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Napsali nám do redakce
Vážení čtenáři,
v této rubrice publikujeme vaše vybrané příspěvky, dotazy,
připomínky či návrhy. Nezveřejňujeme příspěvky
vulgární a zjevně nepravdivé. V případě pochybností
rozhoduje šéfredaktor.

Senioři se pobavili
Libochovice – 30. dubna se
v Domově důchodců Libochovice, jednom ze zařízení Centra
sociální pomoci Litoměřice,
konalo tradičně stavění májky
a čarodějnická zábava.
V dopoledních hodinách se
před budovou zdobila májka,
kterou si uživatelé zdobili sami. K tomu všem hrála muzika
a byla vidět spokojenost s
krásným slunečným dopolednem.
Po ozdobení se májka za
potlesku přítomných postavila.
Před budovou domova nám
dělá okrasu a lidé na ni dohlížejí, aby ji někdo neodnesl.
Odpolední program nám
zahájil muzikant Fröhlich se
zpěvačkou Růženkou. Po odehrání první série písní se zde
objevily i čarodějnice a všichni
to pěkně na parketu rozparádili. Po tanci vyhládlo, a tak
přišel k chuti opečený vuřtík.
Uživatelům domova se zábava
líbila, přispěla k tomu hlavně
muzika, která hrála jejich oblíbené písničky.
Andrea Krčmářová

Svoje stručné náměty zasílejte na e-mail
litomericky@denik.cz, nebo na adresu redakce
Mírové nám. 28, Litoměřice, 412 01.
Redakce si vyhrazuje právo příspěvky krátit.

Fond podpořil hospic

VÝBĚROVÁ KOMISE. Zleva Marek Matějka, Josef Matějka a Petra Čopová. Foto Alena Volfová
V. Žernoseky – 80 tisíc mezi 3
žadatele rozdělila na zasedání
výběrová komise Nadačního
fondu Evy Matějkové. 30 tisíc

dostal Hospic sv. Štěpána v Litoměřicích na pokračování
kvalitní hospicové péče o nevyléčitelně nemocné pacienty.

„Podporu pro vás zopakujeme,“
řekl předseda výběrové komise
Josef Matějka. Více najdete na
www.nfem.cz.
Alena Volfová

Pehe a Rakušanová mluvili v knihovně o populismu
Litoměřice – V Knihovně K. H.
Máchy proběhla debata s Lídou Rakušanovou a Jiřím Pehe
o současných médiích i jejich
vývoji od 89. roku. Knihovna
hosty pozvala i na Gymnázium
J. Jungmanna, kde diskutovali
se studenty vyšších ročníků.
Charakter debat se lišil, studenti se víc zajímali o média
za komunismu a v roce 1989.
„Knihovna setkání zajímavých
osobností neorganizuje poprvé
ani naposledy. Bude i nadále
zvát hosty knihovny také na
střední školy,” vysvětluje programový pracovník knihovny
Jakub Švácha.
Celou debatu můžete zhlédnout on-line na youtube.com
po zadání klíčových slov „Litoměřice – Lída Rakušanová,

SMÍCH I ZAMYŠLENÍ budily teze diskutujících. Zleva Lída Rakušanová, Milan Klenor a Jiří Pehe. Foto Archiv Knihovny K. H. Máchy

Jiří Pehe.“ Debatující zodpověděli i tyto otázky: jak čelit fake
news, jak je rozpoznat a jak
přistupovat k „alternativním
informacím“, kdo za nimi stojí
a jaké mají jejich autoři cíle.
Jiří Pehe na setkání varoval
před nebezpečím populismu.
„Rychlost a nepřehlednost
vzbuzuje nostalgie po starém –
přehledném,“ uvedl. „Když vyjde zpráva, že Evropská unie
nám zakáže Ř, protože je
špatně vyslovitelné, tak je
každému jasné, že je to nesmysl,” uvedla příklad falešné
zprávy Lída Rakušanová.
Pořad moderoval publicista
Milan Klenor, původně avizovaný třetí host Vladimír Kučera se ze setkání omluvil.
Ivana Červinková

