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Radnice nepodporuje pronájmy nepřizpůsobivým
Vedení města se důrazně ohrazuje proti lživému nařčení, že
pronajímá městské byty, a podporuje tak stěhování problémových jedinců do Lovosic.
„Vyvracíme jakékoliv informace o
tom, že by radnice využívala
městské byty k pronájmu tzv.
nepřizpůsobivým lidem. Zaprvé
bychom nikdy nic takového neudělali a zadruhé městské byty
volné k pronájmu ani nemáme,"
říká k situaci starostka Lovosic
Lenka Lízlová.
Nejenom, že vedení města ne-

pronajímá, ale ani žádné bytové
jednotky nevykupuje. Lživé informace přitom zmiňují byty v rezidenci Orbis, v bytovém domě nad
Penny i další lokality. Jednat se má
o 20 až 50 nově příchozích rodin.
„Pokud se v daných objektech
nějaké problematické pronájmy
uskutečňují, jde výlučně o byty
v osobním vlastnictví. Přestože
nás tato situace rozhodně netěší,
konkrétní pronájem nemůžeme
z hlediska legislativy nijak ovlivnit,"
dodává Lenka Lízlová.
Lovosice se tak dostávají do po-

dobné situace jako řada jiných
měst, přestože se snaží tomuto
sociálnímu sestěhovávání zabránit.
Město například dodnes provozuje
městskou ubytovnu. Existuje zde
už od 90. let a je stále v majetku
města. Lidé, kteří zde žijí, musejí
dodržovat pravidla ubytovacího
řádu. Obyvatelé tohoto sociálního
bydlení jsou už několik let stálí.
Radnice tak dodnes dokazuje, že
lze problémy sociálně slabých řešit
i bez tzv. kšeftaření s chudobou.
V případě soukromých objektů ale
možnost zasáhnout chybí.
(tuc)

Účet po loňské povodni: zbývá opravit zimní
stadion a koupaliště
Po dvanácti měsících stále není v
provozu zimní stadion. Na jeho
rekonstrukci byla vypsána veřejná
zakázka. Dodavatel prací už je
vysoutěžen a podle předpokladu
by práce měly trvat do konce tohoto roku. Zahájeny budou ihned
po podepsání smlouvy a po splnění všech zákonných termínů.
Po dokončení rekonstrukce se
přitom uleví nejen zájemcům o
krasobruslení a veřejné bruslení,
ale také fotbalistům a atletům,
kteří zde mají své zázemí. „Součástí
rekonstrukce bude nové topení,
vzduchotechnika, podlahy, vnitřní
i vnější omítky, proběhne také
oprava technologie chlazení ledové plochy," dodává Lízlová.

Vloni v červnu zasáhla Lovosice
ničivá povodeň. Rok poté je
ve městě většina postižených
oblastí opravena. Zbývá už jen
zimní stadion a koupaliště.
„V obou případech se nejedná o
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dílčí úpravy, ale o rozsáhlejší investice. O těch jsme uvažovali už
v minulosti a loňské poškození
velkou vodou rozhodlo," přibližuje
situaci starostka Lovosic Lenka
Lízlová.

Studentky představily studie
koupaliště
Podobně velkou investicí bude i
přeměna lovosického koupaliště.
V současné době se provádějí
studie a kroky, které povedou k
revitalizaci celé lokality.
>>> Pokračování na straně 2

Sport
Mladí házenkáři se
stali mistry republiky
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Slovo šéfredaktora
Vážení Lovosičané,
neustále se setkáváme s negativními
ohlasy
ohledně
distribuce Lovosického dneška. Rozhodli jsme se dát současnému
„roznosci“, České poště, teď v
červenci poslední šanci. Pokud
zaznamenáme opět negativní
ohlasy, bude distributor definitivně změněn. Proto vás tímto
prosíme, pokud byste ve svém
okolí zaznamenali stížnosti spoluobčanů, kteří Dnešek opět nedostali, napište nám. Je v našem
společném zájmu, aby byly městské noviny distribuovány opravdu
všem občanům.
Máme tu prázdniny, dovolené,
sluníčko a dlouhé letní dny.
Sluší se vyzdvihnout četnost
hudebních festivalů v Lovosicích.
Neznám moc měst, kde se mohou
pochlubit hned třemi akcemi
tohoto druhu během prázdnin.
Je určitě přínosem, že město
tyto akce podporuje a hudební
fanoušci se tak mohou v lesoparku Osmička „vyřádit“.
Máme za sebou Hašmar Country
festival, který návštěvníky určitě
potěšil vystoupením takových
jmen jako Ivan Hlas nebo Jakub
Smolík, rovněž rocková srdce
musela zaplesat na Altrosu, když
zahrály kapely Krleš, Root nebo
„pozůstalí“ Synové výčepu po
Františku Sahulovi. Na srpen je
naplánován tradiční Žafest, kde
vystoupí Václav Koubek, Už jsme
doma nebo Plexis, což je určitě
příjemná zpráva pro další hudební
fanoušky.
Přeji všem příjemné prázdninové
dny
Radim Tuček, šéfredaktor

www.meulovo.cz
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Bez školky nezůstane žádné
dítě z Lovosic
Všechny děti, na které se vztahoval zákonný nárok a jejichž
rodiče měli zájem o umístění do
mateřské školy, byly přijaty.
Jedná se o ty děti, které k 1. září
dovrší věku tří let nebo děti
rodičů, kteří nastupují zpět do
zaměstnání.
„Proběhly zápisy a do našich
třech mateřských škol byly všechny
tyto děti přijaty. Na tento počet
byly mateřinky připraveny," říká
k situaci místostarostka Lovosic
Vladimíra Nováková.
V celém městě tak zůstalo pouhých 9 dětí, které věkovou hranici
tří let dovrší až ke konci roku.
Město se teď snaží najít náhradní
prostory i pro ně. Vzhledem k
nízkému počtu dětí se bude jednat

o jednu místnost, ve které by byly
děti zaopatřeny stejně jako v klasické školce.
„Máme vytipováno několik míst,
které přicházejí pro tento účel do
úvahy. Nyní zjišťujeme, které bude
nejvíce vyhovovat po stránkách
prostoru, zajištění hygienických a
dalších požadavků. Na obědy by
děti z této náhradní školky docházely do školky klasické," upřesňuje
Nováková.
Po zvolení nejvhodnějšího prostoru bude následovat jednání s
hygienickou stanicí pro splnění
požadovaných norem. Město jako
zřizovatel mateřských škol zajistí
právě vhodné prostory. Personální
obsazení doplňkové školky má na
starosti Ústecký kraj.
(tuc)

Účet po loňské povodni: zbývá
opravit zimní stadion a koupaliště
>>> Dokončení ze strany 1
V plánu je vznik sportovně – rekreační zóny. Na její budoucí podobě
se podílejí i studenti. Sama radnice
oslovila posluchače ČVUT. Tři studentky představily své architektonické návrhy (semestrální práce) ve
čtvrtek 26. června přímo na radnici,
kam přijely se svými lektory.
Prezentace se za město zúčastnili
místostarostka Vladimíra Nováková, radní Jan Janda a Martin Dlouhý, vedoucí odboru regionálního
rozvoje a správy města. „Jsem
překvapena kvalitou všech tří
studií. Nyní je vystavíme ve
vestibulu úřadu, aby si je mohli
prohlédnout občané. Poté uspořádáme anketu, v níž se budou moci
ke koupališti vyjádřit, a následně
proběhne veřejná prezentace, kde

bychom měli dát budoucí podobě
jasnější vizi,“ uvedla místostarostka
Nováková. „Je možné, že využijeme nápady ze všech tří návrhů, ale
také je možné, že finální verze
bude vypadat úplně jinak. Napoví
diskuze s občany města,“ dodala.
Nový sportovní areál je i tématem
architektonické
soutěže,
kterou vypsala známá projekční
kancelář a vítězi slíbila odměnu
30 tisíc korun.
Lovosické koupaliště potřebovalo
opravit již před loňskou povodní.
Ta pak byla důvodem toho, že
se radnice definitivně rozhodla
neopravovat poškozené části, ale
připravit tuto velkou investici.
Z tohoto důvodu je také koupaliště tuto sezonu zavřené.
(Text a foto: tuc)

Kampaň proti drogám nechyběla ani v našem městě
Od 9. do 20. června probíhal
v Česku 12. ročník protidrogové
akce Cyklo-běh za Českou
republiku bez drog, kterou

pořádalo Občanské sdružení
Řekni NE drogám – Řekni ANO
životu.
„Tato akce je svým rozsahem a

Účastnice Cyklo-běhu informovaly občany Lovosic o nebezpečí
drog.
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intenzitou největší pravidelnou
protidrogovou kampaní spojenou
se sportem. Chce poukázat na
zanedbané vzdělávání na poli drogové prevence a volá po zvýšení
drogové gramotnosti a osvěty
v naší zemi,“ sdělil Pavel Mudra,
tiskový mluvčí akce.
Trasa letošního dvanáctidenního
Cyklo-běhu vedla přes 39 měst
Čech a Moravy a měřila více než
1 300 kilometrů. Tým 8 – 10 cyklistů-běžců, kteří sami žijí život bez
drog, urazil tuto vzdálenost za
12 dní. Čekalo na ně tedy průměrně 130 kilometrů denně.

