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Povodeň otestovala týmovou práci

Povodeň, která se nevyhnula
ani Lovosicím, prověřila sehranost krizového štábu. Ten měl
na starosti informování veřejnosti, evakuaci obyvatel, koordinaci záchranných složek a komunikaci s postiženými oblastmi.
Letošní povodeň byla jen o málo
menší než ta v roce 2002. Krizový
štáb byl složen převážně z nových
členů. I přesto byl na mnoho situací připraven, protože využíval
informací a poznatků z tehdejší
doby. „Pracovali jsme na dvě směny tak, aby bylo zajištěno 24hodinové fungování krizového štábu.
Připravili jsme evakuační středisko
na zimním stadionu. Mnoho lidí si
nechtělo připustit, že je voda znovu v tak velké míře zasáhne. Pro ty
jsme se pak museli vracet a odvážet je na člunech,“ přiblížil situaci
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Jaroslav Křivan, který měl krizové
řízení na starosti.
Lidé v Lovosicích byli nakonec
evakuováni z panelových bytů, do
kterých voda zahradila vstup.
Samotné byty nakonec zůstaly
ušetřeny. Pod vodou se ale ocitly
oblasti za městem, kde bylo i více
než metr vody. „Pokaždé je to o
komunikaci s lidmi a na tu se nedá
nikdy dokonale připravit. Navíc
pracujete ve vyhrocené situaci, kdy
třeba vyzýváte lidi, aby odešli ze
svých domovů. Někteří nechtěli do
poslední chvíle věřit tomu, že je to
nutné. Takové situace jsou opravdu náročné a to jak pro povodní
postižené lidi, tak i pro nás,“ uvedla vedoucí odboru vnitřních věcí
Jana Hejdová, která byla při povodních také členkou krizového
štábu.

„V pracovním týmu byli právě
i noví lidé, kteří ještě s povodní
takového rozsahu zkušenosti neměli. I ti se ale velice dobře zapojili
a dohromady jsme tvořili sehraný
tým,“ dodal Jaroslav Křivan.
Vedení města dnes přicházejí
dopisy od okolních obcí, kterým
Lovosičtí také pomohli. Jsou to
Prackovice, Žernoseky nebo Libochovice, kde se potýkali s rozvodněnou Ohří.
„Jsem moc ráda, že celá skupina
situaci zvládla a že nenastalo
ještě více problémů než těch, které
přinesla samotná velká voda.
Všem, kteří nepřetržitě fungovali
během povodní a následně se
podíleli na odstraňování následků,
bych chtěla upřímně poděkovat,“
uvedla starostka Lovosic Lenka
Lízlová. (tuc, foto: archiv MěÚ Lovosice)

Slovo starostky
Vážení spoluobčané,
když
jsem
psala
předchozí sloupek do
červnového
vydání
Lovosického dnešku,
zdál se být před námi
poklidný začátek léta. Psala jsem o
probíhajících opravách koupaliště
s cílem jeho letošního zprovoznění.
Také jsem se zmínila o zájezdu do
partnerského města Coswig, který
připravujeme pro občany Lovosic.
Bohužel za několik dnů bylo vše
úplně jinak.
Velká voda poškodila rozsáhlý
městský majetek čítající sportoviště, školská zařízení, komunikace.
Co je však horší, v několika případech vyplavila i domovy našich
spoluobčanů. Více jak 1800 osob
muselo být ze svých domácností
evakuováno. Někteří z nich se do
svých domovů nemohou vrátit
ještě teď…
Během povodní jsem zaregistrovala obrovskou schopnost lidí
spolupracovat a vzájemně si pomáhat. Děkuji krizovému štábu,
hasičům, policistům, vojákům, kteří
nám pomáhali, a každému jednotlivému člověku, který se rozhodl
jakýmkoliv způsobem přiložit ruku
k dílu.
Voda opadla, ale tím to nekončí.
Je potřeba dát vše do původního
stavu a to stojí spousty úsilí, energie a práce. Přesto, že už v televizi
nevídáme bombastické záběry
zatopených měst a noviny nás
nebombardují povodňovými zprávami s vykřičníky, je právě likvidace
povodňových škod mnohem náročnější než samotné povodně.
Věřím proto, že ochota vzájemně si
pomoci vydržela i do této doby a
neodešla společně s velkou vodou.
Přeji všem příjemné, snad už
skutečně letní, dny.
Lenka Lízlová – starostka

www.meulovo.cz

Dotace

Dotace na prevenci kriminality jde letos na děti 
Celkem 55 tisíc korun získalo
město Lovosice jako dotaci na
program prevence kriminality,
který realizuje odbor sociálních
věcí. Peníze jsou letos určeny na
aktivity dětí.
„Část peněz, 36 tisíc korun, půjde
na nízkoprahové zařízení pro děti a
mládež Amicus, které funguje při
Farní charitě v Lovosicích. Zbývajících 19 tisíc bude využito na výlety

sociálně vyloučených skupin dětí,“
říká vedoucí odboru sociálních věcí
Eva Rudiková.
Jak naloží s financemi nízkoprahové centrum, je už jasné. Pořízena
bude nová keramická dílna, která
rozšíří možnosti centra Amicus. To
nabízí například dopolední školku
a odpolední aktivity pro děti –
sportovní, výtvarné nebo rukodělné. „Je dobře, že takováto centra

v Lovosicích fungují a že se daří
jejich provoz financovat i tímto
způsobem,“ sdělila k získané dotaci
místostarostka Lovosic Vladimíra
Nováková.
Zbývající částka bude použita na
skupinové výlety dětí. „Výlety jsou
velice oblíbené. Jsou určeny pro
děti ze sociálně slabých poměrů,
které jejich rodinám nedovolují
podobné aktivity financovat. Jsou

to vždy celodenní výlety. Naposledy jsme byli v technickém muzeu
TECHMANIA v Plzni a letos se
chystáme do Muzea Policie ČR
v Praze,“ přibližuje terénní sociální
pracovnice v Lovosicích Kateřina
Tichá. Na programy prevence kriminality se město snaží získat dotace každý rok. Podporovány
nejsou jen programy pro děti, ale
také třeba senioři.
(tuc)

Novou cyklostezku zaplatí z poloviny dotace

Lízlová.
Cyklostezka vedoucí kolem Lovochemie bude dlouhá zhruba 2 km.
Získané peníze ve výši 1 480 000,Kč budou použity na první etapu
výstavby. „Ta by měla být spuštěna
během jednoho až dvou měsíců.
Začátek stavby nyní závisí na tom,
jak rychle se podaří dát do pořádku lokalitu, kterou zasáhla letošní

povodeň a kudy právě cyklostezka
povede,“ vysvětlila Věra Nechybová, která má na lovosickém úřadě
na starosti dotace.
Předpokládané celkové náklady
na cyklostezku jsou 2,27 milionu
korun. Podle vedení města se
budou Lovosice snažit získat dotaci i na zbývající část nákladů.

V Lovosicích bude vybudována
nová cyklostezka, jejíž cílem
je odklonění cyklistů z frekventovaných silnic I/15 a I/30, které
vedou městem. Stovky občanů je
pravidelně využívají nejenom při
sportovních jízdách, ale také
třeba při cestě do práce.

„Projekt se jmenuje Bezpečně na
kole, což vypovídá o hlavním
smyslu této akce. Jsme velice rádi,
že se podařilo na realizaci získat
finanční prostředky z Fondu dopravní infrastruktury, které pokryjí
více než polovinu nákladů,“ upřesnila lovosická starostka Lenka

(tuc)

VYHODNOCENÍ DOTAČNÍHO PROGRAMU „SOCIÁLNÍ SLUŽBY A SLUŽBY SOUVISEJÍCÍ V ROCE 2013”
Č.
žád.

Žadatel (název - IČO)

Název projektu

Celková dotace
v roce 2013

1.

Místní organizace Svazu tělesně postižených v ČR, o.s. MO

75003651

Služby pro zdravotně postižené občany

20 000 Kč

2.

Hezké domy s.r.o., Ústí nad Labem provozovna: Osvoboditelů 30, Lovosice

24273449

Odlehčovací pobytové služby

10 000 Kč

3.

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR,
OO Ltm

62769065

Sportovní hry zdravotně postižené mládeže

3 200 Kč

4.

Hospic sv. Štěpána, občanské sdružení

62769065

Hospic sv. Štěpána

40 000 Kč

5.

Naděje, o.s. - středisko Lovosice

Středisko Naděje Lovosice

62 000 Kč

6.

SPCCH - základní organizace Lovosice

71163131

Zodpovědnost za své zdraví

10 000 Kč

7.

Mozaika o.s. Lovosice

22833404

Podpora rodin 2013

40 000 Kč

8.

Občanské sdružení Šance Lovosice

70809828

Denní stacionář Šance Lovosice

80 000 Kč

9.

Sdružení Linka bezpečí

61383198

Telefonická krizová pomoc

10.

Mgr. Lucie Brožková - Agentura Sluníčko

75100967

Odlehčovací služby v Lovosicích

15 000 Kč

11.

Farní charita Lovosice

46770321

Terénní práce v Lovosicích, Charitní pečovatelská
služba, Amicus - předškolní klub, Amicus

90 000 Kč

570931

0 Kč

DOTAČNÍ PROGRAM "SPORT A VOLNÝ ČAS" 2013 - ROZDĚLENÍ
Název organizace

Částka

ASK Lovosice - tenis

Název organizace

Částka

25 000 podpora družstva-kraj. soutěže

Tom Vejři Lovosice

27 000 turistika, táborová činnost, soutěže

ASK Lovosice - Hokej

20 000 podpora mládeže, činnost

Mozaika Lovosice

5 000

volnočasové aktivity pro rodiny a děti

ASK Lovo. - Krasobruslení

20 000 platby za led, letní soustředění

ZO SPCCH Lovosice

5 000

zdravá rovná záda pro každého

ASK Lovo. - plavecký odd.

