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Revitalizace Holoubkova dostala zelenou
Zastupitelé města odsouhlasili
na svém jednání 29. května přijetí dotace z Ministerstva pro
místní rozvoj ČR na projekt
„Regenerace panelového sídliště
– Lovosice, Holoubkov – 1. etapa“. Úvodní část revitalizace by
měla stát zhruba 5,54 milionu
korun, přičemž dotace činí 3,88
milionu korun. Město by se na
financování akce mělo podílet
třiceti procenty celkových nákladů.
V rámci první etapy, která
proběhne v letošním roce, projdou
revitalizací ulice Zvonařova a vnitroblok. Druhá etapa (rok 2015)
zahrnuje ulici Kmochova a přilehlá
veřejná prostranství směrem k
trati, v závěrečné etapě (rok 2016)

čeká revitalizaci ulice Jabloňová
alej a plochy po obou stranách

přilehlé komunikace.
>>> Pokračování na straně 5

Házenkářům zacinkala bronzová medaile

Akce
Maďaři pořádali
folklorní festival
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Slovo starostky
Vážení spoluobčané,
podařilo
se
nám
uspět se žádostí o
dotaci na revitalizaci
části čtvrti Holoubkov.
Tato čtvrť byla dlouho opomíjená a zaslouží si rekonstrukci. Součástí tohoto projektu
jsou nové chodníky, komunikace,
osvětlení a více zeleně. Další informace se dozvíte v článku, který je
součástí tohoto zpravodaje.
Stále více lidí se dotazuje na
ukončení přeměny nového náměstí. V rámci první etapy řešíme
reklamaci trávníků a zhotovitel
právě v tomto čase opravuje
nevhodné podloží a vše uvádí do
požadovaného stavu. I v druhé
etapě jsou problémy. Zejména
s dodržením termínu dokončení
stavby. Chci občany ujistit, že
vedení města bude postupovat
v souladu s platnou smlouvou a
v případě, že termín dokončení
nebude dodržen, uplatníme příslušné penále.
Slýchám čím dál častěji, že prý
se souhlasem mým a vedení jsou
do našeho města „nastěhovávaní“
nepřizpůsobiví občané. Ráda bych
využila tohoto místa, abych se vůči
této lži ohradila. Město nedisponuje žádnými bytovými kapacitami a
nic podobného neplánuje ani
plánovat nebude. Ve vlastnictví
města je pouze sociální ubytovna,
která je určena zejména pro občany Lovosic.
Přeji všem pohodové červnové dny
Lenka Lízlová – starostka

Lovosičtí Lovci vybojovali v letošním ročníku extraligy bronzové medaile. Ty dostali po posledním zápase sezony,
v němž doma porazili stříbrné Hranice 32:29. Více o úspěchu našich házenkářů na straně 12.
(Foto: tuc)
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Lovosice mají nové přístaviště
Ve středu 14. května byla otevřena nová moderní přístaviště
pro lodní dopravu v Lovosicích a
v Dolních Zálezlech. Začíná tak
vznikat síť veřejných přístavišť
na Labi jako základní předpoklad pro rozvoj turistické vodní
dopravy na Dolním Labi. Investorem projektu je Ředitelství
vodních cest.
„Lovosice a Dolní Zálezly jsou
prvními vlaštovkami moderní sítě
veřejných přístavišť, která na Labi
dosud chyběla. Budou sloužit
nejen osobním lodím, ale v Dolních Zálezlech také vodním turistům, kteří zde bezpečně zastaví,
mohou přenocovat, navštívit okolí
a putovat dále. Velice mne těší
aktivní spolupráce se samosprávami, jež významnou měrou k úspěšné výstavbě přispěly,“ řekl ředitel
Ředitelství vodních cest ČR Lubomír Fojtů.
V Lovosicích byl vybudován nový
moderní můstek pro osobní lodě
v městském parku. „Již před několika lety jsme v Lovosicích provizorně umístili přístavní můstek a
první osobní lodě zde začaly při-

stávat. Nové přístaviště přináší
zcela jinou kvalitu, a tak očekávám,
že počet návštěvníků podstatně
vzroste. Město připravuje dokončení úprav v okolí přístaviště, které
vytvoří důstojné zázemí,“ uvedla
při této příležitosti starostka města
Lovosice Lenka Lízlová.
Výstavbu sítě veřejných přístavišť
zahájilo Ředitelství vodních cest ČR
v polovině loňského roku v centru
Ústí nad Labem. Během června a
července letošního roku se plovoucí mola pro osobní dopravu objeví
také v Libochovanech a v Libotenicích, v Nučnicích budou osobní
lodě přistávat u pevného mola.
Malá turistická plavidla a hausbóty
se mohou těšit na dokončovaná
plovoucí mola v Nučnicích a
v Libotenicích. Následovat bude
modernizace současných mol pro
osobní lodní dopravu a pro malá
plavidla v Litoměřicích. Celkové
náklady nepřesáhnou 99 milionu
korun a jsou kryty z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury.
Zhotovitelem stavby je Zakládání
staveb, a.s. Ing. Jan Bukovský, Ph.D.,
Ředitelství vodních cest ČR

Starostové řešili odpady, školství
či sociální oblast

V pátek 16. května se uskutečnilo první oficiální setkání představitelů obcí v územním obvodu
ORP Lovosice v rámci realizovaného projektu „Podpora meziobecní spolupráce“ (reg. č.:
CZ.1.04/4.1.00/B8.00001). Starostové obcí debatovali o problémech, které je nejvíce trápí a
které by mohli řešit společně.
Samotnému setkání předcházelo dotazníkové šetření realizované v území mezi představiteli
obcí a zpracování analýz na tři
tematické oblasti, a to odpadové

hospodářství, předškolní vzdělávání a základní školství a sociální
služby. Na setkání se debatovalo
o variantách řešení jednotlivých
problémů a potřeb územních
celků zjištěných již zmíněnou
analýzou a dotazníkovým šetřením. Z jednání vzešla dvě nová
témata, kterými se budou zabývat další analýzy. Budou to Sdílené služby a Životní prostředí.
Další setkání představitelů obcí
správního obvodu Lovosice budou následovat po zpracování
těchto analýz.
(Foto: tuc)

První sběrný dvůr je hotov, svozy
odpadu ale neskončí

2x foto: hv
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Výstavba prvního sběrného
dvoru ve městě skončila. Vznikl
v areálu Technických služeb
města Lovosice a podle plánu
stavební práce vyvrcholily na
konci května.
Nyní bude následovat vybavení
velkokapacitními nádobami pro
sběr odpadu, vznikne také speciální místo pro sběr nebezpečného
odpadu. „Jde o vůbec první sběrný
dvůr, který v Lovosicích
budeme mít. Vybudovat
se nám ho podařilo díky
tomu, že jsme získali
finanční prostředky z
Evropské unie, konkrétně
z Fondu soudržnosti a
Státního fondu životního prostředí," upřesňuje starostka Lovosic
Lenka Lízlová.
Nový sběrný dvůr pojme celkem
73 metrů krychlových odpadu,
který bude ukládán do 13 kontejnerů. Od lidí budou přijímány
objemné odpady, plasty, papír,
sklo, ale také dřevo, pneumatiky,
stavební odpad, vyřazená elektronická zařízení a nebezpečný

odpad.
Za rok by tu mohlo skončit až
236 tun odpadu, 2 tuny nebezpečného odpadu a 12 tun zpětně
vybraných výrobků. Technické
zázemí bude v areálu zajištěno
během června. Neznamená to ale,
že v Lovosicích skončí pravidelný
svoz objemného odpadu. Ten se
radnice rozhodla zachovat minimálně do konce tohoto roku.
„Chceme vyjít lidem
vstříc, a proto pravidelné
svozy budou nadále
pokračovat. Sběrný dvůr
bude jednoznačně estetičtější variantou sběru
odpadu, nicméně velkoobjemové kontejnery se budou po
městě i nadále rozvážet. Chceme
co nejvíce podpořit šetrnější přístup k životnímu prostředí ve městě," dodává místostarostka Lovosic
Vladimíra Nováková.
Provoz sběrného dvoru by měl
být zahájen letos na začátku října.
Realizace vychází na cca 3 miliony
korun, přičemž 90 % nákladů pokryje získaná dotace.
(tuc)
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Koupaliště: Za nejlepší studentský návrh třicet tisíc korun
Třicet tisíc korun je odměna
pro studenty za první místo v
soutěži o nejlepší návrh sportovně rekreační zóny v Lovosicích.
Soutěž připravila jedna z největších architektonických a projekčních kanceláří v České republice.
Lovosické koupaliště, kde má
vyrůst nový sportovní areál, je v
současné době mimo provoz. Poničily ho loňské povodně a letos
fungovat nebude. Celá lokalita
potřebuje nový kabát, proto už v
minulosti město vyzvalo studenty
stavební fakulty ČVUT, aby svými
návrhy pomohli připravit architektonickou studii. Ta má ukázat, jak

nově využít areál koupaliště a přilehlých ploch. Teď se přidala i
pražská projekční kancelář HELIKA
a ta právě na téma lovosického
areálu vyhlásila vlastní soutěž.
„Tato projekční kancelář vyhlašuje
soutěže pro studenty každým
rokem. My jsme moc rádi, že
se podařilo navázat spolupráci.
Studenti tak mají téma projektu,
který se bude skutečně realizovat.
To je, myslím, velká motivace," říká
k soutěži starostka Lovosic Lenka
Lízlová.
Architektonická a projekční kancelář vyhlásila letos už 6. ročník
studentské soutěže. Zúčastnit se

Město i Ústecký kraj pomohou
s likvidací látek v bývalé olejně
Rada Ústeckého kraje schválila
příspěvek 300 tisíc korun pro
město Lovosice na odstranění
a zajištění nejrizikovějších látek
v objektu společnosti Wowitra
s.r.o.
Stalo se tak po další zaslané

