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Robotka na
stopu Matylda je
pelhřimovskou
celebritou

LITOMĚŘICKO ČESKO SVĚT

Kniha mapuje 20 let Řehlovic
Umělci ze střední Evropy
se potkávají ve vísce na
kraji Českého středohoří.
Řehlovické kulturní centrum řídí Litoměřičanka.
JAROSLAV BALVÍN

Řehlovice – Dvacet svíček na
dortu brzy sfouknou v kulturním centru na hranici ústeckého, litoměřického a
teplického okresu. „Vyklidnit
se“ na postupně obnovovaný
řehlovický velkostatek jezdí

čeští i němečtí umělci rádi.
Svědčí o tom právě vydaná
bilanční kniha o tamních
letních sympoziích nazvaná
Někde v Čechách. Trvalým
bydlištěm umělců z české
strany jsou nejčetněji Litoměřice, ostatně je odsud i
sama duše centra Lenka Holíková.
Na ose Řehlovice – Litoměřice během let vyrostla
spolupráce kulturního centra
s dalšími městskými organizacemi jako Galerie Ve Dvoře,

„ZUŠka“ nebo Diakonie.
Společně s touto neziskovkou se kulturní centrum už
pátým rokem dělí o dobrovolníka z Německa. Letos je
jím 19letý Joris Baumann.
„Během dne pomáhá v Diakonii tělesně a duševně postiženým, po večerech pracuje na projektech, se kterými se vrhneme do nové sezony,“ popisuje Holíková.
Česko-německo-anglický
titul ještě voní tiskárnou.
Jedna kopie je k prohlédnutí

ve Fér Kafe v parku V. Havla,
další je k vypůjčení v litoměřické knihovně. Prohlédnout
zdarma si knihu můžete také
na webu www.kcrehlo.cz.
Texty do ní přispěli umělci a
kulturní manažeři, kteří dění
v Řehlovicích sledují už
dlouho. Jako ředitel ústeckého gymnázia a zdejší místostarosta Alfréd Dytrt nebo
renomovaná spisovatelka
Radka Denemarková.
Držitelka několika cen
Magnesia Litera má Holíko-

vou za velkou osobnost.
Podle ní totiž každodenní
činností ukazuje, že lidé nesmějí přestat doufat v humánní svět. „Už mnoho let
prací v Řehlovicích definuje,
které pojmy a hodnoty se
nabízejí v boji o liberální,
otevřenou společnost: rovnost, spravedlnost, demokracie, vzdělání, vícejazyčnost, rozmanitost, solidarita,“ nešetří obdivem k duši
centra autorka Peněz od
Hitlera.
...2

OPRAVUJÍ STŘECHU KASÁREN V TEREZÍNĚ
ZŘÍCENÍM do ulice hrozí
střecha Žižkových kasáren
v Terezíně. Z havarijního
stavu ji nyní dostávají dělníci litoměřické firmy Hlaváček. Na akci získal v listopadu Terezín dotaci ministerstva kultury (MK) 1,5
milionu korun. Náklady do
konce roku vypočítal vedoucí odboru rozvoje, výstavby a správy majetku
Radek Keřka na 2,5 milionu,
milion tedy zaplatí město.
To podá žádost o další dotaci na MK v Programu záchrany architektonického
dědictví na další finance
nutné k revitalizaci střechy.
Dělníci neopravují část
střechy zřícenou při loňské
vichřici, ale tu na opačné
straně kasáren. „Ta by se
totiž mohla zřítit do obydlené Revoluční ulice,“ vysvětlil Keřka, proč byla tato
strana pro město prioritou.

LITOMĚŘICKO
VČERA
Bouralo se na
dálnici i ve městě
Litoměřicko – Nepozornost
řidičů stála za včerejšími dopravními nehodami. V časných ranních hodinách došlo
k nehodě na 52 km na dálnici
D8 u Lovosic, kdy řidič osobního vozu naboural do středových svodidel. Kolem poledne pak došlo ke srážce
vozidel na Mírovém náměstí
v Litoměřicích. (mk)

LITOMĚŘICKO
DNES
Rozhodněte
o dopravě ve městě
Litoměřice – Přijďte tvořit
vize dopravy do roku 2050.
Již dnes se v Hradu od 17 hodin uskuteční veřejné fórum
s názvem „Litoměřice dostupné všem? Jaká bude doprava do roku 2030+? Zároveň se dozvíte i zajímavosti o
sběru dat o dopravě v Litoměřicích a Plánu udržitelné
městské mobility. (mk)

Číslo dne

160

klientů terénního
programu pomůže
ošetřit dar zdravotnického materiálu, který Naději
věnovala Lékárna
U Aeskulapa.