12 000 podpora mlad. plavců - závody

Klub českých turistů Lovo.

12 000 organizování turistických akcí, činnost

ASK Lovosice - Šachy

3 000

Junák, stř. Lovosice

9 000

výpravy, táboření, tábory, činnost

Sport Union o.s Ústí n. L.
sportovní karate

35 000 sportovní a turistické aktivity

Farní charita Lovosice

5 000

letní tábor, aktivity pro romské děti
6-15leté

DMC REVOLUTION o.s.
Litoměřice

10 000 podpora dětí, příprava na soutěže

Farní charita Lovosice

5 000

letní tábor, aktivity pro Romy
10-20leté

Český svaz ochránců přírody Lovosice

3 000

Český kynologický klub
Lovosice

4 000

sportovní kynologie, vzdělávání
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Účel

soutěž v rámci kraje

ochrana přírody, údržba, nákup
mat.

Účel
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Povodeň

Lovochemie nad živlem zvítězila
Katastrofální povodně před
11 lety iniciovaly vznik projektu
protipovodňového
opatření
lovosické
průmyslové
zóny
Povodí Labe, který zahrnuje
podniky Lovochemie, Glanzstoff,
Brassica (silo) a Preol. Tento
projekt byl téměř dokončen
začátkem minulého roku za
zhruba 750 mil. Kč. Opatření se
skládá z valů, betonových zábran
a mobilních skládacích kovových
stěn. Nikdo netušil, že zatěžkávací zkouška přijde tak brzy.
Projekt zatím nebyl dokončen
z jednoho prostého důvodu.
Chybí 140 m stěny z celkových
zhruba 5 km, což jsou 2 %
z celkové délky. Je to hned vedle
můstku přes Modlu. Majitel pozemku se nedohodl s investorem
o odkupu zcela bezvýznamného
pozemku, který byl zarostlý plevelem a náletovými dřevinami.
Prostě peníze a „šponování“
ceny stojí za tím, že projekt nebyl zcela dokončen a zkolaudován.
Jak voda stoupala, rostlo i riziko
zaplavení objektů průmyslové zóny
a provedená opatření by nebyla
k ničemu. Na základě vyhlášeného
nouzového stavu vládou ČR 2. 6.
bylo přikročeno k bleskové výstavbě valu ve 140 m „díře“ protipovodňových opatření.
A jak opatření zafungovala?
Přinášíme vyjádření Antonína
Novosada, zástupce Lovochemie
při realizaci projektu, jenž u něj byl
od jeho začátku.

spekulativní chování majitele pozemku výstavbu neumožnilo, a
proto bylo přikročeno k okamžité
výstavbě provizorního valu.
Dne 5. června, kdy byla hladina
Labe nejvyšší, se zvažovalo
tzv. řízené zaplavení podniku.
K němu nakonec nedošlo.
Co tento termín znamená?
Řízené zaplavení je dáno projektem a provozním řádem, kdyby
hrozilo samovolné přelití. Je to
z důvodu, aby nedošlo ke zničení
zdí a mobilních zábran. Rozhodnutí
je závislé na předpovědi vývoje
hladiny Labe, ale i Ohře. Rozhodnutí Povodí Labe v samé blízkosti
stoleté vody vydané před kulminací bylo kvalifikované a zodpovědné, i když riziko bylo velké.

škod. Největší problém byl na
čistírně odpadních vod (ČOV). Tam
totiž byla zjištěna velká netěsnost
podzemní části betonové zdi a tato
relativně malá a nejníže položená
část areálu byla zaplavena. Tato
závada zatím neumožnila po poklesu hladiny nájezd ČOV a tedy
obnovení výroby v areálu. Tato
závada je předmětem reklamačního řízení investora (Povodí Labe) a
zhotovitele (Metrostav). Jinak veškeré škody jsou evidovány a jsou
vedena jednání s pojišťovnami.
Je zřejmé, že škody budou řádově
nižší než v r. 2002. Míra rizika
z titulu povodně se znatelně snížila
a při eventuální příští povodni
bude v případě podobné úrovně
kulminace v podstatě nulová.
Odstraníme totiž veškeré nedo-

zlepšit. Co se bude dále dít se
140 m úsekem, kde byla bariéra
nahrazena provizorně postaveným valem?
Závady budou zhotovitelem odstraněny v rámci platných záruk.
Revizi si vyžádají netěsné studny,
inženýrsko-geologické a hydrogeologické vrty, které se chovaly
při povodni jako tzv. preferenční
cesta proudění podzemní vody.
Bude zpracován nový povodňový
plán, kde na základě zkušeností
budou zohledněny změněné podmínky v práci jednotlivých útvarů.
Definitivní řešení zbylých 140 m
probíhá na úrovni investičního
útvaru Povodí Labe.

statky a eliminujeme vady díla
odhalené povodní.

bylo ovšem pochopitelně i rozhodnutí ministra Petra Bendla při návštěvě Lovochemie, který při kulminaci zajistil nižší odpouštění
vody
z
Vltavské
kaskády.
V opačném případě by zřejmě
voda výši zábran překonala.

Na závěr je potřeba říci, že
se vedení Lovochemie a potažmo
vlastníkovi
(Agrofert
Holding)
podařil tzv. majstrštyk, kterým
bylo připojení se k realizaci tohoto
projektu, jenž může být příkladem
i jiným. Musíme totiž říci, že
dílo prokázalo schopnost zajistit
ochranu tak velkého areálu. Velkou
a dá se říci i rozhodující pomocí

Porovnejte prosím povodeň
2002 a 2013. Protipovodňová
opatření jako celek obstála na
jedničku. Co to pro firmy a
zejména pro Lovochemii znamená?
Zásadní odlišnost obou povodní
je dána využitím, byť nedokončené, ochrany. Byly uzavřeny protipovodňové uzávěry, postaveny
mobilní stěny a najety stabilní i
mobilní čerpací stanice. Průmyslová zóna byla chráněna až do výše
úrovně stoleté vody a do toho
chybělo 64 cm.
Komplikací bylo jistě vystavět na
poslední chvíli provizorní val na
chybějícím 140 m úseku. Zde
běželo doslova o minuty.
Stavba uvedeného úseku podél
Modly měla být ukončena do poloviny roku 2011. Neochotné a
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Existuje hrubý odhad škod na
majetku, surovinách a výrobcích
a lze je porovnat se škodami
z roku 2002?
V roce 2002 došlo v areálu ke
stamilionovým škodám a likvidace
následků trvala dlouho. Ani letošní
povodeň nezůstala zcela beze

Po této ostré zatěžkávací zkoušce byly nalezeny ve funkčnosti
protipovodňových opatření nějaké nedostatky, které by měly
po odstranění účinnost ještě

(jv, foto: hv)
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Povodeň

~ ~ ~ Povodně nejsou nic nového ~ ~ ~
Povodně, jakožto nutný přírodní jev,
doprovázejí lidskou společnost od jejích
civilizačních počátků. Každoročně se z médií
dozvídáme o katastrofálních záplavách pravidelně se opakujících na území mnoha států
světa. Pročítá-li člověk staré letopisy, seznámí se s historií záplav za celé tisíciletí.
Věhlasný český letopisec Kosmas o velké povodni v roce 1118 zaznamenává, že „...roku od
narození Páně 1118 byla v měsíci září taková
povodeň, jaké tuším nebylo od potopy světa.
Neboť naše řeka Vltava, náhle prudce vyrazivši
ze svého řečiště, ach, kolik vsí, kolik v tomto
podhradí domů, chalup a kostelů svým přívalem
pobrala! Neboť kdežto jindy, ač se to málokdy
stává, povrch vody sotva dosahoval podlahy
mostu (dřevěného, který byl předchůdcem
kamenného Juditina mostu z roku 1172), za
této povodně vystoupila voda přes deset loket
(asi 6 m) nad most.“
Toto je zřejmě první historicky známá povodeň
v Čechách podrobněji zpracovaná, velká voda
tehdy určitě pokračovala i po Labi dolů a rozlila
se i v budoucích Lovosicích (první písemná
zmínka o vsi Lovosice je z roku 1143, takže
v roce 1118 už nějaká osada určitě existovala).
Tato povodeň byla považována za tisíciletou
vodu.
S ohledem na historické povodně je třeba
uvést podrobněji povodeň z 3. února 1342, šlo
tehdy o vodu stoletou. Teplý jižní vítr s deštěm
po dva dny kvapem likvidoval sníh, popukaly se
ledy na Vltavě a pod jejich náporem se prolomilo několik mostních oblouků kamenného Juditina mostu v Praze z r. 1172. Strašná povodeň
zničila dolů po vodě mnoho pobřežních vsí,
všechny jezy a mlýny. Bylo velmi mnoho obětí
na životech, povodeň zasáhla i území kolem
Labe. Nový kamenný most nechal Karel IV. postavit až v roce 1357.
Za jednu z největších povodní posledního
tisíciletí v České republice jsou považovány
záplavy z 30. – 31. července 1432. Podle pramenů citovaných v práci Brázdila a Kotyzy (1995)
vltavská voda po dešti trvajícím 4 dny a tři noci
zaplavila v Praze nižší části Malé Strany, takže se
mohlo jezdit jen na loďkách. Bylo strženo pět
pilířů Karlova mostu a velká část Starého Města
byla opět pod vodou, voda se rozlila až
k Hybenské ulici poblíž Žižkova. Na Staroměstském náměstí se jezdilo na loďkách a moudří
říkali, že od potopy světa tak velké vody nebylo.
Tato povodeň zasáhla celé řečiště Vltavy
a následně Labe. Byly sebrány mlýny na Vltavě,
zničeno mnoho domů, utopeni lidé a dobytek,
zaplavena pole atd. Historické prameny hovoří
také i o povodni v Berouně a v celém povodí
Labe, stejně jako o rozlití řek na Moravě,
v Rakousku a Uhrách. (1432 (9,38 m)
„...zahynulo mnoho lidí, Roudnice a Drážďany
ztratily mosty, žádný mlýn neobstál…“)
Následovaly povodně v letech 1570 (8,15 m),
1595 (7,12 m), 1598, 1655 (8,63 m), 1682, 1784
(8,91 m „…zničeny obce, v Roudnici 32 domů,
ve Štětí 72 domů, silně utrpěl Terezín a vůbec
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všechny obce kolem Labe…,“ 1799 (8,14 m),
1805 (9,2 m), 1824 (7,08 m), 1830 (8,11 m), 1845
(10,05 m) – druhá největší známá povodeň až
do roku 2002.
Po delší přestávce přinesl velkou povodeň na
Vltavě a Labi rok 1784 a za tisíciletou povodeň
by mohly být považovány záplavy v roce 1845,
kdy Vltava zpustošila střední Čechy a Prahu
a u Litoměřic rozvodněné Labe a Ohře vytvořily
obrovské jezero. V Lovosicích byl tehdy naměřen stav 920 cm nad normál, dravým proudem
bylo smeteno 12 domů a přes sedmdesát domů
muselo být po povodni pro poškození strženo.
Rozhodně šlo tehdy o vodu více než stoletou.
Tato vodní katastrofa z roku 1845 stále vede
i historickou tabulku povodní na dolním toku
Labe, kdy byly dosaženy hodnoty 1 235 cm
a průtok 6 300 m3. Podle ústecké kroniky velká
voda tehdy v Ústí nad Labem zaplavila
a poškodila prakticky všechny domy v prostoru
od Mírového náměstí směrem k řece. Směrem
k Trmicím a Předlicím se rozkládalo velké jezero.

