úderné věty a kratičké kapitoly. „Moje 
dětství na draka“ se díky tomu dá číst 
všude – doma u kávy, v tramvaji i v če-

kárně u lékaře. Je to knížka, která bude 
skvělým společníkem na cesty a která 
Vám spolehlivě přivolá dobrou náladu. 
Ač jsem se narodila těsně před Same-
tovou revolucí, a dobu, kterou autorka 
popisuje, už jsem tudíž nezažila, kníž-
ka mě velice bavila. Proto si myslím, že 
ji ocení starší i mladší ročníky. „Moje 
dětství na draka“ je zkrátka taková 
rozpustilá jednohubka a pohlazení pro 
duši. 
Knížku Šárky Rosové Váňové velice 
doporučuji. Všem, kteří chtějí zavzpo-
mínat na staré časy, a také všem, kteří 
se chtějí dozvědět, jak to kdysi bylo. 
Za mě jednoznačně výborné počtení 
a doufám, že tímto literárním dílkem 
autorka nekončí. Koneckonců knih, u 
kterých by se člověk mohl smát nahlas, 
je jako šafránu.  

KATEŘINA HUTYROVÁ

Nová kniha - MOJE DĚTSTVÍ NA DRAKA  - RECENZE 

LITOMĚŘICE - Fotografka Petra Dosta-
lová zve všechny Na piknik do Nepálu. V 
Kavárně Fér Kafe v parku Václava Havla 
totiž probíhá výstava fotografií právě z to-
hoto místa. Vystaveno je celkem čtrnáct 
snímků. 
„Cestu do Nepálu jsme absolvovaly s ka-
marádkami vloni na jaře. V kavárně vysta-
vuji snímky jak z treku do údolí Lang tang, 
tak z návštěvy školy v Simthali a z návště-
vy památek v Káthmándú a okolí,“ vysvět-
lila fotografka.
Petra Dostalová se dle svých slov do Ne-
pálu určitě vrátí. Země s největším počtem 
osmitisícových velikánů jí totiž naprosto 
učarovala. 
„Celý Nepál je úžasný a byl pro mě velkým 

zážitkem sám o sobě. Ve městech je sice 
spousta hluku, aut a prachu, ale zároveň 
je to neskutečně živelná země, plná ener-
gie. Každý den byl naprosto báječný, bez-
prostřední a nezapomenutelný. V Nepálu 
Vás to zkrátka dobije energií a zároveň se 
zamyslíte nad vlastním bytím,“ svěřila se 
Petra Dostalová. 
Celá výstava Na piknik do Nepálu je pro-
dejní, získanými financemi chce Petra Do-
stalová ve spolupráci se spolkem Namasté 
Nepál podpořit děti v Nepálu. Snímky si 
bude možné ve Fér Kafe prohlédnout až do 
poloviny června v otevírací době kavárny. 
Protože materiálu má fotografka spoustu, 
bude výstavu v jejím průběhu proměňovat 
a jednotlivé obrázky obměňovat.

Fotografie z výstavy pomohou v Nepálu
LITOMĚŘICE/ČR - Největší piknik na 
podporu fairtradových a lokálních pěs-
titelů – Férová snídaně – je opět tu. 
Na Světový den pro fair trade, v sobo-
tu 12. května, proběhne jeho již osmý 
ročník. Přidejte se k nám a přijďte vy-
jádřit svůj zájem o pěstitele a pěstitel-
ky, jejichž plodiny se dostávají na náš 
stůl. V Litoměřicích se Férová snídaně 
uskuteční opět u Dopravního hřiště v 
Jiráskových sadech od 10 hodin. 
Princip snídaně je jednoduchý. Stačí 
si zabalit deku a do košíku naskládat 
fairtradové a lokální dobroty. Může to 
být salát z fairtradové quinoi, fairtra-
dový čaj či káva, bábovka s fairtrado-
vým cukrem a kakaem či fairtradové 

