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MÁJOVÝ ŘEMESLNÝ JARMARK SE VYDAŘIL 

 

 „Jaro všude, kam se podíváš“ bylo motto Májového řemeslného jarmarku, který 

proběhl v sobotu 29.5. v atriu Kulturního centra. V čase od 10 do 17 hodin se mohli 

návštěvníci obohatit o pořádnou dávku jarní inspirace, shlédnout pohádku Sváťova 

dividla a relaxovat při melodiích litoměřické kapely No Name.Lt. 

 Nabídka byla velmi široká. Atrium zaplnilo několik tematicky laděných stánků. 

K zakoupení byly květinové dekorace, zahradní vazby, košíky, šperky z kovu nebo textilní 

výrobky. 

 Jarmarku ovšem dominovala keramika. „Mezi vystavovateli byli například Diakonie, 

Věra Janšovská z Knobložky, Zdeněk Zeman s dekorativní keramikou či Mirka Kadlecová 

z České Lípy s vitrážemi. S tradiční hrnčířskou keramikou z podhůří Krušných hor přijela 

Michela Valentová,“ shrnula Venuše Hlaváčková, produkční KKC. 

 Pozvání přijala i významná sklářská výtvarnice Lucie Šanovská z Tašova. Návštěvníci 

tak mohli zhlédnout její vitráže, šperky, Tiffany lampy a mnoho dalších krásných výrobků ze 

skla.  

 Zajímavá podívaná byla i na šikovné ruce krajkářek z Podřipska, které názorně 

předvedly a okomentovaly svou tvorbu. Pět podřipských krajkářek se pyšní i tím, že jsou 

zároveň držitelkami značky regionální produkt Českého středohoří – Podřipská krajka.  

 Malí návštěvníci se zabavili u výtvarných tvořivých dílniček a nechyběla ani živá 

zvířátka. 

 Májový řemeslný jarmark se tedy navzdory nevyzpytatelnému počasí vydařil. Vedení 

Městských kulturních zařízení se rozhodlo na něj v podobném duchu v srpnu navázat. „Čeká 

nás zábavné ukončení letních prázdnin. 28. srpna chystáme Den pro děti na Zahradě Čech. 

Mašinkou bude možné přejíždět mezi areálem Zahrady Čech a atriem Kulturního centra. 

Jarmark se tentokrát ponese v duchu pozdního léta. A návštěvníci se tak už teď mají na co 

těšit,“ řekla Michaela Mokrá, ředitelka MKZ Litoměřice. 
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