Dále byly v severních Čechách zčásti zatopeny
Litoměřice, pod hladinou úplně zmizely Mlékojedy, Lovosice, ve Štětí voda zaplavila náměstí
i kostel. Při této mimořádné povodni byla hladina vody asi o 1,5 m výše než u všech dalších
katastrofálních povodní, které Ústí n. L.
v průběhu 2. poloviny 19. století postihly. Jednalo se zejména o povodně v letech 1862, 1867,
1876 a 1890, které náleží mezi 10 největších
historicky doložených labských povodní.
Další záplavy uvádím dle retrospektivního
zápisu kronikáře Rudolfa Kaftana z první
poválečné kroniky:
 1872 (stav vody 700 cm nad normál, uváděno
ale také 840 cm nad normál – týdeník Za lepší
život, č. 7 – 8/1957, s. 2)
 1890 (kulminace 4. 9. 1980, stav vody
v Lovosicích 770 cm nad normál, v některých
ulicích se jezdilo na loďkách)
Větší povodně ve 20. století:
 1920 (19. ledna – v Palackého ulici
v Lovosicích se jezdilo na loďkách, dle kroniky
nadělala voda velké škody)
 1940 (kulminace 13. 3. – cesta k přístavišti
parníků byla pod vodou, ledy nadělaly velké
škody na stromech, v některých domech se
lidé museli uchýlit do I. patra nebo byli po

lodích odváženi)
Obě tyto povodně byly jen o málo větší než
dvacetileté.
Některé povodně poválečné:
 1954 dlouhotrvající deště v červenci – velká
povodeň na Vltavě, Prahu a další města na
Vltavě a Labi zachránila téměř prázdná nová
Slapská přehrada, na hřišti stálo více jak
1 metr vody; voda způsobila značné škody
kolem Libochovic a u Mlékojed byla zalita
krajina směrem na Žalhostice
 1988 kulminace 29. 3. 1988, v Ústí nad Labem
naměřeno 757 cm
 1997 tzv. moravské povodně – přes 500 vytopených obcí, 80 tisíc evakuovaných, škoda
63 miliard
A poslední hrůzy, již ze století jednadvacátého:
 srpen 2002 kulminace v Ústí nad Labem 16. 8.
na 1196 cm (údajně pětisetletá voda v Praze,
snad 150letá voda v Lovosicích)
 leden 2003 kulminace v Ústí nad Labem 6. 1.
na 762 cm
 duben 2006 kulminace v Ústí nad Labem na
882 cm
 leden 2011 kulminace v Ústí nad Labem 17. 1.
na 752 cm
 červen 2013 kulminace v Ústí nad Labem na
1071 cm
Zdá se tedy, že po asi 60 více méně sušších
letech přichází velmi mokré období. Zda je to
způsobeno globálním oteplováním, či jak tvrdí
geologové, ničením půdy a špatným vsakováním vody do ní, my laikové neposoudíme.
Zřejmé ale je, že musíme s povodněmi počítat.
Jeden z největších českých odborníků na
povodně, geolog Václav Cílek, upozorňuje,
že velké záplavy opět brzy přijdou a jarní povodeň v roce 2006 považuje spíše za malou. Je ale
skeptický, co se týče dlouhodobé a zásadní
pomoci krajině, která je naprosto vyčerpaná.
Zničená půda není schopná vsakovat vodu –
však víme, jak v roce 2006 dlouho trvalo, než
voda odešla. Půdní biolog Josef Rusek uvádí, že
půda je velmi složitý živý systém a že náprava
jejího stavu bude velmi složitá a zdlouhavá.
Pokud ke zlepšení vsakování nedojde, budou
povodně na denním pořádku. Záleží jen na nás,
zda bude i nadále docházet k materiálním
ztrátám a obětem na lidských životech.
V Lovosicích byla v letech 2010 – 12 provedena úspěšně protipovodňová opatření u Lovochemie, ale ve městě ke zlepšení situace nedošlo, jak prokázaly letošní záplavy. Osobně se
domnívám, že v záplavové oblasti by se aspoň
nové obytné domy vůbec stavět neměly –
například při povodni v roce 2011 byli obyvatelé bytů na zimním stadionu v nebezpečí a
musela být postavena nouzová lávka. A tak
tomu bude při každé stejné, byť podle geologa
Cílka „malé“ povodni...
A to má být počasí v příštích letech ještě
extrémnější!
(hz, foto: hv)
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2. 6. 2013

4. 6. 2013

5. 6. 2013

7. 6. 2013
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Povodeň v Lovosicích objektivem Miroslava Hvorky

Povodeň

3. 6. 2013

5. 6. 2013

6. 6. 2013

8. 6. 2013
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Vítání občánků
V obřadní síni MěÚ v Lovosicích
se uskutečnilo ve čtvrtek 27. června 2013 čtvrté slavnostní přivítání
nových občánků Lovosic s jejich
rodiči a příbuznými. Z deseti pozvaných novorozenců přišli čtyři
kluci a čtyři holčičky. Dvě holčičky

Rozmístění kontejnerů na domovní odpad

se nedostavily. Občánky mezi nás
přivítala místostarostka Vladimíra
Nováková a matrikářka Hana
Beránková. Svým vystoupením
uvítaly
nové
občánky
děti
z mateřské školky Sady pionýrů.
(Text a 2x foto: hv)

Kontejnery budou přistavovány na stanoviště vždy ve středu odpoledne a odváženy ve čtvrtek.
Stanoviště:

Týden:

Od – do:

Mírová - před školkou
Před nádražím ČD
Hluboká - parkoviště

29.

17.7. – 18.7.

Lovošská - žel. přejezd vpravo
Palackého - parkoviště
Sady pionýrů

30.

24.7. – 25.7.

U Nadjezdu - u garáží
Svatopluka Čecha
Wolkerova - parkoviště

31.

31.7. – 1.7.

Vodní - parkoviště za Besedou
Hala Chemik
Teplická - zahradnictví

32.

7.8. – 8.8.

ÚKLID KOMUNIKACÍ – MĚSTO LOVOSICE – ČERVENEC 2013
Komunikace označeny SDZ – B28 – Zákaz zastavení s časovým údajem 7 – 14 hod.

Datum:

Zleva: Jakub Kočí, Martina Malá, Ela Frieserová a Tadeáš Jiří Tůma

Ulice:

9. 7.
10. 7.

V. Nejedlého, J. Ježka
Okružní, P. Holého

16. 7.
17. 7.

Tovární, Krátká
Resslova, Příčná, Hluboká

23. 7.
24. 7.

Žižkova od Billy po KS Lovoš
Žižkova od Deli po vlakové nádraží

30. 7.
31. 7.

Zvonařova, L. Janáčka
Vodní, Dlouhá parkoviště (u garáží)

Příspěvek čtenáře:
Posílám fotografii týkající se úprav parku v Lovosicích v prostoru
u škol. Zde jsou vysazovány nové stromky, které nahradily ty, které
musely být vykáceny. Druhý obrázek ukazuje úpravu „živého plotu“
u komunikace v Sadech pionýrů. Oba snímky potvrzují, že městský
úřad má trvalý zájem na zkrášlování města a vytváření relaxačních
zón. Škoda, že nám letošní, již druhá povodeň, mnohde naše snahy
zmarnila. Přesto nás k rezignaci nedonutí.

