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TISKOVÁ ZPRÁVA 

2022-05-31 

 

KULTURA V KVĚTNU PŘINESLA KRÁSU, ŽENSKOST A HUMOR 

Májový fotokoutek, spousta okouzlujících žen, sympatičtí muži, roztomilí 

domácí mazlíčci, zvučná jména na prknech litoměřického divadla… Aneb co se 

v květnu událo pod střechou Městských kulturních zařízení v Litoměřicích? 

MKZ Litoměřice začínají květen stylově – první máj – to je lásky čas a také 

čas polibků pod rozkvetlými stromy. Na nádvoří hradu během prvního květnového 

víkendu zazářila májová výzdoba. Poprvé tak mohli návštěvníci hradu využít 

fotokoutku a zasoutěžit si o zajímavé ceny. „Takových spontánních nápadů není 

nikdy dost. Věříme, že se nejen náhodným kolemjdoucím naše májová výzdoba 

líbila, stejně jako možnost využít v tento den zdarma prohlídky Expozice českého 

vinařství,“ řekla s úsměvem Michaela Mokrá, ředitelka MKZ Litoměřice. 

Každý, kdo má rád ženskost, módu, krásu, šperky, musel být v květnu 

potěšen akcí MADE IN JABLONEC, kterou uspořádala Městská kulturní zařízení 

v Litoměřicích poprvé. Na hradním sále Kulturního a konferenčního centra 

proběhla módní přehlídka modelů z kolekcí oděvních firem a salónů, doplněných 

bižuterií a bižuterními aplikacemi. Přehlídka představila to nejlepší, co v tomto 

oboru v České republice existuje, a setkala se tak s velkým úspěchem.  Všechny 

modely představily finalistky soutěže Miss ČR. V rámci večera vystoupila 

zpěvačka Eliška Lüftnerová a Jiří Knotte večer zpříjemnil svými klavírními tóny. 

Premiéra této prestižní módní přehlídky trendů v módě, bižuterii a ve šperkařství 

byla jedinečná a dala v plné míře průchod ženskosti, umění a fantazii… 

MUZIKÁLY NARUBY – nový hudební projekt, který vznikl teprve před 

několika měsíci, do Litoměřic přivezli Josef Vágner, Petr Ryšavý a Jan Kopečný. 
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Tři sympatičtí muži předvedli své kouzlo osobnosti a potěšili všechny muzikálové 

fanoušky. Na velkém sále Kulturního centra se ve čtvrtek 19. května odehrála 

dvouhodinová hudební show, během které zazněly ty největší hity z české 

hudební produkce. 

Neméně nadšení byli diváci také z několikrát odkládaného představení 

PARTIČKA. Michal Suchánek, Richard Genzer, Michal Novotný a Jakub Kohák 

opět nezklamali litoměřické publikum a předvedli show plnou humoru.  

Divadlo Karla Hynka Máchy se v květnu doslova otřásalo pod potleskem 

hned několika zvučných představení. Odehrálo se odložené představení EDITH 

PIAF se Světlanou Nálepkovou. Na scénu přišla hned několikrát Základní 

umělecká škola v Litoměřicích. Dočkali se i fanoušci Divadla Ungelt – Pavla Lišky 

a Jiřího Langmajera při představení Housle. A na závěr – poslední květnové 

pondělí zazářila v romantické komedii NA ZLATÉM JEZEŘE Simona Stašová. 

Květen se zkrátka vydařil. Na řadu nyní přichází pozvánka Divadla Karla Hynka 

Máchy na žhavou novinku letošního léta – LETNÍ SCÉNU. Více informací na 

www.mkz-ltm.cz.  

Největším tahákem Kina Máj v květnu byl film z produkce Marvel studia –  

Doctor Strange. Na promítání tohoto filmu dorazilo do litoměřického kina 1500 

diváků. Ani to ale nepomohlo květnové návštěvnosti. Po úspěšném dubnu je totiž 

květen zklamáním. Poněkud slabší nabídka filmů byla doplněna reprízami. 

Nicméně Kino Máj vyhlíží na červen skvělé projekce. A navíc ve spolupráci se SŠ 

Litegra se kino proměnilo ve svět plný Mimoňů, kteří na filmové plátno přijdou 

právě na konci června. 

Nejvýznamnější květnovou událostí na výstavišti Zahrada Čech je 

bezpochyby MEZINÁRODNÍ VÝSTAVA PSŮ VŠECH PLEMEN, která se konala 21. 

a 22. května. Událost pro milovníky psích mazlíčků ani letos nezklamala. 2900 

psů, 280 plemen, vystavovatelé i porotci nejen z Čech, ale i ze zahraničí. Poprvé 
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se akce konala pod hlavičkou Českomoravské kynologické unie. Soutěžilo se 

například o nejlepší štěně, nejlepšího veterána, nejlepšího dorostence nebo 

nejlepší pár psů. Hodnocen byl nejlepší pes výstavy v sobotu, nejlepší pes výstavy 

v neděli a ocenění nakonec získal i nejlepší pes celé výstavy. Tím se stal 

Gordonsetr.  

„Než se nám návštěvníci rozjedou na dovolené, zveme je na červnové akce, 

kterých je ve všech střediscích požehnaně. Každý si určitě přijde na své,“ zve 

Michaela Mokrá. „Uniknout by vám neměla tradiční vinařská akce Litoměřický 

hrozen nebo beseda s Janem Hřebejkem. Do divadla zamíří Richard Krajčo a David 

Švehlík s úspěšnou hrou Deštivé dny,“ dodala. Zahrada Čech zve dále nejen na 

GASTRO FOOD FESTIVAL a POUŤ, ale také na Hasičské slavnosti a první ročník 

SENIOR FESTIVALU.  

 

Zpracovala: Daniela Kekrtová 
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