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Zelené náměstí bylo slavnostně otevřeno

Ve čtvrtek 4. září bylo v Lovosicích slavnostně otevřeno nové
zelené náměstí. Na akci s bohatým doprovodným programem
dorazily zhruba dvě stovky lidí.
Na náměstí byla nainstalována
galerie fotografií z loňských povodní, kterou je zde možné zhlédnout do 14. září.

Občané mohli dále finančně přispívat na nový autobus pro Jedličkův ústav v Praze, jemuž bude
věnován i výtěžek z fotosoutěže o
nejhezčí snímek nového náměstí,
která byla v rámci slavnosti vyhlášena. Zájemci mohou své fotografie posílat do 27. září na emailovou
adresu: kslovos@atlas.cz. Odborná

porota poté vybere pět nejlepších,
které budou vydraženy při slavnostním otevření Pfannschmidtovy
vily 28. září.
Více informací k soutěži naleznete na webu města www.meulovo.cz
a nebo na webu KS Lovoš
www.kslovos.lovosice.com.
(tuc, foto: hv)

Termín konání referenda je zatím nejistý
Na mimořádném srpnovém
zasedání zastupitelé odsouhlasili
konání referenda o absolutním
zákazu výherních automatů ve
městě. Podnět k tomuto kroku
dala petice, kterou podepsalo
přes 1 400 Lovosičanů. Datum
konání referenda byl odhlasován
na sobotu 20. září. Petiční výbor
se však proti tomuto rozhodnutí
odvolal ke krajskému soudu s
tím, že požaduje termín souběžně s komunálními volbami 10. a
11. října. Do uzávěrky tohoto
vydání nebylo datum konání
referenda známo.
Z petičního výboru na zasedání
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nedorazil nikdo, zastupitelé tak
vyslechli pouze štětského veterináře Milana Rygla, jenž podle místostarostky Vladimíry Novákové
neměl ani zplnomocnění veřejně
vystoupit. „Přijde mi to celé
neprofesionální a nedůvěryhodné,“
uvedla Nováková.
Město již v roce 2012 schválilo
obecně závaznou vyhlášku, která
reguluje počet automatů ve městě.
Podle ní už v Lovosicích nepřibude
žádné další hrací zařízení. Nyní se
však bude hlasovat o úplném
zákazu. Vedení města se domnívá,
že gamblery toto nařízení od jejich
nešvaru stejně neodradí, hrát

budou jinde. Navíc argumentuje
tím, že konkrétně v Lovosicích je
kriminalita spojená s automaty
nízká. „Ať občané rozhodnou sami.
Pokud však bude zákaz odhlasován, vznikne nemalý problém s
financováním sportu a kultury ve
městě. Zisky z automatů městu
přináší cca 8 milionů korun a putují
právě do těchto odvětví,“ doplnila
starostka města Lovosice Lenka
Lízlová.
Před novým vedením města,
které vzejde z říjnových komunálních voleb, by tak stál nelehký
úkol, jak tento finanční výpadek
nahradit.
(tuc)

Téma
Psycholožka hovoří
o gamblerství
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Slovo starostky
Vážení spoluobčané,
právě jsem se vrátila
ze slavnostního otevírání zeleného náměstí.
Myslím, že tato akce
přesně vystihla záměr,
kvůli které k revitalizaci centrálního prostoru došlo. Kvůli
tomu, aby se zde pořádaly výstavy,
kulturní akce, kvůli tomu, aby se zde
lidé potkávali a aby se vrátil „život a
lidé“ do centra města. Věřím, že to
nebylo naposledy, kdy se tento
nově opravený prostor zaplnil a stal
se skutečným centrem Lovosic.
Před námi je referendum o zákazu
výherních automatů v Lovosicích.
V tomto vydání přinášíme rozhovor
s paní doktorkou Tomanovou, která
se zamýšlí nad problematikou
gamblerství z odborného pohledu
psychologa. Do jaké míry zákaz
automatů pomůže těm skutečně
postiženým – závislým gamblerům
a zda je dokáže ochránit před jinými
nekontrolovatelnými vlivy např.
internetovým hráčstvím, ponechám
na vás, občanech města. Osobně se
domnívám, že zákaz samotný problém nevyřeší. Vždy jsem prosazovala rozumnou regulaci, ochranu
nezletilých a především kvalitní
prevenci s dostatkem informací.
Ostatně regulační vyhláška, kterou
jsme prosadili na začátku volebního
období, snížila počet výherních
automatů ve městě ze 68 na 40.
Přesto považuji institut referenda za
správný a důležitý nástroj demokratické společnosti a věřím, že v něm
občané vyjádří svůj názor. Názor,
který samozřejmě budu respektovat.
Skončilo období prázdnin a letních
dovolených. Přeji všem žákům,
studentům, pedagogům i ostatním
„školákům“ úspěšný vstup do nového školního roku a ať se všem
podaří například to, co se jim v roce
minulém nepodařilo. Protože vždy
je co zlepšovat.
Všem ostatním přeji příjemné
prožití babího léta.
Lenka Lízlová – starostka

www.meulovo.cz

Významné investiční akce v Lovosicích v roce 2014
Revitalizace Pfannschmidtovy vily
V září bude dokončena kompletní rekonstrukce vily a bude sem přestěhována městská knihovna a informační centrum včetně Czechpointu.
Budova bude bezbariérová a za pomoci výtahu je možné navštívit všechna patra.

Denní stacionář v ulici Karla Maličkého
V roce 2012 byly zrekonstruovány vnitřní přízemní prostory a vybudován
denní stacionář. V letošním roce prošla opravou střecha, která byla v
havarijním stavu, a to včetně zateplení půdy. Následně dostal celý objekt
novou fasádu. Práce budou dokončeny v měsíci září.

Stavební úpravy Centrální školní jídelny Lovosice
Vyměněny byly původní vstupní dveře za nové. Vyměněny byly výkladce
u vstupu za provedení s otevíratelnými okny. Dále byl vyměněn jeden
výtah z varny do výdejny stravy v I. patře.

Schody Zámecká
V současné době je již k dispozici stavební povolení na vybudování
přístupových schodů z ulice Zámecká k obytnému domu ORBIS, kde sídlí
Česká pošta a Česká pojišťovna. Dojde tak k možnosti zaparkovat v ulici
Zámecká a po schodech se dostat na náměstí a přilehlých provozoven.
Přívozní, prodloužení vodovodu
Z důvodu havárie vodovodu od hřiště s umělým povrchem k Sauně a
následné vzniklé škodě za uniklou vodu ve výši 300 000 Kč (kterou musí
SČVK uhradit ASK) bylo zastupiteli města rozhodnuto o přepojení objektu Sauny a Yacht klubu na novou přípojku z ulice Zámecká, která byla
dokončena v srpnu. Uvažuje se o jejím následném prodeji SVS.

Sběrný dvůr
První sběrný dvůr v Lovosicích byl v areálu technických služeb v ulici
Terezínská dokončen v květnu a nyní provozovatel firma BEC s.r.o.
řeší platnou legislativu na jeho otevření v měsíci září.

Chodník v ulici Dlouhá
V červenci byla zahájena a v září bude dokončena levá část od podchodu
k ul. Wolkerova a na pravé straně od restaurace Beseda k ul. Resslova,
včetně chodníku k MŠ Resslova z dotačních prostředků SFDI a za spoluúčasti města. Pořízeny budou nové chodníky, veřejné osvětlení a opraveny přechody pro chodce.
Holoubkov I. etapa
V červenci začala a v září bude dokončena I. etapa rekonstrukce ulic
Zvonařova a Kmochova. Opraveny budou chodníky, komunikace a veřejné osvětlení.
(5x foto: tuc)
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Významné investiční akce v Lovosicích v roce 2014
Rekonstrukce schodiště u haly Chemik
U sportovní haly Chemik proběhla kompletní výměna přístupového schodiště pro diváky do I. patra budovy. Původní poškozené schodiště bylo zbouráno a osazeno nové, opatřené pororoštry z důvodu bezúdržbového provozu. Dokončeno bylo v srpnu.
(Foto: archiv MěÚ, tuc)

Opravy zahrad mateřských škol
U MŠ Resslova, Sady pionýrů a Terezínská (na snímku) prošly zahrady kompletní rekonstrukcí. Doplněny byly moderní herní prvky pro děti, vysazeny
bylinky, teepee a další. Zahrady jsou již dětem k dispozici od začátku školního roku.
(2x foto: tuc)