banány. To vše můžete doplnit lokální-
mi produkty, jako jsou vajíčka, mléko, 
sýry či zelenina od místního farmáře či 
farmářky. Snídá se na dekách v parku, 
zámecké zahradě, u stolu na náměstí 
nebo na jiném oblíbeném a veřejně 
přístupném místě.
Zájem o Férovou snídani rok od roku 
roste. V roce 2011, kdy se piknik ko-
nal poprvé, se zapojilo 41 měst, loni 
už snídalo přes 7 800 lidí na 164 mís-
tech republiky. Máme radost, že odpo-
vědnou spotřebou žije stále více lidí. 
Místními organizátory jsou jednotlivci 
– například učitelé, ředitelé knihoven, 
vedoucí mateřských center či studen-
ti. Férová snídaně často mívá charak-

ter komunitního setkání.
Společným piknikem vyjádříte podpo-
ru lokálním pěstitelům i producentům 
ze zemí Afriky, Asie a Latinské Ame-
riky zapojeným do systému fair trade. 
„Díky fair trade jsme udělali spous-
tu věcí, aby se naše komunita měla 
lépe. Dřív jsme neměli pitnou vodu, 
teď ji máme. Dřív jsme neměli cesty, 
teď je máme. Dřív tu nebyla škola, teď 
tu je. Zřídili jsme tu taky zdravotnické 
středisko, kde poskytujeme základní 
péči,”  vysvětluje náčelník mayského 
kmene Mam a pěstitel kávy Felipe Pe-
rez Pablo z guatemalského družstva 
Todosanterita.
Běžní kávoví pěstitelé v Latinské 

Americe dostávají za svoji arabiku 
a robustu nízké výkupní ceny, kte-
ré mnohdy nepokryjí ani náklady na 
pěstování. Zaměstnanci banánových 
plantáží ve Střední Americe pracují 12 
hodin denně, nemají proplacené pře-
sčasy a mzda jim nestačí ani na zá-
kladní výdaje. V západní Africe pracují 
na kakaových plantážích téměř dva 
miliony dětí, většina v Pobřeží slono-
viny a v Ghaně. 
V současnosti máme u nás již 11 Fair-
tradových měst a 25 Fairtradových 
škol.
Podrobné informace k letošní Férové 
snídani jsou průběžně aktualizovány 
na www.ferovasnidane.cz či na FB.

Férová snídaně: pojďte s námi na piknik do Jiráskových sadů

LOVOSICE - Společnosti Lovoche-
mie, PREOL a PREOL FOOD jsou 
nejen významnými zaměstnavateli, ale 
také firmami se společenskou odpověd-
ností v regionu Lovosice a Litoměřice. 
Dlouhodobě spolupracují s městem 
Lovosice a okolními obcemi, podporují 
řadu organizací působících v regionu a 
významně investují do ekologicky šetr-
ných výrobních technologií a bezpeč-
nostních opatření.
Dne 12. 5.2018 otevírají Lovochemie, 
PREOL a PREOL FOOD své brány ši-

roké veřejnosti, nabízí možnost navští-
vit chemický areál a vidět jaký kus cesty 
urazily tyto společnosti za posledních 
10 let. Pro návštěvníky je připraven 
zajímavý program s exkurzemi do che-
mického areálu a vybraných provozů s 
odborným výkladem, názorné ukázky 
techniky a činností hasičského záchran-
ného sboru, výstava železničního vozo-
vého parku. Nebudou chybět ani dopro-
vodné aktivity pro malé návštěvníky.
Děti se mohou účastnit chemických po-
kusů s naším maskotem FERTÍKEM, 

při kterých se naučí jak vyčistit vodu, 
vyrobit gel, stanou se malými zahradní-
ky nebo se mohou zapojit do soutěže v 
kreslení.

Pro účast na akci je nutná registrace 
na dod2018@lovochemie.cz.

Další informace k aktivitám, pravidlům 
a organizaci akce obdrží účastníci Dne 
otevřenýchdveří Lovochemie a PREOL 
2018 na základě odeslaných registrací 
na uvedený kontakt-email.

Den otevřených dveří Lovochemie a PREOL 12. 5.

