TISKOVÁ ZPRÁVA
2022-05-02
PRAVIDELNÉ OHLÉDNUTÍ MKZ LITOMĚŘICE ZA UPLYNULÝM MĚSÍCEM

Městská kulturní zařízení v Litoměřicích věnovala dubnový program
milovníkům přírody, zahrádkářům, ale i vinařům a seniorům. Nejvýznamnější akcí
tohoto měsíce byla jarní Tržnice Zahrady Čech.
Na tři sta českých i zahraničních firem, výrobců a vystavovatelů z oblasti
zahradnictví, stavitelství a bydlení se po dvouleté odmlce předvedlo v plné síle
návštěvníkům výstaviště Zahrady Čech v Litoměřicích. Letošní již 34. ročník
výstavy TRŽNICE ZAHRADY ČECH, který se konal od 6. do 10. dubna, se nesl
v duchu Velikonoc. Výstavu provázel bohatý kulturní i doprovodný program.
Vystoupila Kateřina Brožová, dětské pěvecké sbory nebo Monika Sommerová a
Štěpán Piller. Velmi oblíbená byla expozice v pavilonu A, kde návštěvníky zaujaly
zejména ukázky tradičního pletení pomlázek a zdobení kraslic.
V sobotu 2. dubna se na Hradě Litoměřice konal Velikonoční jarmark.
Jarmark s jarní tematikou, i když za aprílového počasí, nadchl návštěvníky
příjemnou atmosférou, nabízel k prodeji jarní dekorace, velikonoční výrobky a
tvořilo se v jarních výtvarných dílničkách.
Největší návštěvností v měsíci dubnu se pyšní taneční věneček, který
zakončoval Taneční kurzy z podzimu. S velkým úspěchem se setkalo i vystoupení
Marie Rottrové, které si nenechalo ujít více než 400 diváků.
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Kulturní a konferenční centrum patřilo seniorům v dubnu hned dvakrát.
Konalo se zde tradiční Taneční odpoledne a koncert nejslavnější jihočeské
dechovky Babouci, který navštívilo více než 100 návštěvníků.
22. a 23. dubna proběhl jubilejní 20. ročník Vinařských Litoměřic.
Nejprestižnější výstavy moravských a českých vín se zúčastnilo několik desítek
vinařů především z Čech a Moravy, ale i ze zahraničí. V soutěži bylo přihlášeno
666 vzorků od 115 vinařů. Vinařské Litoměřice organizuje již tradičně společnost
Ortopedické centrum, ve spolupráci s městem Litoměřice, Městskými kulturními
zařízeními v Litoměřicích a Cechem českých vinařů. Akce s velmi bohatou historií
má i letos svého šampiona. Stalo se jím Chardonnay výběr z hroznů 2019 z
Vinařství Černoch Bzenec. O tu správnou atmosféru se na Vinařských
Litoměřicích postarala cimbálová muzika Slovácko s Jožkou Šmukařem.
Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, která mají pod svou hlavičkou také
Kino Máj, se rády pochlubí významným oceněním. V prvním čtvrtletí se totiž
litoměřické kino umístilo na 5. místě v žebříčku jednosálových kin v Čechách! Kino
Máj navštívilo v dubnu 8.500 diváků. Proto právem hodnotí vedení kina duben
jako nejúspěšnější měsíc tohoto roku. Dvěma filmům z české produkce se
dokonce podařilo překročit návštěvnost 1.000 diváků.
Za zmínku stojí, že 18. dubna se v Kině Máj uskutečnilo promítání pro
ukrajinské děti v jejich rodném jazyce. Promítnuta byla pohádka Zajíček Petr bere
do zaječích.
Jarní měsíce jsou každoročně ve znamení sportovních a adrenalinových
filmů ve festivalu Expediční kamera. Předposlední den v měsíci tomu nebylo jinak
ani letos.
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Zcela vyprodat litoměřické Divadlo Karla Hynka Máchy se povedlo díky
představení Můj báječný rozvod s Eliškou Balzerovou. V dubnu ovšem lákalo
diváky i představení Divadla Palace Plnou parou nebo Půjdeš mi za svědka od VIP
Art Company.
A na co lákají MKZ Litoměřice návštěvníky v květnu? Květen bude zábavný
a jedinečný. Zejména ženy by si neměly nechat ujít netradiční formu módní
přehlídky s názvem MADE IN JABLONEC, která se uskuteční 12. května na
hradním sále. Do divadla zavítá Simona Stašová a výstaviště Zahrady Čech zaplní
milovníci čtyřnohých miláčků. Konat se zde totiž bude Mezinárodní výstava psů.

Zpracovala: Daniela Kekrtová
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