Stará radnice, Školní 1
V budově jsou nové rozvody vody, kanalizace, elektro. U oken byla provedena repase z důvodu zachování původních okenních rámů a křídel, rekonstruované prostory byly osazeny novými radiátory, osvětlovacími tělesy a stavebními úpravami byl znovu vytvořen nový sál včetně galerie. Vzniklo
rovněž nové sociální zázemí (i pro invalidy). V celé budově byly dle nových požárních norem osazeny protipožární dveře, byl vybudován výtah i plošina
pro invalidy.
(Foto: archiv MěÚ, tuc)
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Aktuality

V srpnu byla otevřena další dvě dětská hřiště
Hned dvě dětská hřiště byla
ve městě slavnostně otevřena v
srpnu. V pondělí 18. 8. se lovosické děti dočkaly dopravního
hřiště. To bylo otevřeno v ulici
Prokopa Holého.
„Oficiálně se jedná o dětské hřiště
s dopravním zaměřením. Moderní
netradiční herní prvky z něj učinily
velmi zajímavý prostor pro vyžití
dětí. Jsme moc rádi, že naši školáci
již nebudou muset dojíždět za

dopravním vzděláním do Litoměřic,“ uvedla Lenka Lízlová, starostka
města.
Děti si přestřižením pásky otevřely dopravní hřiště samy. „Je to vaše
hřiště. Tak kdo z vás se tohoto
úkolu chopí,“ otázala se přítomných dětí místostarostka Vladimíra
Nováková. Několik z nich pak za
dozoru rodičů pásku opravdu
přestřihlo.
Již několikrát před slavnostním

otevřením evidovali pracovníci
městského úřadu stížnosti, že hřiště ničí vandalové. Jak dlouho mu
vydrží „nový vzhled“, ukážou další
dny. „Je to běh na dlouhou trať,
nekonečný příběh. Něco postavíte,
jiní to poničí, znovu to opravíte a
tak pořád dokola,“ povzdychl si
Martin Dlouhý, vedoucí odboru
regionálního rozvoje města na
MěÚ Lovosice.
Týden před tím (11. 8.) proběhl

podobný slavnostní akt také na
novém dětském hřišti v ulici Sady
pionýrů. To bylo otevřeno v rámci
ukončení rekonstrukce celé tamní
lokality. Zde pásku přestřihla
starostka Lenka Lízlová ve spolupráci s Martinou Červenou z firmy
Mondélez, která se na výstavbě
finančně podílela. Oběma hřištím
na místě požehnal a žádné úrazy
popřál lovosický farář Roman
Depa.
(Text a foto: tuc)

NOVÝ HOLOUBKOV – jedinečné místo pro nový domov v Lovosicích

Městská část Nový Holoubkov
je v současnosti jediná lokalita
v Lovosicích určená k výstavbě
rodinných domů. Díky citlivě
nastavenému územnímu plánu
a zpracované urbanistické studii
vznikne na rozloze 3,6 ha prostorně, esteticky a harmonicky
působící lokalita. Území je rozvržené na 33 stavebních pozemků
připravených pro stavbu samostatných rodinných domů o velikosti 650 – 1 400 m2.
Jedinečnost připravované lokality
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kromě jiného spočívá
v urbanistickém pojetí
prostoru, v šíři ulic a
jejich ozelenění, v
uspořádání zahrad a v
navržené
podobě
nabízených rodinných
domů. Vnitřní komunikace budou řešeny
jako obytná zóna s
šířkou uličního prostoru. Podél komunikací budou pásy zeleně s vysázenými alejemi. Myšlenkou tohoto
projektu bylo přirozeně propojit novou
zástavbu se stávající
starší zástavbou. Noví majitelé
pozemků v Novém Holoubkově se
však v žádném případě nemusejí
obávat uniformního pojetí projektu. Pozemky jsou připraveny i pro
individuální výstavbu a mají takto
dostatečnou svobodu v rozhodnutí, jaký dům pro sebe a svoji rodinu
postaví.
Stavební práce na lokalitě byly již
zahájeny sejmutím ornice pro provedení archeologického průzkumu.
V nově vzniklé lokalitě budou vybudovány veškeré inženýrské sítě

včetně vodovodu, kanalizace, plynu, elektriky a zřejmě i vedení UPC.
Tyto sítě budou vedené pod plánovanou komunikací.
Nyní vrcholí stavební přípravy a
již v měsíci září by mělo dojít
k zahájení prací přeložením elektrického vedení vysokého napětí za
stávající protihlukovou stěnu, které
je v současné době vedeno středem lokality. Vodorovně s komunikací I/30 vedoucí do centra Lovosic
bude postaven protiimisní val z
vyztužené zeminy a výsadbou
izolační zeleně. Postupně tak dojde
k vybudování kompletních inženýrských sítí s předpokladem dokončení v první polovině roku 2015.
Jednotliví noví majitelé pozemků
budou takto moci navázat a zahájit
individuální výstavbu rodinných
domů.
Realizace konečných povrchů
komunikací, chodníků a vysázení
alejí je plánováno na 2. polovinu
roku 2015. Věříme, že i vzhledem
k veškeré občanské vybavenosti,
která je v docházkové vzdálenosti,
vzniká na hranici centra Lovosic
lokalita s velice kvalitním bydlením.
Jedinečnost této lokality a příznivá cena 999 Kč/m2 se odrazila i

v počtu rezervovaných pozemků.
Jen za první tři týdny (od zveřejnění nabídky) bylo na www.pozemkylovosice.cz rezervováno 19 pozemků.
Ty, kteří stále váhají, si dovolujeme upozornit na připravovanou
změnu zákona o DPH. S platností
od 1. 1. 2015 se bude sazba DPH
vztahovat na všechny stavební
pozemky. Touto změnou dojde ke
zvýšení ceny a zdražení stavebních
pozemků o 21 %. Více informací
naleznete
na:
www.pozemkylovosice.cz.
Jiří Maňák
Obchodní ředitel Raeder & Falge s.r.o.

Město bude hledat nového
tajemníka
Na druhém mimořádném zasedání zastupitelstva byl starostce města Lence Lízlové uložen úkol vyhlásit do konce září výběrové řízení na
nového tajemníka městského úřadu. S návrhem uspíšit tento krok
přišel zastupitel Arpád Gebur,
ostatní zastupitelé následně jeho
návrh při hlasování podpořili. Úřad
je bez tajemníka od března letošního roku, kdy z funkce odešel Jan
Landa, který zamířil na Ministerstvo
životního prostředí ČR.
(tuc)
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Rozhovor

V knihovně se již připravují na stěhování
(Čtení přežitek není – Městská knihovna Lovosice – 2. část)
Loni v červenci byla podepsána
smlouva na opravu historické
Pfannschmidtovy vily z roku
1887 mezi firmou AVERS s.r.o. a
městem Lovosice. Rekonstrukce
krásné secesní budovy s replikami původních prvků se pomalu
chýlí ke konci a naši městskou
knihovnu, která od roku 1997
sídlila v budově bývalé Poštovní
novinové služby za kostelem,
čeká stěhování. Budova už byla
nabídnuta k prodeji. Knihovna
bude rozmístěna ve všech třech
patrech secesní vily. V přízemí
bude na jedné straně dětské
oddělení a na druhé straně, kde
býval rentgen, bude informační
středisko a Czech Point. V prvním patře bude reprezentační sál
a pro knihovnu badatelna, naučná literatura a studovny a
v druhém patře beletrie pro
dospělé, zázemí pro vedoucí
knihovny a sklady knih. Vedoucí
knihovny Zdeňce Černé jsme
položili dotazy ke stěhování.
Jak takové stěhování přes 30
000 knih proběhne? Můžete nám
popsat jednotlivé etapy?
Nyní je již jasné, že stěhování
proběhne v měsíci říjnu, knihovna
bude po celou tuto dobu uzavřena,
upozorňujeme tedy čtenáře, aby se
včas knihami „předzásobili“. O to
míň knih budeme muset stěhovat,
kolik jich bude mezi čtenáři.
Výpůjčky budou samozřejmě po
dobu
stěhování
prodlouženy.
V knihovně máme v současné
době dokonce zhruba 43 000 tisíc
svazků knih, v tom nejsou počítány
časopisy a rezervní knihy získané
formou knižních darů. Na stěhování knih se nejlépe osvědčily obyčejné krabice od banánů. Již nyní
začínáme balit právě rezervní knihy, dále přijdou na řadu sklady a
nakonec i knihy z volného výběru.
Potom přijde na řadu jejich převoz.
Nejpracnější část stěhování nás
čeká při stavění knižního fondu na
regály. Budeme se snažit srovnat
knihy tak, aby byly přehledné pro
čtenáře a také se snadno našly dle
katalogu. V dětském oddělení se
knihy například dělí na kategorie

torických románů Vlastimilem
Vondruškou. Oslovila jsem ho
proto, že je jedním z nejoblíbenějších autorů našich čtenářů a věřím,
že o akci bude velký zájem.