Přemysl Zeman

Zleva: Aneta Dvořáková, Jana Grindlerová, Václav Bajer a Jonáš Wach

Pietní akt u ZŠ Všehrdova
Na konci školního roku
bývá pro nás žáky připraveno hodně akcí pro zpestření závěru výuky.
Byly to koncerty, školní
výlety, školy v přírodě.
Ale nemůžeme zapomenout
na jednu pravidelnou akci.
Tou je pokládání květin u
památeční desky na naší
škole ZŠ Všehrdova.
Tento akt se koná vždy
k vyhlášení Dne památky
obětí komunistického režimu.
Tereza Paurová, Ondřej Starý, Jiří
Šmíd – žáci 5. třídy
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Město
Umělý trávník nebo škvárové hřiště?
Odpověď na otázku velmi jednoduchá, že...
Ten, kdo si pamatuje dobu, kdy
ještě škvárové hřiště nebylo
zarostlé plevelem, ví, že sloužilo
jako tréninkové hřiště pro
všechny týmy fotbalového oddílu. Dnes tato nevzhledná plocha
slouží tak maximálně k venčení
psů a sem tam se zde objeví
cirkus.
V zastupitelstvu města se diskutuje o využití této plochy téměř
10 let. Již po povodních v roce
2002 byla úvaha osít hřiště trávou
a udělat z něj městské volně pří-

bude s osvětlením či kdo dotaci
poskytuje. Spoluúčast města by
činila 30 %, což může být až 5 mil.
Kč. Otazník visí také nad budoucím
provozem hřiště. Předpokládá se,
že zcela jistě bude na provoz hřiště
přispíváno z rozpočtu města a
využíváno bude především místním fotbalovým oddílem.
Otázkou zůstává, jestli v dnešní
době, kdy jsme opět po povodni,
bude někdo podporovat výstavbu
umělého trávníku v zátopové oblasti. Přesto panuje mezi zastupiteli

„Pomoc lovosickým vodákům“
Tímto příspěvkem žádáme přátele, příznivce sportů, kamarády
vodáky o pomoc našemu klubu,
který se při povodních 2002 horko
těžko vzpamatoval z následků
velké vody. V tomto roce byla naše
loděnice srovnána se zemí a začalo
se po krůčkách znovu. Roku 2006
se voda přihnala též a dále se
pokračovalo
s
odstraňováním
vodou přinesených škod a zlepšo-

váním zázemí. V letošním roce
2013 se škody vyšplhaly do dalších závratných výšek. Čeká nás
spousta práce, hodně sil a velká
trpělivost. Proto děkujeme těm,
kteří by se chtěli podílet, byť
malou částkou, na obnově chodu klubu vodáků v Lovosicích.
S pozdravem a díky klub vodáků
Lovosice.
Číslo účtu: 1002398379/0800

Penny a jeho budoucnost v Lovosicích
stupné hřiště. Současně se uvažovalo o možnosti vybudovat zde
hřiště s umělým trávníkem. Doposud se však nestalo ani jedno.
Vysoké náklady na pořízení umělého trávníku není možné zafinancovat z rozpočtu města bez poskytnuté dotace. Částky, o kterých se
na zastupitelstvu města mluví, se
pohybují v rozpětí 16 – 21 mil. Kč.
Výše výdajů záleží zřejmě na tom,
z jakého materiálu hřiště bude, zda

všeobecná shoda na tom, že zmíněnému škvárovému hřišti by
umělá tráva III. generace slušela a
tento prostor ležící u objízdné
silnice by byl zveleben. Pokud
ovšem nebude umělý trávník vybudován, je třeba se zamyslet nad
dalším využitím této plochy. Osobně se nechci dalších 10 let dívat na
ohyzdné škvárové hřiště..

Lovosickou veřejností oblíbená
prodejna Penny Market byla již
poněkolikáté zasažena povodní.
Mezi lidmi zaznívají signály, že
by mohl být obchod zrušen.
Proto se Lovosický dnešek obrátil
přes tiskové oddělení na Daniela
Novotného, vedoucího marketin-

gového oddělení řetězce, aby tyto
informace uvedl na pravou míru.
Dle jeho vyjádření se žádné rušení
konat nebude, naopak prodejna
bude rekonstruována a modernizována. Otevření se předpokládá
v průběhu měsíce července.

V neposlední řade za zmínku určitě
stojí, že náš pan profesor oslavil
v těchto dnech významné životní
jubileum – i ve svých 90 letech je
ve svěží kondici, plný chutě a nápadů do další práce. Myslím, že

můžeme říci, že je to právě hudba,
která mu dává sílu a chuť žít. Přejeme mu tedy ještě jednou hodně
zdraví, síly a spoustu dalších let
společného zpívání. Za členy sboru

(jv, foto: hv)

Jindřich Novák
odslovosice@seznam.cz

Svatojánská noc v provedení souboru
Bell canto
V sobotu dne 22. 6. se v KD
Terezín uskutečnilo představení
uměleckého pěveckého sboru
Bell canto (v němž působí i lovosičtí občané) vedeného profesorem MgA. Mgr. Josefem Jíšou
Csc., jenž dlouhá léta učil na
lovosické ZUŠce.
Diváci tak mohli zhlédnout hudební divadelní inscenaci Svatojánská noc, kterou na motivy opery
Viléma Blodka V studni s vlastními
melodiemi a textem zpracoval
právě sbormistr Josef Jíša. Představení bylo trochu netradiční, jelikož
kromě zpěvu museli všichni „hrát“

Červenec 2013

svou roli, což nebylo snadné, protože nikdo ze zpěváků není hercem. Ohlas publika byl ale velký, a
tak doufáme, že jsme své úlohy
zvládli dobře a posluchače potěšili.
Děj hry byl zasazen do podhorské
vesnice a pojednával o lásce dívky
Lidunky k Vojtěchovi. Lidunku chtěl
však Janek, starší vdovec, a tak
musela mladé lásce dopomoci
stará kořenářka Veruna, která svou
kouzelnou mocí pomohla o svatojánský večer Lidunce Vojtěcha
získat. Ve hře tedy mohlo publikum slyšet zpěvy hlavních představitelů a několik společných árií.

Bell canto Mgr. Lucie Žáčková

7

Děti

Neplánovaný začátek letních Děti z Lovosic a okolí o svůj svátek
nepřišly
prázdnin v RC Mozaika
Letošní červnové záplavy zcela
poničily Rodinné centrum Mozaika. Jeho členové musejí stejně
jako před lety začít od začátku,
kdy vlastními silami vyčistili a
obnovili prostory zasažené povodní roku 2002.
Členové sdružení byli včas informováni Krizovým štábem Města
Lovosice. Díky tomu téměř všechen svůj majetek – hračky, cvičební pomůcky a elektroniku stačili
odvézt do bezpečí. S napětím a
obavami sledovali vzrůstající hladinu Labe. Zaplaven byl celý prostor
Mozaiky. Náhradní program byl
pro rodiče a děti zajištěn v Malých
Žernosekách, v Třebenicích a v
družině na ZŠ A. Baráka Lovosice.
„Děkujeme Městu Lovosice za
včasnou informaci o blížící se po-

vodni a za poskytnutí prostoru pro
sklad našich věcí. Stejně tak jsme
vděčni za nabídku ZŠ A. Baráka
Lovosice, kde jsme v místní družině trávili tři dopoledne v týdnu a
obci Malé Žernoseky za další možnost pokračování rodinných aktivit,“ řekla Klára Pospíšilová, předsedkyně sdružení. „Všechny aktivity – rodinné výlety, česko – německý tábor, semináře pokračují
dle plánu, jejich aktuální termín
vždy naleznete na našich webových stránkách www.rcmozaika.cz,“
dodala Pospíšilová.
A co bude s rodinným centrem v
Lovosicích dál? Nezisková organizace Mozaika o.s. hledá sílu i
finance na obnovu poničeného
centra a na jeho provoz.
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ve stánku věci dle vlastního
výběru. Mezi hračkami nechyběli
ani dinosauři nebo autíčka. Po
získání 13 různých značek z 18
stanovišť dostalo prvních 100 dětí
zvláštní odměnu – zmrzlinu. Těm,
na které se nedostala, byly rozdány oplatky.
„Dětí přišlo letos trochu méně
než loni, celkem 163, ale jinak se
slavnost povedla,“ hodnotí průběh
ředitelka DDM Elko Venuše Krčmářová. „Vydrželo i sluníčko, i když
chvílemi byl déšť na spadnutí,“
přidala se k hodnocení Věra
Hamerníková, další pracovnice
DDM. A vzhledem k tomu, že to
bylo uprostřed města, přišli i rodiče s těmi úplně malými dětmi,
u Kola štěstí si zatočila nejmladší

soutěže,
například
skákání
v pytlích, prolézání nohavicovým
tunelem, hod míčkem na panáka,
plechovky, kroužky nebo kolo
štěstí, ale i fotbalová branka či
střelba. Děti tu získávaly značky a
body, za které si pak „nakoupily“

třináctiměsíční holčička.
Další akcí DDM Elko budou
prázdninové příměstské tábory.
„Jsou plně obsazené, ale přihlásit
se můžete jako náhradník v DDM,“
informuje děti ředitelka DDM
Venuše Krčmářová.
(hz)

Mozaika o.s.

Tátafest na kole s Mozaikou
Unie center pro rodinu a komunitu a RC Mozaika, o.s. oslavily
Den otců výletem do Krušných
hor. Sportovně turistický pobyt
se konal 14. – 16. 6. 2013 v penzionu Vytásek.
Pro rodiny s dětmi byl připravený
bohatý program. V pátek navštívili
všichni společně hrad Hauenštejn a
v odpoledních hodinách první část
„Ježíškovy stezky“. Sobotní celodenní výlet na horu Plešivec byl
lákadlem hlavně pro děti, v cíli
čekalo lanové centrum, prolézačky,
trampolína a další sportovní vyžití.
V neděli skupina úspěšně objela
druhou část „Ježíškovy stezky“.
Během víkendu nechyběla pro
děti výtvarná dílnička v podobě
vyrábění náušnic, slavnostní rozdá-