18. června zavítali účastníci akce
do Lovosic. Na radnici je přijalo
vedení města a pohovořilo s nimi o
významu kampaně i o zkušenostech, které během Cyklo-běhu
nasbírali jak v ulicích měst, tak po
školách. Do škol vždy zavítali lektoři, kteří byli součástí akce. Starostka i místostarostka města na závěr
podepsaly Prohlášení měst a obcí
o nebezpečnosti drog, a vyjádřily
tak, že i Lovosice chtějí být městem, kde se drogám a jejich dealerům nedaří. Zároveň vyjádřily přání
pokračovat v protidrogové osvětě
na školách.
(Text a foto: tuc)

Starostka i místostarostka města podepsaly Prohlášení měst a obcí
o nebezpečnosti drog.
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Park? Ne, zelené náměstí
V Lovosicích skončila revitalizace centrálního prostoru. Město
poprvé v historii dostává důstojné centrum města. Myšlenka na
přeměnu centra Lovosic se začala uskutečňovat předloni, kdy
byly lidem poprvé představeny
architektonické návrhy. Nyní už
stavbu dodavatel předal městu,
i když stále ještě pokračuje
odstraňování drobných vad a
nedodělků.
„Přestože Lovosice nejsou velkoměstem, jsme přesvědčeni, že si
zasloužily opravdové náměstí,

Celkový přerod s sebou samozřejmě nesl komplikace i problémy. Dílo nebylo předáno v termínu
a některé části již byly reklamovány. „V této době se na společnost,
dle smlouvy o dílo, vztahuje pokuta za nedodržení termínu, a to ve
výši 0,1% za každý den prodlení,"
vysvětluje místostarostka Lovosic
Vladimíra Nováková.
Lovosické náměstí kompletně
změnilo svou podobu. Lidé tu
najdou zeleň, lavičky a vodní prvky.
Radnice zatím nebude instalovat
původně plánovaný přístřešek.

Lovosice dál shánějí peníze
na likvidaci nebezpečných látek
Město Lovosice už dvakrát
žádalo Ústecký kraj o peníze na
likvidaci nebezpečných látek
v areálu bývalé olejny. Žádost
však byla pokaždé zamítnuta.
Letos v dubnu zamítlo krajské
zastupitelstvo žádost o 450 tisíc
korun, na konci června pak opět
zamítlo další žádost města,
tentokrát o 300 tisíc korun.
„Je to pro nás nepříjemná situace.
Celkové náklady na odstranění
rizikových látek, které se v areálu
nacházejí, jsou vyčísleny na půl
milionu korun. Rada přitom dotaci
doporučila, zastupitelstvo ji ale
již dvakrát zamítlo. Prostředky
tak musíme hledat dál, o finanční
příspěvek budeme žádat znovu,"
řekla starostka Lenka Lízlová.
Šetření České inspekce životního
prostředí už loni potvrdilo přítomnost nebezpečných chemikálií.

Naštěstí nebyla potvrzena kontaminace podzemních vod a půdy
radioaktivními látkami, které byly
z areálu bezprostředně po nálezu
odvezeny a zajištěny. Nadále ale
v bývalé olejně zůstávají tuny
rizikových látek. Na jejich likvidaci
by měly směřovat právě prostředky získané z dotace.
„V případě poslední žádosti jsme
se chtěli na potřebném půlmilionu
podílet částkou 200 tisíc. Pro nás
samotné je tato investice velice
nákladná, proto nám nezbývá než
nutné finance dále hledat," dodala
starostka.
Za nebezpečný odpad v lovosické
olejně přitom už padly i pokuty.
Za porušení zákona o odpadech
musí současný vlastník areálu,
společnost Wowitra, zaplatit jeden
milion korun.
(tuc)

Zločiny je třeba si stále připomínat

Zelené náměstí v Lovosicích, 2. července 2014.

které tu do této doby chybělo,"
říká starostka Lovosic Lenka Lízlová. „Zásadní je si uvědomit, že
primární změnou je převod parku
v náměstí s netradičně velkým
zastoupením zeleně. Stačí se podívat do blízkých měst Litoměřic a
Roudnice nad Labem," dodává
starostka Lovosic.

(Foto: tuc)

Město se tak rozhodlo na základě
výsledků několika veřejných projednání a reakcí občanů. Jde ale o
stav, který se může kdykoliv změnit. Základy pro vybudování přístřešku jsou dle zadání připraveny.
Podle předpokladu se slavnostní
otevření náměstí uskuteční na
přelomu července a srpna.

V předvečer 64. výročí justiční
vraždy političky Milady Horákové si v celé republice připomínali
lidé památku komunisty popravených a umučených politických
vězňů. Pietní akt k uctění jejich
památky se ve čtvrtek 26. června
uskutečnil i u pamětní desky
na budově bývalého okresního
soudu (nyní Základní škola
Všehrdova v Lovosicích).
Vzpomínky se zúčastnili zástupci
Konfederace politických vězňů
Vladimír Chlupáč, předseda pobočky Konfederace politických
vězňů v Litoměřicích, Růžena Šubrtová a Vojtěch Král. „Komunistické
zločiny proti lidskosti spáchané
v době míru na vlastním národě

zůstaly nepotrestány, a je proto
naší povinností je připomínat,“
upozornila v projevu Růžena Šubrtová. „Bez milosti byli popravováni
i hrdinové druhého odboje, kteří
v době druhé světové války dobrovolně nastavovali život za naši
zemi,“ dodala.
Den památky obětí komunismu si
připomněli i žáci Základní školy
Všehrdova se svou ředitelkou
Monikou Zemanovou a několik
občanů Lovosic. Věnec k pamětní
desce zavěsil Vladimír Chlupáč
z KPV a děti ze ZŠ Všehrdova.
Poté byla uctěna památka všech
obětí zločinného komunistického
režimu minutou ticha.
(hz, foto: hv)

Příští číslo
Lovosického dneška
najdete ve svých schránkách
7. a 8. srpna.
Červenec 2014
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Dotace

Vyhodnocení dotačních programů města Lovosice
VYHODNOCENÍ DOTAČNÍHO PROGRAMU
„PODPORA SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB A PROGRAMŮ V ROCE 2014”
Č.
žád.

Žadatel

Celková dotace
v roce 2014

Název projektu

1.

Místní organizace Svazu tělesně postižených v Lovosicích

Služby pro zdravotně postižené občany

20 000 Kč

2.

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

Pobytové zařízení odlehčovacích služeb HEZKÉ DOMY

35 000 Kč

3.

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením

Sportovní hry zdrav. postižené mládeže Ústeckého kraje

3 000 Kč

4.

Hospic sv. Štěpána, občanské sdružení

Hospic sv. Štěpána

60 000 Kč

5.

Naděje, Lovosice

Zvýšení kvality poskytovaných služeb zajištěním bezpečnosti, hygieničnosti a potřebného vybavení v noclehárně

100 000 Kč

6.

Úsměv pro zdraví z.s.

Zdravá rovná záda pro každého
Víkendový seminář o zdraví

25 000 Kč

7.

Mozaika o.s.

Podpora rodin 2014

45 000 Kč

8.

Šance Lovosice

Denní stacionář Šance
Klub porozumění
Pečovatelská služba

70 000 Kč

9.

Oblastní spolek ČČK Litoměřice

Terénní program Litoměřicka

32 000 Kč

10.

Mgr. Lucie Brožková - KDP Sluníčko

Terénní odlehčovací služby v Lovosicích

30 000 Kč

Farní charita Lovosice

Terénní práce v Lovosicích
Charitní pečovatelská služba
Amicus - předškolní klub
Azylový dům pro ženy a matky s dětmi v Lovosicích
Amicus

80 000 Kč

11.

DOTAČNÍ PROGRAM – SPORT A VOLNÝ ČAS 2014 – ROZDĚLENÍ
Název organizace

Částka

Účel
sportovní činnost mládeže,
soutěže

Název organizace

Částka

Účel

Farní charita Lovosice

5 000 Kč

letní tábor pro děti
(Amicus)

Farní charita Lovosice

5 000 Kč

volnočasové aktivity azylový dům

podpora mládeže, letní příprava
apod.

ASK Cykloklub

12 000 Kč

podpora handicapované
sportovkyně

4 000 Kč

podpora výcviku psů, nákup
pomůcek

ASK - Klub ZP sportovců

5 000 Kč

lehkoatletická soutěž pro
ZP sportovce

ASK - Šachy

3 000 Kč

krajský přebor, podpora mládeže

MS Český rybářský svaz

4 000 Kč

činnost mládeže, nákup
vybavení, ceny

TOM Vejři

27 000 Kč

turistika, tábory, hry, soutěže,
poznávání

Vanča Martin, Lovosice

5 000 Kč

oprava a dovybavení skateparku Lovosice

ASK - krasobruslení

20 000 Kč

celoroční činnost dětí v krasobruslení

Jaroslav Smělý

5 000 Kč

Lovosické házení, podpora
atletiky a dětí

Junák Lovosice

9 000 Kč

výpravy, táboření, hry, tábory,
provoz střediska

Svaz vodáků Deli Lovosice

8 000 Kč

vodácký závod, turistika,
tábor, rozvoj

ZO ČSOP Lovoš Lovosice

3 000 Kč

ochrana přírody, nákup mat.,
údržba

Klub železničních cestovatelů

3 000 Kč

historický motorový vlak podpora

ASK - plavecký klub

12 000 Kč

plavecké závody, činnost mládeže

Ludis Team Třebenice

8 000 Kč

pořádání futsalového
kempu pro mládež

Sport Union o.s.

30 000 Kč

KČT Lovosice

12 000 Kč organizování turistických akcí

ASK hokejový klub

20 000 Kč

Český kynologický svaz
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Lovosicko

Včelaři zvou na stálou expozici v zámku Skalka
Vážení návštěvníci, vítáme vás
v expozici „Včelařství v Českém
středohoří“.
Dozvíte se zde o společenství
včely medonosné a jejím významu
na opylení rostlin. Expozici uspořádala ZO ČSV, o.s., Lovosice, která
sdružuje včelaře z obcí Lovosice,
Lhotka nad Labem, Malé Žernoseky, Siřejovice, Vrbičany, Čížkovice,
Želechovice, Vchynice, Radostice a
Sulejovice. Lovosičtí včelaři mají
registrovaná včelstva i v obvodu
ZO ČSV, o.s., Třebívlice, Třebenice,
Velemín a Litoměřice. Na tradiční
vzdělávací březnovou přednášku
přicházejí stále více i zájemci o
včelaření z okresu Děčín, Ústí nad
Labem, Most a Česká Lípa. Pro ně
a další širokou veřejnost chceme
představit stálou expozici. Zámek
Skalka ve Vlastislavi je na turisticky
přístupném území. Záměrem naší
expozice je představit naše aktivity,
které vycházejí z pojetí „Včelařství
jako kulturní tradice“.
V úvodu vás seznámíme s historií
lovosických včelařů, kterou začal
zpracovávat formou kroniky aktivní
včelař, obětavý učitel, Antonín

Expozice bude zahájena vernisáží 12. července na zámku Skalka ve
Vlastislavi při příležitosti oslavy 830 let od založení obce. Zájemci
mohou v dalších dnech zámeckou expozici navštívit o víkendu od
10 do 16 hodin, ve všední den od 10 do 15 hodin. Parkovat lze
přímo pod zámkem. Na zámku je k dispozici turistická známka
Hrad Skalka.
Moravec. Působil v Třebívlicích a
následně v Lovosicích, kde byl
oceněn u příležitosti 400. výročí
města čestným občanstvím za
zásluhy o práci s mládeží (vedl
dlouhá léta včelařský kroužek
v DDM Elko Lovosice).