Pro hospic zahrají dva mezinárodně 
respektovaní interpreti klasické hudby 
– harfenistka Kateřina Englichová a ho-
bojista Vilém Veverka.  Zazní průzračně 
křehká a emotivní hudba M. Ravela, C. 
Debussyho, A. Dvořáka, Luboše Sluky 
ad.Oba interpreti vystupují bez nároku 

na honorář. 
Výtěžek vstupného je určen na podporu 
činnosti lůžkového a domácího hospice.
Koncert se uskuteční v 17. května od 18. 
hodin v Katedrále sv. Štěpána v Litomě-
řicích u příležitosti desátého výročí úmrtí 
MUDr. Hany Pajerkové. Koncert má 

vzpomínkový charakter a pro hospic ho 
pořádá jeden z našich externích lékařů 
MUDr. Jan Pajerek.

Předprodej vstupenek: on-line na www.
smsticket.cz, tištěné vstupenky : v Bona 
Fide

Nenechte si ujít benefiční koncert pro hospic
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53 990,- s DPH

85 990,- s DPH

49 990,- s DPH

Akční cenA

Akční cenA

Akční cenA

běžná cena 59 990,- s DPH

běžná cena 94 990,- s DPH

běžná cena 79 900,- s DPH

běžná cena 54 990,- s DPH

AL-KO T13-93.7 HD COMFORT
vynikající žací vlastnosti a funkčnost

motor Briggs & Stratton (HP) 13,5
záběr sečení (cm) 93
obsah koše (l) 220
Hydrostatický pohon kol, dvounožová sekací hlava  
s elektromagnetickou spojkou

STIGA Estate 3084 H
nejoblíbenější, vyzkoušený a snadno ovladatelný

motor Briggs & Stratton (HP) 13,5
záběr sečení (cm) 84
obsah koše (l) 240
Hydrostatický pohon kol, dvounožová sekací hlava  
s elektromagnetickou spojkou

Dárek: nabíječka baterie, zadní závěs, mulčovací souprava vč. nožů 

STIGA Estate 6102 HW
výkonný víceúčelový traktor s atraktivním vzhledem

dvouválcový motor 
Briggs&Stratton (HP) 22
záběr sečení (cm) 102
obsah koše (l) 300
Litinová náprava, počítadlo motohodin, komfortní zvýšené seda-
dlo, počítadlo motohodin, hydrostatický pohon kol, dvounožová 
sekací hlava s elektromagnetickou spojkou

Dárek: nabíječka baterie, zadní závěs, mulčovací vložka 

SECO Challenge AJ 92-16
nejrobustnější traktor ve své kategorii na trhu

dvouválcový motor 
Briggs&Stratton (HP) 16
záběr sečení (cm) 92
obsah koše (l) 300
Litinová náprava, počítadlo motohodin, hydrostatický pohon kol, 
dvounožová sekací hlava s elektromagnetickou spojkou

zAHRADní TECHnIKA

ČISTíCí TECHnIKA

KIS plus, a. s.
Želetická 305/3, 412 01 Litoměřice
tel.: 416 715 511, fax: 416 739 115

e-mail: info@kisplus.cz
www.kisplus.cz

STIHL RE 98
pracovní tlak 10–110 barů
max. průtok vody 380 l/h
hmotnost 16,2 kg

STIHL RE 129 
profesionální 9m hadice na 
integrovaném bubnu

pracovní tlak 10–135 barů
max. průtok vody 500 l/h
hmotnost 20 kg

5 490,- s DPH

Akční cenA

běžná cena
6 190,- s DPH

9 190,- s DPH

Akční cenA

běžná cena
10 290,- s DPH

STIHL MS 170 
kompaktní pila pro dům 
a zahradu

výkon 1,2 kW

délka lišty 30 cm
hmotnost 4,1  kg

STIHL MS 181 
moderní a lehká pila

výkon 1,5 kW

délka lišty 35 cm
hmotnost 4,3 kg

Akce je platná do 30. června 2018.  
Omyl a tiskové chyby vyhrazeny.