Dům dětí a mládeže Elko Lovosice uspořádal ve spolupráci
s ASK – fotbalový klub Lovosice
v pátek 7. června od 14 hodin
oslavu Dne dětí na velkém hřišti
1. ZŠ v Lovosicích. Původně měl
být Dětský den v lesoparku
Osmička, tam konání znemožnily záplavy.
Aby děti o oslavu nepřišly, bylo
nalezeno náhradní řešení na školním hřišti. Dětem byl k dispozici
zdarma nafukovací hrad se
skluzavkou a 18 stanovišť se soutěžemi. Při konání akce pomáhali
členové ASK a členky Svazu postižených civilizačními chorobami,
kterým patří za jejich činnost poděkování.
Pro děti byly připraveny klasické

vání diplomů sportovcům nebo
diskotéka.
Tátafest je neformální oslava Dne
otců, který se 16. 6. slaví po celém
světě. Za myšlenkou tátafestu stojí
Liga otevřených mužů (LOM), která
jej od roku 2007 pořádá v úzké
spolupráci s Unií center pro rodinu
a komunitu (UC).
Tyto organizace ve spolupráci s
Fatherhood Institutem z Velké
Británie spustily v roce 2012 dvouletý projekt podporující aktivní táty
a společensky zodpovědné zaměstnavatele, kteří ve svých personálních strategiích podporují aktivní otcovství. Značka se začne udílet
na přelomu roku 2013 po celé
České republice.
Text a foto: Mozaika o.s.
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Mladý astronom bude školu Základní škola Všehrdova opět
navštívila Legoland
reprezentovat v Litvě

Dalšího výrazného a prestižního úspěchu dosáhl v minulých
dnech
tercián
lovosického
gymnázia Jan Preiss, který se
v průběhu posledních dvou
školních roků velmi viditelně
prezentuje v řadě krajských
i celostátních finále znalostních
a vědomostních studentských
soutěží a olympiád.
Nyní se dokázal kvalifikovat
do mezinárodní Astronomické
olympiády, jejíž světové finále se

uskuteční na podzim v pobaltské
Litvě (v loňském roce finále hostila
Korea).
Červnové elitní výběrové soustředění nadaných žáků, jejichž
seznam vznikal právě na základě
výsledků nejlepších studentů letošní republikové „astro“ olympiády
(http://olympiada.astro.cz/)
se
uskutečnilo na hvězdárně ve
Valašském
Meziříčí
(http://
www.astrovm.cz/cz). A výkon lovosického gymnazisty zde jednoznačně potvrdil, že je jeho nadání
značné.
Vedení školy si jeho výkony logicky považuje, dělá tím výtečnou
reklamu sobě i své domovské
škole. „Mimořádný talent tohoto
žáka chceme určitě i nadále podporovat v maximální možné míře,“
uvedla k tomu zástupkyně ředitele
školy Jana Štyksová, která se jako
jeden pedagogů na přípravě uvedeného studenta také aktivně
podílí.
Gymnázium Lovosice

Ve dvě hodiny v noci ze čtvrtka
na pátek 31. května již tradičně
odjeli žáci naší ZŠ spolu s rodinnými příslušníky a kamarády do
Legolandu v Německu. O zájezd
byl opět velký zájem, takže
celkem odjelo 115 osob dvěma
autobusy.
Všichni jsme se moc těšili na
atrakce a vodní radovánky. Spousta z nás jela do Legolandu již po
několikáté a byli jsme zvědaví, co
od loňska přibylo. Radost nám
trochu kazila předpověď počasí,
která nebyla moc příznivá a hrozil
celodenní déšť.
Cestou tam jsme si nad ránem
dali na hraničním přechodu
Rozvadov snídani v McDonaldu a
pokračovali v cestě. V Německu
bylo zataženo a intenzivně pršelo,
což dětem s jejich vrozenou
pozitivní náturou náladu nezkazilo

a těšily se, co jim Legoland
nabídne. Statečně jsme všichni
chodili v pláštěnkách a děti si
užívaly atrakce, co to šlo. Když
bylo nejhůře, sušili jsme se pod
sušáky na toaletách. Jelikož déšť
byl opravdu nepříjemný, ukončili
jsme náš pobyt dříve a v 16 hodin
již odjeli domů, plni dojmů a drobností zakoupených na památku.
Zpět do Lovosic jsme dorazili
všichni v pořádku ve 22.20 hodin.
Díky za příjemnou a bezpečnou
cestu patří cestovní kanceláři
Dezka Děčín, která zajišťovala
dopravu. Děkujeme též všem,
co se na organizaci podíleli, za
možnost podívat se do tohoto
nádherného zábavního parku a
budeme se těšit, že snad za rok
vyjedeme znovu a počasí k nám
bude vlídnější.
Martina Provinská

Děti se učily cvičit s pružnými lany
Na ZŠ Antonína Baráka se
v pátek 14. června konalo cvičení s pružnými lany podle SM –
systému. Škola se účastnila preventivního programu „Zdravá
rovná záda u dětí“.
Ten má za cíl odstranit chybné
držení těla u dětí školního věku,
kdy u osmi z deseti žáků rehabilitační lékař diagnostikuje vadné
držení těla. Tento projekt realizovaný ZO Svazu postižených civilizačními chorobami (SPCCH) podpořila pro své pojištěnce Všeobecná zdravotní pojišťovna. Děti tedy
cvičily zdarma, přesto kupodivu pravidelně a již po deseti týd-

nech byly vidět výsledky. Z programu si odnášejí návyk správného
držení těla.
Cvičitelkami byly Kateřina Chadimová a Libuše Žamberská. Základním principem metody je pomocí
pružných lan aktivovat stabilizační
svalové řetězce a tím dosáhnout
protažení páteře směrem vzhůru
(trakce). Metoda je vhodná pro
děti, dospělé, seniory, těhotné
ženy i jako kondiční a regenerační
cvičení pro sportovce.
SPCCH nabízí cvičení také v DDM
ELKO pro dospělé, cvičí Kateřina
Chadimová, přihlášky na telefonu
702 001 721.
(hz)

Úspěchy SOŠ technické a zahradnické
Soutěž řidičů traktorů 2013
Dne 16. května dosáhli žáci
Michal Cíl, opravář zemědělských
strojů, 3. ročník a Lukáš Císař,
opravář
zemědělských
strojů,
2. ročník, pěkných úspěchů
na celostátní soutěži středních
škol řidičů traktorů v Novém
Bydžově, kde se umístili na 9. a 17.
místě v pravidlech silničního provozu a na 12. a 15. místě v jízdě
zručnosti.
Matematická soutěž 2013
Dne 5. dubna se na 22 středních
školách v celé republice konala
Celostátní matematická soutěž,
která se pořádá v sedmi kategoriích. Kategorie I až III je pro žáky
ze Středních odborných učilišť,
kategorie IV až VII jsou určeny pro
žáky Středních odborných škol
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maturitních oborů. Naše škola
vyslala do matematického klání
celkem 13 žáků. V kategorii I
(1. ročník nematuritního oboru)
se z celkového počtu 132 řešitelů
umístil Lukáš Jiránek na 7. místě,
a stal se tak úspěšným řešitelem.
V kategorii II se umístili na
22. místě Jan Fidler a na 17. místě
Ondřej Páral. Vynikajícího úspěchu
dosáhl Michal Hladík, který obsadil
celkové 3. místo. Michal si udržel
své medailové umístění z loňského
ročníku.
Do třetice se úspěšným řešitelem
stal Jakub Šinfelt v kategorii IV.
Z celkového počtu 307 řešitelů
se umístil na 61. místě. Všem
soutěžícím gratulujeme a přejeme
hodně dalších úspěchů v matematických dovednostech.
SOŠ technická a zahradnická
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Historie

Lovosice za panství Baden – Badenů (2. část)
Za časů rodu Bádenských se
v Lovosicích postavily či byly
přestavěny mnohé významné
stavby. Byl to především kostel
sv. Václava – původně dřevěný
kostelík ze 14. století byl přestavěn raně barokně roku 1658
nákladem obce a Černínů.
Současnou podobu dal kostelu
sv. Václava stavitel Pietro Antonio
Versa v letech 1733 – 1748. Kostel
je jednolodní, obdélný, s oble
zakončeným užším presbytářem
s bočními patrovými přístavky a s
věží nad průčelím. Zachovalé fresky ze života sv. Václava jsou dílem
litoměřického malíře Josefa Čecha
z roku 1740. Nad střední portál
průčelí byl umístěn do kamene
vytesaný
erb
stavebníka
–
mecenáše Ludvíka Viléma Jiřího
markraběte z Baden-Baden. Zařízení kostela je převážně rokokové
z 2. poloviny 18. století. V kostele
je náhrobník Marie Františky markraběnky Bádenské. Srdce zemřelé
bylo uzavřeno do stříbrné schránky
a uloženo v lovosickém kostele
pod vysokým oltářem.
Připomeňme si některé další
stavby. Kaplička Svatého Srdce
Ježíšova je státem chráněná památka, zděná, stará přes 290 let; je
třetí nejstarší stavbou v Lovosicích.
Byla také zvaná „Kaplička u tří
křížů“ podle tří křížů, které dříve
stály v její blízkosti. Kaple byla
zřízena markraběnkou z Badenu,
postavena byla někdy v letech

1702 nebo 1705, zcela určitě
v 1. desetiletí 18. stol., snad
v souvislosti s výkonem tehdejší
soudní moci na lovosickém panství. V roce 1707 byla vysvěcena
jako „Kaplička Bratrství“. Poli od
kaple směrem na Lukavec se říkávalo „Šibeniční pole“ (Galgenfeld),
šibenice i lovosická katovna stály
poblíž dnešní Lukavecké ulice. Před

popravou bývala u kapličky odsouzenému poskytnuta poslední útěcha. Poslední poprava oběšením
zde byla vykonána 18. srpna 1758;
odsouzeným byl Florián Edelmann
a popravu provedl litoměřický kat.
V roce 1892 byla kaplička opravena: byly zde slouženy i mše svaté.
Od roku 1707 stojí na náměstí
korintský sloup se sochou sv. Václava v položivotní velikosti vytesa-