Postupně chceme stálou expozici
doplňovat a rozšiřovat. Ukázat
schopnost organizovaného společenství včel, překonat nástrahy
bránící zdravému životnímu prostředí, vyvolané rozvojem průmyslu od Kralup nad Vltavou přes

• • • Prázdninové tipy na výlety • • •
Středohorský motoráček jezdí po
úbočí Českého středohoří z Litoměřic přes Lovosice, Třebívlice,
Libčeves do Mostu a zpět.
V letošní sezóně vyjíždí potřetí.
Jezdí každou neděli od 6. července
do 31. srpna 2014 a přepravuje
jízdní kola. Tzv. Švestková dráha
je malebná lokálka v severních
Čechách spojující (Litoměřice),
Lovosice, Sulejovice, Čížkovice,
Třebenice, Dlažkovice, Podsedice,
Třebívlice a Libčeves s Mostem.
Základní údaje o lokálce: Délka
44 km (s úsekem do Litoměřic 52
km), minimální poloměr oblouků
200 m, maximální stoupání 24 ‰,
nejvyšší traťová rychlost 50 km/h,
17 zastávek a stanic. Ve vlaku je
k dispozici občerstvení formou
bufetu. Jízdní řád je na adrese:
www. kzc. cz/c z/St re doho rsky motoracek.
Muzeum
českého
granátu
v Třebenicích nabízí ucelený přehled těžby a zpracování českého
granátu, kolekci šperků z českého
granátu včetně sady šperků Ulriky
von Levetzow. Expozice umístěná
v bývalém luteránském kostele
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je doplněna přehledem historie
města a okolí. České granáty si
návštěvníci mohou nejen prohlédnout, ale i sami nasbírat přímo
před muzeem či v dovezeném
granátovém písku. Další podrobnosti na adrese: www.mestotrebenice.cz/provoz/ds -5737/
p1=4728.
Státní zámek Libochovice je
chráněn jako kulturní památka
České republiky. Východní strana
dvoupatrové budovy ve směru do
parku má balkon se sloupy a se
schodištěm. Za pozornost stojí
vnitřní vybavení. Nádvoří s parkem
spojuje sala terrena. Krásný je
největší prostor zámku, Saturnův
sál. Za procházku stojí i zámecký
park i občas přístupné skleníky.
V zámku probíhají často výstavy a
kulturní akce, jejich seznam najdete
na
adrese:
www.zameklibochovice.cz/kulturni-akce/.
Expozice baronky Ulriky von
Levetzow a Johanna Wolfganga
Goetha v Třebívlicích. Budova, v
níž je i informační centrum, prošla
kompletní rekonstrukcí, která je z

velké části financovaná z českosaského programu Cíl 3. Prostory
jsou otevřeny od dubna do konce
října o víkendech (9 – 11, 14 – 16),
ve všední dny jen na telefonické
objednání. Návštěvníci zde uvidí
například posmrtnou Goethovu
masku, vzácné šperky z českých
granátů, barončiny šaty, dobový
nábytek a mnoho písemností.
www.cz-museums.cz/a dre sar/
ustecky-kraj/litomerice/Trebivlice/
muzeum-ulriky-von-levetzow/.
Opárenský mlýn (dříve Konrádův) je jednou ze základen Asociace TOM. Tomíci opravili nejen
zchátralý mlýn, ale 8. června se
rozběhlo i mlýnské kolo starého
vodního mlýna na Milešovském
potoce. Většina úprav se platila z
evropských fondů. Areál slouží
hlavně dětem, ale navštívit ho
mohou i turisté a využít i ubytování. http://oparno.a-tom.cz/.
Další možnosti výletů jsou dýmající vrch Boreč, Košťálov, výlet pod
Milešovku (pro ty zdatnější na ni),
či na některý z kopců Českého
středohoří. Je tu všude hezky. (hz)

Lovosice až po Litvínov. Poukázat i
na potřebná ošetření včelstev,
která jsou nutná pro zachování
jejich chovu. Na panelech z Výzkumného ústavu včelařského,
s.r.o. v Dole u Libčic nad Vltavou
(dále VÚVč., s.r.o.) seznamujeme
návštěvníky expozice s životem
včel. Panely vytvořil zkušený
rakouský včelař, učitel a fotograf
Heinrich Gritsch. VÚVč, s.r.o. zakoupil licenci na zhotovení české
verze těchto panelů. Celou expozici doprovodíme i zvukovými nahrávkami a promítáním.
Dále připravujeme zajímavé seznámení s osobnostmi včelařství.
Chceme vyzvednout jejich vědomosti z oboru včelařství, jejich
zájem o předávání získaných poznatků a zkušeností a zejména
jejich osobní přístup, spolupráci a
obětavost pro jiné. Budeme vděčni
všem, kteří nás na další takové
osobnosti z historie i současnosti
upozorní. Přejeme vám uspokojení
a poučení z první části vytvářené
stálé expozice.
Alois Staněk
jednatel ZO ČSV Lovosice

Prezentace neziskových
organizací města
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,
proběhla dne 18. června ve staré
radnici prezentace neziskových
organizací zabývajících se sociálními službami v Lovosicích. Své aktivity a ukázky práce s klienty představilo občanské sdružení Šance,
Azylový dům města Lovosice, Farní
charita Lovosice, Hezké domy s.r.o.,
Úsměv pro zdraví, Naděje, KDP
Sluníčko, Rodinné centrum Mozaika o.s., Dům s pečovatelskou službou Lovosice a Společnost pro
podporu lidí s mentálním postižením v ČR o.s.
Některé
organizace
nabízely
výrobky svých klientů i k prodeji.
Za symbolickou cenu měli návštěvníci možnost zakoupit předměty
pro radost, a přispět tak na rozvoj
jednotlivých aktivit zmíněných
organizací.
Jiřina Beránková
kancelář úřadu
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Servis

Vítání občánků
V obřadní síni MěÚ v Lovosicích
se uskutečnilo ve čtvrtek 5. června
2014 třetí slavnostní vítání nových
občánků Lovosic s jejich rodiči a
příbuznými. Z patnácti pozvaných
novorozenců se dostavilo pět
kluků a devět holčiček. Jeden

Rozmístění kontejnerů na domovní odpad

z pozvaných kluků se nedostavil.
Občánky mezi nás přivítal zastupitel Milan Šramota a matrikářka
Hana Beránková. Svým vystoupením přivítaly novorozence děti
z mateřské školky z Resslovy ulice.
(Text a 3x 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.

16. 7. – 17. 7.

Lovošská - žel. přejezd vpravo
Palackého - parkoviště
Sady pionýrů

30.

23. 7. – 24. 7.

U Nadjezdu - u garáží
Svatopluka Čecha
Wolkerova - parkoviště

31.

30. 7. – 31. 7.

Vodní - parkoviště za Besedou
Hala Chemik
Teplická - zahradnictví

32.

6. 8. – 7. 8.

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

Datum:

Zleva: Šarlota Gasserová, Antonín Hanuš, Marie Králová,
Anastázie Švihlíková a Maxmilián Šoral.

Ulice:

15. 7.
16. 7.

U Nadjezdu, Mírová
Okružní, Resslova

22. 7.
23. 7.

Osvoboditelů, parkoviště u sochy
B. Nejedlého, J. Ježka

29. 7.
30. 7.

Dvořákova, Kmochova
Zvonařova, L. Janáčka

Oprava kanalizace a vodovodu v ulici 28. října

Zleva: Václav Klimt, Leontýna Poborská, Karolína Kopecká
a Alice Voříšková.

Majetkový správce vodohospodářských zařízení, Severočeské
vodovody a kanalizace a.s., provádějí v termínu od 16. června do
29. srpna v ulici 28. října rekonstrukci stávající kanalizace a vodovodu. Stavební práce budou probíhat po úsecích za částečné i úplné
uzavírky
místní
komunikace.
Z důvodu umožnění bezpečného
příjezdu nákladní automobilní
techniky na staveniště bude v ulici
Školní omezeno parkování vozidel
(pravá strana ve směru ke školám).
Úplná uzavírka části ulice 28. října
je plánovaná od 1. do 29. srpna.
Objízdná trasa je určena ulicemi
Všehrdova, Komenského a Palac-

kého v obou směrech.
Hlavní stavební práce budou
probíhat po dobu prázdnin. Provoz
na stávajících chodnících nebude
pro občany města přerušen.
Zhotovitelská firma zajistí bezpečný přístup do všech přilehlých
nemovitostí po dobu provádění
prací. Investorem stavby je Severočeská vodárenská společnost a.s.
Teplice a dodavatel díla je firma
ZEMPRA DC s.r.o. Děčín. V letošním roce SVS a.s. ještě plánuje
opravit kanalizaci a vodovod v ulici
Karla
Maličkého.
Podrobnosti
upřesníme později.
Jan Rössler
investiční technik MěÚ Lovosice

– Opravuje se i v ulici Husova –

Zleva: Annemarie Berková, Jakub Motl, Lucie Hrdličková, Tereza Rožcová
a Jan Mrázek.
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V Lovosicích probíhá i další investiční akce SVS a.s. Jedná se o rekonstrukci 104 let staré kanalizace
a inkrustovaného vodovodu v
Husově ulici. Stoka pochází z
roku 1910 a kamerová prohlídka
prokázala její špatný technický
stav: korozi 50 %, narušené šachty,

praskliny, netěsnosti, chybějící dno
a vznikající kaverny. Vodovod
pochází z roku 1954, je zkorodovaný a do 30 % inkrustovaný, proto
bude vyměněn zároveň s kanalizací. Vlastní práce byly zahájeny
19. května, a to řezáním povrchu
vozovky. Stavební práce mají být
podle schváleného harmonogramu
dokončeny do 31. července.
Další podrobnosti o stavbě najdete na: www.svs.cz.
Mgr. Jiří Hladík, SVS a.s.