• Vždy kovové čerpadlo
•  Písty ocelové nebo s keramickým 

povrchem
• Robustní stroj i příslušenství

•  100% zajištění servisu po celou 
životnost stroje

• Bohaté příslušenství
•  Podrobný popis a ostatní  

výhody na www.kisplus.cz

  V případě zájmu nabízíme ukázku traktoru u Vás, nezávazně a zdarma
 Na akční stroje doprava zdarma
 Zajistíme servis na nový i Váš stávající stroj
 Další naši techniku naleznete na www.kisplus.cz
  Navštivte naší prodejnu v Litoměřicích (před OC FORUM / ALBERT)

4 990,- s DPH

Akční cenA

běžná cena
5 590,- s DPH

5 990,- s DPH

Akční cenA

běžná cena
7 190,- s DPH

8 790,- s DPH

Akční cenA

běžná cena
9 690,- s DPH

STIHL RE 88
pracovní tlak 10–100 barů
max. průtok vody 350 l/h
hmotnost 8,9 kg

4 390,- s DPH

Akční cenA

běžná cena
4 890,- s DPH

STIHL RE 109
pracovní tlak 10–110 barů
max. průtok vody 440 l/h
hmotnost 17,7 kg

6 290,- s DPH

Akční cenA

běžná cena
7 090,- s DPH

MOTOROVÉ PILY

Výhody čisticích strojů STIHL:

STIHL MS 231 
perfektní pila pro přípravu palivového dříví

výkon 2 kW

délka lišty 35 cm
hmotnost 4,8 kg

Ať už u domu, v zahradě nebo v dílně – s vysokotlakými 
čističi STIHL bude všechno čisté. Řada vysokotlakých čis-
tičů RE 88, RE 98, RE 109, RE 119, RE 129 PLUS, RE 
143, RE 163 PLUS a RE 282 PLUS přesvědčí každého 
svou kompaktní stavbou a vysokým výkonem. Poslední 
dva jmenované čističe jsou určeny pro náročnější použití 
v menších provozovnách.

KOMPAKTNÍ, SILNÉ A SNADNO OVLADATELNÉ 
– takové jsou vysokotlaké čističe STIHL RE 88,  RE 98, 
RE 109, RE 119 a RE 129 PLUS, které se od sebe liší 
svým výkonem a výbavou. Ergonomický design a kom-
fortní ovládání z nich dělá mrštné pomocníky pro všechny 

úkoly týkající se čištění. Praktické detaily, jako jsou rych-
lospojky pro snadnou výměnu trysky a hadice, práci s tě-
mito přístroji ještě více usnadňují.  
V základní výbavě jmenovaných přístrojů je vše potřebné 
pro běžné použití. U nejmenších modelů jejich vybavení 
dostačuje na použití kolem domu, chaty, chalupy, na čiště-
ní chodníků nebo umývání automobilu či motocyklu. Tyto 
studenovodní vysokotlaké čističe jsou sériově vybaveny 
teleskopickou rukojetí, plochou i rotační tryskou a nádo-

bou na čistící prostředek. Velmi dobře se s těmito stroji 
odstraní hlína ze zahradních chodníků, je však třeba dá-
vat pozor na okolní okrasné rostliny. S rotační tryskou lze 
krásně vyčistit mechem zarůstající spáry okrasných zídek, 
zámkové dlažby nebo třeba přepravky na skladování ze-
leniny a ovoce. Mají externí nádobku pro aplikaci čistících 
nebo dezinfekčních přípravků, nádobka se připevňuje 
místo koncové trysky, kde lze nastavovat koncentraci. 
V této kombinaci lze vysokotlaký čistič s úspěchem použít 
například na dezinfekci prostor pro skladování ovoce. 
Pro náročné uživatele je vhodný model RE 143 a pro pro-