žádosti o poskytnutí finanční
pomoci, v níž se město Lovosice
zavázalo, že zvýší svoji spoluúčast
o 100 tisíc korun z původních padesáti tisíc. Na svém zasedání dne
29. května celkovou částku 150
tisíc korun v rámci mimořádného

Výměnný pobyt školáků v Coswigu
Žáci ze ZŠ Antonína Baráka
v Lovosicích se v termínu od
12. 5. do 15. 5. 2014 opět
zúčastnili výměnného pobytu
s německou školou v Coswigu.
Tentokrát připravil program pro
naše žáky německý partner.
Tématem byla řeka Labe, která
obě města spojuje. Program byl
velmi pestrý a všem žákům se moc
líbil. Seznámili se s říční policií,
s jejich náročnou prací, s vodáckým klubem, kde si mohli vyzkoušet i jízdu v kajaku, dále navštívili
v místním muzeu výstavu Johna
Lennona a v divadle zhlédli ukázku
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baletu. Sportovní aktivity probíhaly
po celý pobyt a na závěr jsme
se rozloučili společným výletem
po ,,Naučné stezce Okolím Hřenska“ a projížďkou na lodičkách.
Tímto pobytem opět vznikla nová
přátelství, prohloubila se jazyková
gramotnost a žáci si odnesli velmi
hezké zážitky.
ZŠ Antonína Baráka, Lovosice

mohou vysokoškolští studenti
architektonických oborů. Tématem
je „Sportovně rekreační zóna města Lovosice".
„Letošní zadání soutěže předpokládá architektonicko-urbanistické
ztvárnění. Daná oblast nabízí širokou škálu využití, která budou mít
návaznost na život v blízkém centru města Lovosic. Území se nachází
v záplavové oblasti, proto je možné koncipovat návrh jako částečně
mobilní, aby se jeho části mohly v
případě povodní rozebrat a odvézt.
Věřím, že studentům poskytujeme
prostor pro variabilní využití oblasti, která může zahrnovat sportoviš-

tě, parkové úpravy, divadelní
scénu, místa pro dětské aktivity,
klidová zákoutí a mnoho dalších
možností," říká Pavlína Pospíšilová
z architektonické a projekční kanceláře. Ta také usedne v odborné
porotě společně s nezávislým architektem Karlem Thérem a starostkou Lovosic Lenkou Lízlovou.
Nejlepší návrh získá finanční cenu
30 000 Kč, druhé místo 20 000 Kč a
třetí 10 000 Kč. Uzávěrka dodání
soutěžních návrhů je do 30. září
2014.
Podrobnější informace o zadání
lze najít na www.helika.cz.

rozpočtového opatření schválili
zastupitelé.
„Město ve spolupráci s Ústeckým
krajem nyní vybere dodavatele na
odstranění nejrizikovějších látek v

objektu, poté budou okamžitě
zahájeny práce,“ uvedla Jana
Hejdová, vedoucí odboru vnitřních
věcí na Městském úřadě v Lovosicích.
(tuc)

(tuc)

• Pouť Českým středohořím •
V rámci projektu „Centrum pro
cestovní ruch a partnerství“,
(číslo žádosti: 100115050) financovaného z Programu Cíle 3/Ziel
3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi ČR a Svobodným
státem Sasko 2007 – 2013 se
konalo již druhé putování chráněnou krajinnou oblastí České
středohoří.
V sobotu 26. dubna se zástupci Lovosic vydali společně s občany
z partnerského Coswigu z vísky
Sutom na vrch Košťálov. Všichni se
pokochali krásným výhledem na
České středohoří, posezením v
trávě se prorazila i jazyková barié-

ra. Z Košťálova se pokračovalo
do Třebenic, kde jsme navštívili
Muzeum českého granátu. Výlet
byl zakončen v obci Kocourov
výtečným obědem.
Součástí projektu byla přednáška
ve staré radnici na téma „Turistické
zajímavosti o chráněné krajinné
oblasti České středohoří“ v režii
Klubu českých turistů Lovosice a
do konce května jste zde mohli
zhlédnout jejich výstavu na toto
téma. Všem členům Klubu českých
turistů a účastníkům akce děkujeme.
Jiřina Beránková
kancelář úřadu

Projekt „Labe-Elbe: děti objevují
svoji řeku“, číslo: EEL-0294-D-1-00
byl financován z Programu Fond
malých projektů v Euroregionu
Elbe/Labe.
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Rozhovor

V Lovosicích se chystá výstava České středohoří – země hradů
Hrady
Českého
středohoří
(HČS)
jsou
občanské
sdružení, které se
zabývá výzkumem,
revitalizací, provozováním a propagací hradů, zámků
a tvrzí a dalších
nemovitých památek na území Českého středohoří. Založeno bylo v březnu 2009. Mezi
objekty, které má sdružení zejména
v hledáčku, patří hrady Kalich, Kamýk,
Kostomlaty, Košťálov, Litýš, Oltářík, Oparno,
Ostrý, Panna a zámek Skalka. Prvním počinem HČS bylo otevření malé expozice hradů
Českého středohoří v zámku Skalka ve Vlastislavi, které se uskutečnilo 15. srpna 2009.
V současnosti sdružení ve spolupráci
s městem připravuje na červenec výstavu
ve staré radnici v Lovosicích. O čem bude,
jsme se zeptali předsedy sdružení Hynka
Veselého.
Co diváci na výstavě v Lovosicích uvidí a jak
dlouho se výstava připravuje?
Letní výstava „České středohoří – země hradů“
shrne a veřejnosti poutavou formou přiblíží
poslední stav poznání naprosté většiny významných hradních památek v rozsáhlé oblasti mezi
Budyní nad Ohří, Třebívlicemi, Kostomlaty pod
Milešovkou, Ústím nad Labem a Úštěkem. Naše
sdružení od okamžiku svého vzniku provádí –

animací, což by mohlo být pro veřejnost
obzvláště atraktivní.

Některé z hradů budou představeny formou
virtuálních 3D animací. Zde je průhled vstupním příhrádkem na Košťálově.
(3D model Ing. Ivana Lehkého,
odborné konzultace Mgr. Milan Sýkora)

zejména ve spolupráci s Ústavem archeologické
památkové péče severozápadních Čech – jejich
systematické výzkumy, které už přinesly řadu
pozoruhodných poznatků. Z toho také vyplývá
odpověď na druhou část Vaší otázky – na prezentaci nových poznatků se pracuje od počátku
a soustavně, není to otázka nějakého krátkého
okamžiku. Vzhledem k všestranně velké náročnosti výzkumů ale zatím nebyly takto zkoumány
všechny objekty, u nichž by to bylo žádoucí;
proto také zřejmě ne všechny hrady ve výše
uvedeném regionu budou na výstavě prezentovány. Na druhé straně však budou některé
z hradů představeny formou virtuálních 3D

Od září má být stálá expozice v Třebenicích.
Výstava v zámku Skalka bude zrušena?
Stálá expozice hradů Českého středohoří
v Třebenicích na výstavu na Skalce geneticky
navazuje, je jakousi její aktualizovanou a výrazně rozšířenou formou. Zda ale bude stávající
výstava na Skalce zrušena, neumím v tomto
okamžiku říci. Klíčový v této otázce bude postoj
vlastníka zámku, obce Vlastislav. Proto by tato
Vaše otázka měla být směřována spíše na paní
starostku Kubíkovou. Osobně si ale myslím, že
v rámci snah o uplatnění Skalky jako turistického cíle ve středohorské „hradní zemi“ nebude
výstava na zámku zrušena, nýbrž postupně
modifikována a transformována.
Kdy uvidí návštěvníci modely a kterých
zámků?
Modelace památek je věcí odborně i finančně
velmi náročnou, a proto je třeba pro ni stanovit
jistou prioritizaci. Všeobecně platí, že modelaci
– má–li mít smysl – lze provádět pouze na
základě uzavřeného výzkumu a výhradně
s využitím kvalitní měřické dokumentace, což
aktuální výběr staveb pro modelaci výrazně
limituje. Výzkumy se přitom přednostně provádějí u objektů zařazených do dlouhodobého
záměru našeho sdružení, což jsou většinou
takové památky, o které se dosud nikdo
soustavněji nezajímal ani nestaral. Jedním z cílů
je také veřejnosti přiblížit podobu staveb
tak, jak kdysi vypadaly, a při tom je modelace
současného stavu pouze východiskem. Z výše
uvedeného vyplývá, že modelace zámků, byť
by si ji jistě také zasloužily, není aktuálně na
pořadu dne. Výjimku představuje Skalka, která
vznikla procesem přeměny ze staršího středověkého hradu. Právě Skalka je však mezi
těmi památkami, které zatím dokumentaci
v potřebné kvalitě nemají, a proto s její modelací nelze počítat dříve než v roce 2016.
Pro školní mládež prý připravujete nějakou
soutěž. Čeho se bude týkat?
Naše činnost sice na první pohled směřuje
zejména k turistům, ale… Rádi bychom, aby si
i místní obyvatelé začali postupně uvědomovat,
že je obklopuje řada pozoruhodností a že to
tu „na severu“ není přes všechny problémy zas
tak špatné. A začít chceme hned od těch
nejmladších. Proto počítáme s tím, že na
otevření stálé expozice v Třebenicích navážeme
modelářskou soutěží pro školní mládež, v jejímž
rámci by si děti mohly zkusit nějaký ten hrad
či hrádek vymodelovat. Modelářská soutěž pro
mládež bude vyhlášena letos v září. Tak jako tak
se nebude jednat o jedinou akci svého druhu,
protože práci s mládeží přikládáme do budoucna velkou důležitost.
(hz)
Více informací o sdružení, jeho aktivitách i
plánované výstavě se dozvíte na stránkách
www.hrady-ceskeho-stredohori.cz
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Lovosicko