Červenec 2014

Akce

Čtení přežitek není (Městská knihovna Lovosice – 1. část)
Kniha, která provází moderního
člověka jako neodmyslitelná
součást jeho života, nebyla
v minulých dobách takovou
samozřejmostí jako dnes. Rozvoj
městských knihoven v českých
zemích nastal až v 19. století.
Teprve v roce 1919 byl přijat
v Československu knihovnický
zákon,
který
razil
zásadu
„Knihovna v každé obci“. Od té
doby jsou knihovny téměř všude
a jsou vcelku dobře vybaveny
knižním fondem.
V minulém roce měla naše lovosická knihovna (dále MKL) celkem
39 964 knih (z toho 11 907 naučných) a 826 čtenářů (z toho 300
dětí do 15 let), tj. cca 10 % občanů
(k 31. 12. 2013 měly Lovosice 8 730
obyvatel). Výpůjček bylo v roce
2013 celkem 41 002 a návštěvníků
přišlo do knihovny 20 680. On-line
informační služby: 35 621. Knihovnické služby poskytovaly 2 pracovnice na plný úvazek a jedna na
částečný, vedoucí knihovny je
Zdeňka Černá. Během roku se
uskutečnilo 25 kulturně vzdělávacích akcí pro veřejnost, převážně
pro děti a mládež. Výjezdní seminář se severočeským SKIP prožily i
naše knihovnice – pracovníci
z celého Ústeckého kraje navštívili
Městskou knihovnu v Litvínově a
prohlédli si knihovnu Západočeského muzea v Plzni a Mariánskou
Týnici. Spolu s Knihovnou K. H.
Máchy Litoměřice navštívily knihovnice Knihovnu Strahovského
kláštera a Památníku národního
písemnictví, kde mimo jiné měly
možnost vidět archiválie.
Významnou
činností
jsou
v knihovně návštěvy školních i
předškolních dětí. Ano, knihovnu

navštěvují i děti z mateřských škol,
zvláště předškoláci (na obrázku).
Dozvědí se tam, proč číst a mít rád
knížky, jak se stát čtenářem a jak se
správný čtenář chová. V lednu
přišly děti z MŠ Resslova, v březnu
ze ZŠ speciální a praktické, z 1. ZŠ
a MŠ Sady Pionýrů a Terezínská.
Příjemné dopoledne v knihovně
strávily v dubnu děti z MŠ v Sulejovicích. Pan učitel Hopp ze ZŠ Antonína Baráka přivedl na exkurzi žáky
z 8. a 9. tříd. V září proběhly knihovnické lekce pro ZŠ. V říjnu proběhly knihovnicko-bibliografické
lekce pro studenty SOŠ technické a
zahradnické a žáky ZŠ a poslední
školní
exkurze
se
konaly
v listopadu.
Mezi knihovnické práce patří i
některé méně zajímavé, ale potřebné, např. úklid a přerovnání
skladu naučné literatury, vyřazování časopisů v obou odděleních,
úklid a přerovnání skladu beletrie a
dětské literatury atd. Také např.
vyřazování duplikátních a poničených knih. Od 8. do 16. dubna byla
knihovna pro veřejnost uzavřena a
proběhla revize celého knižního
fondu. Prováděly se i pololetní
urgence upomínek v obou odděle-

ních. Tyto nepopulární činnosti se
musí
provádět
pravidelně.
Mezi měsíci má
zvláštní postavení
březen – tedy
Měsíc
čtenářů,
knih a internetu.
Loni MK Lovosice
pro své čtenáře i
ostatní návštěvníky
uspořádala
mimořádné akce:
Amnestie – čtenáři, kterým naběhla
upomínka v jakékoli výši, měli
možnost vrátit knihy, aniž by museli platit. Akce Průkaz zdarma –
čtenáři, kteří si v tomto období
zaplatili roční registrační poplatek,
dostali ZDARMA kupón na registraci pro nového čtenáře. Internet
pro začátečníky – úplným začátečníkům nabídla knihovna pomoc s
orientací na internetu a založením
e-mailového účtu. Výzva pro čtenáře: knížky, které vás omrzely
nebo vám překážejí, mohou udělat
radost našim čtenářům. Proto je
nevyhazujte a přineste je do
knihovny. (Na základě této výzvy
knihovna získala a stále získává
množství knižních darů, které slouží k doplnění knižního fondu, hlavně školní četby a regionální literatury a také jsou jimi nahrazovány
poničené knihy.)
V rámci Týdne knihoven počátkem října proběhly podobné akce
jako v březnu a dále Anketa o nové
knihovně (o tom, jak by měla být
vybavena, jaké knihy by tam neměly chybět, jak by mělo být otevřeno, co by se mělo pořádat) a pro
děti byla připravena výtvarná soutěž o nové knihovně – Namaluj

knihovnu svých snů! Náměty a
nápady byly zajímavé a nejzajímavější bylo, kolik dětí napsalo, že
v knihovně by mělo být méně
počítačů a víc čtení, třeba s autory.
Pro děti byly uspořádány i další
akce – Vítání jara v dětském oddělení s mnoha soutěžemi, v listopadu si děti knihovnu podzimně
vyzdobily dýněmi a dalšími přírodninami. „V prosinci se uskutečnilo
předvánoční zábavné odpoledne,
děti nejen ochutnávaly cukroví a
ovoce, ale měly možnost soutěžit,
jak jinak než o Vánocích (zvyky,
koledy, tradice u nás i v dalších
zemích), také malovaly – jak si
představují Ježíška a nakonec
všichni našli pod stromečkem malý
dáreček, dívkám jsme je zabalily do
růžového papíru a klukům, aby se
to nepletlo, do modrého,“ říká
vedoucí knihovny Zdeňka Černá.
Tak hezky skončil Knihovnický rok
v Lovosicích.
„V rámci programu Veřejné informační služby knihoven VISK3 jsme
poslali žádost o dotaci na nákup
3 PC pro čtenáře do nové knihovny
a 2 modulů knihovnického programu CLAVIUS (protokol Z39.50
potřebný pro katalogizaci a modul
EMVS, díky kterému se automaticky zasílají e-mailem upomínky,
rezervace, MVS a další zprávy čtenářům). Projekt byl za 71 860 Kč,
žádost o dotaci (70 %) 50 000 Kč.
Díky úsporným opatřením na ministerstvech jsme získali 44 000
korun,“ informuje závěrem vedoucí
knihovny. Moduly už došly a budou použity v nové knihovně.
(hz, foto: archiv knihovny)

(2. část – Knihovna se bude stěhovat a novinky v 1. pololetí 2014)

• • • Tátafest v Hiporehabilitačním centru VALDEK, o.p.s. • • •
Den otců (15. června) oslavily
rodiny s dětmi v hiporehabilitačním centru Valdek, o.p.s. ve Slatině pod Hazmburkem.
Rodinné centrum Mozaika zde
připravilo pro děti bohatý program
na téma „Tátafest na Stříbrném
jezeře… aneb Indiánskou stezkou
za pokladem!“. Na dobrodružné
výpravě si děti vyrobily indiánský
oblek, čelenku i maskování, vyzkoušely si např. střelbu z kuše,
lasování, střelbu ze vzduchovky,
práskání bičem nebo jízdu na koni
(viz snímek). Všech 57 dětí našlo
svůj poklad a zábavné odpoledne
pokračovalo na hřišti táborákem a
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doprovodným programem.
Unie center pro rodinu a komunitu připravila doprovodný program
a předání značky „Tátové vítáni“ a
ocenění „Táta roku“. Značku
„Tátové vítáni“ získali v Ústeckém
kraji tři zaměstnavatelé, především
za spolupráci a tvorbu kvalitních
pracovních podmínek pro zaměstnané otce. Pro ocenění „Táta roku“
byli z nominovaných vybráni čtyři
otcové za Ústecký kraj. Slavnostní
předání diplomů uzavřelo příjemné
indiánské odpoledne, které areál
Valdek, o.p.s. svým návštěvníkům
nabídl.
(Text a foto: Mozaika o.s.)
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Osobnosti