Vedoucí knihovny Zdeňka Černá (vpředu) a zdejší pracovnice Monika
Pecková již pozvolna připravují knihy na stěhování.

zdarma pro dobrou věc.

Do knihovny se prý bude vstupovat ze dvora, kde vznikne i
šatna a recepce. Vstup bude
bezbariérový, výtahem si každý
zajede do patra podle svého
zájmu. Jako vstup do informačního střediska bude používán
hlavní vchod.
Ano, do knihovny se bude vcházet nově vybudovaným vestibulem,
kde bude i moderní sociální zařízení. V šatně budou uzamykatelné
skřínky na odložení oděvů a tašek.
Počítáme i s elektronickou ochranou knih.

Počítá se také s nějakou přednáškovou síní pro autorská čtení
a besedy s autory?
Knihovna bude mít nádherný
přednáškový sál, nachází se
v prvním patře budovy a někteří
čtenáři si ho budou pamatovat
jako velkou čekárnu praktických
lékařů s kachlovými kamny. Celá
vila je velmi pěkně a citlivě rekonstruována a jednou z nejhezčích
místností je právě zmiňovaný sál.
Těšíme se, až v něm budeme pořádat různé akce. Jednou z prvních
bude Setkání se spisovatelem his-

Komplikovaná rekonstrukce secesní budovy přišla město Lovosice
na cca 55 mil. korun. Město si vzalo
na přestavbu budovy úvěr ve výši
50 mil. korun, náklady se kvůli
dalším problémům s dřevomorkou
apod. během oprav ještě o 5 mil.
zvýšily. Úvěr bude město splácet
10 let. Budova doznala i změnu,
bylo přistaveno požární schodiště
ze zadní strany domu. Skvěle byly
renovovány vnitřní prostory, např.
nástěnné malby. Občané se budou
moci do vily podívat o Václavské
pouti 28. září.
(hz, foto: tuc)

V knihovně jsou již desítky krabic od banánů určené na přepravu knih do
Pfannschmidtovy vily.
dle věku, dále podle žánrů a naučná literatura podle věcných témat.
Podle plánů víme, kolik a kde budou stát jednotlivé regály, ale až
na místě budeme řešit konkrétní
situaci.
Kolik lidí na stěhování bude
spolupracovat?
Zatím nevím přesně, kolik lidí se
stěhování zúčastní, mimo zaměstnankyň knihovny budou při převozu knih spolupracovat zaměstnanci
technických služeb. Přihlásilo se
nám i několik dobrovolníků, jejichž
pomoc určitě vítáme a předem
jim děkujeme za ochotu pracovat

V červenci proběhlo výběrové
řízení na další knihovnice. Kolik
vás tam bude (já ještě pamatuji
5 zaměstnanců před rokem
1989, v té době bylo 910 registrovaných čtenářů). V minulém
roce bylo čtenářů 826 a knihovnice dvě.
Knihovna je rozlehlá, bude víc
oddělení, budeme poskytovat víc
služeb čtenářům, a to předpokládá
i větší počet knihovnic a ostatních
zaměstnanců. Zatím se počítá se
7 zaměstnanci, z toho 3 s využitím
dotačních programů Ministerstva
práce a sociálních věcí ČR. Provoz
ukáže, kolik lidí je skutečně třeba
pro zajištění bezproblémového
chodu knihovny. Předpokládáme
i nárůst počtu čtenářů.

Oznamujeme čtenářům i dalším návštěvníkům,
že knihovna bude ve dnech 1. – 31. října 2014 uzavřena z důvodu stěhování
do nové budovy knihovny – Pfannschmidtovy vily.
Předzásobte se včas knihami, výpůjčky z měsíce září budou prodlouženy do 7. listopadu!
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Téma

Psycholožka: Gamblerství nejsme schopni vymýtit

Lovosice čeká referendum o
absolutním zákazu výherních
automatů ve městě. O této problematice jsme pohovořili s
Mgr. Janou Tomanovou PhD.,
psycholožkou, psychoterapeutkou, která působí především v
Roudnici nad Labem a v Praze.
Mohla byste popsat závislost na
hracích automatech z pohledu
psychiatrie? Jak je toto onemocnění závažné?
Gambling patří do široké skupiny
závislostí. Je poměrně častý a typický pro něj (na rozdíl například
od závislosti na alkoholu nebo
tabáku) je vyšší výskyt souvisejícího
delikventního a kriminálního chování. Psychiatrie toto onemocnění
skutečně vnímá jako závažné, neboť jeho důsledky nejen pro osobu
závislého, ale především pro jeho
sociální okolí jsou často až devastující. Proto je gambling řazen
mezi závažné sociopatologické
jevy.
Jaké skupiny lidí jsou nejohroženější?
U všech závislostí dokážeme definovat rizikové skupiny. Ale také
víme, že i mimo tyto pojmenované
skupiny se závislé chování vyskytuje velmi často. Proto v žádném
případě neplatí, že pokud někdo
nepatří do žádné rizikové skupiny,
není hráčstvím či jinou závislostí
ohrožen. Riziko se týká celé populace. Přesto je možné několik skupin definovat. Jsou jimi děti ze
sociálně ohrožených či vyloučených rodin, ale sociální status rodiny nemusí být takto kritický –
obecně platí, že u dětí a dospívajících vzniká závislost mnohem rychleji než u dospělých. Navíc, pokud
dítě trpí hyperaktivitou nebo poruchou pozornosti, je opět náchylnější vypěstovat si rizikové závislostní chování. Dále je uváděno
pohlaví – zde mají jednoznačnou
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převahu muži, ale stále častěji se
problém týká i žen. Dále profesionální hráči – pohybuje-li se někdo
dlouhá léta v prostředí her, kasin,
karetních turnajů apod., má zvýšenou pravděpodobnost, že u něho
propukne závislost, kterou již nebude moci ovládat. Zvýšené riziko
mají i ti, kteří přicházejí do kontaktu s výherními automaty, ruletami
apod. To jsou obsluhy restaurací a
barů, pracovníci společností pronajímajících tato zařízení. Dále ti, kteří
mají velké množství finančních
prostředků a neumějí s nimi hospodárně zacházet. A v neposlední
řadě jsou to nezaměstnaní, zejména ti dlouhodobě, lidé v životních
krizích, kteří hledají útěk ze situace,
kterou sami vnímají jako bezvýchodnou.
Jak souvisí hráčská závislost
s nezaměstnaností?
Odkazuji na poslední zmínku
v předchozí otázce. Ano, nezaměstnanost může výrazně ovlivnit
výskyt jakéhokoliv závislého chování a gambling je na prvních příčkách, neboť je spojený s představou výdělku, vyřešení špatné ekonomické situace, s iluzemi o snadné výhře apod.
Je gamblerství spojeno s jinými
problematickými jevy, jako je
například alkoholismus, závislost
na návykových látkách apod.?
Všechny druhy závislostí se mohou prolínat, kombinovat, přecházet jedna v druhou. Některé teorie
však říkají, že každý člověk má
„tu svou“ závislost a k ní se vrací,
případně ta je pro něho nejsilnějším, skutečným rizikem. Někdy se
jedinec snaží jednu závislost překrýt, vyřešit jinou závislostí. To se
většinou nepodaří, spíše se vytvoří
složitější závislostní vzorce chování.
Například jedinec, který je závislý
na hracích automatech, se pokusí
touhu po hře „přepít“ alkoholem.
Vydrží nějakou dobu, ale pak většinou končí jako gambler s problémy s pitím. To samé platí o kombinaci s drogami.
Je možné této závislosti předcházet?
V psychologii říkáme, že nejsilnějším ochranným faktorem je rodina.
Pevná, fungující, s dobrými vztahy,
projevovanými emocemi, otevřenou komunikací. Nemusí to být
nutně rodina úplná. Nefungující, i
když úplná rodina nemá velkou