Opravy kulturních památek v lovosickém regionu v roce 2013
Pro rok 2013 byla
pro město Lovosice
jako obec s rozšířenou působností přidělena ministerstvem
kultury státní finanční podpora na obnovu
kulturních památek v jeho správním území
ve výši 460 000 Kč. Do stanoveného termínu
bylo přijato celkem osm žádostí o poskytnutí
příspěvku na zachování a obnovu kulturní
památky.
Dle zpracované koncepce podpory památkového fondu ve správním území města Lovosice,
která stanovuje mimo jiné způsob pro výběr
akcí pro poskytnutí příspěvku a výši podílu
vlastníka dle typu jeho památkového objektu,
bylo v roce 2013 realizováno 5 akcí.
V roce 2013 bylo provedeno restaurování
sochy sv. Barbory před kostelem sv. Václava
v Dlažkovicích Mgr. Martinem Širokým, akademickým sochařem a restaurátorem (celkové
náklady 138 tisíc, příspěvek 100 000 Kč).
V Libochovicích byla opravena v roce 2012 část
fasády domu čp. 216 na náměstí 5. května
(příspěvek 98 000 Kč) a v roce 2013 bylo
v opravě fasády pokračováno (celkové náklady
II. etapy 255 527 Kč, dotace 100 000 Kč).
V Milešově byla restaurována socha sv. Prokopa restaurátorkou MgA. Terezou Korbelovou
(celkové náklady 189 150 Kč, příspěvek 100 000
Kč). V Lovosicích byla provedena rekonstrukce

pláště domu Osvoboditelů čp. 201 v areálu
zámku čp. 1 (celkové náklady 1 540 000 Kč,
grant 100 000 Kč). V obci Solany byl restaurován hlavní oltář v interiéru kostela sv. Martina
restaurátorem Martinem Zmeškalem (celkové
náklady činily 108 000 Kč, příspěvek 60 000 Kč).
„Veškeré práce proběhly pod dozorem zástupců státní památkové péče Městského úřadu

Lovosice a Národního památkového ústavu Ústí
nad Labem. Výše uvedené akce byly ve stanoveném termínu řádně dokončeny a ministerstvu
kultury vyúčtovány,“ uvedl Robert Paťcha z
památkové péče Městského úřadu Lovosice.
Pro rok 2014 činí rozpis finanční podpory od
Ministerstva kultury České republiky pro ORP
Lovosice 619 000 Kč.
(hz, foto: R. Paťcha)

S městským úřadem za křivoklátským pokladem
První letošní výlet pořádaný
odborem sociálních věcí MěÚ
Lovosice pro seniory směřoval 6.
května na hrad Křivoklát. Účastníky čekalo velké dobrodružství.
„Podle legendy se totiž o Velkém
pátku otvírají poklady. Jeden takový mohou návštěvníci hradu spatřit
i na Křivoklátě. Cestu k němu jim
naznačí významná osobnost, která
ve více než 900leté historii na hradě pobývala,“ informoval lovosické
návštěvníky průvodce. Pak už následovala zevrubná prohlídka hradu, ve kterém dvakrát ve svém
životě pobýval i císař Karel IV.
Prohlídková trasa vedla i do sklepení, kde byl 16 let vězněn biskup
Jednoty bratrské Jan Augusta.
Cesta návštěvníků pokračovala až
do přízemí Velké věže – hladomorny. Výletníci samozřejmě zhlédli
také srdce Křivoklátu – hradní
kapli, sály rytířský a Velký královský

a seznámili se nejen s historií hradu a českých zemí, ale také
s vývojem uměleckých slohů u nás,
především pak od románského
slohu přes ranou gotiku až po

Revitalizace Holoubkova dostala zelenou
>>> Dokončení ze strany 1
„V rámci jednotlivých etap revitalizace se bude vždy v daném území řešit oprava povrchu komunikací, doplnění chodníků, nové veřejné osvětlení, regenerace zeleně a
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doplnění prvků vhodných k rekreačním účelům, jako jsou například
hřiště, oddechové zóny s lavičkami
apod.,“ vysvětlila Lenka Lízlová,
starostka města.
(tuc, výkres: archiv MěÚ)

pozdní gotiku Vladislavskou. Přímo
fantastická byla fürstenberská
knihovna s 52 tisíci svazky a mučírna s mučicími nástroji. Ne nadarmo
je Křivoklát národní kulturní pa-

mátkou. S návštěvou byli lovosičtí
důchodci víc než spokojeni.
Cesta dále směřovala do města
Rakovník, které má přibližně 15
tisíc obyvatel. Zde senioři viděli
Pražskou bránu, kostel sv. Bartoloměje se zvonicí, Městské muzeum
T.G.M. a za ním překrásný městský
park s pískovými cestičkami. Na
velkém náměstí byla spousta malých i větších obchodů, dvě knihkupectví, několik restaurací a pěkná
městská radnice z 16. století.
Uprostřed byl velký odpočinkový
prostor s mnoha stromy a lavičkami, který oživuje také mariánský
sloup. Město Rakovník by určitě
stálo za vlastní výlet, všem se tam
líbilo. Jarní výlet se povedl, všichni
byli spokojeni. „Na podzim se
chystá další výlet, asi na Karlštejn,“
slíbila Eva Rudiková, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví
MěÚ Lovosice.
(hz, foto: P. Zeman)

Příští číslo Lovosického dneška
najdete ve svých schránkách
ve čtvrtek 10. července.
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Servis
Lovosičtí si připomněli oběti války
Letos si celý svět připomněl již
69. výročí konce II. světové
války. Asi nejtragičtější událostí
v Lovosicích byl průjezd německého pancéřového vlaku dne
8. května 1945. Osm lovosických
občanů bylo z tohoto vlaku
zastřeleno.
Tento masakr připomíná pamětní
deska na budově bývalé olejny.
„Vzpomínáme na ně s úctou a s
obdivem. Jejich odkaz a jejich

památka se staly součástí historie
našeho města a pro nás po tolika
letech i závazkem, že na jejich
oběť nikdy nezapomeneme, že
jejich jména a jejich osudy nezmizí
z našeho vědomí,“ uvedla starostka města Lenka Lízlová.
Věnce a kytice byly položeny na
pamětní místa v Lovosicích k uctění památky nejen těchto padlých,
ale všech, kteří ve válce bojovali.
(Text a 3x foto: MěÚ Lovosice)

Rozmístění kontejnerů na domovní odpad
Kontejnery budou přistavovány na stanoviště vždy ve středu
odpoledne a odváženy ve čtvrtek.
Stanoviště:

Týden:

Od – do:

Vodní - parkoviště za Besedou
Hala Chemik
Teplická - zahradnictví

24.

11. 6. – 12. 6.

Krátká - parkoviště u kostela
Příčná - parkoviště u garáží
Komenského - školní jídelna

25.

18. 6. – 19. 6.

Restaurace „U Kašpara“
Máchova
Teplická - zahradnictví

26.

25. 6. – 26. 6.

Resslova - u školky
U Výtopny
Osvoboditelů - parkoviště u sídliště

27.

2. 7. – 3. 7.

ÚKLID KOMUNIKACÍ – MĚSTO LOVOSICE – ČERVEN 2014
Komunikace označeny SDZ – B28 – Zákaz zastavení s časovým údajem 7 – 14 hod.

Datum:

Ulice:

10. 6.
11. 6.

Dlouhá od restaurace Beseda po vlakový přejezd
Dlouhá od vlakového přejezdu po podchod

17. 6.
18. 6.

K. Maličkého, Sady Pionýrů
Osvoboditelů parkoviště před DSL, Prokopa Holého

24. 6.
25. 6.

Vodní, Dlouhá parkoviště
Wolkerova, Krátká

– – Ze života DDM Elko – –
Čarodějnice
Krásné počasí přilákalo spoustu
návštěvníků, kteří od 17 hodin až
do půlnoci sledovali náš program.
Zahájila ho ZUŠ, od 19 hodin se
prezentovaly vystoupeními naše
zájmové
kroužky.
Soutěžících
v tradičním klání o Miss čarodějnice bylo tentokrát 19. Všechny byly
krásně ošklivé a porota měla o to
těžší práci s výběrem. Hranici nám
zapálila před svým vystoupením
skupina historického šermu Lepus.
Po zbytek večera potom hrály až
do půlnoci hudební skupiny Vintage Retro a Natruc. Zvláštní poděkování patří pracovníkům technických služeb, bez kterých by tato
akce vůbec nemohla proběhnout.
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Kroužky
Všechny kroužky v budově DDM
skončily na konci května, v pátek
30. 5. jsme oslavili na Osmičce
svátek dětí. Nyní nás čeká malování objektu a prázdniny.
Příměstské tábory
Příměstské tábory jsou letos plně
obsazené. Máme připravený pestrý
program. V každém z pěti týdnů
bude nejméně jeden celodenní
výlet, jeden den zaměřený na
sport, každý den spousta her, vycházek a soutěží. Budeme se snažit
co nejvíce času trávit v přírodě a
v případě pěkného počasí i na
koupališti v Litoměřicích.
Venuše Krčmářová, vedoucí DDM Elko
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Akce