• • • Z díla profesora Františka Frühaufa • • •

Před 30 lety nás opustil
18. července 1984 čestný občan
města Lovosice, vynikající pedagog a kronikář, prof. František
Frühauf. Pan profesor byl renesanční člověk. Rozsah jeho
kulturních aktivit byl neuvěřitelný. Kromě jiného působil též
jako dopisovatel okresních novin
„Za lepší život“; jeho články
popisovaly hlavně regionální
historii Lovosicka. Shromažďoval
též materiál k pomístním jménům.
„Tématikou pomístních jmen na
Lovosicku se tatínek zabýval už při
dálkovém studiu na tehdejší Vyso-

ké škole pedagogické v Praze.
Nakonec tuto problematiku zpracoval též ve své diplomové práci.
Tato práce ho velmi bavila a s
velkou chutí jezdil po vesnicích
Lovosicka, vyhledával a zpovídal
různé pamětníky, navštěvoval archivy a muzea. Vždy doma nadšeně vyprávěl jak se – často detektivním způsobem – dopátral dalšího
pomístního jména a jak řešil jeho
možnou historii,“ vzpomíná jeho
syn Vladimír.
Úryvkem článku Ze zajímavostí
pomístních jmen na Lovosicku o
pomístním jménu Jaráč (Karaš) si
připomeneme jednu z jeho méně
známých činností prof. Frühaufa.
Zajímavé by to mohlo být přinejmenším pro rybáře, kteří o rybolov
v tzv. Karaši usilují.
Pan profesor uvádí: V pomístních
jménech zachytil lid v dávných i
novějších dobách především ráz
krajiny, její utváření a polohu, poměr a rozložení vod, vegetace,
stromů apod. Pomístní názvy se
pak přenášely z generace na generaci a dodnes mezi lidem žijí.
Na přírodní poměry a jejich změny můžeme usuzovat z pomístního
jména Jaráč (Karaš) v Lovosicích.
Tak totiž označoval lid jedno rameno labské, které tvořilo u Lovosic
ostrov. V roce 1912 se započalo

s regulací Labe v Lovosicích a počaly se budovat plavidlové komory
(zdymadla). Přemístil se starý přívoz a počal se regulovat a hloubit
Jaráč. Za okupace v letech 1939 –
1945 bylo na jeho břehu vybudováno velké obilní „silo“ a má tam
překladiště i „Lovosická olejna“ (pozn.: respektive měla v době,
kdy prof. Frühauf článek psal).
Jméno Jaráč pozvolna upadá
v zapomenutí. Jen lovosičtí starousedlíci říkají ještě tomuto rameni
Labe Karaš. Nikdo však už neví,
proč se tam tak říká. Mnozí se
domnívají, že je to podle stavitele
Karaše, který prý regulaci prováděl.
To ovšem není pravda.
Původ slova Jaráč (Karaš) si lze
vysvětlit dvojím způsobem. Slovo
Jaráč má pravděpodobně svůj
původ ve slově „jaro – jarý“, což
původně znamenalo „prudký, bujný, vznětlivý“. J a r – rusky znamenalo také původně „strmý břeh,
výmol“. Polsky značí j a r úvoz,
vlastně také výmol od dravých
jarních vod. Po tomto vysvětlení
bude nám již význam slova Jaráč
jasnější. Bylo to pravděpodobně
rameno Labe, které si vytvořily
jarní vody a kudy asi protékala
voda jen při vysokém stavu a v létě
(dokud ovšem Labe nebylo ještě
regulováno) bylo asi polosuché.

Starší lidé, pokud dříve bydleli
v Lovosicích, si ještě pamatují Jaráč
před regulací. Byl to opravdu jen
výmol, v létě vyschlý, popřípadě
nepatrný potůček, který se dal
pohodlně přebrodit až na ostrov.
Zjara však byl plný vody.
Je ovšem třeba vzít v úvahu, zda
uvedený Jaráč-Karaš není totožný
se slovem Kardásek (snad od
Kardas nebo Karas), které uvádí
František Hadač, třeboňský archivář, ve svém rukopise o historii
Lovosic. Pro slovo Kardásek má
doklad v dílčí ceduli z roku 1566,
v níž se uvádí osm dědičných rybářů ve vsi Lovosicích. Tam se říká:
„...Kdykoli se jim poručí, jsou rybáři
z Lovosic spolu s rybáři ze Lhoty a
Žernosek povinni lovit v Kardásku
k ruce vrchnosti…“ Potom by mohlo být slovo Karaš odvozováno od
kara (ryba), německy Karausche.
Zde vidíme, jak je někdy těžké
správně vysvětlit vznik pomístního
jména. V případě Jaráč – Karaš by
byl možný obojí výklad a obojí by
odpovídal skutečnosti. (Konec
citace).
Pan profesor už dlouho mezi
námi není, ale z jeho díla můžeme
čerpat dodnes. Stále na něj
vzpomínají také jeho žáci.
Čest jeho památce.
(hz, reprofoto: hv)

Před 20 lety zemřel Vlastimil Procházka, zakladatel
oblastní pobočky ČUNS
Vlastimil Procházka se narodil
24. září 1936 v Českém Straklově, okres Dubno, Ukrajina. Jeho
otec byl Čech, matka Ruska.
Po druhé světové válce rodina
přesídlila do Československa.
Po ukončení povinné školní
docházky v Lovosicích se Vlastimil
vyučil zedníkem. V roce 1955 nastoupil vojenskou službu a přišel o
zrak při výbuchu granátu. V roce
1957 vstoupil do Svazu invalidů a
naučil se číst Braillovo písmo.
Neztratil však chuť k životu, oženil
se a v manželce nalezl spolehlivou
partnerku. Pracoval jako telefonní
manipulant v místní poliklinice v
Lovosicích. Dcera Jana, provdaná
Sokolová, žije v Milešově.
Byl zakladatelem a předsedou
oblastní pobočky České unie nevidomých a slabozrakých, před tím
už působil jako funkcionář v litoměřické okresní organizaci zrakově
postižených pod tehdejším Svazem
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invalidů. Zapojil se do práce pro
ostatní nevidomé. Stal se pravidelným dopisovatelem slepeckých
časopisů, místních novin a časopisů. Byl členem redakční rady
časopisu Zora, kde po 10 let vedl
Literární přílohu. Založil i Sportovní
přílohu, kterou od roku 1980 redigoval.
V roce 1962 se stal předsedou
místní organizace nevidomých v
Litoměřicích. V letech 1970 – 1974
se stal předsedou krajského výboru Svazu nevidomých a slabozrakých. Později zastával i funkce v
nejvyšším orgánu tohoto svazu.
S vděčností na něj vzpomínají
všichni, kterým on osobně i jeho
paní Jana pomohli. „Letos je to
právě 30 let, kdy mě navštívil nevidomý Vlasta Procházka z Lovosic
se svou paní, aby mi dali informace
o pomůckách pro zrakově postižené, o sociálně rehabilitačních kurzech, o speciálních průkazech pro

lidi s těžkým zdravotním hendikepem, zkrátka informace, které by
podle mého soudu měli automaticky poskytovat lékaři a sociální
pracovníci, což ovšem většinou
nedělají ani dnes,“ uvedl v rozhovoru pro Lovosický dnešek v roce
2004 Vladimír Krajíček.
Od mládí se Vlastimil Procházka
věnoval sportu. Byl úspěšným
účastníkem lehkoatletických závodů nevidomé mládeže. Založil
oddíl plavání zrakově postižených
sportovců. V plavání získal několik
mistrovských titulů v celostátním
měřítku a reprezentoval i v zahraničí. Pracoval i v orgánech Československé tělovýchovy. Stal se
nositelem různých sportovních
ocenění a vyznamenání a obdržel
plaketu doktora Janského za dobrovolné dárcovství krve.
Pan Procházka se zasloužil i o
založení Klubu nevidomých turistů
v Lovosicích, sám byl přes svůj

hendikep nadšeným horolezcem
stejně jako jeho žena. S pomocí
horolezkyně Sylvy Kysilkové absolvoval i některé výstupy v Tatrách,
zdolal například Gerlachovský štít.
Později se manželé věnovali vysokohorské turistice. Jeho zásluhou
byl i vznik kuželkářského družstva
nevidomých a slabozrakých. Vlastimil Procházka roku 1974 založil
první kuželkářský oddíl nevidomých a slabozrakých TJ Secheza
Lovosice. Na tuto myšlenku byl
přiveden nevidomými a slabozrakými sportovci v bývalé Německé
demokratické republice. Procházka
se při tvorbě pravidel kuželek
zrakově postižených inspiroval
právě v Německu. První utkání
sehrálo družstvo TJ Secheza v
únoru 1975 ve východoněmeckém
městě Zwickau.
27. července 1994 v ranních hodinách Vlastimil Procházka zemřel.
Čest jeho památce.
(hz)
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Senioři

Senioři v Lovosicích (Už nám není dvacet pět, I. část)
V roce 2011 žilo v Česku
1 640 000 osob starších 65 let,
což je 15,8 %. V dubnu 2014
bylo v Lovosicích 1 842 občanů
starších 65 let, z toho 1 101 žen
a 741 mužů. K 31. 12. 2013 bylo
ve městě celkem 8 730 obyvatel,
takže seniorů je cca 21,1 %, což
je víc než pětina lidí. Dožíváme
se stále vyššího věku a jsme i
zdravější, než byli naši předci.
Řada z nás stále pracuje
v zaměstnaneckém poměru,
někteří pomáhají v rodinných
firmách, role žen je nezastupitelná při výchově vnoučat. Ale kromě toho, řada z nás má i další
zájmy. O jednom z nich, Univerzitě třetího věku – U3V nyní
z pera Františka Ptáčka.
Lidé se dnes dožívají důchodového věku většinou v dobré tělesné
i duševní kondici a jsou schopni se
dále aktivně podílet na společenském dění. To ale vyžaduje aktivní
a činorodý přístup k životu, jehož
součástí je i stálé vzdělávání. U3V
(Univerzita třetího věku) poskytuje
osobám v pozdějším věku všeobecné neprofesní zájmové vzdělání
na
vysokoškolské
(univerzitní)
úrovni. Celkově je v Česku kolem
700 různých vzdělávacích programů, a tuto formu studia každoročně využívá asi 38 tisíc seniorůstudentů.