preventivní sílu, naopak, jedinec
z ní může hledat únik, cestu ven, a
tu mu nabídne třeba hráčství.
O rodině bychom mohli hovořit
hodiny a hodiny, neboť neexistuje
optimální model, jak má rodina
vypadat, jak fungovat, jak se má
komunikovat apod. Důležité je
hledat funkční způsob soužití,
který poskytne uspokojení, pocit
bezpečí a zázemí, emočního přijetí
a možnosti seberealizace všem
jejím členům. Platí, že je třeba
rovnováha v uspokojení všech
členů – nebude příliš fungovat,
když jsou potřeby jednoho člena
upřednostňovány, zatímco potřeby
jiného člena jsou opomíjeny.
Dalším ochranným faktorem je
vzdělání, dobře vedené, souvislé a
kontrolované preventivní programy a také celé klima ve společnosti. Je třeba, aby společnost, vzdělávací instituce a rodina podporovaly
zdravý hodnotový systém jedince,
jeho sebedůvěru a iniciovaly jeho
rozvoj. Ale to již jsou poměrně
složité
sociologicko-filozofické
úvahy. Každý z nás se však může
podívat do své vlastní rodiny, do
svého tzv. mikrosvěta, který má
kolem sebe, a tam něco ovlivnit
k lepšímu.
V některých městech se po zákazu výherních automatů objevily
úplně jiné loterijní terminály,
které umožňovaly hrát hazardní
hry podobným, ne-li stejným
způsobem. Tyto automaty už ale
město nemohlo nijak omezit.
Vyřeší úplný zákaz hracích automatů hráčskou závislost?
Přiznám se, že nedokážu dobře
odhadnout vývoj hráčského chování. Osobně jsem pro zákaz všech
zařízení, která jsou spojená s iluzí
snadné a rychlé výhry. Samozřejmě, že je-li závislost silná, bude
hráč hledat jiné cesty. Hovoří se o
riziku utajovaných hráčských aktivit. Obávám se, že toto riziko
nejsme schopni v aktuální době
vymýtit. Od zákazu hracích zařízení
si slibuji především to, že ti, kteří
ještě závislí nejsou, nebudou mít
tak snadnou příležitost se jimi stát,
pokud s automaty nepřijdou do
styku.
Jsou děti rizikovou skupinou?
Může omezení reklam a odsunutí automatů od škol přispět snížení rizika gamblerství?
O dětech a jejich náchylnosti
k závislostem jsem již mluvila.

Odsunutí takovýchto lákadel by
mohlo být podobně účinné jako
odstranění automatů s nezdravými
potravinami z některých škol.
Pochopitelně není efekt stoprocentní, ale není-li příležitost, není
pokušení.
Je možné gamblera vyléčit, když
se mu odepře přístup k hracím
automatům?
Léčba závislostí je složitá a obávám se, že pouhé upření přístupu
k automatům nestačí. Je třeba
komplexní péče včetně zapojení
nejbližších osob z hráčova okolí.
Kde mohou gambleři vyhledat
pomoc?
Existuje mnoho odkazů na internetu, avšak doporučuji kontaktovat
obvodního psychiatra a celou situaci s ním probrat. Je možné také
vyhledat neziskové organizace,
které se problémem zabývají. Hospitalizace na specializovaném oddělení psychiatrické léčebny je
dobrou volbou.
Gamblerství nepostihuje jen
samotného hráče, ale má dopad
i na blízkou rodinu závislého. Jak
mohou rodinní příslušníci postupovat a co nejvíce zmírnit dopady na rodinu?
V první řadě nezavírat oči a nedoufat, že se vše nějak samo vyřeší. Je třeba jednat, a to poměrně
rychle. Je možné vyhledat pomoc
občansko-právní, kdy se upraví
majetkové vztahy v rodině. Dále je
vhodné tlačit na závislého, aby
vyhledal pomoc, začal se léčit.
Mnohé rodiny dělají tu chybu, že si
dlouho myslí, že to zvládnou samy.
Ano, někdy se to skutečně podaří,
ale většinou se závislost prohloubí
a vše se vymkne z rukou. Je třeba
v první řadě myslet na děti, nemohoucí členy rodiny apod.
Co dělat, když se gambler nechce léčit? Má rodina možnosti
obrany?
Zde je třeba vyhledat občanskoprávní poradnu a zvážit všechny
možnosti pro ochranu majetku,
případně cestu k částečnému omezení svéprávnosti závislého. Tato
situace, kdy se jedinec nechce léčit,
je nesmírně komplikovaná, krizová
a zátěžová pro všechny zúčastněné. Neexistuje také jednoznačné a
efektivní řešení. Znovu připomínám, že je třeba jednat rychle.
Pokračování na další straně >>>
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>>> Dokončení ze strany 6
Je možné, aby město, potažmo
jiné instituce nějak přispěly
k zlepšení situace postižených
rodin a samotných gamblerů?
Jak by podle vás mělo město
postupovat?
Město může nabízet prostor
pro setkávání rodin, dopomoci jim
k dobrým kontaktům na poradny,
léčebny, neziskové organizace
apod. Dále může pracovat i na tak
zdánlivě nesouvisejících okolnostech, jako je prostředí ve městě –
čistota a důsledné dbaní na její

dodržování,
udržovaná
zeleň,
budovy apod., to vše hraje roli.
Jasný postoj města k hráčským
aktivitám, deklarované odmítání
heren a podobných zařízení – to
vše také může pomoci. Nabízet
dostatek kulturních příležitostí
k setkávání lidí, pokusit se obyvatele zapojit do aktivního života ve
městě, podporovat rodinné aktivity, dětská a mateřská centra – to
vše jsou nástroje. Univerzální rada
však zřejmě neexistuje, snad jedině
– nevzdat to.
(MěÚ Lovosice, foto: archiv)

Poradny v Mozaice jsou hojně
využívány, přibyla další
Organizace Mozaika o.s., která
provozuje Rodinné a komunitní
centrum v Lovosicích, nabízí
návštěvníkům centra své poradenské aktivity. Je to možné i
díky podpoře Ministerstva práce
a sociálních věcí ČR v rámci programu Rodina a ochrana práv
dětí.
„Moc děkujeme všem našim
klientům za přízeň a vysokou
návštěvnost. Všem dobrovolníkům
a členům děkujeme za práci pro
Mozaiku. Oslovujeme široký okruh
zájemců, kteří poté mohou využívat a také využívají naše poradenství,“ sdělila Alena Ptáčková, předsedkyně spolku.
Psychologické a sociálně právní
poradenství je určeno lidem, kteří
se potýkají s problémy v manželství, v rodinných vztazích včetně
domácího násilí, alkoholu a drogové závislosti, s nesnázemi ve
výchově dětí a poruch chování
u dětí. Řeší-li rodiče vzdělávání
dětí se specifickými vzdělávacími
potřebami, dětí s poruchami učení,

výchovnými problémy, využívají
konzultací v poradně speciálně
pedagogické.
„Téměř celodenně je našim klientkám k dispozici po telefonu i
osobně naše laktační poradkyně,
která pomáhá řešit problémy
s kojením, ukončením kojení a je
také nepostradatelnou psychologickou podporou maminek,“ přiblížila Jana Kovaříková, místopředsedkyně Mozaika o.s.
Návštěvníci centra využívají též
finanční a dluhové poradenství v
oblasti správy svých rodinných
financí a mohou získat zdarma
základní poradenství, jak postupovat v případě zadlužení, exekuce.
„V současné době můžeme nově
nabídnout zdarma i prvotní logopedickou konzultaci v oblasti poruch řeči a určení možností a plánu
následné péče,“ doplnila projektová manažerka a členka správní
rady Helena Mourečková.
Více informací získají zájemci na:
www.rcmozaika.cz.
Kateřina Hlaváčová, RC Mozaika

Přehlídka romských souborů
bude 20. září
Farní charita Lovosice srdečně
zve všechny příznivce tance,
hudby a zpěvu na 6. ročník přehlídky Savore Jekhetane, který
se bude konat dne 20. září 2014
od 12 hodin v Kulturním středisku Lovoš v Lovosicích.
Návštěvníci se mohou těšit
na taneční, hudební a pěvecká
Inzerce

vystoupení dětských romských
souborů z celého Ústeckého
kraje. Celou akcí bude provázet
známý moderátor Richard Samko
a k tanci zahraje a zazpívá skupina
Family Band Lovosice. Naším hostem bude Pavlína Matiová.
Petra Jandová
vedoucí Centra Amicus Lovosice

Prodám garáž u bývalých jatek. Cena dohodou.
tel. 737 375 638
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Rozmístění kontejnerů na domovní odpad
Kontejnery budou přistavovány na stanoviště vždy ve středu
odpoledne a odváženy ve čtvrtek.
Stanoviště:

Týden:

Od – do:

Lovošská - žel. přejezd vpravo
Palackého - parkoviště
Sady pionýrů

38.