• • Skautské okénko: Jak jsme letos uklízeli Lovoš • •
V dubnovém čísle jsem se zaměřil na tématiku podsadových
stanů, které na táboře využívá i
náš oddíl. V tomto článku bych
se rád pro změnu zase věnoval
činnosti našich oddílů.
V uplynulém měsíci vyrazil oddíl
Šipka s oddílem Vlčat a Světlušek
na Lovoš. Na Lovoš vyrážíme
v tomto termínu každoročně s tím,
že na vrcholu strávíme noc. Vyrazili
jsme v pátek a už při cestě na vrchol nebyla o zábavu nouze. Po
cestě se hrály hry a klábosilo se.
Jakmile jsme, někteří více a někteří
méně unavení, stanuli na vrcholu,
odložili jsme krosny, které jsme
s sebou nesli a začali jsme praco-

vat. Jak už jsem řekl, tato akce je
pro náš oddíl tradiční a to z toho
důvodu, že každý rok je potřeba na
Lovoši uklidit podél cesty odpadky,
které tam přes rok nepořádní návštěvníci vyhodili. Každý rok se
tedy sejdeme a uklidíme podél
cesty vše, co do přírody nepatří.
Tímto bych chtěl poprosit nepořádné návštěvníky, kteří tyto řádky
čtou, aby si příště před tím, než
něco vyhodí, vzpomněli na to, že
do přírody odpadky jakéhokoliv
typu nepatří. Vždy pořádáme takovou mini soutěž o to, kdo přinese
nejkurióznější odpadek. V minulých letech jsme našli například
výfuk od automobilu, kočárek,

Turistické zajímavosti o CHKO
České středohoří a výstava
Klubu českých turistů Lovosice
V rámci projektu „Centrum pro
cestovní
ruch
a
partnerství“ (číslo žádosti: 100115050)
financovaného z Programu Cíl 3/
Ziel 3 na podporu přeshraniční
spolupráce mezi ČR a Svobodným státem Sasko 2007 – 2013
připravili lovosičtí turisté pro
občany města přednášku o turistických zajímavostech v CHKO
České středohoří a výstavu o
historii činnosti Klubu českých
turistů. Výstava se uskutečnila
v prostorách zrekonstruované
staré radnice.
Dne 20. května proběhla přednáška s ředitelem CHKO Jaroslavem Obermajerem a jeho kolegyní
Janou Prahovou. Přednášku zahájila Milena Šiklová spolu s členy
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výboru lovosického Klubu českých
turistů. Asi 50 posluchačů z řad
turistů a veřejnosti vyslechlo přednášku o chráněných, turisticky
významných lokalitách, o historii
značení turistických cest i jiných
zajímavostech. Přítomní byli rovněž seznámeni se začátky turistiky
v Lovosicích a doplnili je svými
poznatky. Poté nastala diskuze a
pracovníci CHKO České středohoří
odpovídali na otázky. Součástí
besedy bylo i občerstvení či prohlídka panelů o historii a činnosti
Klubu českých turistů, které zpracoval Miloš Vodička. Účastníci z
besedy odcházeli spokojeni, všem
se líbila.
Erika Trefná, kancelář úřadu
Foto: archiv MěÚ

tradiční bývají i hrnce a sklenice a
takhle bych mohl pokračovat dál.
Poté co jsme uklidili, zalezli jsme
do chaty a za odvedenou práci
jsme dostali odměnu v podobě
oběda. Po nutné pauze jsme se

opět vydali ven a tam jsme si zahráli bojovku. Jelikož čas pokročil
a Světlušky a Vlčata nepočítaly
s přespáním na Lovoši, rozloučily
se s námi a vyrazily zpět do Lovosic. Šipka se přemístila opět do
chaty na Lovoši a Špunt (tj. přezdívka vedoucího oddílu) vyndal
kytaru a večer jsme strávili zpěvem
písniček, jenž byl proložený i povídáním si a hraním her. Pak se šlo
do hajan. Ráno po budíčku a po
snídani jsme si zaběhli srovnávací
běh kolem vrcholu Lovoše a to je
výrazně něco jiného než srovnávací
běh na Osmičce. Členitý terén
vyžaduje vyšší pozornost a lepší
rozvržení sil. Když všichni doběhli,
zabalili jsme se a vydali se pomalu
do Lovosic. Po cestě jsme ovšem
ještě provětrali naše vědomosti
v oblasti zdravovědy.
Vojtěch Hák – Sesmál

4. folklorní festival se vydařil
V sobotu 24. května se ve spolupráci Svazu Maďarů žijících
v českých zemích, pobočka
Lovosice, a Kulturního střediska
Lovoš uskutečnil na Václavském
náměstí 4. taneční folklorní festival. Vloni se kvůli povodním
festival nekonal.
Letos se počasí povedlo a návštěvníků přišlo opravdu hodně.
Na pódiu se střídali hudebníci a
tanečníci české, maďarské a slovenské národnosti. Temperamentní tanečníci ze souboru Mateník
(na snímku) předvedli některé
tance z Valašska, např. kopaničářský čardáš a děvčata v krojích
s bílou suknicí a modrou zástěrou
zase třeba tanec žatevní. Maďarský
soubor Nyitnikék představil tance
ze Sedmihradska, např. čardáš

z Kolotaszegu a gemerské tance –
tanečnice měly krásné plizované
sukně. Folklorní seskupení Slováků
a Moraváků z Prahy se také nedalo
zahanbit a jejich odzemok či východoslovenský čardáš div návštěvníky nepřiměl k tanci také.
Festival byl i letos spojen s ochutnávkou kvalitních maďarských vín
a prodejem maďarských specialit.
Nechyběly oblíbené pagáčky a
punčové dortíky z kuchyně předsedkyně Svazu Ivety Pospíšilové a
další maďarské pochoutky. Pro
hladové byl připraven i perkelt
s tarhoňou. „Další akcí bude tradiční vaření pravého maďarského
guláše na Václavské pouti,“ plánuje
Iveta Pospíšilová. „A snad i nějaký
zájezd do Maďarska,“ dodává.
(hz, foto: hv)
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Osobnosti

Zakladatel moderní archeologie Robert Karl Weinzierl

(* 29. 3. 1855 v Bílém Újezdě
† 9. 6. 1909 v saském Freibergu)
Severočeská vědecká knihovna
v Ústí nad Labem vydává už řadu
let KALENDÁRIUM REGIONÁLNÍCH VÝROČÍ ÚSTECKÉHO KRAJE. Pro rok 2014 byl do něho
zařazen i praotec severočeské
archeologie a kustod teplického
muzea Robert Karl Weinzierl von
Weinberg, od jehož úmrtí uplynulo v roce 2014 už 105 let.
Weinzierl patří k zakladatelům
moderní archeologie v Čechách,
jako cíl si stanovil vybudovat v
Teplicích ústřední archeologické
muzeum
pro
severozápadní
Čechy.
Robert von Weinzierl se narodil

jako syn Karla von Weinzierla,
schwarzenberského
panského
nadlesního v Bílém Újezdě. Rodina
po otcovské linii pocházela z Bavorska. Do šlechtického stavu byl
jeden z předků povýšen v roce
1706, záhy toto povýšení potvrdil i
císař Karel VI. Doslovné znění titulu
je „Weinzierl rytíř von Weinberg“ (Weinzierl Robert, Ritter von
Weinberg). Po studiích na reálce
v Litoměřicích odešel do Prahy,
kde studoval na Polytechnickém
institutu (pozdější technice) a také
docházel na přednášky na Karlovu
univerzitu. Poté absolvoval jednoroční vojenskou službu. V roce
1887 zakoupil společně s Robertem Gautschem za peníze z dědictví po otci knihkupectví v domě
„Zlatý jezevec“ (v dnešní Karlově
ulici) v Praze. V roce 1893 svůj
podíl ve firmě prodal a stal se
načas pojišťovacím úředníkem. Už
od 2. poloviny 80. let 19. století ale
věnoval veškerý volný čas archeologické práci. Studoval výsledky
současné archeologie, sám na
severu Čech prováděl vykopávky, o
svých nálezech psal a publikoval

četné studie. Vydobyl si všeobecné
uznání, což vedlo v červenci 1897 k
jeho jmenování c.k. konzervátorem
pro prehistorii v severních Čechách. O rok později své sbírky
zpřístupnil veřejnosti v Lovosicích,
v domě, kde předtím dožila jeho
matka.
Když se v roce 1899 uvolnilo
místo kustoda v teplickém muzeu,
byl Robert von Weinzierl povolán,
aby se této pozice ujal. Během
následujících deseti let se mu
v Teplicích podařilo vybudovat
druhé nejvýznamnější archeologické pracoviště v českých zemích
(po Muzeu Království českého)
s mimořádně obsáhlými sbírkami.
Archeologické vykopávky, prováděné Weinzierlem, předběhly svou
dobu zejména díky pečlivé dokumentaci. Teplické pracoviště v sobě
navíc integrovalo nejen práci muzea, ale i Inspektorátu pro prehistorii (v souvislosti s Weinzielrovou
funkcí c.k. konzervátora centrální
komise pro zachování památek ve
Vídni pro německy mluvící oblasti
severních Čech).
Na území města Lovosice prová-

děl Weinzierl rozsáhlé archeologické výzkumy více než 30 let a jeho
bohatá lovosická sbírka čítající
1800 inventárních čísel je od roku
1903 v Teplicích. Za jeho života
došlo v Lovosicích k velkým zemním zásahům a odhalením mnoha
důležitých a bohatých lokalit. Jen v
Reiserově cihelně odkryl Weinzierl
přes padesát kostrových a žárových hrobů z mladší doby kamenné a doby bronzové (2500 – 700
př. n. l.), z cihelny schwarzenberské
pak soubor kostrových hrobů kultury únětické ze starší doby bronzové (okolo 1600 př. n. l.) s nálezem bronzové dýky, sekery a šperků. Weinzierl, díky svým osobním
kontaktům, získával nálezy i ze
staveb kanalizace v centru Lovosic,
a tak měl k dispozici i nálezy z
Kostelní, Hlavní či Mlýnské ulice a
ze dvora továrny Deli.
V roce 1909 byly při kontrole
hospodaření Muzejní společnosti v
Teplicích zjištěny jisté nesrovnalosti. Robert von Weinzierl v obavě z
obvinění ze zpronevěry tajně odjel
do Freibergu, kde si dobrovolně
vzal život.
(hz, reprofoto: hv)