Martin HENNEVOGEL z EBENBURGU,
lovosický mistr mramorář a štukatér
Johann a Martin byli synové
Johanna Wilhelma Hennevogela,
původem z Frank, štukatéra a
mramoráře působícího v lužickém klášteře Neuzell, od roku
1744 usedlého v Litoměřicích.
Po jeho smrti (1754) pokračovali
zprvu v otcově řemesle, Martin
působil v Lovosicích.
Z významných prací lze uvést
jedny z nejkvalitnějších rokokových
oltářů majících špičkovou kvalitu
v kostele sv. Františka serafínského
v Mostě. Rodina mramorářů Hennevogel se účastnila i výzdoby
jezuitského chrámu sv. Mikuláše
na Malé Straně.
Za jejich zásluhy organizačního
i hospodářského rázu, týkající se
m. j. přípravy výstavby pevnosti
Terezína, je císař Josef II. listinou z
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2. prosince 1780 povýšil do šlechtického stavu s přídomkem „von
Ebenburg“. Po pokusech o dolování uhlí u Kundratic na Litoměřicku
v roce 1780 zkoušeli oba v letech
1781 a 1782, po dohodě s majitelem panství Aloisem z Lichtensteina, štěstí při dolování rud u Jiřetína. Martin Hennevogel byl v roce
1783 jmenován inspektorem pro
vedení úředních záležitostí pevnosti Terezína, jejíž velitel, Karl
Niklas ze Steinmetz, byl jeho
švagrem.
Martin zemřel před 210 lety
14. července 1803 v Litoměřicích a
je uveden v Kalendáriu Ústeckého
kraje pro rok 2013 a v publikaci
Nový slovník československých
výtvarných umělců, II. díl. 1993.
(hz)

nou z pískovce. Světec má známé
svatováclavské atributy – knížecí
čapku, štít s orlicí a zbroj zakrytou
pláštěnkou. Na čtyřech stranách
horního podstavce jsou vytesány
reliéfy
světců:
sv.
Vojtěch,
sv. Ludmila, sv. Josef a sv. Jan
z Nepomuku. Sloup sv. Václava je
celkem vysoký asi 6,3 m. V roce
1958 byl celý památník sv. Václava
rozhodnutím pracovníků MNV v Lovosicích
neodborně demontován a odvezen do
Třebenic za luteránský
kostel (dnešní Muzeum českého granátu).
V roce 2000 byla socha do Lovosic vrácena a akademický sochař Libor Pisklák ji
restauroval. Restaurovaná socha sv. Václava
byla 30. září v 10.30 na
lovosickém
Václavském náměstí slavnostně odhalena za
tónů písně „Svatý
Václave, vévodo české země”
a dělových salv. Po slavnostních
projevech vysvětil sochu Mons. M.
Bezděk, který před lety působil
v našem městě jako farář.
V roce 1707 pravděpodobně byla
vrchností postavena radnice, ale
konšelům byla vyčleněna pro jednání jen jedna místnost zdarma.
Město proto adaptovalo obecní
dům č. p. 110, který sloužil jako
radnice až do požáru v roce 1796.
Ve městě také existovala škola, ale
samostatná školní budova byla
postavena až v roce 1752 vedle

fary v Kostelní ulici. V té době byla
postavena i většina soukromých
domů. V době, kdy lovosické
panství vlastnili bádenští, proběhly
i obě slezské války. Lovosice byly
několikrát obsazeny Prusy a v roce
1744 byl vyplundrován zámek
s pivovarem a vykradeny i některé
měšťanské domy. Lovosice nebyly
ušetřeny ani ve válce sedmileté –
první bitvou byla Bitva u Lovosic
1. října 1756. V Lovosicích tehdy
shořelo 30 domů, 13 stodol a
panský ovčín. Památkou na bitvu
je kaple Panny Marie Einsiedelské,
kterou nechala postavit vdova po
padlém
generálu
Radicattim.
Za kaplí je hrobka, kde jsou uloženy pozůstatky některých vojáků.
V té době bylo v Lovosicích
115 hospodářství a dva šenky –
pozdější hostince Zlatá loď
(dnešní Beseda) a Černý kůň.
Z řemeslníků byli zapsáni v soupisu
z roku 1716 například zedník,
mydlář, tři řezníci, dva ševci,
ranhojič, mlynář, panský sládek,
obecní pastýř, pokrývač a další.
Podle soupisu žilo v Lovosicích
také 16 židovských rodin. Alžběta
Augusta zůstala svobodnou a
postoupila všechna panství strýci
svému Janu, říšskému knížeti ze
Schwarzenbergu, dne 22. července
1783. Ten za ni zaplatil dluhy a
vyplácel jí doživotní rentu 7.000
zlatých ročně.
Rod Bádenských Lovosice spravoval v letech 1655 – 1783. Alžběta
Augusta, markraběnka z BadenBadenu, zemřela v 63 letech věku,
dne 7. ledna 1789.
(hz, foto: tuc)

Před 15 lety zemřel Jan Habeš, bývalý ředitel
Městského hudebního ústavu Lovosice
V pátek 3. července 1998 zemřel ve věku 84 let v Bechyni
Jan Habeš, učitel hudby ve
výslužbě a dlouholetý ředitel
lovosického Městského hudebního ústavu (později Lidové
školy umění, dnešní ZUŠ).
Učit zde začal v r. 1951 a nejdelší
dobou působení na lovosické
hudební škole se stal pojmem
i legendou. Dokázal, obklopen
stále kvalitnějším učitelským sborem, nejen podchytit a individuálně rozvíjet vyslovené talenty, ale
také rok od roku zvyšovat celkovou úroveň svěřené školy.
Z talentovaných žáků sestavil pan
ředitel kvarteto ve složení: 1. hous-

le – Jaroslav Šanda, 2. housle –
Pavel Arazim, viola – Milan Vladyka, violoncello – Jaroslav Ondráček. Kvarteto v letech 1961 a 1962
vítězně prošlo přísným sítem
ústředního kola Soutěže tvořivosti
mládeže v Bratislavě a Praze.
Všichni byli bez problému přijati
na pražskou konzervatoř, kterou
na sklonku 60. let zdárně dokončili.
Všichni později hráli v předních
hudebních tělesech (Státní opera
Praha, Státní filharmonie Praha,
Pražský komorní orchestr, symfonický orchestr FOK) a dodnes
s láskou a vděčností na pana ředitele vzpomínají. Čest jeho památce!
(hz)
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Maďaři z celé republiky se sešli 1. června v Lovosicích na lodi
V lednu 2008 vytvořila desetičlenná skupina Maďarů z Lovosic a okolí v našem městě pobočku
Svazu
Maďarů
žijících
v Českých zemích; u myšlenky
stála Iveta Pospíšilová. Lovosická
organizační jednotka má nyní
40 členů a příznivců a členové se
pravidelně scházejí poslední
pondělí v měsíci.
V sobotu 1. června se
v Lovosicích poprvé sešli
Maďaři z celé České
republiky. Setkání bylo
netradičně naplánováno
na lodi Porta Bohemica,
která měla s návštěvníky
podniknout okružní plavbu po jezeře v Píšťanech
až do Brány Čech a zpět.
Bohužel počasí setkání
příliš nepřálo a loď musela kotvit v Lovosicích
u sila. Oslava se přesto
vydařila. (Nikdo v té době
netušil, co déšť způsobí!)

Návštěvníci přijeli z Prahy, Brna
a Ostravy. Kapitán lodi Karel
Svoboda přivítal návštěvníky, ti
obdrželi přípitek a upomínkové
předměty. Sraz zahájily Anna
Rákóczi,
předsedkyně
Svazu
Maďarů žijících v Českých zemích
ČR, a Iveta Pospíšilová, předsedkyně lovosické pobočky. K tanci
i poslechu hrála hudební skupina

Nosztalgia.
Nechybělo bohaté
občerstvení z maďarských dobrot.
V kulturním programu členky souboru CSALOGÁNYOK, který působí
při Základní organizaci Svazu
Maďarů žijících v Českých zemích
v Ostravě, zazpívaly v překrásných
vyšívaných krojích několik maďarských písní.
Setkání pokračovalo ještě večer

v Restauraci Pod Palubou, kde
na účastníky čekalo maďarské
menu a o výtečnou náladu se
opět starala skupina Nosztalgia.
Ve 22 hodin příjemné posezení
skončilo a hosté se autobusem
přesunuli do Prahy a pak dále
do svých domovů. Setkání v Lovosicích určitě nebylo poslední.
(hz, foto: hv)

Pro Camphill České Kopisty vybrali Lovosičtí přes 5 000 korun
V
pátek
14.
června
se
v Mírovém kostele v Lovosicích
uskutečnil pod záštitou Církve
československé
husitské
a
Gymnázia Lovosice benefiční
koncert pro postižené povodní.
Koncert se konal z podnětu
Pavly
Linkové,
profesorky
lovosického gymnázia. Vystoupily na něm oba gymnaziální
sbory Laeta Nota a In Flagranti
a country skupina Sebranci.
Výtěžek z akce (vstupné dobrovolné) byl určen jako finanční
podpora pro zajištění úklidu
po ničivé povodni Camphillu

České Kopisty. Uvedené sdružení
poskytuje chráněné bydlení a denní centrum služeb lidem s mentálním postižením a současně provozuje na zhruba pěti hektarech
ekofarmu. Obyvatelé museli být
evakuováni a veškerá úroda byla
zničena. Pole i sad byly zaplaveny
několika metry vody. Vedení
camphillu čeká nyní velký úklid a
včasná obnova tak, aby se jeho
obyvatelé měli vůbec kam vrátit.
V předsálí kostela byly aktuální
fotografie ze záplav v camphillu
vystaveny.
V prvním bloku vystoupila děvča-

ta ze sboru Laeta Nota se sbormistryní Jarmilou Brejchovou ve
stejných bílých tričkách s emblémy
gymnázia k oslavě 60 let trvání.
Po nich se představil soubor
In Flagranti složený z profesorů
a příznivců školy pod taktovkou
Pavly Linkové. Koncert zakončili
Sebranci, kteří zahráli a zazpívali
mnoho oblíbených písní z repertoáru Johna Cashe, Michala Tučného a dalších bardů country.
Dokonce slova jedné z písní nám
záplavy připomněla – „Až uslyšíte
v letní bouři z dálky burácivej
hrom. Hlavu v dešti, nohy v louži,

zpívejte se mnou tenhle song,“ –
on ale pan Tučný určitě na velkou
vodu nepomyslel.
Koncertu byli přítomni i zástupci
camphillu. Vedoucí Petr Nejtek
si v závěru koncertu převzal
z rukou Pavly Linkové dar
v hodnotě přes 5 000 korun.
Poděkoval nejen za finanční
pomoc, ale i za hudební požitek
a litoval, že koncert nemohli
vyslechnout všichni jejich klienti.
Poděkování patří nejen hudebníkům, ale i všem návštěvníkům
koncertu, kterých bylo kolem
stovky. Děkujeme!
(hz)