17. 9. – 18. 9.

U Nadjezdu - u garáží
Svatopluka Čecha
Wolkerova - parkoviště

39.

24. 9. – 25. 9.

Vodní - parkoviště za Besedou
Hala Chemik
Teplická - zahradnictví

40.

1. 10. – 2. 10.

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

41.

8. 10. – 9. 10.

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

Datum:

Ulice:

16. 9.
17. 9.

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

23. 9.
24. 9.

K. Maličkého, U Výtopny
Terezínská, Nádražní

30. 9.
1. 10.

Kostelní, Kostelní sídliště
Palackého, Sady pionýrů

Záměr prodeje majetku města Lovosice
Město Lovosice nabízí k prodeji prázdné bytové jednotky:
Prodej bude uskutečněn v souladu se Zásadami prodeje bytových jednotek a prostor sloužících k podnikání v Lovosicích,
nabídkovým řízením za nejvyšší nabídnutou kupní cenu.
Bytová jednotka č. 6 v domě čp. 115/39
(třetí nadzemní podlaží) v ulici Žižkova, Lovosice
plocha včetně sklepa činí 62,91 m2,
minimální kupní cena je stanovena na 470 000,- Kč.
Bytová jednotka č. 18 v domě čp. 115/35
(třetí nadzemní podlaží) v ulici Žižkova, Lovosice
plocha včetně sklepa činí 61,74 m2,
minimální kupní cena je stanovena na 450 000,- Kč.
Bytová jednotka č. 2 v domě čp. 887/2
(třetí nadzemní podlaží) v ulici Mírová, Lovosice
plocha včetně sklepa činí 61,33 m2,
minimální kupní cena je stanovena na 430 000,- Kč.
Bytová jednotka č. 18 v domě čp. 761/21
(třetí nadzemní podlaží) v ulici Wolkerova, Lovosice
plocha včetně sklepa činí 51,38 m2,
minimální kupní cena je stanovena na 370 000,- Kč.
Prohlídka bytů je možná po předchozí domluvě na tel.č. 416 571 197.

Zájemci o koupi doručí na majetkosprávní odbor žádost na odkoupení
prodávané jednotky. Formulář žádosti si může žadatel stáhnout na web.
stránkách úřadu, a nebo si ho může vyzvednout na majetkosprávním
odboru. Zájemce bude písemně majetkosprávním odborem vyzván
k účasti na nabídkovém řízení.
DALŠÍ INFORMACE: na tel. 416 571 197 – Nováková Renata – Městský
úřad Lovosice, Odbor majetkosprávní, Školní 2, 410 30 Lovosice,
e-mail: renata.novakova@meulovo.cz.
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Azylový dům pro matky s dětmi Prázdninové Hravé úterky jsou
bilancuje…
v Lovosicích minulostí
Docela dobře si dokáži představit, že mnoho lidí nemá a nebo
má, ale jen velmi zúženou představu o tom, co je to azylový
dům, jak vypadá a co se tam asi
děje, kdo tam bydlí?
Tímto článkem bych velice ráda
seznámila čtenáře, kterým není
sociální problematika cizí, s úspěchy Azylového domu pro ženy a
matky s dětmi v Lovosicích. Náš
dům se otevíral před rokem a pěti
měsíci. Začátky provázely „porodní
bolesti“ nové služby ve městě, kde
doposud takový druh sociální služby nebyl poskytován. Všechno jsme
díky výbornému týmu, který zde
pracuje, zvládli. Potýkali jsme se s
krádežemi, neštovicemi, odebíráním dětí z péče, ale pak i s dalšími
starostmi každodenního života v

domě plném žen bez partnerů a
kopou dětí. Drtivá většina ubytovaných, možná si troufnu říci, že
všechny, byly oběťmi domácího
násilí. Některé k nám byly převezeny z nemocnice, některé příbuznými s viditelnými stopami násilí na
svém těle, některé byly znásilňovány. Každá z těchto žen byla obětí
finančního násilí a psychických
nátlaků ze strany partnera, rodičů…
Některé z nich ani jako děti nežily v
rodinách, přicházejí z dětských
domovů, neznají teplo rodinného
kruhu a pocit bezpečí.
Ale teď k těm pozitivním věcem,
kvůli kterým si myslím, že tato služba má smysl a dává energii všem
mým výborným kolegům a spolupracovníkům. První věcí je fakt, že
ty maminky, které se ocitnou bez
přístřeší a v krizi, neřeší svoji situaci
dobrovolným odevzdáním svých
dětí do Klokánku nebo dětského
domova (ať se stará stát), ale volí
cestu, která není moc jednoduchá.
Stigma ženy v azylovém domě,
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společenský status a věčný nedostatek financí, přesto to nevzdávají,
tedy ve většině případů. Za poslední rok se 8 maminkám s dětmi ve
spolupráci s námi podařilo odejít
do vlastních pronajatých bytů.
Našetřily si z toho mála, zvedly se
ze dna. Možná si trochu odpočinuly
od svých psychických trápení. Co se
týká dětí, díky výborné práci pedagoga volného času, který k nám
jezdí 2x týdně na odpoledne, a
všem, co zde pracují v celodenním
dvacetičtyřhodinovém provozu, se
podařilo pomoci dětem školou
povinným ke zlepšení prospěchu.
Těm malým, předškoláčkům, zase
pomáháme učit se barvy, zlepšovat
si jemnou motoriku, radíme maminkám s výchovnými praktikami,
čteme pohádky, hrajeme divadlo,

Kulturní středisko Lovoš připravilo letos pro malé návštěvníky
pět Hravých úterků. První dva se
odehrály v lesoparku Osmička,
třetí a pátý proběhly v KS Lovoš a
akce 12. 8. se konala na náměstí
před zámkem.
V úterý 29. července pro děti připravila zábavnou dvouhodinovku
agentura Zakyňos, ale tento Úterek
se pro špatné počasí konal v KS
Lovoš. Dětem to vůbec nevadilo.
Proběhly různé soutěže a bojovalo
se i o ruku princezny. Princové byli
dokonce opatřeni ochrannými štíty
se znaky a plnili různé disciplíny.
Nakonec přišel i kouzelník.
Další Hravý úterek se konal 12.
srpna, a to poprvé na tzv. zeleném
náměstí od 16 do 18 hodin. Zábavné odpoledne tentokrát připravili
šikovní berounští kejklíři z Vagabundus Collective. Děti i dospělé
zaujala humorná žonglérská vystoupení, třeba i s plácačkou na
koberce. Pro děti byly připraveny i
různé hry a soutěže a nechyběl ani
skákací hrad. Poslední letošní Hravý

úterek se uskutečnil opět v KS
Lovoš. S dětmi z Lovosic a okolí se
přijeli loučit s prázdninami dva
nerozluční přátelé Asterix a Obelix
z malé vesničky v Galii se svými
přáteli. Hrdinové, kteří dokážou
hravě zvládnout římské legie, pobavili v Lovoši přes 80 dětí, s rodiči se
počet přítomných blížil k dvěma
stům, někteří dokonce stáli. Zábavné odpoledne s Asterixem a Obelixem organizoval Divadelní Ansámbl
BezeVšeho z Postoloprt. Skákací
hrad v Lovoši sice chyběl, ale návštěvníci byli víc než spokojeni –
jásali, výskali a plně se zapojili do
her. Mažoretky přiměly děti i
k tanci. Program přítomné opravdu
zaujal a pobavil.
„Zdá se, že prostředí KS Lovoš
podobným akcím vyhovuje dokonale, na Osmičku nebo jinam budeme dávat více lavic, aby lidé nemuseli stát. Hravé úterky příští rok
určitě budou, i když asi obměníme
repertoár,“ informuje Martin Kohl,
ředitel Kulturního střediska Lovoš.
(hz, foto: hv)

vyrábíme, malujeme….
Moc děkujeme všem lidem, kteří k
nám jezdí a vozí nám oblečení po
svých dětech, hračky, potraviny, a
dokonce jsme dostali i zánovní
válendu. Jsme moc rádi za každého,
kdo si na nás vzpomene. Někteří
lidé chodí i několikrát do roka s
koši trvanlivých potravin. Děkuji.
Možná se mi podařilo vám, čtenářům, trochu přiblížit, co a proč u
nás děláme.
Bc. Alena Maternová, vedoucí domu