Foto: Deník/Karel Pech

Byl jsem zbabělec, řekl u soudu
známý zabitého mladíka
Ústecký kraj – Další nové
kapitoly dostává příběh hororové vraždy, která se odehrála letos v lednu u Bitozevsi na Lounsku. Dva mladíci tady umlátili a mačetou
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posekali svého vrstevníka.
U krajského soudu vypovídal
svědek, který viděl, jak agresoři oběť napadli. „Nepomohl
jsem mu, stál jsem tam jako
zbabělec,“ řekl u soudu. ...3

Politici to s Facebookem neumí
Ústecký kraj – Dobrý služebník, ale špatný pán. V Ústeckém kraji se množí případy, kdy politici a další veřejné
osoby neumějí pracovat se
sociálními sítěmi, například

se svým profilem na Facebooku. To jsou i případy rasistického komentáře náměstka hejtmana Jaroslava
Komínka ohledně jeho cesty
do Egypta, kontroverzní pří-

spěvek ředitele teplického
gymnázia, statusy ústecké
buňky ANO, které je následně editovalo. Někteří nátlak
médií navíc nevydrželi a komentář smazali.
...3

SVĚT
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Putin chce
celé Azovské
moře

Jídlo ze cvrčků? Stát
zpřísní kontroly
potravin z hmyzu

Bernardo Bertolucci
dotančil své
poslední tango
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Mladého florbalistu pobodali,
spoluhráči vyhlásili sbírku

Tipy
deníku

V divadle zazní jazz i vážná hudba

Sportovec kvůli napadení
přišel o část nohy.
Útočník čeká na soud
ve vazební věznici.

středa 28. listopadu od 19 hodin

Nejen jazzová,
ale i současná
vážná i lidová
hudba zazní v
podání tří výrazných
osobností české hudební scény v Divadle
K. H. Máchy v Litoměřicích. Na všechny milovníky rozmanitých
hudebních žánrů, ale

především jazzu, čekají
pánové Michal Nejtek,
významný skladatel
soudobé hudby a klavírista v kapele Michala Pavlíčka, Miloš
Klápště, mladý a nadějný kontrabasista a
Michal Wróblewski –
jazzový saxofonista,
improvizátor.

KAMILA MINAŘÍKOVÁ

Proběhne listování s Dopplerem
Doppler,
hlavní hrdina
knihy, spadne
v lese z kola a
začne přemýšlet o
svém životě, který mu
připadá moc pilný.
Svou hlubokou osobní
krizi řeší tím, že opustí
ženu a děti a přestěhuje se do lesa, kde mu

společnost dělá jen losí
mládě. To je příběh,
který si můžete přijít
poslechnout do dočasného stanoviště Kulturního domu Říp na
náměstí Jana z Dražic v
Roudnici n. L. V programu účinkují Lukáš
Hejlík a Pavla Dostálová.

Krátce
Mladí muzikanti vzdali poctu
sv. Cecílii i republice
Litoměřice – Na prvním koncertu v novém školním roce se litoměřické veřejnosti představili žáci
základní umělecké školy. Stalo se tak minulý
čtvrtek v Máchově divadle, přesně v den svátku
sv. Cecílie. Na pódiu se v průběhu večera vystřídalo více než 30 účinkujících. Zněly skladby českých klasiků, ale i lidové písně. V druhé části
koncertu předvedli své schopnosti v „mezinárodním“ repertoáru pokročilejší žáci. O skvělou tečku
za koncertem se v závěru postaraly klavíristky
Terezka Neužilová a Magda Pallasová, jejichž výkony ocenili diváci velkým potleskem. Obě „malé
velké muzikantky“ už několikrát úspěšně reprezentovaly Litoměřice a místní ZUŠ na krajské i
celostátní úrovni. (zim)

www.litomericky.denik.cz/tipy

středa 28. listopadu od 18 hodin

TALENTOVANÁ Jasmína van Vegchel předvedla
na koncertě klavírní skladbu B. Martinů „Kolombína
tančí“. Foto: M. Zimmer

Ústecký kraj – Letošní sezonu se florbalové družstvo
kadaňských Katů musí vyrovnat s větší výzvou, než
jsou soupeři z jiných týmů.
Na začátku listopadu se hráč
kadaňského A týmu Radek
Zelinka stal obětí bezdůvodného násilí. Agresor mladého
hráče pobodal na ulici a přímo ohrozil jeho život. Vyrovnat se s následky vážného
zranění mu chtějí pomoci
spoluhráči. Odehráli benefiční utkání a pořádají sbírku.
Nešťastná událost se stala
na začátku listopadu v Plzni.
„Na Klatovské třídě byla napadena skupina osob ze
strany tří cizinců. Jeden z cizinců náhle vytáhl nůž, kterým 27letému muži způsobil

bodnořezná poranění v oblasti levé poloviny trupu. Pobodaný muž byl s závažným
zraněním převezen do nemocnice,“ popsala incident
mluvčí plzeňské policie Markéta Fialová.

REKONVALESCENCE
POTRVÁ DLOUHO
Zelinkův stav byl a nadále
zůstává vážný a čeká ho
dlouhá rekonvalescence.
„Bohužel, při zákeřném útoku utrpěl Radek taková poranění, v jejichž důsledku mu
musela být amputována část
dolní končetiny a vážně postiženy jsou důležité vnitřní
orgány,“ uvedlo ve svém
prohlášení vedení klubu FBC
DDM Kati Kadaň.
S překonáváním celoživotních následků chtějí muži
pomoci jeho spoluhráči a
sportovní fanoušci. „Dostali
jsme povolení uspořádat
sbírku pro Radka a vytvořili
transparentní účet. Její výtě-

žek bude věnován na jeho
léčbu, rekonvalescenci a návrat do běžného života,“ vysvětlil šéf kadaňských Katů
Jiří Štěrba. Na zápasech dostanou návštěvníci příležitost i přispět do kasiček.

