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Aktuality

6. den Městských slavností: Po hymně rozezněla náměstí Litoměřická
Několik stovek lidí dorazilo i přes chladné počasí a ocenilo famózní výkony jak
Litoměřického festivalového sboru vedeného sbormistrem Romanem Pallasem, tak
teplických filharmoniků v čele s dirigentem Jiřím Knottem.

Pátý den oslav představil dvě století, tančilo se a zpívalo
Ve znamení nezapomenutelných vystoupení se nesl i pátý den oslav města.

Oslavy pokračují, čtvrtý den školáci představili další tři století
Ve znamení šestnáctého, sedmnáctého a osmnáctého století se dnes nesla nezapomenutelná
představení žáků litoměřických škol na Mírovém náměstí.

3. den Městských slavností: Školáci perfektně ztvárnili tři století
Zhruba čtyři desítky dětí ze 6. až 9. třídy Základní školy Ladova vrátily publikum do 13.
století, v němž Přemysl Otakar I. udělil Litoměřicím městská práva.

Rekord byl pokořen. Do nejpočetnějšího přípitku vínem se zapojilo 2
141 Litoměřičanů
V Litoměřicích byl dnes pokořen rekord v největším společném přípitku místním vínem.
„Říkal jsem si, že by bylo krásné a symbolické, kdybyste dosáhli na číslo 800.

Oslavy 800. výročí
DEFILÉ LITOMĚŘIČANŮ, VIDEOMAPPING, ALE I POKUS O REKORD

Den otevřených památek zve k návštěvě zajímavých objektů
Celkem sedmnáct objektů, z nichž některé nejsou běžně veřejně přístupné, lze navštívit a
prohlédnout si již v sobotu 7. září od 9 do 17 hodin. Město Litoměřice se i letos připojuje ke
Dni otevřených památek, který se koná v rámci Dnů evropského dědictví.

Výstava Fotografové městu vernisáž 5.9.2019
6.9. – 2. 10.2019
Vernisáž 5. 9. 2019 v 16 hodin v Hradní galerii Kulturního a konferenčního centra
Jako příspěvek k oslavám výročí 800 let města připravilo 11 fotografů fotografickou výstavu
na téma Litoměřice. Celkem bude ke zhlédnutí asi třicet fotografií, které nechají vyniknout
osobitý fotografický styl každého autora.

Otevřené vinné sklepy budou poprvé i v Litoměřicích
Vinařská akce Otevřené sklepy Žernoseky, Žalhostice, Lovosice, Třebívlice, mění svůj název.
Nově do něj přibudou Litoměřice. Pro milovníky vína z Litoměřic to znamená dobrou zprávu.
Poslední srpnovou sobotu mohou ochutnat vína z Klášterních vinných sklepů, prohlédnout si
tyto sklepy pod klášterem v ulici Velká Dominikánská a poslechnout poutavý výklad
sklepmistra Vladimíra Šuhájka.

19. Filmový festival Litoměřice - Touha a vášeň
Diváci budou moci zhlédnout přes 20 filmů, ve kterých budou touhy a vášně různých podob.
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