Lovosická autorka Anna Stará vydala už 15 publikací

Anna Stará pravidelně navštěvuje lovosickou knihovnu.
V Kalendáriu regionálních výročí Ústeckého kraje pro rok 2014
je uvedena Anna Stará, lovosická
spisovatelka a publicistka. Narodila se 25. června 1949 v Mostě a
nyní žije v Lovosicích. Autorka
vystudovala Střední všeobecně
vzdělávací školu v Litvínově
(dnešní gymnázium) a nástavbu
na Střední pedagogické škole
v Litoměřicích.
Ve studiu pokračovala na Divadelní fakultě Akademie múzických
umění v Praze – obor dramatická
výchova – pedagogický směr pro
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střední pedagogické školy a pro
základní umělecké školy. 30 let
pracovala ve školství, nyní píše
knihy a občas spolupracuje s tiskem. Má dvě děti – syna Zdeňka,
houslistu České filharmonie a dceru Ivanu, učitelku hudební výchovy
a angličtiny.
Celý život toužila psát a své přání
si v důchodu splnila. Vydala několik prací pro děti, které v sobě
slučují příběh nebo verše s obrázky
a sluší jim nevšední název „knihomalovánka“ (Naše kopečky, Jak
vojáček Uli z bitvy u Lovosic utekl,

Jak Tonda z Lovosic v Americe ke
štěstí přišel aj.). Její knihomalovánky reprezentovaly Lovosice na
veletrzích cestovního ruchu v Brně
a v Praze. „Sklony k výtvarné výchově v důchodu ventiluji nejen v
ilustracích do dětských knížek, ale
vyrábím také velikonoční vejce
netradiční technikou. Tajím způsob
výroby, kdo by chtěl konkurenci,“
říká s úsměvem autorka.
Už v důchodu založila s dospělými divadelní spolek Vchynické
škatule a psala pro ně příběhy šité
na míru, režírovala hry a vystupovala s ostatními. Pro dospělé vydala báseň Gavrilo Princip a básnickou baladickou sbírku k 200. narození Karla Jaromíra Erbena Meluzína, knihu rozhovorů s hudebníky
Životy hudbě zasvěcené, vzpomínky na generála Janouška Můj strýček maršál a další tituly.
V současnosti připravuje k vydání
publikaci Od pramenů Modly do
Lovosic. Osm let sbírala podklady k
této práci a i nyní sbírá informace
od lidí, kteří mají k Modle co říci.
V budoucnu chystá ještě další
knihomalovánky „Pilátova vrata“ a
„Jak v Lovosicích vymysleli rohlík“.
Rovněž dlouhodobě sbírá podklady pro povídky, které vycházejí ze

skutečných událostí. Budou jakousi
netradiční kronikou příběhů a
osudů lidí kolem nás. Od roku
2008 je členkou Severočeského
klubu spisovatelů v Ústí nad
Labem a její povídky jsou i
v almanaších této organizace, např.
Jen krůček od tajemství.
„Dnes už dovedu udělat knížku
od A do Z sama a pomáhám s
knížkami i jiným, když mají co říci.
Nepotřebuji vydavatele. (Nakladatelem je obvykle Severočeská vědecká knihovna spolu se Severočeským
klubem
spisovatelů.)
S grafikem a tiskárnou jednám
sama, baví mě tvořit obálky knih,
těší mě podílet se na celkové grafické úpravě. Sháním si odborníky,
požaduji kritiku, neurážím se, učím
se. Chci-li psát poctivou literaturu
faktu, nesmím namíchnout historiky,“ uvádí Anna Stará ve své
zpovědi pro Senzační seniory
v prosinci 2012. „Patřím ke generaci, která má ještě šanci splnit si
v důchodu své sny. Obávám se, že
ti, co přijdou po nás, půjdou do
důchodu příliš pozdě. Nebudou mít kdy rozvíjet schopnosti,
na něž neměli v životě čas,“ dodává skepticky jubilantka.
(hz, foto: tuc)
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Lovosické hudební skupiny se představují: Steelfaith
Na webu se skupina charakterizuje jako metalová kapela s ženským zpěvem a příchutí více
metalových odnoží. Skupina
Steelfaith vznikla na podzim
roku 2006 spojením lidí z lovosických
punkových
souborů
Chlíwek (Honza Štok – sólová
kytara, Jirka Hovad – doprovodná kytara) a Kapelární Elevace
(Jirka Skalický – bicí, Pája Stránská – baskytara).
Zhruba po roce – v dubnu 2008 –
se kapela loučí s Jirkou Hovadem a
na jeho místo nastupuje Ondřej
Vašaš z Gun Joking. Po různých
personálních
obměnách
na
postech zpěvu a baskytary (z první
sestavy zůstali pouze zakládající
členové Honza Štok a Jirka Skalický) jsou Steelfaith v aktuálním
složení něco přes rok. Naším poznávacím znamením je již od roku
2008 skvělý zpěv Mirky Holemé
(Litoměřice), kytary obsluhují Honza Štok a Ondřej Vašaš, baskytaru
nově Ondřej Hovad (všichni tři
Lovosice) a bicí Jirka Skalický
(Velemín).
Co hrajeme?
Škatulkování hudebních stylů je
pro kapelu šíleně omezující záležitost. Jedná se převážně o rychlou,

jako kmotr alba představila česká
heavy metalová skupina Krleš
(Šluknov), která patří k legendám
české rockové hudby. Jako host
vystoupila kapela Vidock z Ústí nad
Labem. Kdo by měl o EP zájem, je
k zakoupení za směšných 50 Kč
v lovosické Čajovně – Vinotéce.
Kde nás můžete slyšet?
Jako každá banda s vlastní tvorbou hrajeme v klubech a na festivalech po boku dalších rockových
kapel, takže jdou mimo nás různé
plesy a slavnosti, fanoušci si nás
musejí zkrátka najít.
tvrdou, technicky místy velmi náročnou, ale přesto silně melodickou metalovou hudbu, kde ale sem
tam zazní i prvky hard rocku, blues,
death/black metalu, jazzu aj. Ať si
každý posluchač udělá obrázek
sám, ale máme ty zkušenosti, že
jsme oproti jiným kapelám podobného ražení mnohem stravitelnější
pro
nemetalové
posluchače.
Z toho, co nás hodně ve tvorbě
ovlivnilo, můžu namátkou jmenovat německé power metalové skupiny Helloween a Avantasia či
klasiky Judas Priest, z českých potom Krleš, Arakain aj. Znatelný je
také vliv klasické hudby (Vivaldi,

Bach, Mozart…). V repertoáru kapely převažují vlastní věci vyjma
několika cover verzí.
Křtili jsme EP
V současné chvíli na koncertech
propagujeme svoje nové čtyřskladbové EP, které jsme vydali vlastním
nákladem v únoru letošního roku.
Bylo natočeno koncem r. 2013
v ústeckých studiích MACAC
(Český Rozhlas) a PAVOUK a titulní
singl Probuzení momentálně hrají
na českých rockových rádiích RockZone a Gama Rádio. EP bylo pokřtěno v sobotu 12. února v litoměřickém klubu Baronka, kde se

Zveme Vás
Momentálně jsme se po několika
koncertech zavřeli do zkušebny a
tvoříme další materiál, proto nás
můžete vidět až 21. června v Dolní
Poustevně na rockfestu Čtverec
nebo týden na to na pátečním
Altros Rockfestu v Lovosicích, kde
vystoupí mj. i Hentai Corporation,
Záviš, Synové výčepu, Totální nasazení aj.
Kontakty na kapelu:
bandzone.cz/steelfaith
steelfaith@seznam.cz
775 659 379 (Honza)

Amicus na koňské farmě v Třebušíně

Květnový taneční večer s překvapením

Uživatelé
Nízkoprahového
zařízení pro děti a mládež
Amicus vyrazili na víkendový
pobyt
na
farmu
Zababeč
v Třebušíně. Zúčastnilo se 15
dětí a 3 dospělí.
Celý víkend byl ve znamení skupinových her na téma Živá příroda.
Děti byly rozděleny do 3 týmů,
ve kterých soutěžily například ve
hledání věcí, které do přírody ne-

Spolek Úsměv pro zdraví pořádá již druhým rokem pravidelné
taneční zábavy ve spolupráci
s Kulturním střediskem Lovoš.
Vystupují na nich děti z různých
tanečních nebo pěveckých souborů.
Letos v pátek 16. května to už byl
pátý večer a páté překvapení. Tentokrát vystoupily děti z folklorního
souboru KRUŠNOHOR z Chomutova a jejich tance se všem velice
líbily. „K poslechu i tanci výjimečně
hrála hudba Aloise Weisse, který je
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patří, kvízech o koních, pantomimách, vědomostních soutěžích
apod. Dětem se hodně líbila trampolína, na které si vyhrály, a pečení
buřtů, které bylo zpestřením pobytu. Pracovníci farmy nás svezli na
koních, starší děti si i vyzkoušely,
jak se koně vodí. Vzhledem k tomu, že nám přálo počasí, celý
pobyt se všem moc líbil.
Bc. Ludmila Cinková, vedoucí Amicusu

členem našeho spolku,“ uvádí Líba
Žamberská, předsedkyně spolku
Úsměv pro zdraví. Weiss jezdí i na
rekreační pobyty, kde svou hudbou zpříjemňuje víkendové večery,
dříve působil na zaoceánských
lodích a i v orchestru Karla Vlacha.
Lovosické taneční zábavy jsou
velmi oblíbené a jezdí sem návštěvníci nejen z celého okolí, ale
třeba i z Loun. I tento večer se
opravdu povedl a tanečníkům se
vůbec nechtělo domů.
(hz, foto: archiv Úsměv pro zdraví)
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Děti
Prvňáčci ze Čtyřlístku si na Lhotsku
užívali krup i sluníčka

