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VINOBRANÍ A ZAHRADA ČECH – NEODDĚLITELNÁ SOUČÁST LITOMĚŘICKÉHO
PODZIMU

Vinobraní Litoměřice a tradiční podzimní Zahrada Čech, dvě stěžejní akce roku
2022, jsou za námi.
Podzimní Zahrada Čech – na litoměřickém výstavišti se konala již po čtyřicáté
šesté. Probíhala opět v šesti dnech, od pátku 9. až do středy 14. září. Velký ohlas sklidila
expozice v pavilonu A, která se nesla v duchu oslav 200 let Divadla Karla Hynka Máchy.
Na scéně se objevily hvězdy české hudební scény jako je Leona Machálková, Petr Rezek,
Jakub Smolík, Pavel Vítek nebo Josef Vágner. A přitáhla do Litoměřic více než 52 tisíc
lidí.
Vinobraní – jedna z největších a nejoblíbenějších akcí města začala v sobotu
úderem 10. hodiny a vystrašila mírným deštíkem, a končila o půlnoci. Na hlavní scéně
Mírového náměstí nás celým dnem provázeli moderátoři Sonia Edde a Martin Čermák.
Vystoupili Adam Mišík, Verona, Pepa Vojtek &Trio Inflagranti, Děda Mládek a Illegal Band
a další. A tak nejen ve večerních hodinách bylo náměstí doslova zaplavené skandujícími
návštěvníky. Program byl pestrý a každý si mohl najít to své. Hojně navštěvované byly i
další scény litoměřického vinobraní – hradní nádvoří, divadelní nádvoří, Kino máj,
Baronka, Tržnice Felixe Holzmanna a Dominikánské náměstí. A to vše zdarma.
Nejen velkými akcemi žily Litoměřice v září. Zakončili jsme Litoměřické varhanní
léto. 31.ročník v katedrále sv. Štěpána zahájili Páni z Kalicha a tři mladí talentovaní
varhaníci. V rámci dalších třech koncertů zazněly například tóny Ave Maria a představili
se další renomovaní varhaníci z Česka a Polska.
Na Hrad zavítala legenda české kriminalistiky, špičkový vyšetřovatel plukovník
Josef Lottes a jeho přednášku si nenechala ujít stovka návštěvníků.
MKZ v Litoměřicích
Na Valech 2028
412 01 Litoměřice
t. 416732805

doručovací adresa
Tyršovo nám. 68
412 01 Litoměřice

Zapsaná v ŽR
MÚ Litoměřice
pod č. 0076472/08

IČ 44557141
DIČ CZ44557141
BÚ 2108379832/2700

e. sekretarka@mkz-ltm.cz w. www.mkz-ltm.cz

Divadlo Karla Hynka Máchy navštívil Milionový údržbář. Agentura Harlekýn
přivezla v do litoměřického divadla hru s Veronikou Freimanovou a Petrem Nárožným v
hlavních rolích. Situační komedie založená na dialogu jednoznačně návštěvníky nadchla,
o čemž svědčil i dlouhý závěrečný potlesk, který zněl z vyprodaného sálu.
Nejúspěšnějším filmem měsíce září se stal několikrát odkládaný film Petra Jákla,
Jan Žižka. Tento titul shlédlo v Litoměřicích 1292 diváků. Měsíc září se nesl i v kině ve
znamení litoměřického vinobraní. Zatímco minulý rok byly vybrány filmy s vinařskou
tematikou, v letošním roce kino zvolilo filmy s ohledem na úspěšnost v době jejich
uvedení do kin, a to za speciální cenu 70 Kč. Do Kina Máj přišlo 738 diváků.
A kam vyrazit v říjnu za kulturou? Pro vášnivé cestovatele je tu akce Zcestfest,
která se koná 15. října na Hradě Litoměřice. V ten samý den je milovníkům čtyřnohých
miláčků určena Krajská výstava psů na výstavišti Zahrada Čech. Čeká nás také koncert
Pavla Šporcla. Do divadla za dobrými skutky a kulturními zážitky. V říjnu se bude konat
již 12. divadelní benefice ochotnických souborů.

Zpracovala: Daniela Kekrtová
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