Altros byl a ještě bude
Letošní povodeň nedovolila
uspořádání
festivalu
Altros
Rockfest v lesoparku Osmička v
původním termínu. Pořadatelé
se proto rozhodli celý festival
přesunout a v plánovaném termínu zachránit, co se dá.
V pátek 21. 6. proběhl v restauraci Pod Palubou Altrosácký tyjátr.
Vystoupilo Hynkovo hravé divadlo
s pohádkou Jana Wericha Fimfárum, po nich lovosické akustické
trio Šavlozubé ponožky a na závěr
opět Hynkovo hravé divadlo s
hrou Hřbitovní aktovky.
O den později zahrála v Lovosi-
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cích legendární kapela Brutus.
„Vzhledem k tomu, že skupina
Brutus nemohla vystoupit v jiném
termínu, rozhodli jsme se o uspořádání jejího koncertu narychlo v
sále KS Lovoš. Jako předkapela se
představili Tydle vidle z Roudnice.
Chvíli před jedenáctou pak spustili
Brutus, kteří hráli v kuse přes tři
hodiny,“ sdělil pořadatel akce Jan
Štok. Na koncert dorazilo kolem
stovky lidí.
„Náhradní termín Altrosu je 17.
srpna. Vystoupí například kapely
Kohout plaší smrt, Volant a další
bandy sháníme,“ dodal Štok. (tuc)
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Sport

Lovosická sportoviště povodeň nešetřila
V Lovosicích doplatila na červnovou
povodeň nejvíce sportovní zařízení.
O aktuální informace požádal Lovosický dnešek Ing. Martina Dlouhého,
vedoucího
odboru
regionálního
rozvoje a správy města.
Co vše červnová povodeň poničila na
lovosických sportovištích?
Poničila zimní stadion včetně příslušenství (rozvodnu elektro, čpavkové hospodářství), oplocení areálu, obě fotbalová
hřiště, restauraci Na hřišti, sklady jednotlivých sportovních oddílů, atletický ovál,
basketbalovou halu, halu Chemik, krytý
bazén, Yacht klub, volejbalové zázemí,
tenisový areál a rybářské chatky.
Jaká je zhruba výše škod?
Výše škod je předmětem přezkoumání
pojišťovny, dále pak bude přesná výše
známa až po nacenění všech prací
po jednotlivých objektech pro uvedení
do původního provozuschopného stavu.
Co vše již probíhalo po opadnutí
vody?
Jak voda klesala proběhlo postupně
v dotčených objektech a prostorách
hrubé vystříkání vodou, dovyklizení

prostor, tlakové ostříkání vodou a dezinfekční nástřik. U venkovních prostor
a plotů probíhalo a probíhá úklid
naplavenin a odstraňování naplaveného
bahna.
Je již nějaká představa, jak budou
probíhat opravy? Co přijde na řadu
nejdříve?
Nejprve budou odstraněny prvotní
povodňové škody a provedeny sanační
a úklidové práce. Následně bude stanoven konkrétní rozsah prací a vybrán
zhotovitel.
Jak dlouho počítáte, že budou opravy
probíhat a jak by měly být financovány?
V současnosti probíhá jednání
s pojišťovnou o výši uznatelných škod,
které nám budou proplaceny na základě
soupisu prací na jednotlivé objekty.
V tuto chvíli nemůžeme proto přesně
určit ani výši nákladů, ani dobu dokončení všech oprav a prací. Samozřejmě
si uvědomujeme, že v rámci možnosti
zprovoznění jednotlivých sportovišť
a možnosti vlivu vody pracující
v konstrukcích staveb je třeba stavební
práce neodkládat.
(tuc, 4x foto: hv)

Hala Chemik 10. 6. v 10.17 hodin

Atletický stadion 10. 6. v 10.54 hodin

Lovosické karate se zúčastnilo přeborů
Ústeckého a Libereckého kraje
Celkem si mladí karatisté odvezli 13 medailí (z toho 7 zlatých) a jejich ziskem
přispěli k absolutnímu prvenství mezi kluby. Petr Marschall získal i pohár pro
druhého nejlepšího závodníka turnaje.
V kata jednotlivců se dařilo prvními místy Michalu Vlčkovi (ml. ž.), Kateřině Šoralové
(ml. ž.) a Petru Marschallovi (junioři).
Stříbrné medaile v kata: Denisa Voláková (ml. ž. 5 – 9), Laura M. Husáková
(ml. ž. 10 – 11), bronzové medaile
J. Volák (ml. 5 – 9), M. Mlenský
(ml. 10 –11).
V kumite nastupovali lovosičtí
v menší sestavě, protože řada
závodníků ještě tuto disciplínu
v požadované technické kvalitě plně
neovládá. Přesto si vybojovali tato
umístění: zlaté medaile: M. L. Husáková, O. Hrdlička, K. Procházková
P. Marschall. Stříbrné medaile:
M. Mlenský a bronz M. Holub.
Na závěr turnaje byly vyhlášeny
tři nejúspěšnější týmy a Top závodníci
přeboru. Největší pohár si s prvenstvím odnesli trenéři SKR SPORT
UNION Nechyba, Jež a Zeman, druhé
místo patřilo Sport Relaxu P. Znamenáčka a na třetím místě se umístila
Slavia TU Liberec.
Josef Rajchert

Hala košíkové 10. 6. ve 13.20 hodin, likvidace podlahy vojáky z Liberce

Zimní stadion 11. 6. v 11.57 hodin
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Zahájení kurzů
• V Lovosicích 13. 7.
od 10 hodin v KS Lovoš

dárek 150
0 - 2000 K
č
za Vaše a
uto
(doprava
možná)

• V Libochovicích 12. 7.
od 15.30 hodin v sídle firmy

Zahájení motocyklových
kurzů

Provádíme výcvik na sk. AM, A1, A2,
A bez omezení a na sk. B, BE, C, CE, T.
V akreditovaném školicím středisku školíme
profesní způsobilost řidičů a provádíme
poradenskou činnost v autodopravě.

ŘP sk. B

Mobil
736 613 300

8000 Kč

(osobní automobil)

www.autoskola-alihus.cz
Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, opět prodává slepičky
snáškových plemen Lohman hnědý, Tetra hnědá a
Dominant žíhaný, kropenatý, černý, žlutý, modrý a bílý.

Slepičky pouze z našeho odchovu!!
Stáří slepiček 14 – 18 týdnů = cena 149 – 170 Kč/ks
– v začátku snášky 178 Kč/ks
......................................................................................
Prodeje se uskuteční: ve čtvrtek 11. července 2013
Lovosice – u Billy – v 14:30 hod
Případné bližší informace na tel:
728 605 840, 728 165 166, 415 740 719
......................................................................................
Při prodeji slepiček – nová služba – výkup králičích
kožek – cena: 15 – 22 Kč/ks
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Ceny jsou uvedeny bez DPH

Měsíční náklad Lovosického dnešku činí 4 000 výtisků
a je distribuován zdarma do každé lovosické domácnosti.

Inzerci přijímá:
Radim Tuček - šéfredaktor Lovosického dnešku
Telefon: 724 482 870, E-mail: inzerce.dnesek@email.cz

inzerce.dnesek@email.cz

AKCE

ale pokud si u nás tyto brýle
koupíte, dostanete

U
K
A
R
Z
Í
N
MĚŘE
dý den
e
• provádím

SLEVU 500,- Kč !!!

kaž

To je výhodné, přijďte rychle...

VĚTŠINU BRÝLÍ

• zhotovíme do

druhého dne

E
APLIKUJEčoM
čky
• kontaktní

Lovosice
Terezínská 205
416 532 648
728 298 671

Pondělí
- Pátek
8:30-12:00
13:00-17:00

E-mail: optik.prudky@iol.cz

Libochovice
Nám. 6.května 612
416 591 509

www.optia.cz

V červenci jsme
zdražili všechny
brýle o 1000,- Kč,

Pondělí
8:30-11:30
12:30-15:45
Čtvrtek
8:30-11:30
12:30-15:45

TO BYL VTIP
Protože Vás nechceme klamat, tak podobné akce
neděláme, přijďte a uvidíte, že si vyberete brýle
za přijatelnou cenu a většina z Vás je bude mít
hotové do druhého dne.
Pokud se rozhodnete pro brýle na všechny vzdálenosti,
tedy multifokální, doporučujeme, abyste si raději
připlatili, protože dražší znamená, že si koupíte
kvalitnější výrobek a tím pádem si na brýle rychleji
zvyknete a budete dobře vidět.

Přijďte, rádi Vám poradíme a vše vysvětlíme.

ě na LPG
hlídka vozu
tní Servisní pro

AKCE k přestavb
komple

ZDARMA

provozovna: Prackovice nad Labem 23

Příjem inzerce na tel.: 724 482 870

Červenec 2013

Internet

Televize

Balíčky Internet + TV

100Mbit za 379,-Kč
instalace ZDARMA

60 TV programů
již za 139,-Kč

již od 300,-Kč měsíčně
Set-top-box ZDARMA

Tarify

Nabídka

Balíčky Internet + TV

Tarify pro optické připojení k internetu jsou symetrické
tzn. že rychlosti stahování a odesílání dat jsou shodné.