Recitálem ve staré radnici se představil
klarinetista Matouš Kopáček

Školu v přírodě doslova čtyř
ročních období si užívaly v
Penzionu Lhotsko u Liběšic děti
z I.A Základní školy ve Všehrdově ulici v Lovosicích.
V pondělí po jarním slunečném
dni přišlo večerní krupobití a úterní
dopoledne patřilo hrátkám s kroupami. Úterý odpoledne děti navštívily Preparátorské a zoologické
centrum v Srdově, kde si užily
krmení jelenů a laní. Středa patřila
celodennímu výletu do Skanzenu
v Zubrnicích, čtvrtek a letní počasí
hledání pokladu a večernímu táboráku a pátek karnevalu a hodnocení celého pobytu. Čtyři děti odjely
s rodiči reprezentovat třídu ve

Patnáctiletý žák 8. třídy, klarinetista Matouš Kopáček, se stal
v únoru absolutním vítězem
Mezinárodní rozhlasové soutěže
Concertino Praga 2014 a nositelem ceny Heleny Karáskové.
Nebyl to jeho úspěch první a
určitě ne ani poslední.
Matouš pochází z hudební rodiny. Jeho pradědeček, František
Pošta, byl sólo kontrabasistou
České filharmonie a věhlasným
virtuózem. Druhý dědeček, Jaroslav Kopáček, hrál na klarinet rovněž v České filharmonii. Matouš je
žákem ZUŠ Lovosice. Hře na klarinet se věnuje od devíti let pod
vedením svého otce, Tomáše Kopáčka, sólo klarinetisty České
filharmonie.
Ve středu 7. května se měli příznivci komorní hudby v Lovosicích
přesvědčit o vyzrálosti jeho hudebního projevu. Recitál se konal
v nově zrekonstruovaném sále
secesní radnice v Lovosicích. Koncert uvedl ředitel lovosické ZUŠ Jiří

sborovém zpěvu na Noc kostelů.
Celý pobyt se třídou absolvovala i
bývalá žákyně školy nevidomá Iva
Zuchová s maminkou. Pro děti byl
největší zážitek zahrát si s Ivou
deskovou hru Boj na mostě nebo
zkusit si ve dvojici být nevidomý.
Bylo úžasné sledovat, jak dovedou
pomoci a postarat se o Ivy bezpečnost.
Poděkování patří i rodičům, kteří
přispěli drobnostmi do pokladu a
odměn a nemalou zásluhu na
pohodové a radostné škole
v přírodě má především počasí,
které jsme si „tam nahoře“ objednali.
Mgr. Petra Hájková, třídní učitelka

Lhotský. Na koncertu vystoupili
také Matoušovy sestřenice a bratranec ze ZUŠ Roudnice nad Labem, a to houslista Jakub Hejhal
(17), který v soutěži ZUŠ v VIII.
kategorii postoupil do krajského
kola, a jeho sestra houslistka Anežka Hejhalová (oba učitel Jiří Panchartek, ZUŠ Roudnice n. L.), která
v II. kategorii také postoupila
do krajského kola soutěže ZUŠ.
Skladbu Let čmeláka RimskéhoKorsakova přednesla na flétnu
patnáctiletá Eliška Hejhalová.
Hlavní program obstaral sám
Matouš. Za klavírního doprovodu
učitelky ZUŠ Lovosice Aleny Kolaříkové se představil v Sonatině pro
klarinet a klavír Bohuslava Martinů
a v Koncertu Es dur F. V. Kramáře i
v další skladbě F. Poulence. Program Matouš zakončil skladbou
moderního
skladatele
André
Messagera Solo de Concours.
Všichni interpreti sklidili zasloužený potlesk a od pořadatelů květiny.
(hz)

Velikonoční koncert v kostele sv. Václava

Často vzpomínám na knihkupectví
pana Bretta a jeho paní
Náš list obdržel smutnou zprávu od Miloslavy Raškové, dcery
manželů Brettových:
Dne 22. 2. 2014 zemřela v Kostelci ve věku 83 let Marie Brettová,
vdova po knihkupci Jaroslavu Brettovi a 7. 5. 2014 zemřel její syn
Jaroslav Brett ve věku 64 let. Před
40 lety, 13. 11. 1974, zemřel nezapomenutelný lovosický knihkupec
Jaroslav Brett. Tedy on byl jen
vedoucím prodejny Kniha v ulici
8. května. Ale on knihy nejen prodával, on je nadšeně četl a miloval.
Paní Brettová tam pracovala dlouhá léta s ním. Knihy chodili prodávat do Sechezy, Olejny, Deli, prodávaly se VKP – výherní knižní
poukázky, na které se nikdy neprohrávalo, protože si je člověk mohl
vyměnit za knihu, zásobovali školy
knihami a městské a obecní úřady
deskami, které se pouštěly před
nějakým hlášením. Pan Brett byl
činný i veřejně a za nesouhlas se
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vstupem vojsk byl i vyloučen z
KSČ.
Už v roce 1995 jsem napsala, že
někteří z nás u něj měli protekci.
My ranní zaměstnanci ze Sechezy
jsme neměli při knižních čtvrtcích
šanci, a tak nám pan Brett občas
nějakého Horníčka, Suchého či
Párala schoval jako „podpultík“.
Nikdy na ně nezapomenu a myslím, že vzpomíná více starších lidí.
Zvlášť nyní, když v Lovosicích knihu nekoupíte, všechna knihkupectví zmizela. To by pan Brett určitě
nepřipustil…
Paní Rašková děkuje všem, kteří
si na její rodiče a bratra vzpomenou. A já děkuji i jí, v roce 1996 mi
obstarala v Kostelci Knihy roku.
Dobře ji rodiče vedli k lásce ke
knihám, v Lovosicích tehdy ani
Třešňáka, ani Machonina neměli.
A teď už nemáme ani knihkupectví…
Eva Hozmanová

V neděli 27. dubna se v kostele
svatého Václava uskutečnil Velikonoční koncert. Hudební produkci zahájil lovosický farář
P. Roman Karol Depa. Uvedl, že
se jedná o velmi významný den,
kdy byli svatořečeni dva papežové, a to Jan Pavel II. a Jan XXIII.
I k jejich poctě zazněly v krásném barokním chrámu skladby
světových skladatelů.
V první polovině koncertu se
představil žesťový kvintet Severka,
ve kterém hráli na trubky Zdeněk
Honců st. i ml., trombon – Ladislav
Starý, tuba – František Beneš a
baryton – Dušan Barva. Zazněly
skladby G. F. Händla, J. S. Bacha,

Franze von Suppé a dalších klasiků.
V druhé půli předvedl své umění
pěvecký sbor KS Lovoš pod taktovkou sbormistra Karla Tesaříka,
který využil svého repertoáru tvořeného za ryze liturgickým účelem.
Skladby byly střídány sólovým
zpěvem Michaely Warneke. Na
varhany sbor doprovázely střídavě
Markéta Stará a Petra Kaciánová.
Velikonoční koncert je důkazem
toho, že i místní hudebníci jsou
schopni reprodukovat hudbu na
vysoké úrovni. Doufejme, že se
blýská na lepší časy a ve spolupráci
s kulturním zařízením tyto koncerty přitáhnou širší obecenstvo.
(hz, foto: hv)
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Kultura

Noc kostelů 2014 v Lovosicích
Noc kostelů v pátek 23. května
proběhla v celé České republice i
za jejími hranicemi. Pro farnosti
to byla příležitost pozvat co
nejširší veřejnost do kostelů a ve
večerní a noční atmosféře zde
nabídnout možnost setkat se s
křesťanstvím
prostřednictvím
hudby a umění.
V Lovosicích byly otevřeny dva
kostely – popáté Mírový kostel
Církve Československé husitské a
počtvrté římskokatolický kostel
sv. Václava. Vůbec poprvé byla
otevřena
modlitebna
Bratrské
jednoty baptistů (zde bylo k vidění
i baptisterium). Všude byl připra-

ven bohatý kulturně – duchovní
program a přes deštivé počasí
návštěvníci přišli. Na Lovosicku se
otevřely i dveře dalších sakrálních
památek, a to kostela Všech svatých a Sboru Dr. Karla Farského
v Libochovicích, kostela Nejsvětější
Trojice v Sulejovicích a kostela
sv. Václava v Dlažkovicích.
Všem dobrovolníkům, kteří program Noci kostelů na Lovosicku
připravili, je nutno poděkovat za
umožnění obdivovat odkaz našich
předků i velebnou atmosféru
chrámů, ve které se tak krásně
rozjímá.
(hz, 3x foto: hv)

Program Bratrské jednoty baptistů

Mírový kostel – koncert Dany Krausové za doprovodu Iriny Smoljarové

Kostel sv. Václava – komentovaná prohlídka kostela

Filharmonici hráli tak trochu jiný jazz
V
Lovosicích
vystoupil
20. května orchestr Czech
Philharmonic
Jazz
Band,
který vznikl na půdě České
filharmonie. Orchestr vede
klarinetista a hráč na tenor
saxofon Tomáš Kopáček, sólo
klarinetista České filharmonie.
Jejím sólo trumpetistou je i hráč
na jazzovou trubku Jaroslav Halíř,
stejně jako trombonista Lukáš
Moťka či kontrabasista Petr Ries.
Vedle členů České filharmonie
zde stabilně hrají i hudebníci z
ryze jazzového světa, kteří dotváří portrét této jedinečné kapely
(bicí – Jan Prchal, klavír – Jakub
Dvořáček, Michal Kostiuk – baryton saxofon). Dvěma písněmi
okouzlila přítomné zpěvačka
Kamila Kozáková a za své neplánované vystoupení obdržela od
KS Lovoš z rukou Miroslava Šandy květiny.
V průběhu koncertu zazněly
jazzové standardy z pera Martyho Paicha, Irvinga Berlina a dalších. Všechny skladby doplněné
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sóly na jednotlivé nástroje sklidily potlesk spokojených návštěvníků. V podání kapely zazněly
i skladby kompozice Antonína
Dvořáka v úpravách Tomáše
Kopáčka a Jakuba Dvořáčka.
Umělecký
vedoucí
souboru
Kopáček v závěru koncertu

pochválil členy Klubu přátel
swingu za pravidelné pořádání
swingových kaváren a KS Lovoš
za občasné swingové koncerty.
Jako přídavek zazněla skladba
Karneval v přírodě opět na téma
Antonína Dvořáka.
(hz, foto: hv)