Cílem kurzů U3V je poskytnout
seniorům možnost seznamovat se
systematicky, kvalifikovaně a na
univerzitní úrovni s nejnovějšími
poznatky v oblasti vědy, historie
a kultury. Pořádání kurzů U3V
našimi univerzitami přispívá k získání a udržení pocitu užitečnosti a
prohlubuje vědomí odpovědnosti
za prožití vlastního stáří. Účastníci
kurzů U3V mají statut posluchače
vysoké školy, ale nejsou studenty
ve smyslu zákona č. 111/1998 Sb.,
o vysokých školách. U většiny
kurzů je podmínkou pro přijetí
středoškolské vzdělání s maturitou.
Ve shodě s vysokoškolským
způsobem studia jsou základní
organizační formou výuky přednáška, seminář, cvičení a exkurze.
Přednášky bývají obvykle samostatné, jen pro účastníky U3V.
Některé vysoké školy umožňují
účast studentů U3V na vybraných
přednáškách společně se studenty
akreditovaných studijních oborů.
A například Přírodovědecká fakulta
UK pořádá kurzy pro seniory/
seniorky s vnoučaty a pravnoučaty
školního věku.
Většina kurzů U3V jsou „uzavřené
kurzy“ – posluchači spolu začínají
i končí. Víceleté kurzy jsou organizovány obvykle tak, že se zájemci
hlásí do každého ročníku zvlášť.
Například Karlova univerzita dává

každému studentovi po absolvování každého ročníku (dvou semestrů) „Osvědčení o absolvování ročního kurzu“ (s uvedením tématu).
Obvyklé je vyplnit po každém semestru test získaných znalostí.
Každá vysoká škola, která tuto
formu výuky nabízí a uskutečňuje,
má vlastní nabídku možnosti
studia zejména s přihlédnutím k
obsahu kurzu, rozsahu přednášené
látky i potřeby získávání praktických dovedností. Zájemce si může
vybrat
kurz
jednosemestrální,
případně dvousemestrální, až po
nabídku kurzů pěti nebo šestiletých. Česká zemědělská univerzita
umožňuje prostřednictvím „Virtuální univerzity třetího věku“ (VU3V)
vzdělání seniorů i v regionech v
rámci celé České republiky bez
ohledu na bydliště využitím nových
komunikačních technologií a internetu. VU3V má prvky distančního
vzdělávání a je didakticky přizpůsobena charakteristickým potřebám seniorského vzdělávání.
„Já jsem absolvoval pět let trvající
vzdělání na U3V v oboru astronomie, které vedl pan profesor
Martin Šolc, vedoucí katedry astronomie UK. Přihlášení bylo jednoduché, i když jsme se každý rok
museli hlásit do dalších dvou semestrů. Každý rok v červnu jsme
vyplnili test z přednášené látky za

oba semestry a obvykle za dva
týdny poté jsme dostali na
shromáždění v Karolinu „Diplom o
absolvování kurzu U3V, obor
Astronomie“. Každý školní rok jsme
platili zápisné ve výši 500 Kč,“ říká
František Ptáček.
„Jsem velice rád, že jsem se
tohoto studia zúčastnil. U3V mně
pomohlo nejen v tom, že se nyní
trochu více vyznám v astronomii,
ale pomohlo mně i v poznání
„nové fyziky“ a v doplnění fyzikálních znalostí, které jsem měl na
úrovni šedesátých let minulého
století,“ pochvaluje si Ptáček.
Někteří další občané navštěvují
U3V na VČHT Praha, někteří
U3V při UJEP Ústí nad Labem,
já s kamarádkou jsem absolvovala
6 semestrů na právech a několik
semestrů na FF UK v Praze.
Další možnost je U3V na České
zemědělské univerzitě v blízkých
Litoměřicích. Přímo v Lovosicích
možnost studia na U3V není.
Bylo by ale vhodné výhledově
pořádat základní i pokročilejší
kurzy práce s počítačem pro seniory, nejlépe na Gymnáziu Lovosice.
Zájem by o ně určitě byl – podobné kurzy letos probíhají např.
v Třebenicích.
(hz)
Příště pokračování – pro fyzicky
zdatné: KČT pořádá středeční výlety
seniorů.

Na Osmičce proběhl pochod pro zdraví

ŽAFEST 2014

Ve čtvrtek 15. května byl v Praze zahájen
druhý ročník kampaně „Jednej rychle –
zachraň život“, která probíhá pod záštitou
České kardiologické společnosti a Ministerstva
zdravotnictví České republiky. Ke kampani
se připojil i lovosický spolek Úsměv pro zdraví
– SENSEN a Onko Victoria.
Pochod pro seniory a jejich rodinné příslušníky se konal 5. června za pěkného počasí v lesoparku
Osmička. Tento zábavný přesun
posloužil účastníkům k otestování
kondice a získání znalostí, co dělat
při podezření na srdeční infarkt.
K dispozici byl na startu stan, kde
se účastníci zapisovali a byl jim
zde měřen tlak před pochodem a
po něm. Pro každého aktivního
seniora byl připraven praktický
dárek a brožury o první pomoci při
infarktu. Účastníci se dozvěděli
mnoho nového, jak rychle jednat
při zdravotních potížích i o nutnosti fyzické aktivity. Na akci přišlo
celkem 80 občanů a na trasu šlo
56 osob. Mládež šla delší trasu 3

Festivalové léto na Osmičce bude
pokračovat 8. a 9. srpna Lovosickým
ŽAFESTEM 2014.
Pořadatelům se tentokrát podařilo sehnat
kapelu ze Španělska, která v Čechách vystoupí vůbec poprvé, a to právě na Žafestu.
„Návštěvníci se letos můžou těšit na španělské SONIDO VEGETAL, jejichž energií
nabitá hudba i pódiové vystoupení nenechají nožky jednoho diváky v klidu,“ říká
k hlavní hvězdě festivalu organizátorka
Markéta Boučková.
Letošní devátý ročník festivalu je žánrově
ucelenější, a návštěvníci si tak budou moci
po dva dny vychutnávat hudební styly jako
ska, punk a rock´n´roll. „Těšit se můžete na
Čankišou, Plexis, Už jsme doma, harmonikáře Václava Koubka, Timudej a nebo čerstvé držitele anděla za reggae a ska kapelu
TiNG. Samozřejmostí je výtvarný stan a
sobotní divadelní vystoupení, po kterém
bude následovat bubenický workshop s
Tokhim,“ doplňuje Boučková.
Festival začíná v pátek 8. srpna v 18 hodin
a vstupné činí 200 Kč na jeden den a 300
Kč na dva dny. Více info na: www.zafest.cz

Červenec 2014

km a ostatní 1,3 km. „Pochodující dostali certifikát, tričko a pozvání na Den zdraví 13. listopadu
do Lovoše,“ doplňuje informace o akci Libuše
Žamberská, vedoucí spolku Úsměv pro zdraví. Za
uspořádání je nutno poděkovat asi deseti členkám spolku a Kulturnímu středisku Lovoš za zajištění zázemí pro akci včetně stanu.
(hz, foto: tuc)
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Školáci

Lovosické děti
byly u moře
V měsíci červnu uspořádala
naše škola ozdravný pobyt pro
žáky 6. – 9. tříd v Itálii, kterého
se zúčastnilo 41 dětí. Místem
pobytu bylo město Riccione, kde
žáci strávili 8 dní v krásném prostředí plném slunce a dobrého
jídla.
Součástí pobytu byl i výlet do San
Marina, návštěva miniatur v Rimini
a místních trhů. Během pobytu
byly pro žáky připraveny různé
soutěže a sportovní aktivity. Všichni žáci odjížděli domů spokojeni,
odpočinuti a plni nových zážitků.

Velký dík patří všem vedoucím, bez
kterých by se tento zájezd nemohl

Violka z 2.A byla stříbrná
a vyhrála koloběžku
Na ZŠ Antonína Baráka v Lovosicích byla v úterý 17. června
velká sláva. V dubnu 2014 vyhlásilo Ministerstvo zemědělství
ČR celorepublikovou výtvarnou
soutěž s názvem „Víš, co jíš?
Zdravě a s chutí“ pro děti z
přípravných tříd a 1. – 3. tříd
základních škol.
Tématem soutěže bylo výtvarné
znázornění zdravých a chutných
potravin, jak si je představují děti.
Žákyně Viola Veitová z 2. A získala
v soutěži z více než 2500 výtvarných prací krásné 2. místo. Minis-

terstvo zemědělství uspořádalo
pro ZŠ Antonína Baráka zábavněvýukový pořad dvojice Vanda a
Standa, kde se děti formou písniček, povídání a her poučí o zdravém jídle. Program byl spojený s
předáním ceny v tělocvičně. Viola
nakreslila chutnou rybu s brambory a oblohou. Milé holčičce v růžových šatičkách s mašlí předala
cenu pracovnice ministerstva Jitka
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Götzová, ředitelka odboru bezpečnosti potravin; výherkyně dostala
diplom, koloběžku a box na svačiny.
Pak zahájila dvojice Vanda a
Standa v pruhovaných tričkách
pořad se zábavnou výukou o zdravém životním stylu. Standa okamžitě vtáhnul děti do akce – zpívaly, tleskaly, cvičily podle Vandy,
která předcvičovala. Také se děti
naučily novou píseň „Pokaždé před
jídlem ručičky si umyjem…“ Někteří
žáci si i zahráli na ovoce, jiní zase
účinkovali při propagaci „Školního
mléka“. Pořad byl zakončen Svěrákovou písní „Není nutno, aby bylo
přímo veselo“. Dvojice ještě dětem
popřála hezké prázdniny a úspěšný další školní rok. Všechny děti při
odchodu dostaly pexeso České
ovoce a zelenina a brožuru o zdravé výživě Jíme zdravě a s chutí.
Kromě této akce se škola zapojila
i do další celorepublikové soutěže,
ve které zabodovala. „V soutěži
vyhlášené Ministerstvem vnitra
České republiky „Svět očima dětí“
škola získala dokonce dvě 1. místa
patřící žákyni Monice Helclové ze
7. A a Kateřině Puldové. V soutěži
opět zabodovala i Viola Veitová
(2. místo). Děvčata si zajela společně 19. června pro ocenění do
Prahy. Moc nás to potěšilo, vyhráli
jsme obě témata: Dobrovolnictví
a Grafikem a redaktorem časopisu
MV. V této soutěži si ZŠ Antonína
Baráka jela pro ocenění již po
osmé,“ sdělila ředitelka školy
Daniela Deusová.
(hz, foto: archiv ZŠ Antonína Baráka)

uskutečnit. Dále děkujeme také
žákům, kteří si zaslouží pochvalu za

bezproblémové zvládnutí celého
pobytu.
ZŠ Antonína Baráka

Akademie 1. ZŠ Lovosice 2014
Jako již tradičně se v červnu
konala v hale Chemik akademie
1. ZŠ Lovosice, která letos měla
téma „Letem světem“.
Žáci od 1. do 9. třídy si připravili
pestrá a vtipná vystoupení, která

diváky přenesla do různých koutů
světa. Akademii zakončilo symbolické vystoupení celého 1. stupně
„Hlavně, že jsme na vzduchu“.
Mgr. Michaela Vochomůrková