Cílovou skupinou jsou: ženy a matky
s nezaopatřenými dětmi od 18 let
věku z Ústeckého kraje a v případě
volné kapacity z celé ČR. Zejména
jsou to matky samoživitelky, svobodné matky, rozvedené, ovdovělé,
popřípadě těhotné ženy nebo ženy
ohrožené násilím a bezdomovectvím. Všechny uvedené skupiny žen
a matek jsou závislé na sociálních
dávkách a jejich sociální status se
pohybuje na hranici nebo pod hranicí chudoby.
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Osobnost

Známé i neznámé osobnosti Ústeckého kraje – Miroslav Nesvarba

Severočeská vědecká knihovna
v Ústí nad Labem vydává už
řadu let KALENDÁRIUM REGIONÁLNÍCH VÝROČÍ ÚSTECKÉHO
KRAJE. Pro rok 2014 byl mezi
osobnosti Ústeckého kraje zařazen i fotograf Lovosicka, regionální publicista a sběratel Miroslav Nesvarba, který se narodil
před 80 lety 28. září 1934 a před
10 lety zemřel († 18. 11. 2004).
Čestné občanství města Lovosice
mu bylo uděleno in memoriam
4. 8. 2008.

Fotograf a sběratel Miroslav
Nesvarba se narodil 28. září 1934
v Mirotíně v SSSR (dnešní Ukrajina). Do Lovosic přišel s rodiči jako
repatriant z Volyně v roce 1947.
Absolvoval chemické učiliště a
průmyslovou školu v Lovosicích,
působil jako laborant vláken, později
na
poloprovoze
kordů
v národním podniku Severočeské
chemické závody (dnešní firma
Glanzstoff-Bohemia s.r.o.).
V Lovosicích se také oženil a
s manželkou Marií se jim narodily
dvě děti – syn Miroslav a dcera
Zuzana. Fotografií a sběratelstvím
všeho o Lovosicích se zabýval od
50. let, brzy po příchodu do našeho města se stal lovosickým patriotem v tom nejvlastnějším slova
smyslu. Jeho doménou byla dokumentační fotografie. Z počátku
fotografoval často bourání, protože v regionu probíhala velká výstavba. Měl také několik výstav
v rámci regionu a jeho fotografie
Lovosic vidělo v roce 1998 i družební město Coswig. Pilně přispíval
do všech tří lovosických měsíčníků
(Lovosické listy, Lovosické noviny a
Lovosický dnešek), a to nejen foto-

grafiemi, ale také články o historii
Lovosic.
Každoročně prováděl výstřižkovou službu o změnách v naší obci
a fotografoval změny k lepšímu,
ale i demolice. Sbíral také různé
předměty s historií města spojené.
Jeho fotografie a sbírka byly vystaveny v roce 2000 při oslavách
400 let povýšení Lovosic na město.
Za činnost v Klubu filatelistů byl
u příležitosti 70. narozenin oceněn
stříbrným stupněm Čestného odznaku Svazu českých filatelistů.
V posledním období zpracovával
přehled všech používaných příležitostných razítek podniků a závodů
na území našeho města.
V popředí jeho zájmu byl v první
řadě vývoj lovosického průmyslu,
ať už to je bývalé „České hedvábí“,
„Secheza“, „Fruta“, „Cukrovar“,
„Olejna“ a „Deli“ nebo dnešní
„Lovochemie“, „Glanzstoff Bohemia“, „Opavia“ a „Aniveg“. V jeho
sbírce se najdou kromě starých
pohlednic a od padesátých let
i nových fotografií rovněž staré
firemní tiskoviny, reklamy, faktury,
akcie a zajímavé novinové výstřižky. V případě „Deli“ to však jsou

Církve se představují
Svobodný evangelikální sbor Ichthys Lovosice
V Lovosicích působí mnoho let
několik církví (uvedeno podle
abecedy): Bratrská jednota baptistů, Církev českobratrská evangelická, Církev československá
husitská a Církev římskokatolická. Před třemi lety jejich řady
rozšířil Křesťanský sbor Ichthys
(v překladu „Ryba“) Lovosice.
Krátce sbor představí kazatel
Pavel Kalous.

Křesťanský sbor Ichthys Lovosice
je svobodným evangelikálním
společenstvím, které uznává Písma
Starého i Nového zákona jako
Bohem určený základ své víry a
života, věří v Ježíše Krista jako
Božího Syna a svého Spasitele a
přijímají Ducha svatého jako Kristova přítomného zástupce na zemi.
Sbor může navštívit každý bez
rozdílu barvy pleti, společenského

postavení a slyšet biblické poselství pro dnešní dobu. Toto malé
společenství má svůj mateřský sbor
v nedalekých Litoměřicích. Zde
v Lovosicích se již třetím rokem
schází menší skupina věřících
v pronájmu Mírového kostela
(Československá církev husitská),
a to každou 2. a 4. neděli v měsíci
od 16 hodin při bohoslužbě. Kazatelem sboru je Pavel Kalous.
Mezi aktivity sboru však také patří
i pomoc sociálně slabým, lidem
v nouzi, aktivity pro děti a mládež,
budování rodin, English campy
(letos tři týdenní turnusy na
Máchově jezeře), bazary ošacení,
sobotní odpoledne rukodělných
prací, ale pochopitelně i duchovní
služba. Letos jsme zde již podruhé
také měli naše křesťanské přátele
z USA, s nimiž sbor zrealizoval akci
„Angličtina v kostele“. Akce byla
hojně navštívená, přes den jsme se
také věnovali bezprizorním dětem
nudícím se mezi domy. Společenství je otevřené pro každého, kdo
to potřebuje. Další informace najdete na: www.ichthyslitomerice.cz.
(hz, foto: archiv)
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i obaly, krabičky (dřevěné, plechové a papírové) od jejich výrobků
a zajímavá určitě je též sada lahví
z lovosického pivovaru nebo
sodovkárny. Jistou specialitou je
pak i takřka úplná sbírka lovosických medailí, plaket a vyznamenání
s popisem a fotografiemi vypracovanými pro Českou numismatickou
společnost. Zajímal se také o historii lovosické pošty jako doklad
poštovního provozu města.
Dobové pohlednice, které shromáždil, se staly podkladem pro
knihu „Lovosice – paměť města“,
která byla vydána k významnému
výročí v roce 2000. Druhá kniha,
která byla vydána až po jeho smrti,
Lovosické ulice v proměnách času,
popisuje mnohé z období končícího až jeho smrtí v roce 2004. Jeho
archiv dosud pomáhá při objasňování některých lovosických tajemství, mnohokrát se na něj obraceli
pracovníci z různých organizací i
městského úřadu. Část své sbírky
odkázal městu Lovosice pro vznikající muzeum.
18. listopadu 2004, nedlouho po
svých 70. narozeninách, Miroslav
Nesvarba náhle umírá.