Kultovní pořad Na stojáka!
podruhé v Lovosicích

Již podruhé budete moci v Lovosicích navštívit televizní show programu HBO Na Stojáka!
Po prvním vyprodaném vystoupení
se v restauraci Pod Palubou uskuteční
letní verze tohoto pořadu. Vystoupí
zde Lukáš Pavlásek, Karel Hynek, Daniel
Čech, En. Dru Havlík a Vladimír Kloz.
Akce se uskuteční 23. června 2014.
Vstupenky jsou již nyní v předprodeji
v restauraci Pod Palubou za 200 Kč.
Kapacita je omezena, takže milovníci
kvalitního humoru by neměli otálet.
Více informací naleznete na:
www.podpalubou.cz
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Házenkáři slaví bronz, stříbro uniklo jen těsně
Lovosičtí házenkáři slaví extraligový bronz. Medaile z nejvyšší
házenkářské soutěže na severu
Čech cinká znovu po dvouleté
pauze. Přestože tým věřil v ještě
lepší výsledek, než je ono třetí
místo, hřát ho může především
jeho bilance a výborný kolektiv.
Lovosice za celou sezonu nastřílely nejvíc branek ze všech týmů
extraligy (881), Jiří Motl se pak i
přes své zranění stal druhým nejlepším střelcem, když se svými 166
brankami za vedoucím Dybou z
Frýdku zaostal o pouhých jedenáct
proměněných střel. Jako jeden z
mála se navíc tým HK .A.S.A. Město
Lovosice posledních devět let,
které je v extralize, stále drží v
elitní pětce. Letos ale Lovci reálně
toužili po kovu nejcennějším, jenž
na jejich kontě stále chybí. Několik
zaváhání v samotném závěru soutěže však způsobilo, že je konečná
pozice „až“ bronzová. Od stříbra je
doslova dělila pouhá vteřina.
„Radost z medaile je obrovská,
ale očekávání naše i fanoušků se
nám naplnit nepovedlo, což nás
samozřejmě mrzí. Je to dané průběhem celé soutěže. Loni bychom
byli maximálně nadšení, letos poté,
co jsme ještě osm kol před koncem hráli o první místo, je situace
trochu jiná,“ vysvětlil trenér Lovosic
Vladimír Šuma.
O konečném umístění Lovců se
rozhodlo v předposledním zápase.
Právě zde zaúřadovala zmíněná
vteřina. „Naší smůlou a štěstím

Lovosickým házenkářům předal po posledním zápase sezony radní města
Milan Šramota šek na 10 000 korun za vítězství jak v okresním, tak
i krajském kole soutěže O nejúspěšnějšího sportovce roku 2013 v kategorii Kolektiv roku.
(Foto: tuc)

Václav Klimt při autogramiádě po zisku bronzových medailí.

(Foto: pp)

Hranic se to rozseklo. Hranice daly
v poslední vteřině gól ve Frýdku a
my v poslední vteřině dostali gól v
Jičíně. Bylo rozhodnuto," podotkl
Šuma.
Nebýt zmíněné peripetie, chleba
by se lámal až v posledním vzájemném utkání sezony v Lovosicích
– zápasem druhého se třetím, tedy
Lovců s Hranicemi. I když diváci
sledovali dramatické utkání, v
němž domácí senzačně výsledek
obrátili a zvítězili, na konečné pořadí tabulky to už vliv nemělo.
Stříbro sice uniklo o bod, ale Severočeši se se sezonou rozloučili
parádním vítězstvím. „Snažil jsem
se klukům říci, že co si divák odnese z posledního utkání, tak s takovým očekáváním přijde i na další,
které otevře příští sezonu,“ upozornil Šuma.
Extraliga je na konci, ale trenér už
začíná plánovat její další ročník.
Už teď je jasné, že jeho sestavu
svěřenců opustí Miloslav Krahulík,
který se vrací do Frýdku-Místku,
a odchází i gólman Jan Šálek. Ten
míří za vzděláváním do Toronta.
„Z dorostu přibereme Tomáše
Bartha, který už za nás nastoupil
doma proti Jičínu, a Václava Franze, který ještě bude nastupovat za
starší dorost, ale chtěl bych ho už
do áčka. Základ našeho úspěchu je
v tom, že tu je výborná parta a
vždycky byla. Vždy záleží na lidech,
které dáš dohromady, a ti nám
tu naštěstí zůstali,“ dodal trenér
Vladimír Šuma.
(pp)

Vrhačský a skokanský mítink přinesl skvělé výkony
V sobotu 3. května se uskutečnil 8. ročník Vrhačského a skokanského mítinku a 8. ročník
Velké ceny ve vrhačském trojboji. Mítinku se zúčastnilo 75 atletů
z 25 oddílů včetně pořádajícího
oddílu.
Výkony byly i za chladného počasí skvělé. Nejhodnotnějším výkonem bylo 70,18 m vítězné kladivářky, reprezentantky Terezy Králové
z USK Praha, kterým potvrdila limit
ze čtvrtka pro ME v Curychu. Je to
teprve třetí výkon přes 70 metrů
české kladivářky v historii. Druhým
nejhodnotnějším výkonem byl
výkon 67,65 m na druhém místě
umístivší se Kateřiny Šafránkové
z TJ Sokol Kolín – atletika. Je to
první česká kladivářka, která pře-

hodila 70 metrovou hranici a je
stávající českou rekordmankou
výkonem 71,16 m. Zaostala necelý
metr za limitem pro ME, který
podle všech předpokladů splní
na následujících mítincích, jichž se
zúčastní.
Velmi hodnotný výkon předvedla
vítězka ve skoku vysokém, naše
odchovankyně nyní působící v
dresu AC Tepo Kladno, Oldřiška
Marešová, výkonem 181 cm. Další
velmi hodnotný výkon předvedl
v hodu diskem Tomáš Jirásek
z Hvězdy SKP Pardubice – vítězných 57,44 m. Z pořádajícího oddílu se nejvíce vedlo sprinterce Gabriele Štyksové, která vyhrála sprint
na 100 m v čase 13,84 s. Druhé a
třetí místo patřilo rovněž sprinter-

kám pořádajícího oddílu Anetě
Wožnické 13,86 s a Tereze Svobodové 13,98 s. Na 100 m mužů se
dařilo Ondřeji Lackovi, jenž nejprve
v rozběhu zaběhl osobní rekord
11,45 s, který následně potvrdil
dalším osobním rekordem ve finále A a časem 11,40 s zaostal jen 27
setin sekundy čtvrtý za vítězem
Tomášem Jonášem z AK Most
(11,13 s). Druhými místy se blýskli
výškaři Maxmilián Mlenský za 190
cm v mužské části (vítěz Navrátil
z AK Olomouc 200 cm) a Kristýna
Malířová za 164 cm v ženské části
(vítězka již zmíněná Marešová).
Dvě druhá místa ještě přidala Lucie
Hampová v kouli za 8,72 m a ve
vrhačském trojboji za 1 078 bodů.
Jediný pomyslný bronz získala

Tereza Kaplanová ve výšce žen za
155 cm.
Poděkování za pohodový průběh
mítinku patří všem rozhodčím
v čele s velmi zkušenými a výbornými pány rozhodčími Ing. Ivanem
Galiou, p. Ivanem Pospíšilem a p.
Ernestem Laluhou. Velké poděkování patří hlavním sponzorům
Raeder&Falge a městu Lovosice,
kteří pomohli nemalou částkou
k možnosti uspořádání mítinku, a
dalším drobným sponzorům. Také
děkujeme pivovaru Žatec, pekařství
Kodys a Hamele a drobnému řeznictví z Podbořanska za jejich výtečné produkty. Také děkujeme za
skvělou obsluhu a občerstvení.
Jaroslav Smělý, ASK Lovosice

Informační měsíčník města Lovosice vydává Kulturní středisko Lovoš, 8. května 13, 410 02 Lovosice, IČ: 00830186
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Inzerci a články přijímá redakce na e-mailu: lovosicky.dnesek@email.cz. Redakce nezodpovídá za obsah inzerce. Nevyžádané příspěvky se nevracejí.
Tisk: Tiskárna Jiří Bartoš - SLON, spol. s r.o.
Noviny jsou vytištěny na recyklovanou alternativu ke křídovým papírům zn. REVIVE.
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Město Lovosice
Přehled kulturních a sportovních akcí

Červen
Březen 2014
2013
KS Lovoš • ZUŠ • RC Mozaika • Knihovna • Sport • Sdružení Úsměv pro zdraví

Kulturní středisko Lovoš
Pátek 6. června
ZADÁNO PRO DOBROU NÁLADU
Hraje Orchestr Kulturního střediska Lovoš.
Sál KS Lovoš, od 17 hodin, vstup 50 Kč.