O aktuálním stavu
sbírky i možnostech jak
pomoci, se lidé dozvědí
z oficiálního Facebooku
florbalistů FBC DDM
KATI KADAŇ. Číslo
transparentního účtu
je 286632969/0300.
Klub se zároveň rozhodl, že
se vzdá do konce sezony
veškerých svých výtěžků z
domácích utkání ve prospěch
sbírky. Vlnu podpory a solidarity vnímají spoluhráči
navzdory sportovní rivalitě i
od dalších klubů klubů z regionu. Vyvěšují transparenty
na svých zápasech a pomá-

hají i finančně. „Výrazně nás
podpořil třeba chomutovský
klub, ale i další. Jsme všichni
jedna velká rodina a víme, že
Radek bude peníze potřebovat,“ doplnil Štěrba. Další finance by mohlo přinést i
nadcházející mistrovství
světa ve florbalu v Praze. Kadaňský klub o možné pomoci
pro Zelíčko, jak spoluhráči
kamarádovi přezdívají, jedná
s Českou florbalovou unií.
Devatenáctiletý útočník,
který je původem z Ukrajiny,
mezitím čeká ve vazbě na
soud. Státní zástupce totiž
nevyloučil, že existuje riziko,
že by muž utekl, skrýval se
nebo nadále páchal trestnou
činnost.
„Obviněn je ze zvlášť závažného zločinu vraždy ve
stadiu pokusu,“ dodala k obvinění Markéta Fialová.
V případě odsouzení mu
hrozí až osmnáct let vězení.
Dva jeho společníci obvinění
nebyli.

ZAČNE REKONSTRUKCE MOSTU

PODEPSÁNO. Na radnici ve Štětí byly včera slavnostně podepsány smlouvy mezi Ústeckým krajem, městem Štětí, papírnou Mondi Štětí a zhotovitelem rekonstrukce štětského
mostu, společností Strabag. Dlouho očekávaná rekonstrukce
mostu přes Labe, který je důležitý nejen pro běžnou dopravu,
ale také pro zásobování papírny po železniční vlečce, začne nej-

později v červnu příštího roku. Společnost Strabag vyhrála ve
výběrovém řízení na stavební práce s nabídkovou cenou 197,1
milionu korun, z toho podíl Ústeckého kraje činí 181,6 milionu, město Štětí uhradí 9 milionů a Mondi Štětí 6,5 milionu. Nejzazší termín ukončení stavby je v srpnu 2020. Výluka vlečky
by měla trvat 7 měsíců. Foto: Deník/Karel Pech

Nová kniha mapuje 20 let řehlovického kulturního centra
Pokračování ze strany 1
Uchopení česko – německých vztahů, kterými se pro
svůj „majstrštyk“ inspirovala
i uznávaná literátka, je v
současnosti něčím běžným.
Jak ale Holíková připomíná,
s pořádáním česko – německých uměleckých sympozií se v sudetské vísce v
roce 1999 začínalo ztuha.
„Než jsme začali, tak mi
bylo řečeno, že zde Němci

nejsou vítaní: prý tady lidem
s německou espézetkou rozbili okénko od auta,“ ohlíží
se. Ji ale fascinovala pohnutá
400letá historie bývalého
velkostatku pánů z Bílé, v
jehož držení se vystřídali Židé, Němci i Češi a pak mu
dali na frak komunisti.

KONTAKT S NĚMCI
V Řehlovicích Holíková
„šprechtí“ ostošest. Ale i v

domovských Litoměřicích je
kulturní manažerka a keramička, jež u našich západních sousedů studovala,
často v kontaktu s Němci,
kteří se tu natrvalo nebo
nakrátko usadí.
Jedním z nich je i sociolog
z Lipska André Schmahl,
který jako rodilý mluvčí učí
na Základní škole U Stadionu. Ten přispěl mezi jinými
na odkoupení části bývalého

statku, jenž dosud výhradně
vlastní rodina Holíkova.
Schmahl, Holíková a další se
právě sdružují ve spolku
Kulturdača, má to přinést
větší možnosti financování
aktivit centra.

ČAS NA SOUSTŘEDĚNÍ
V nově vydané knize
Schmahl tento zvláštní pojem, který možná nahradí
ten dosavadní, „kulturní

LENKA HOLÍKOVÁ. Foto: J. Balvín

centrum“, popisuje v kontrastu k „fastfoodovému“
vnímání i praktikování
umění ve velkých kulturních
centrech jako Praha, Drážďany nebo Ústí.
„Dača je venkovské sídlo
umělce z města, kde se vymaní ze změti neustálých
dojmů. To mu umožní čas
na reflexi a soustředěnou
práci,“ popisuje učitel němčiny.
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