K dispozici jsou 3 základní programové balíčky, ale
je možné si složit vlastní programovou nabídku
vhodnou kombinací TV Mini, TV Standard a tematických balíčků.

Pokud si nyní objednáte některou z níže uvedených
kombinací Internetu a TV, dostanete je jako balíček
za zvýhodněnou cenu.

Kontakty a objednávky připojení

email:obchod@ltnet.cz

Obchodní zástupce: +420 773 111 108
V případě zájmu volejte, nebo zašlete SMS a my Vám obratem zavoláme

www.ltnet.cz

Denně 9:00 - 20:00 hodin

Obcanské sdružení békadilkoš ve spolupráci s mEstem lovosice uvádejí

lovosický

9. - 10.

Žafest

srpna
2013

multikulturní festival

Lovosice

Skyline Toxique

OsmiCka

Prago Union Xavier Baumaxa
+ Champion Sound live band
Marracash Orchestra

Gangnails

(Dresden)

Posmrtné zkušenosti

Jahwawah Raggasoul
(Jamajka)

Skavare Uraggan Andrew & Reggae Orthodox
Vstupné:
Tokhi Byl Pes Helemese bioDivadlo NapRíC.cz:
259 KC / 2 dny
bubenický workshop

Brain-Body-Bastards

199 Kc / 1 den
Malé Deti
a lidé s
postiŽením
zdarma

Afterparty:

Dj´s F&M and Mr. Sax Balkan Dj´s + Live saxofon

VÝTVARNÝ STAN • workshopy • cajovna

www.zafest.cz
bekadilkos@seznam.cz

stavební firma

PERFECT B.V.

Za podpory Města Lovosice
a Kulturního střediska Lovoš
Červenec 2013

inzerce.dnesek@email.cz

Město Lovosice
Přehled kulturních a sportovních akcí

Červenec
2013
Březen 2013
Kulturní
středisko
Lovoš •Lovoš
ZUŠ • DDM
Elko
• RC• Mozaika
• Házená
• SPCCHknihovna
• Sportoviště
• Koncerty
Kulturní
středisko
• DDM
Elko
RC Mozaika
• Městská
• SPCCH

Kulturní středisko Lovoš

Ulice 8. května 155/13, Lovosice
telefon: 416 532 140, web: http://kslovos.lovosice.com/

FILMOVÉ LÉTO NA „OSMIČCE“
KINEMATOGRAF BRATŘÍ ČADÍKŮ – Areál „Osmička“ vždy od 22 hodin.
Pátek 26. července – SIGNÁL
Poklidnou idylu rázovité vesničky, která je tak
trochu odříznutá od světa, nečekaně rozčeří
sympatičtí mladíci Kája (Kryštof Hádek) a Filos
(Vojta Dyk). Přijeli prý proto, aby vyhledali nejlepší
místo pro instalaci nového mobilního vysílače.
Vidina zisku vzbudí v místních pochopitelné
očekávání, zvláště když se dozvědí o zajímavé
finanční odměně pro majitele pozemku, na kterém
bude vysílač stát. Vesnice se rychle stává bitevním
polem a to s využitím všech povolených
i nepovolených zbraní. Je ovšem otázkou, zda Filos
s Kájou budou schopni naplnit očekávání, do nich
vkládaná. Možná totiž nejsou tím, za co se
vydávají…

Sobota 27. července – PROBUDÍM SE VČERA
Komedie s originální zápletkou, v níž si věčně
svobodný profesor češtiny Petr díky třídnímu srazu
uvědomí, že jediná dívka, kterou kdy miloval, byla
jeho spolužačka Eliška. Tehdy v sedmnácti letech
nenašel odvahu jí říct, že ji má rád, a ona se pak
navždy vytratila z jeho života. Petrovi se naskytne
jedinečná šance. Cestovat zpět v čase do svých
studentských let a vrátit se do června 1989, kdy
chodil do třeťáku. Dostane možnost napravit, co
promeškal. Jenže zahrávat si s minulostí není jen
tak. Návraty nejsou nikdy snadné. Petr se dostává
do změti komplikací a průšvihů, které naštěstí řeší s
vtipem, nadhledem a drzostí, kterou dobře zná od
svých vlastních studentů. Postačí však tyhle zbraně
na to, aby přesvědčil Elišku o svých citech a získal
její lásku?

Režie: Tomáš Řehořek
Hrají: Vojtěch Dyk, Kryštof Hádek, Bolek Polívka,
Režie: Miloslav Šmídmajer
Karel Roden, Kateřina Winterová, Jiří Menzel a další
Hrají: Jiří Mádl, Eva Josefíková, Filip Blažek, Viktor
Preiss, Miroslav Táborský, Nela Boudová a další

Akce DDM Elko
www.ddm.lovosice.net

ČERVENEC – SRPEN
Připravujeme nejméně 5 týdnů příměstských táborů
– termíny budou upřesněny podle zájmu dětí.

RC Mozaika o.s.
www.rcmozaika.cz
V Malých Žernosekách pokračuje herna s cvičením
a výtvarkou. Každé úterý od 9:00 do 11:30.
Vstup 30,- Kč. Bez objednání.
15. – 19. 7. Hlídání s bohatým programem
v Malých Žernosekách.
(Podrobnější informace na webu RC Mozaika)
20. – 27. 7. Českoněmecký tábor
pro děti 6 – 12 let v Německu
Během prázdnin probíhá v Malých Žernosekách
miniškolička v termínech : 2. 7., 4. 7., 9. 7., 11. 7.,
23. 7., 26. 7., 30. 7., 1. 8., 13. 8., 15. 8., 27. 8. a 29. 8.
Čas: 8:30 – 12:00. Cena 150,- Kč (svačinku a pití
s sebou) – při minimálním počtu 3 dětí, jinak se ruší.
8:30 – 15:30. Cena 300,- Kč. (oběd s sebou)
– minimálně 2 děti, jinak jen do 12:00.
Určeno pro děti od 2 let (bez plen). Dítě můžete
objednat do 17:00 den předem, termín si můžete
zamluvit i dopředu na tel. 723 563 439 (Mgr. Šárka
Pailová)

Akce SPCCH Lovosice
13. 7. ve 14 hod – Praha, molo na Františku
Plavba s celebritou Marian Vojtek, program,
foto, zpěv, beseda. Cena 250,- Kč včetně
občerstvení. Přihlášky: pí. Žamberská 603230513
13. – 20. 7. Jindřichův Hradec
S Líbou Zemánkovou, cena 2.900,-Kč, ubytování,
program, bez stravy, přihlášky: 732 323 700
10. – 17. 8. Poděbrady
Plná penze, procedury a masáže, cena 5.700,-Kč,
přihlášky: 777 708 781
10. – 17. 8. Františkovy Lázně
Polopenze, program s L. Zemánkovou, 4.200,-Kč
15. 8. – Poznej Litoměřice VÝLET
Litoměřice horní nádraží v 10:00 hod.,
přihlášky: pí. Lásková 720 206 398
30. 8. – 8. 9. Chorvatsko Baška Polje
Polopenze, cvičení, 2 masáže, cena 7.350,-Kč,
Žamberská 603 230 513
30. 8. – 8. 9. Chorvatsko Biograd n/M
Mobilní domy, bez jídla, cena 4.990,-Kč,
Dreherová 607 293 463
20. – 12. 9. Víkend Doksy
Hotel Kamýk, ubytování, plná penze, přednášky,
léčivé svíčky, Su Jok, odkyselení, večer s hudbou,
procházky, cena 1.200,-Kč,
přihlášky: Žamberská 603 230 513

Neděle 28. července – PERFECT DAYS
Celý příběh začíná čtyřiačtyřicátými narozeninami
Eriky (Ivana Chýlková), která sice nedostane
největší kytici, jakou si dovede představit, zato ale
pěkné přáníčko od své bývalé švagrové (Zuzana
Bydžovská), trapný vzkaz v rozhlasovém pořadu
od bývalého manžela (Bob Klepl), krém na vrásky
od homosexuálního kamaráda Richarda (Ondřej
Sokol) a dárkový striptýz od své nevyzpytatelné
matky (Zuzana Kronerová). Přáníčko si doma
vystaví, při vzkazu se – ač sama sebe proklíná –
dojatě rozpláče a dárkového striptéra jí okamžitě
přebere Richard. Takhle vypadá úspěšný život Eriky
Oskarové, hvězdy televizního pořadu „Před a po”.
Přitom Erika má skoro všechno – vlastní pořad,
vyhlášený kadeřnický salón, velký byt s terasou a
svobodu, ale s každým přibývajícím rokem víc a víc
touží po tom jediném, co nemá – a to je dítě. Erika
tedy nastolí plán „Dítě” a pustí se do něj se stejnou
vervou, se kterou budovala jak svůj podnik, tak své
vlastní já. Jenže některé věci se nalinkovat nedají,
například mladičký barman Adam (Vojta Kotek).
Režie: Alice Nellis
Hrají: Ivana Chýlková, Vojtěch Kotek, Zuzana
Bydžovská, Zuzana Kronerová, Ondřej Sokol a další
Pondělí 29. července – OKRESNÍ PŘEBOR –
Poslední zápas Pepika Hnátka
Film vychází z populárního televizního seriálu
Okresní přebor. Jak sám název naznačuje, ve filmu
se objeví legendami opředená postava trenéra s
licencí – Josefa Hnátka. Protože v samotném
seriálu se tento muž vyskytoval pouze jako popel
rozprášený na houslickém hřišti, rozhodli se tvůrci,
že ho divákům představí i ve své živoucí podobě.
Příběh celovečerního filmu je tak situován do doby
jeho života a rozehrává dilema muže, pro něhož je
fotbal celý jeho život. Dokonce víc než život.
Režie: Jan Prušinovský
Hrají: Miroslav Krobot, Ondřej Vetchý, Luděk
Sobota, Jaroslava Pokorná, Jakub Kohák a další

Městská knihovna
Kostelní 1, Lovosice, www.knihovna.lovosice.com