Akce ZUŠ Lovosice
Přívozní 1036/9, Lovosice, www.zuslovosice.byznysweb.cz

Čtvrtek 12. června – Promenádní koncert
s mateřskými školami
Václavské náměstí od 15.00 h.
Pátek 13. června – Společný koncert se ZUŠ
Mělník a Neratovice. Náměstí Mělník od 14.00 h.
Sobota 21. června – Zájezd souboru ZUŠ
do partnerského města Coswig
V sobotu 14. 6. pořádá kavárna Zámeček
DĚTSKÝ DEN
Srdečně zveme všechny děti z Lovosic a okolí…
Těšit se mohou na autíčkový kolotoč, skákací
hrad i maxi trampolínu. Nebude chybět ani
každoroční oblíbené malování na obličej. Akce
proběhne od dopoledních
do pozdních odpoledních
hodin. Těšíme se na vaši
návštěvu!
Café Zámeček

RC Mozaika o.s.
www.rcmozaika.cz

V rámci přednášek Zdravého rodičovství a za
podpory MPSV pořádá Mozaika o.s.:
Sobota 7. 6. od 9.00 – Seminář na téma Kojení
Během semináře nabízíme hlídání ZDARMA,
vstupné 35 Kč.
Sobota 14. 6. od 9.00 – Seminář Metody
alternativní komunikace, vstupné 35 Kč.
Kurzy italské kuchyně: vaří Gianni Fiori
Neděle 8. 6. od 9.00 a neděle 15. 6. od 9.00
Sobota 21. 6. – Plaňkování
Akce pro rodiny v RC Mozaika Lovosice.
Volná místa na prázdninovém hlídání dětí
od 4 do 10 let: Malé Žernoseky 7. – 11. 7.
a Lovosice 4. – 8. 8. a 11. – 15. 8.
Letní focení s Giannim Fiori – v úterý 10. 6.
Rezervace termínu nutná.
Bližší informace o programech, činnosti spolku a
plánovaných akcích na e-mailu:
alena.ptackova@rcmozaika.cz
nebo na telefonním čísle 725 177 262.

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

Pondělí 9. června – Geografická přednáška
VIETNAM – Magdaléna Radostová, fotografka
a cestovatelka
Seznámíme vás s nádhernou barevnou krajinou
plnou protikladů. Zajímá vás, kde se koná jeden z
nejhezčích trhů ve Vietnamu? Přijďte a dozvíte se,
kdo jsou květinoví Hmongové, červení Zaové, kde
najdete Sapu, Ninh Binh nebo zátoku Halong Bay –
jeden ze sedmi novodobých přírodních divů světa,
která ukrývá okolo 2 000 bizarních skalnatých
ostrůvků vyrůstajících přímo z moře. Navštívíme i
národní park Cuc Phuong – tropický prales s mimořádnou faunou a florou, s jeskyněmi, s rýžovými
terasovitými políčky a domky rolníků na kůlech, i
královské město Hue, romantický Hoi An, Hanoj a
Saigon.

Přednáška je autorský pořad známé cestovatelky a
fotografky Magdalény Radostové s promítáním
fotografií a zajímavým vyprávěním.
Přednáška se uskuteční v rámci projektu „Centrum
pro cestovní ruch a partnerství” v sále STARÉ
RADNICE od 17.30 hodin, vstupné je 20 Kč.
Součástí přednášky bude výstava o Labi.
Čtvrtek 19. června – SWINGOVÁ KAVÁRNA
Reprodukovaná hudba k poslechu a tanci předních
světových a českých orchestrů a zpěváků.
Sál KS Lovoš – vchod průjezdem z ulice 8. května,
od 15 hodin, vstup volný.

Aktivity v rámci projektu:

Centrum pro cestovní ruch a partnerství

Městská knihovna
Kostelní 1, Lovosice
e-mail: knihovna@lovosice.com
www.knihovna.lovosice.com
Běžná provozní doba:
Dospělí
Po
x
12.00 – 18.00
Út
9.00 – 11.00
12.00 – 15.00
St
9.00 – 11.00
12.00 – 17.00
Čt
zavřeno
Pá
9.00 – 11.00
12.00 – 15.00

Děti a mládež
12.00 – 18.00
x
12.00 – 17.00
12.00 – 15.00

Prezentace neziskových organizací
města Lovosice
18. 6. 2014 od 10.00 do 17.00 hodin
ve staré radnici
prezentace činnosti poskytovatelů
sociálních služeb
Slavnosti 1000 let Brockwitz
19. – 22. 6. 2014, Brockwitz – Coswig
Burza neziskového sektoru
10. 9. 2014 – hlavní program
od 10. 9. do 20. 9. 2014
výstava – prezentace základních škol
města Lovosice, ve staré radnici
Lovosický Žafest
8. – 9. 8. 2014 ve staré radnici
výstava historie Žafestu
a vinařství v okolí Lovosic
Svatováclavská pouť
28. 9. 2014 – program na Osmičce,
Václavském nám. a ve staré radnici
Projekt „Centrum pro cestovní ruch a partnerství” je podpořen z prostředků Evropské unie.

• Číslo žádosti: 100115050 • Termín realizace projektu: 01.10.2012 – 30.09.2014 •

FK LOVOSICE
Termíny domácích
fotbalových utkání
Červen
Muži A tým – Česká divize B
Sobota 7. 6. od 10:15 h Brozany
Muži B tým – I. B třída
Sobota 14. 6. od 10:15 h Straškov

Akce Sdružení Úsměv pro zdraví
Relaxace každé pondělí od 8.30 hodin
v DDM Elko
Zdravotní cvičení každé pondělí od 10.00
a úterý od 8.30 a 10.00 v DDM Elko Lovosice
a od 13.00 DsPs Lovosice
Cena 300 Kč na čtvrtletí pro členy.
Cvičení s lany – každé úterý a čtvrtek
od 15.00 hodin, DDM Elko, cena 50 Kč,

Chadimová: 702 001 721
9. 6. – Přednáška o zdraví Václav Vít
DSP ul. Kosmonautů od 13 do 15 hodin.
Diagnostiku nutno nahlásit předem,
přihlášky: Ponocná: 607 673 105
21. 6. – Relaxační seminář, DDM Elko
od 9.00 do 14.00 hod. Cena 60 Kč,
přihlášky: Lásková: 720 206 398

20. 6. – Taneční zábava s překvapením
Sál KS Lovoš od 17.00 do 22.00 hodin.
K tanci a poslechu hraje Lojzík Weiss,
cena 65 Kč, Javůrková: 790 403 536
Turnaje v BOWLINGU
Lovosice Beseda, vklad 20 Kč.
Přihlášky s platbou: Samuelová,
Litoměřice, Luna, přihlášky s platbou:
Ponocná: 607 673 105

Červen 2014

inzerce.dnesek@email.cz

AKCE
na multifokální brýlové čočky
(vidění na všechny vzdálenosti)
od firmy Essilor
pokračuje do konce června.

U
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dý den
e kaž

• provádím

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

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

DALŠÍ AKCE

Skladové samozabarvovací plastové
brýlové čočky Transitions
s antireflexní vrstvou
za 950,- Kč kus
také až do konce června.
Přijďte a uvidíte.
Děkujeme za vaši přízeň, přijďte se poradit.
OPTIK PRUDKÝ

Zahájení prázdninových kurzů

• V Lovosicích 26. 6.
od 16 hodin v KS Lovoš
• V Libochovicích 27. 6.
od 15.30 hodin v sídle firmy

Zahájení prázdninových kurzů
na motocykly
i na automobily
s automatickou převodovkou

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.

Mobil
736 613 300

ŘP sk. B

8000 Kč

(osobní automobil)

www.autoskola-alihus.cz

Příjem inzerce na tel.: 724 482 870

Červen 2014

AKVA
•
TERA
•
HOBBY
Václavské nám. 176/1,
Lovosice, 41002
Tel.: 604 345 184
Otevírací doba:
Po - Pá • 8:30 - 17 h,
So • 8:30 - 11 h

Prodej jezírkových ryb
a okrasných rostlin

Střední škola a Mateřská škola, o. p. s.
Jarošova 23
412 01 Litoměřice
www.stredni.eu
info@stredni.eu
tel. 416 731 920, 416 735 546

MŠ a SŠ nabízí:
Ę V MŠ o prázdninách

(s vyjímkou od 28. 7. do 8. 8. 2014)
Předškolní vzdělávání v MŠ a hlídání dětí
Ę Ve SŠ volná místa ve všech součástech školy

v oborech vzdělávání s maturitní zkouškou
i výučním listem uvedených na:
www.stredni.eu

VÝKUP ŽELEZNÉHO ŠROTU
A BAREVNÝCH KOVŮ
V AREÁLU AUTOLAKOVNY LOVOSICE

Nyní akce
autobaterie
ory
a elektromot

13 Kč

EKOLOGICKÁ LIKVIDACE
AUTOVRAKŮ
Kč
0
0
0
3
0
0
8
1
k
Dáre

uto
za Vašezdaarm
a)
(doprava ná
mož

Ę Výše školného změněna

Návštěva školy kdykoliv po dohodě.
Červen 2014

Lovosice
Sv. Čecha 1163/2
areál autolakovny

Tel.: 724 11 12 13
777 89 77 60
www.autovrakylovosice.cz

inzerce.dnesek@email.cz

Lovosice, Tovární 2 - již 5 let jsme tu pro vás!

Nové značkové kabelky

Běžná cena 2900 Kč
u nás 855 Kč

Nová kolekce elegantních kabelek

Při nákupu nad 500 Kč 10% SLEVA

AKCE
Samolepící podlahové čtverce (různé vzory)
1m2 – původně 220 Kč, nyní pouze 55 Kč
DÁREK
Při nákupu nad 500 Kč role úklidového papíru (10m) ZDARMA

Ceny jsou uvedeny bez DPH

Měsíční náklad Lovosického dneška činí 4 000 výtisků

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

Příjem inzerce na tel.: 724 482 870

Červen 2014