Děti ze „Všehrdovky“ opět
navštívily Legoland
I letos jsme vyjeli na již tradiční
a všemi oblíbený výlet do Legolandu. V noci ze čtvrtka na pátek
6. června se sešlo 99 osob a ve
2,15 hodin jsme vyrazili směrem
na Rozvadov.
Předpovědi
počasí
tentokrát
slibovaly samé sluníčko a my jsme
se nemohli dočkat, že si Legoland
užijeme bez pláštěnek a deště.
Slunce se překonávalo již od rána
a všichni jsme rádi vyhledávali
vodní atrakce, na kterých jsme se
mohli trochu svlažit.
Legoland opět nezklamal a poskytl kvalitní zábavu. I když byly
vzhledem k pěknému počasí trošku delší fronty, děti stihly ke svému
potěšení každou atrakci i několikrát. V celém zábavním parku je

stále co obdivovat a objevovat,
navíc každý rok přibude něco nového. Milovníky adrenalinu jistě
nadchne několik horských drah, ti,
co mají rádi pomalejší zábavu, si
přijdou na své na vyhlídkových
atrakcích. Třešničkou na pomyslném dortu je prohlídka lego městečka, kde jsou zmenšeniny světových center a měst.
Pokud vás již bolí nožky, můžete
si většinu areálu projet lego vláčkem, a chvíli si tak odpočinout.
Velký dík opět patří nejen organizátorům zájezdu, ale i cestovní
kanceláři Dezka Děčín za bezpečnou a příjemnou cestu. Spousta
dětí se již ptala, zda pojedeme za
rok znovu. Nechte se překvapit.
Martina Provinská, ZŠ Všehrdova
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Kultura
19. ročník festivalu Hašmar Country
(5. – 7. června)
Festival Hašmar Country Lovosice napsal na Osmičce ve dnech
5. – 7. června již svou devatenáctou epizodu.
Program začal tradičně ve čtvrtek
v podvečer Hašmarovskou hospodou, kterou navštívilo více než 500
diváků. Podobný počet dorazil i v

dalších dvou dnech, celkem tak na
akci přišlo za tři dny více než 1600
lidí. „Počasí nám již devátý rok v
řadě přálo. Jen kvůli loňské povodni
jsme museli festival uspořádat až v
srpnu,“ uvedl pořadatel Vladimír
Hieke. Z umělců nedorazil kvůli nemoci jen Vladimír Mišík. (tuc, foto: hv)

14. ročník festivalu Altros Rockfest
(27. – 28. června)
Letošní ročník Altros Rockfestu
považují pořadatelé za povedený.
Oproti loňskému – povodňovému
ročníku – byla návštěvnost dvojnásobná a počasí vyšlo naprosto
skvěle, neboť pršet začalo až v
neděli po uklizení areálu.
„Na letošní ročník jsme „schytali“
už desítky kladných ohlasů, což nás
moc těší. Pokud vše klapne jak má,
uvidíme se příští rok na patnáctém
ročníku,“ sdělil hlavní pořadatel
a několikanásobný účinkující Jan

Štok. Ten děkuje městu Lovosice za
obrovskou podporu a vstřícnost.
„Rockové festivaly v naší zemi
velmi rychle ubývají a málokteré
město je dnes v takovéto míře
podporuje. Díky,“ ocenil pořadatel.
Fanoušci si letos na Osmičce
užili například vystoupení skupin
Steelfaith, Enemist, Synové výčepu,
Root, Totální nasazení, Krleš, Hentai
Corporation, A New Chapter či
„nemravného“ písničkáře Záviše.
(Text a foto: tuc)

Jakub Smolík a Hedvika Tůmová
Synové výčepu

Ivan Hlas
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Mladí házenkáři Lovosic jsou mistry České republiky
Elitní tým mužů sice letos
v extralize skončil bronzový,
ale mistrovský titul pro Lovosice
získali mladší žáci. Ti se v Novém
Veselí utkali v házenkářském
desetiboji.
Do třídenního klání se mimo HK
Lovosice probojovala pětice týmů
– Talent Plzeň, HBC Karviná, HK
Ivančice, Sokol Úvaly a domácí
Sokol Nové Veselí. Čtrnáctičlenná
družstva se mezi sebou poměřila v
individuálních herních i atletických
disciplínách. „Počítalo se vždy
deset nejlepších výkonů,“ poznamenal trenér HK Lovosice Miloš
Vodička.
Soutěž začala pátečním hodem
na dálku. Lovosičtí tuto disciplínu,
ve které si nejvíce věřili, suverénně
vyhráli, a získali tak prvních 6
(a dalších 6 bonifikačních) bodů
z celkově 60 možných. „Naopak
na další disciplínu, kterou byl
pětiskok, jsme si podle výsledků
z kvalifikací zrovna příliš nevěřili,
ale vynikajícími výkony, při kterých
si všichni hráči vylepšili své maximum, jsme získali za vítězství opět
plných 6 bodů,“ podotkl Vodička.
V prvním herním kole byl soupeřem Baník Karviná. Lovosičtí Karvinské zcela zaskočili aktivitou a
drtivě vyhráli osobku (15:4) i nájezdy (19:15). Ve hře byly Lovosice
stále vpředu, ale hrubky v závěru
dovolily Karviné otočit z 8:6 na 8:9.
Spravedlivou remízu zachránil
Durček střelou 5 vteřin před koncem.
Vynikající výkony, znamenající
osobní rekordy všech hráčů družstva, vedly k plnému bodovému
zisku také při sobotní disciplíně běh 2x15 m. Ve druhém herním
kole narazily Lovosice na Sokol

Úvaly. „Po malátném výkonu jsme
sice získali body za osobku (11:9),
ale ztratili jsme nájezdy (14:15) i
hru (5:6). Ve třetím herním kole
jsme přehráli Talent Plzeň, stejně
tak jsme si poradili ve čtvrtém
herním kole s Ivančicemi,“ sdělil
druhý z trenérů HK Lovosice Marek
Trefný, když připomněl, že závěr
dne patřil přesné střelbě. „Snad
únava z náročného dne způsobila,
že všechny týmy zůstaly hluboko
za svými možnostmi, ale zisk 82
bodů nám stačil na druhé místo a
tedy dalších 5 bodů do celkového
hodnocení. V tu chvíli už bylo jasné, že v neděli nám k titulu bude
stačit dílčí úspěch,“ usmál se Trefný.
Neděli zahájila překážková dráha,
tedy poslední individuální disciplí-

na. Někteří hráči Lovosic ale své
dosažené časy znehodnotili penalizacemi za chyby. Pro poslední
herní kolo proti domácímu družstvu byl trenéry stanoven jasný
úkol, vyhrát osobní obranu, na
kterou si soupeř věřil a v níž dosud
nebyl poražen. Vynikající výkon
Lovosic (11:6) znamenal definitivní
zlato. A když Lovosičtí vyhráli i
nájezdy, nemusela je mrzet ani
smolná prohra (9:10) brankou
obdrženou pouhých 15 vteřin před
koncem utkání. Za druhé místo
v kritériu – aktivita ve hře – pak
Lovosičtí získali dalších 5 bodů.
Titul mistra ČR si tedy odvezly
Lovosice, stříbrné medaile putovaly
do Plzně a bronz do Úval. O titulu
Lovosic
rozhodla
vyrovnanost
hráčů
podpořená
vynikajícími

výkony jednotlivců. Jan Durček
získal zlatou medaili v disciplínách
2x15 m a pětiskok, Kilián Malý
ve střelbě na přesnost a Radek
Vosický bronz za výkon na překážkové dráze. Všichni hráči Lovosic
skórovali a každý bodoval nejméně
v jedné disciplíně. „Pro zranění
soutěž nemohli bohužel dokončit
Šimon Šmíd a Vítězslav Svoboda.
Prezident svazu házené Aleš Pospíšil předal zlaté medaile hráčům
Janu Durčekovi, Václavu Kovářovi,
Josefu Staňkovi, Martinu Prášilovi,
Tomáši Jelínkovi, Danielu Dojčinovičovi, Vítězslavu Svobodovi, Kiliánovi Malému, Jakubu Donátovi,
Michalovi Burgrovi, Petru Koubovi,
Radimu Vosickému a Šimonu Šmídovi,“ vyjmenoval zlaté hochy
Marek Trefný.
Ing. Miloš Vodička

Vítězné fotbalové poháry Sparty
„navštívily“ Lovosice
Již více než 10 let pravidelně pořádá v měsíci červnu lovosický fanclub
nejpopulárnějšího českého fotbalového klubu Dětský den. Tato akce se
těší stoupajícímu zájmu dětské i
dospělé veřejnosti.
Letošní Dětský den byl ale svým
způsobem výjimečný. Vedení fotbalového klubu AC Sparta Praha u příležitosti této akce zapůjčilo pobočce
fanclubu Lovosice oba poháry, které
tým Sparty v letošní sezoně získal.
Ve fotbalové hantýrce se tomu říká

anglicky double, které naposledy
získala rovněž Sparta v roce 2007.
Je to tedy mistrovský pohár za vítězství v Gambrinus lize a pak trofej
za vítězství v Poháru České pošty,
která je hlavním sponzorem této soutěže.
Je asi zbytečné říkat, že zájem o tyto
trofeje byl u návštěvníků velký. Přeci
jen spatřit je přímo nebývá vůbec
častým jevem. Tedy kromě Síně slávy
Sparty na stadionu v Praze na Letné.
Jiří Veleman, foto: FCS Lovosice
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AKCE

Sluneční dioptrické brýlové čočky
s antireflexní úpravou
+/= 4 dioptrie 395 Kč za 1 kus
zhotovíme do druhého dne.
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• provádím

VĚTŠINU BRÝLÍ

• zhotovíme do

druhého dne

E
APLIKUJEM
čky
• kontaktní čo

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

Prodej reprezentativní vily v Lovosicích, Ústecká ul.