ELKO Lovosice se těší
na známé i nové děti
Skončily prázdniny a začíná
nejen škola, ale i činnost zájmových útvarů v Domě dětí a mládeže ELKO Lovosice.
Na školní rok 2014/2015 nabízí
ELKO keramiku, kreativ, moderní
tance, kroužek výtvarný, pěstitelský, turistický a hudebně pohybový
pro předškoláky, zdravotní cvičení,
počítačové hry pro děti a počítačovou gramotnost pro dospělé.
Zajímavý kroužek je kreativ, kde
se děti učí všechno – vařit, péct
cukroví, různé výtvarné techniky
nebo třeba háčkovat – kroužek je
vhodný pro 1. i 2. stupeň ZŠ a děti
si mohou činnost i navrhovat. „Ani
letos nebudou chybět kroužky
sportovní, nabízíme šachy, košíkovou, házenou, atletiku i oblíbený
rybářský kroužek,“ doplňuje ředitelka DDM Venuše Krčmářová.
„Rozšiřujeme také taneční skupinu L DANCE. Původně byla určená
pro středoškoláky, nyní bude již
pro děti od 11 let. Schůzky budou
v pondělí a ve středu od 15.30
hodin, začínáme již 8. 9.,“ dodává
Krčmářová. Přihlášky budou přijímány hlavně v září a říjnu, ale je
možné se přihlásit během celého
školního roku.
(hz)
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Seriály

Lovosické hudební skupiny se představují: BLUE CAFE
Původní vokálně instrumentální skupina
BLUE CAFE vznikla v roce 1998 a hrála ve
složení sestry Pavla a Hanka, Zdeněk a Vašek. Vzhledem k tomu, že všichni čtyři členové byli zpěváci s rozdílnou barvou hlasu, což
byla ohromná deviza, zaměření tohoto tělesa
bylo spíše na jazzovou, bluesovou a bohatou
vokální hudbu. Samotný název kapely byl
ovlivněn charismatickým zpěvákem Chrisem
Reou a jeho písní Blue Cafe. Úspěchy skupina slavila také jako Abba revival i v Německu
na festivalu v Brandenburgu. Nic netrvá
věčně a kapela se rozhodla svou činnost v
tomto složení přátelsky ukončit v roce 2007.
V roce 2012 se původní členové Vašek Hora a
Hanka Kuklová rozhodli Blue Cafe obnovit a
doplnit o dechovou sekci. Slovo dalo slovo a k
Hance – zpěv a Vaškovi – klávesy přibyl Dušan
Barva, který hraje na trombón, trumpetisté Zděnek Honců a Zděnek Honců junior, a nakonec si
plácli i s Kubou Kochem, který zastává post
zpěváka. Široký repertoár od 60. let až po dnešní moderní hudbu je zaměřen převážně na taneční hudbu, neboť se skupina zaměřuje především na hraní na plesech, firemních večírcích a
také pořádá výchovné koncerty pro školy.
Skladby se průběžně doplňují a pilují ve zkušebně v rodinném domku v Terezíně, kde bydlí
Hanka s Vaškem a ostatní dojíždí z nedalekých
Lovosic.
Každý člen preferuje jiný styl – Hanka je velkou
obdivovatelkou zpěvačky Céline Dion, má celou
její diskografii. K narozeninám dostala lístek na
její koncert v Praze, který si velmi užila. Od malička hrála na klavír, který ji ale tak neuchvátil
jako zpěv. Tomu zůstala věrná dodnes. Vaška
kromě toho, že je dvorním dodavatelem aranží
a částečných hudebních podkladů pro kapelu,
taktéž baví práce se dřevem a na svém kontě
má několik velmi kvalitně vyrobených beden
pro kapely. Dušan je od přírody veselá kopa,
nejvíce si odpočine u dechové hudby. Miluje
lidové písně, což na zkouškách občas navodí
moravskou atmosféru, doprovázenou domácí

slivovicí od přátel. Samozřejmě střídmě, kapela
si potrpí na přesnost a propracovanost písní.
Zpívá si i se svou nejmladší dcerou Karolínou,
která se věnuje hudbě v základní umělecké
škole a učí ji právě Jakub.
Zdeněk senior je milovník jazzové a swingové
hudby. Hudba a hraní jsou zároveň i jeho největší náplní volného času, ostatní chvíle věnuje
své rodině. Zdeněk junior se potatil a také ho
baví hra na trubku. Svůj um zdokonaluje na
konzervatoři v Teplicích a poté ho zúročuje jak v
kapele Blue Cafe, tak v různých orchestrech při
škole či hře se svým otcem. Stejně jako u otce je
jeho oblíbeným hudebním žánrem jazz a swing,
sám za sebe ale miluje i hudbu elektronickou.
Pokud někdy uvidíte chlapíka za DJ pultem a
bude vám povědomý, nepletete se. I tak můžete mladého Zdeňka vidět. Jakubovým velkým
vzorem a idolem je stálice hudební scény Joe
Cocker, což je vidět i na Kubově repertoáru.

Kuba vystudoval konzervatoř v Praze a své
zkušenosti dál předává jako učitel v ZUŠ Lovosice. Jak se říká, zpěv je jeho vášeň až do morku
kosti, kromě aktivního vystupování coby zpěváka ho můžete spatřit i na vystoupeních jeho
dvou pěveckých sborů, které vede. Obecně se
ale všichni shodnou, že v každé práci by měl
fungovat jakýsi kompromis, který právě tuto
kapelu představuje jako velmi pestrou a rozmanitou na žánry. Kromě popu, swingu, latiny,
lidovek a instrumentální hudby si na své jistě
přijdou i příznivci tvrdší hudby. Repertoár je
opravdu pestrý. Kapelu jste mohli slyšet
v květnu v Lovoši na Májové veselici.
Chcete-li se dobře pobavit, zatančit nebo si jen
poslechnout příjemnou a kvalitní hudbu, potom
je vaše volba Blue Cafe jistě na místě. Informace
o nás najdete na adrese: www.facebook.com/
pages/Blue-Cafe
Za kapelu Hanka Kuklová

Senioři v Lovosicích – Jezdíme na výlety (Už nám není dvacet pět, 3. část)
„Zestárnout je lepší alternativa
než umřít mladý“ – tenhle citát
jsem nedávno někde objevila a
pomyslela jsem si, že je určitě
pravdivý. Sice nás v tom pokročilejším věku občas něco pobolívá, ale přesto mnozí z nás sportují, chodí do školy nebo rádi
cestují. A v Lovosicích zájezdy
nabízejí
mnohé
organizace.
Stačí jen sledovat informační
místa – především nástěnku
Infocentra naproti radnici, nástěnku Svazu tělesně postižených a Lovosický dnešek. S kým
si tedy může lovosický senior
vyjet?
Nejvíce poznávacích a ozdravných zájezdů nabízí o. s. Úsměv
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pro zdraví. Často se pochopitelně
jezdí po Česku, senioři navštívili
mnoho českých zámků – naposledy Červený Hrádek a zámek
v Děčíně, v září je čeká výlet do
Benešova nad Ploučnicí. Každoročně jsou navštěvovány Mšené Lázně
nebo Karlovy Vary, do ciziny se
jezdí k moři do Itálie a do Chorvatska i k teplým pramenům na Slovensko. Rehabilitační pobyty v
pěkných přírodních místech nabízí
i Svaz tělesně postižených, letos
třeba u rybníku Babylon. Rovněž
jsou oblíbeny jednodenní zájezdy
(letos Dubí, Nelahozeves, nákupní
zájezdy do Polska…). Na zajímavé
zájezdy si můžete vyjet i s Klubem
českých turistů Lovosice – letos to

byl dvoudenní výlet do Žďárska
aneb za dědictvím Vysočiny a občas pořádá KČT jednodenní zájezdy do Německa, naposledy byl
navštíven Freiberg. Nejméně dvakrát do roka jsou pořádány poznávací zájezdy odborem sociálních
věcí a zdravotnictví MěÚ Lovosice,
letos to byl zájezd na Křivoklát
a do Rakovníka a další bude v září
na hrad Karlštejn. Určitě se pojede
také v prosinci do partnerského
města Coswig. Výlety pro své členy
Klubu důchodců pořádá také
Lovochemie,
hezkým
dárkem
k Vánocům byl loni výlet na prohlídku výstavy betlémů na Chvalské tvrzi a Vánočních trhů na Staroměstském náměstí. Kdo chce

cestovat, má v Lovosicích slušný
výběr, jen se musí včas přihlásit.
Všechny organizace berou na zájezdy i nečleny!
A ten, kdo chce poznat celý svět,
tomu
doporučuji
geografické
přednášky organizované prof.
Jaroslavem Lískou. Geografické
přednášky se pořádají v Kulturním
středisku Lovoš v pondělí od 17.30
do 19.30 hodin. Přednáška je doplněna barevnými digitálními fotografiemi nebo videofilmem a obvykle následuje beseda s lektorem.
Několikrát byly zeměpisné přednášky i v Čajovně a vinotéce (Indie,
Tibet, Lotyšsko…).
(hz)
(Pokračování Senioři 4. díl – Klub
důchodců v DPS Lovosice)
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Na počest pana Adama se konal 5. ročník
Valdštejnských slavností
Na vědomost se dává, že
v neděli 24. srpna se v našem
městě Valdštejnské slavnosti
pořádaly. Už popáté se letos
v Lovosicích uskutečnily oslavy
povýšení Lovosic na město.
Zásluhu na tom mají pan Adam
ml. z Valdštejna, který žádost
podal, a císař Rudolf II., který
majestát o „pozdvihnutí na městečko“ podepsal. A to už je skutečně řádný důvod k oslavě.
S pořadem byly spokojeny hlavně
děti – oslavy byly i letos koncipovány jako rodinná akce. V lesoparku Osmička bylo už v 11 hodin
dopoledne otevřeno dobové tržiště se stánky a ukázkami starých

