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Předprodej vstupenek na Zahradu Čech je dneškem zahájen
Předprodej vstupenek končí ve čtvrtek 12. září. Vstupenky je možno zakoupit a vyzvednout
pouze osobně. Informační centrum je otevřeno denně od 9:00 do 18:00 hod.

Unikátní podívaná: Dřevo pro opravu krovu Kalichu se bude do
Litoměřic plavit po Labi
Splavování konstrukčního dřeva určeného k renovaci krovu domu Kalich v Litoměřicích.

Jubilejní Pivní slavnosti jsou příslibem dobrého piva
Přípravy na Pivní slavnosti vrcholí. Již 10. ročník se uskuteční na Mírovém náměstí v sobotu
10. srpna.

Diváci, kteří přijdou na 7. ročník „Litoměřických svátků hudby“ se mají
opravdu na co těšit
Skladatele a dirigenta Jiřího Kabáta jsme požádali o zkomponování skladby k 800-ti letému
výročí založení města.

30 LET SVOBODY
Cílem oslav by měla být důstojná připomínka událostí 17. listopadu před 30 lety s důrazem
na ochranu tehdy vybojovaných hodnot - demokracie a svobody.

Muzeum Křišťálový dotek přichází i letos s novinkami
Unikátní muzeum doteků v Litoměřicích, které je jediné svého druhu na světě, přichází do
letošní sezóny s novinkami. Desítky skleněných otisků slavných osobností doplnila dlaň
tenisty Novaka Djokovice a cyklisty Petera Sagana.

Komentovaná prohlídka výstavy Thonetky
Komentovaná prohlídka výstavy Thonetky – svět ohýbaného nábytku s jejím autorem a
majitelem sbírky Tomášem Brejníkem.

Archiv veřejnosti zpřístupnil nejvzácnější dokumenty
Zakládací listina litoměřické kapituly sv. Štěpána datovaná k roku 1057, nejstarší městská
kniha nebo nejstarší dochovaná listina lovosického archivu z roku 1300.

Okruh církevních památek zve k návštěvě osmi míst
Za jeden voucher v hodnotě 150 Kč budou moci turisté až do 15. září vždy od úterý do
neděle navštívit osm památek.

Dun Dun již poosmé rozvibruje park Václava Havla
Odpoledne plné chutí, rytmů, tance a módy – to je africký festival Dun Dun. Osmý ročník
oblíbené akce se uskuteční 14. června od 13 hodin.
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