fesionální použití jsou určeny vysokotlaké čističe RE 163 
PLUS a RE 282 PLUS. Uplatnění tedy najdou především 
v dílnách a garážích, kde se přesvědčíte o jejich praktické 
konstrukci a velkém výkonu. Rozsáhlé vybavení zahrnuje 
trysky s bajonetovým uzávěrem, které se vyměňují velmi 
snadno. Jsou to opravdoví všeumělové a zvládnou kaž-
dou nečistotu třeba za pomocí čistícího prostředku přisá-
vaného z integrované nádrže nebo přistaveného kanystru. 
Díky manometru lze nastavit tlak vody tak, aby přesně od-
povídal požadovanému úkolu. Je to praktické a současně 
ekologické, protože šetříte vodu. Vysokotlaké čističe RE 
163 PLUS a RE 282 PLUS jsou konstruovány s ohledem 
na jejich častější používání. Tomu odpovídají parametry 
tlakového čerpadla i motoru a celkově luxusnější provede-
ní přisávání aplikačního prostředku je u nich zabudováno 
přímo do přístroje. Seřízení přisávání je na čelním panelu. 
Aplikovaná látka se začne přisávat do proudu vody, teprve 
když tlak poklesne na 50% plného výsledného tlaku. Větší 
účinnosti se dosahuje nasazením rotační trysky, kdy vod-
ní paprsek krouží kolem dokola a má až 4000 otáček za 
minutu. Abrazivita takového vodního paprsku je mnohem 
větší. Přístroj tedy lze doporučit pro čištění lesnických a 
zemědělských strojů nebo nákladních automobilů. 
Dostatečně dimenzované výstupní trysky umožňují vý-
sledný tlak až 160 barů. Seřízení výstupního tlaku je mož-
né dvojím způsobem. Na těle stroje je umístěn ovladač, 
kterým se seřizuje tlak přímo na čerpadle. Druhá možnost 
je seřízení výstupního tlaku na aplikační trysce. Pokud ob-
sluha pracuje dál od přístroje, nemusí se kvůli tomu vracet 
ke stroji. 
Základní jednotkou všech nabízených přístrojů je vyso-
kotlaké čerpadlo vyrobené z odolných kovových slitin, ni-
koli tedy z umělé hmoty jako většina levných marketových 
strojů. Tyto „levné“ stroje mají krátkou životnost, plastové 
čerpadlo rádo praská a poté stroj můžete prakticky vy-
hodit, oprava je často stejně drahá jako pořízení nového 
stroje. Alternativou jsou stroje STIHL s kovovým třípís-
tovým čerpadlem. Písty jsou vyrobeny z vysoce kvalitní 
otěruvzdorné oceli. Oba profesionální přístroje mají písty 
navíc opatřeny keramickým povrchem. Díky této úpravě 
dochází k minimálnímu opotřebení a je tak zajištěna dlou-
há životnost čerpadla. Do všech nabízených přístrojů je 
možné použít vodu předehřátou na 40 - 60 °C, čímž se 
ještě zvýší účinnost vodního paprsku. 
Při uvolnění páky rukojeti se vypíná i motor. Vede to 

k úspoře elektrické energie, ale i nižšímu opotřebení čer-
padla. Motor se rozeběhne po opětovném stisknutí ovlá-
dací páky. Všechny stroje z nabídky jsou jednofázové, 
tedy na 220 V. 
Mezi bohatým příslušenstvím lze nalézt například plochý 
čisticí nástavec RA 101, který rychle vyčistí nejrůznější 
povrchy a jeho plochý kryt přitom chrání okolní plochy 
před odstřikovanou vodou. Práce s ním je velmi komfort-
ní a jednoduchá. Velmi dobře vyčistí například zámkové 
dlažby, dřevěné podlahy na terase nebo stěny zahradních 
bazénů.
Dalším doplňkem jsou zahnuté koncovky o délce 47 a 
108 cm vhodné pro čištění míst, kam se přímou tryskou 
obtížně dostává, například mytí sudů, podběhy automo-
bilů, okapů. Pokud přístroj skladujete ve vytápěné garáži, 
můžete jej v zimě výhodně použít k očištění spodku auto-
mobilu a rychle ostříkat nabalenou sůl. 
Dokoupit je možné kartáč pro čistění oken a vodou omy-
vatelných fasád, rotační kartáče na automobily, pískovací 
sadu na čištění zkorodovaných povrchů za mokra, ošet-
řování kovových zahradních laviček, plotů a podobných 
konstrukcí a mnoho dalších doplňků, které z vysokotla-
kých čističů STIHL tvoří všestranné pomocníky. 
Uvedené stroje si můžete prohlédnout a vyzkoušet 
v Litoměřicích u společnosti KIS plus, a.s. a nyní po-
řídit za mimořádně výhodné ceny se slevou až  3900,- 
Kč. Společnost KIS plus, a.s. zajišťuje záruční i po-
záruční servis a také Vám nabídne veškeré potřebné 
příslušenství a poradenství.

MNOHOSTRANNÝ POMOCNÍK 
PRO DŮM A ZAHRADU