Dovolené se blíží
Přijďte si vyzkoušet

KONTAKTNÍ ČOČKY.
Vyšetření, zácvik, 2 kontaktní čočky
na měsíc, pouzdro na ukládání čoček
a roztok na jejich čištění,
to vše jen za 650 Kč.
Těšíme se na vaši návštěvu a přejeme krásné prázdniny.

OPTIK PRUDKÝ

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

Cena: 7 milionů korun
Tel.: +420 720 442 221
E-mail: vambersky@hanik.cz
Dům stojí na okraji Lovosic a má zahradu o výměře 2.000m2. Jedná se o jedinečnou stavbu
domu se svérázným výrazem, orientací k jižní straně a s velmi dobře vyřešenými vnitřními
dispozicemi. Dům prošel kompletní rekonstrukcí (včetně veškerých vnitřních i venkovních
rozvodů plynu, elektřiny, vody a kanalizace). Objekt je připojen na veřejný vodovod a
kanalizační řád. Na zahradě, jejíž umístění zajišťuje pro obyvatele téměř absolutní soukromí,
je zřízena vrtná studna (hloubka 32 m, výška vodního sloupce cca 11 m) a zahradní domek.
Dům má dvě samostatné bytové jednotky. V přízemí byt 3+1 o podlahové ploše 166 m2,
s velkým obývacím prostorem, v 1. patře byt 4+1 o podlahové ploše 163 m2. Koupelny obou
bytových jednotek jsou vybaveny jak vanou, tak sprchovým koutem. Byt v přízemí má
k dispozici zastřešenou terasu a součástí bytu v 1. patře jsou u dvou pokojů balkony. Dům je
částečně podsklepen (78m2 podlahové plochy, včetně vestavěné sauny a odpočívárny)
a k dispozici je rovněž velký půdní prostor. Objekt je vytápěn plynovým ústředním topením (kotel
VIESMANN). Při citlivé rekonstrukci byly použity velmi kvalitní – nadstandardní – materiály a
bylo zachováno maximum původních prvků jako například dřevěné schodiště, parketové
podlahy, stropy v některých místnostech, atp. Dům je vybaven centrálním vysavačem. Dům má
též garáž pro dva osobní automobily.
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Střední škola a Mateřská škola
nabízí volná místa:
Ę Dětem 2 až 6 let předškolní vzdělání v MŠ
i o prázdninách (včetně hlídání dětí)
Ę Žákům střední školy do všech nabízených oborů
vzdělávání s maturitní zkouškou
nebo výučním listem (změněné školné)
Ę Seniorům od 50 let Univerzitu 3. věku
(pod patronací UJEP Ústí nad Labem)
Ę Bližší informace na: www.stredni.eu

Návštěva školy kdykoliv po dohodě.
inzerce.dnesek@email.cz

Prodej jezírkových ryb
a okrasných rostlin
Chovatelské potřeby
pro psy, kočky,

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

hlodavce, exoty
a ostatní

Zakázková výroba
akvárií a terárií
Akvaristika: ryby, obojživelníci,
rostliny a technika
Teraristika: hadi, pavouci,
ještěři A technika
Jezírkové ryby a technika

Příjem inzerce na tel.: 724 482 870
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inzerce.dnesek@email.cz

Město Lovosice
Přehled kulturních a sportovních akcí
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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 25. července – REVIVAL
Komedie Alice Nellis nabitá hudbou a humorem,
komedie pro muže, pro ženy a vůbec pro všechny.
Bolek Polívka, Miroslav Krobot, Karel Heřmánek a
Marián Geišberg hrají v Revivalu kamarády, jejichž
rocková skupina se rozpadla v roce 1972 a kteří se
rozhodli pokusit se o její velkolepý comeback.
Každý má k tomu své důvody a každý z nich si stačil
nastřádat své vlastní osobní průšvihy. Ve středu
dění proto není jen návrat kapely na pódia a s tím
spojená zábava, ale i život jejích členů.
Režie: Alice Nellis
Hrají: Bolek Polívka, Miroslav Krobot, Karel
Heřmánek, Marián Geišberg, Jenovéfa Boková,
Vojtěch Dyk, Richard Genzer a další
Sobota 26. července – PŘÍBĚH KMOTRA
Ve filmu Příběh Kmotra se střetnou dva světy – víra
v právo silnějšího a chytřejšího a víra ve
spravedlnost. Touha po úspěchu reprezentovaném materiálním bohatstvím a touha sloužit
dobru, právu a zásadám civilizované společnosti.
Budeme sledovat strhující souboj představitele
zákona a pořádku s člověkem, který řád
přizpůsobuje svým vlastním potřebám. Policista
Cajthaml (Lukáš Vaculík) je celý život na stopě
Kmotrovi (Ondřej Vetchý). Sleduje Kmotrovu
láskyplnou péči o rodinu, jeho starost o její
zajištění a jeho postupnou cestu k moci. Posedlý
svou pravdou obětuje policista vlastní soukromý
život, přičemž sleduje rodinnou idylu muže na
druhé straně barikády. Vliv jeho protivníka vzrůstá
natolik, že dokáže narušit i struktury na straně
zákona a nakonec Cajthamla připraví o jeho
postavení a práci. Ten přesto s buldočí vytrvalostí
věří v řád a spravedlnost napříč politickými systé-

my, kterými během svého honu projde. Postava
kapitána Cajthamla je holdem policistům, kteří
neztratili víru v to, že spravedlnost má zvítězit. Ta
nakonec i v našem příběhu zvítězí, neboť Příběh
Kmotra je důkazem platnosti úsloví: „S čím kdo
zachází, s tím také schází."
Režie: Petr Nikolaev
Scénář: Petr Nikolaev, Miroslav Oščatka
Kamera: David Ployhar
Hrají: Ondřej Vetchý, Lukáš Vaculík, Jan Vondráček,
Jiří Dvořák, Vica Kerekes, Pavel Nečas, Kryštof
Hádek, Andrej Hryc, Filip Kaňkovský a další
Neděle 27. července – KANDIDÁT
V dnešní době jsou nejcennějším zbožím informace. Film Kandidát ukazuje velkou moc médií, která
manipulováním s událostmi mohou ovlivňovat celý
svět. Příběh sleduje zákulisí politické kampaně
kandidáta na prezidenta. Do volby hlavy státu
zbývají 2 měsíce. Úspěšný a vlivný majitel reklamní
agentury Adam Lambert přijímá lukrativní zakázku. Má realizovat prezidentskou kampaň pro zvláštního kandidáta – nevýrazného, maloměstského
podnikatele. Cílem je pouze rozvířit politické vody a
ubrat pár hlasů protistraně. Lambert je zvyklý bez
skrupulí každým manipulovat a vždy dosáhnout
svého. Jenže na večírku v klubu se nechá vyprovokovat a uzavře sázku se svým rivalem – Ivanem
Mullerem, který pracuje pro jasného favorita celých
voleb. Ve hře je přibližně sedm miliónů eur. Lambert
vsadil všechen svůj majetek na jediného koně,
neznámého kandidáta. Zapřísáhnul se, že z této
nuly udělá nového prezidenta, a to rovnou v prvním
kole prezi-dentských voleb...

Kandidát zobrazuje, co se na politické scéně děje
nebo velmi lehce udát může. Je cynickou analýzou
společnosti, která se nechá manipulovat bohatými
a mocnými. Ti, kteří tahají za nitky, vytvářejí svět, ve
kterém mizí hranice mezi pravdou a iluzí či dobrem
a zlem.
Režie: Jonáš Karásek
Předloha: Maroš Hečko, Michal Havran ml.
Scénář: M. Hečko, M. Havran ml., Peter Balko
Kamera: Tomáš Juríček
Hudba: Matúš Široký
Hrají: Marek Majeský, Monika Hilmerová, Michal
Dlouhý, Michal Kubovčík, Pavel Slabý, Pavel Nový,
Milan Chalmovský, Roman Luknár a další
Pondělí 28. července – DONŠAJNI
Operní soubor na malém městě se rozhodne uvést
Mozartova Dona Giovanniho. Pohled do zákulisí
příprav odhalí svět opery zbavený pozlátka. Příběh
o lásce a zklamání, o hudbě a vášnivém milování a
o lidech, kteří žijí svůj život opeře navzdory.
Režie: Jiří Menzel
Scénář: Jiří Menzel
Hrají: Jan Hartl, Libuše Šafránková, Martin Huba,
Jiřina Jirásková, Ivana Chýlková
HRAVÉ ÚTERKY – Lesopark Osmička
od 16 do 18 hodin
15. 7.
Divadlo z Bedny
29. 7.
Dětská show s agenturou Zakyňos
12. 8.
Vagabundus Colective
26. 8.
Rozloučení s prázdninami s Asterixem a Obelixem, D.A. BezeVšeho
Součástí akce bude skákací hrad. V případě nepříznivého počasí se výše jmenované akce budou konat
v KS Lovoš. Vstup volný.

Akce Sdružení Úsměv pro zdraví
10. 7. – Jednodenní výlet do DĚČÍNA
Zámek, Růžová zahrada, ZOO, cena 120 Kč, odjezd Litoměřice
7:15 dolní nádraží, Lovosice ČD 7:30, Centrum 7:40, Přihlášky:
Novotná Naďa: 731 118 252, Koubová Valja: 721 683 091
23. – 24. 7. – ZNOJMO
Dvoudenní výlet, cena 1 000 Kč, odjezd Litoměřice dol. nád.
6:00, Lovosice od Johna 6:15 Přihlášky: Karfíková: 725 303 796,
Hucová: 728 648 610
Relaxační semináře
Správná chůze proti bolesti, pouze při účasti min. 6 lidí přihlášených s platbou, cena 100 Kč, Přihlášky: Lásková: 720 206 398
Cvičení s lany proti bolesti zad, Chadimová: 702 001 721
9. – 16. 8. – Poděbrady,
Cena: 5 400 Kč, přihlášky: Vrkoslavová: 607 980 128
9. – 16. 8. – Františkovy Lázně
Přihlášky: Zemánková: 732 323 700

