
Oslavy 800. výročí vzniku města Litoměřice - 2019 

Zápis z jednání aktérů v kultuře a cestovním ruchu 

 

konaném dne 13.6. 2018 od 15,30h v zasedací místnosti Domu kultury v Litoměřicích 

 

Přítomni: 

Ing. Andrea Křížová, Ing. Eva Břeňová, Ing. Věra Kmoníčková, Paedr. Václav Hanč, Ph.D, Mgr. Petr Hermann, 
Miroslava Dolejší, Bc. Veronika Jelínková, Mgr. Ondřej Marek, Mgr. Marie Ouborná, Jana Štefániková,Mgr. Dominika 
Valešková, Mgr. Renata Kutina Vášová, Mgr. Hana Galiová, MgA. et MA Lenka Kahuda Klokočková, Tomáš Král, 
Zdeněk Kulda, Ing. arch. Vladimír Římal, Dana Gončarovová, JUDr. František Diviš, Mgr. Tereza Vitková, Mgr. Jiří 
Adámek, Roman Munčinský, Tomáš Sarnovský, PhDr. Filip Hrbek, Irena Štyrandová, Jana Váchová 

 

Jednání řídila: Ing. Andrea Křížová, Ing. Eva Břeňová 

Zapisovatel: Ing. Andrea Křížová 

Program: 

Projednání podnětů k organizaci oslav 800.výročí založení města Litoměřice s aktéry v oblasti kultury a 
cestovního ruchu 

 
Ing. Křížovou a Ing. Břeňovou byl představen hrubý koncept oslav 800. výročí založení města Litoměřice v roce 2019, 
jak vznikl v rámci interní pracovní skupiny. Všichni aktéři během dvouhodinového jednání přednesli své komentáře 
k návrhu, vlastní podněty a nápady na organizaci této významné události v roce 2019. K zapsaným bodům proběhlo 
v závěru schůzky hlasování o prioritách při realizaci této akce, kdy každý z účastníků měl k dispozici 6 hlasovacích 
bodů.  
 
Všem aktérům bude zápis zaslán a zároveň budou vyzváni k zaslání návrhů na 8 témat se symbolikou města, která 
budou v rámci scénáře oslav akcentována. Termín pro zpětné zaslání a následné vyhodnocení – 25.6. 2018 na email: 
dagmar.zelena@litomerice.cz 
 
8 tzv. „topů“ bude zapracováno do Výzvy veřejného výběrového řízení na zpracovatele Vizuálu pro oslavy 800.výročí 
vzniku města. Tato výzva bude zveřejněna na stránkách města Litoměřice a rovněž zaslána všem aktérům v kultuře a 
cestovním ruchu, které má odbor ŠKSaPP v adresáři k dispozici. 
 

námět

prioritní 

body

 8 příběhů (8 století) s tematikou místa ve města ve spojení s osobností města, doplněné o fotografie dobové, 

současné ve spojení s moderní uměleckou tvorbou místních výtvarníků - garant Knihovna K.H.Máchy

Tvorba "komiksu" pro děti - "Obrazy ze života Litoměřic" - spolupráce ZŠ / ZUŠ / DDM 3

Soutěž Máchovou stopou - téma 800 let města - jen pro studenty středních škol - spolupráce s pedagogy 1

800.výročí založení  - KNIHA

 
 

 
 

mailto:dagmar.zelena@litomerice.cz


námět

prioritní 

body

tradiční tržnice - místní podnikatelé, producenti ovoce a zelniny, lokální produkty, neziskové subjekty - sobota

Velký letní koncert litoměřických sborů - Václav Jindřich Veit  - sobota

videomapping - 8 století příběhů města - Stará radnice vers. Kalich 15/7 - sobota po koncertě

zapojení partnerských měst - neděle

vystoupení mateřských a základních škol - podium náměstí

vystoupení místních kulturních spolků na podiu náměstí v průběhu týdne

Vinobraní - pátek / sobota - ohňostroj

logo / slogan / vizuál /leitmotiv 13

oslavy ve více lokalitách města - Mostná hora (socha KHMáchy), altán Střelecký ostrov 9

koordinátor oslav 8

8 témat - symbolika města - Mácha, Labe, Babinský - anketa aktérů 8

mladé kapely / skate 6

výsadba stromu / vinné révy / jiné zeleně na počest vzniku města 6

8 století příběhů 6

Knižní stánek - veškeré vydané knihy o Litoměřicích 5

den litoměřických autorů 5

časové pouzdro 5

litoměřické pěvecké sbory společně včetně dětských sborů 4

sport ve městě 4

místní podnikatelé - lokální produkty - SPECIÁL k  800.výročí 4

pamětní předmět - např. sklářský výrobek (tradiční český materiál - místní rodáci J.Pačinek, J. Huňát) 4

zapojení církve 3

historické korzo / dobové obchody 2

dobové kostýmy 2

etapy vývoje města 2

Páni kluci - koncert náměstí 2

taneční  vystoupení / ohnivá show - místní taneční skupiny 1

ZUŠ day 1

fotokoutek 1

historické procházky městem 1

pohled zvenčí

dokument z oslav

galerie starostů

Oslavy 800. výročí založení města – městské slavnosti - 14.-21.září 2019

 
 

námět

prioritní 

body

výstavy lokálních autorů, spolků s tematikou 800.výročí vzniku města 8

otevření neveřejných prostor - radnice,  zákulisí DK, Městská věž, církevní památky atd… 8

besedy s rodáky 5

geocatching / naučná stezka 5

využití Citilights - výstavy / pozvánky na oslavy 800 let 4

fotografie na dlažbě - tématika 800. výročí města 3

sborník fotografií 3

Soutěž pro žáky/ studenty - foto / film o Litoměřicích 2

Knihovna - přednášky s tématikou výročí založení města 1

žáci ZŠ - Litoměřice TEHDY / DNES 1

Letní kino - filmy natočené v Litoměřicích

spolupráce s Oblastním muzeem, Severočeskou galerií výtvarného umění

výstavy místních autorů, fotografů atd…- prostory Hradu, DK, Divadla, radnice, nemocnice

výstavy / expozice - tematika 800.výročí 

 