řemesel (kožené výrobky, dřevěné
předměty, perníčky, šperky…).
K prohlídce lákaly i pestré stany
šermířů s možností prohlídky zbraní a Věštírna. Areálem se procházely mnohé osoby ve středověkém
odění a všechny byly středem
pozornosti přihlížejících dětí i dospělých.
Odpolední pestrý program zahájila ve 13 hodin historická dělostřelecká skupina Darkness výstřelem z
děla. Hned poté byly zahájeny
dětské soutěže, děti dostaly soutěžní list pro 6 stanovišť (např.
kušotref, házení kroužků na hrad,
míčkem na panáka atd.). Děti, které
prošly všechna stanoviště, dostaly

po skončení hry diplom. 30 nejlepších dětí bylo pasováno na rytíře a
poté tito rytíři dostali meč vytvarovaný z balonku a mokrou houbu.
Dítě, které dostalo zásah mokrou
houbou, bylo z bitvy vyřazeno.
Ale vítězi vodní bitvy byli všichni –
každý z účastníků zápolení dostal
sladkou odměnu. Během soutěží
hrál na kytaru a zpíval František
Konvalinka.
Odpoledne se mohly děti také
projet na konících, k dispozici byl
skákací hrad a po celé odpoledne
malování na obličej (mohu dosvědčit, že toho velká většina dětí využila). Se svým uměním vystoupil
oblíbený vtipný kejklíř Thomas

Lupino s Cirkusem v koši a usměvavým koštětem, orientální tanečnice s mečem Anjelina, představily
se skupiny historického šermu
Okořská garda a skupina Fénix
z Mostu. Koník Lucky ukázal, co
všechno se při výcviku naučil.
Proběhla rovněž bitva o lovosickou
tvrz. Thomas Lupino předvedl
návštěvníkům ohňovou show a
v 18 hodin dělostřelecká skupina
Darkness program opět výstřelem
z děla ukončila. „Příští rok uplyne
už 415 let od povýšení Lovosic na
město, slavnosti budou bohatší,
možná opět i s průvodem,“ slibuje
Martin Kohl, ředitel KS Lovoš.
(hz, foto: hv)

Sbormistr Tesařík: „Postrádáme mužské hlasy“
Představuje se lovosický chrámový sbor dnes působící pod názvem KS Lovoš
Dnes se Vám představí sbor,
který je snad téměř zbytečné
představovat, protože je nejstarší
v Lovosicích a již dlouhá léta působí ve spolupráci s místní farností. Církev a hudba byly vždy velice
úzce spojeny, město Lovosice a
kostel sv. Václava nevyjímaje.
O vznik sboru se zasloužil dlouholetý varhaník Jiří Stýblo pocházející
z Třebenic, který se sborem plnil
nejen funkci liturgickou, ale také
uspořádal mnoho koncertů jak se
samotným sborem, tak i s přizvanými umělci zvučných jmen. Kdo se o
kulturu jen trochu zajímá, jistě na
některý koncert vzpomene; v 90.
letech zde několikrát vystoupil i
Mistr Haken. V roce 2010 jsem byl
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požádán sborem o dirigování Rybovy mše a od té doby za značné podpory Petry Kacianové a Markéty
Světlíkové sbor vedu.
Náš repertoár je ryze liturgický a
nadále tvoříme tradiční doprovod
mší při důležitých církevních svátcích. Jelikož nás pod křídla vzalo
Kulturní středisko Lovoš, neseme
také název Sbor KS Lovoš. Kulturní
středisko nás podporuje nejen finančně, ale také nám poskytuje
zázemí s klavírem, kde můžeme
pravidelně každý čtvrtek od 17.30
zkoušet. Finanční podpora nám pak
umožňuje zajistit si hudební doprovod. Díky tomu můžeme připravit i
větší mše, které jsou náročnější na
nástrojové obsazení. Sbor se sjíždí

z celého okolí Lovosic jako např. z
Litoměřic, Libochovic, Třebenic či
Ústí nad Labem. Stálý počet členů
lze jen těžko určit, protože vždy,
když se blíží termín vystoupení, se
počet úměrně zvyšuje a na samotné
provedení se někdy jako dirigent
nestačím divit, kolik se nás sešlo.
Stálý počet členů je cca 25.
V současnosti do sboru přišly nové
členky a pravidelně chodí na každou
zkoušku, za což jim děkuji.
Největším problémem našeho
sboru je bezesporu absence mužských hlasů. Na provedení vždy
zpěváky domluvíme, ale při samotné přípravě nám chybí bas a tenor,
proto bychom rádi v našich řadách
přivítali nové mužské členy. Snaha

celého sboru je vždy podat co nejlepší výkon, což se nám zřejmě daří,
vzhledem k tomu, že na účinkování
s námi se vracejí i profesionální
zpěváci z divadel nebo oper, které
oslovujeme na důležité koncerty.
Nácvik mší probíhá také v kostele a
ne vždy za příjemných teplot,
nicméně samotné provedení a atmosféra kostela je neopakovatelná
a užije si ji každý člověk milující
hudbu bez ohledu na vyznání.
Sbormistr Karel Tesařík

Přijďte se přesvědčit na svatováclavskou mši do kostela svatého
Václava 28. září v 10.30 hodin,
kde zazní Missa Loretta od Adalberta Říhovského.
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• • Házenkářská extraliga odstartovala • •

Fanoušci lovosické házené jsou
opět ve svém živlu. V prvním
zářijovém víkendu totiž odstartoval nový ročník házenkářské
extraligy. V něm hráči Lovosic na
domácím hřišti narazili na soupeře z Brna.
Utkání se odehrálo až po uzávěrce tohoto čísla, a tak vám první
extraligové
výsledky
týmu
HK .A.S.A. Město Lovosice přineseme v dalším vydání. Před zápasem
ale v týmu panovala výborná nálada. „Je to dobré, v týmu vládne
pohoda. Na druhou stranu před
prvním utkáním sezony vždycky
panuje takové to klasické napětí a
určitý strach z toho začátku. Všich-

ni se těší, každý chce bojovat, ale
přitom stojíte opět před něčím
novým a nikdo nechce zklamat. To
k tomu startu prostě patří," sdělil
jeden z hlavních tahounů lovosického mančaftu Jiří Motl.
Oproti loňsku tým vedený trenérem Vladimírem Šumou zaznamenal několik drobných změn. Sestavu opustil brankář Jan Šálek, do
svého domovského Frýdku-Místku
se vrátil Miloslav Krahulík. Novou
posilou je gólman z Maloměřic
Jakub Koňařík. Tým pak omladili
dorostenci Tomáš Barth s Václavem Francem, kteří už s A-týmem
„koketovali“ v loňské sezoně.
Severočeši za sebou před startem
extraligy měli vítězný turnaj Memoriál Františka Arnošta, německý
turnaj v Plauenu a řadu přípravných utkání. „Poslední přípravný
zápas jsme absolvovali víkend před
začátkem ligy v Glauchau, kde
jsme skvěle aplikovali trénovanou
obrannou fázi. Máme za sebou

Plavci ve vodě i na suchu
Letos již podruhé uspořádal
Plavecký klub Lovosice pro své
závodní plavce letní sportovní
soustředění v Úštěku. Soustředění se účastnilo 20 plavců ve
věku od 10 do 15 let a 4 trenéři
– dobrovolníci, kteří pro ně připravili bohatý program.
„Zaměřili jsme se převážně na
sportovní činnost, odborné vzdělávání a poznávání okolí, také se

hry, které vedly k týmové spolupráci mezi plavci. „Jsme vděčni za
to, že máme opravdu fungující děti
jak ve vodě, tak i na suchu v tomto
individuálním sportu, kterým plavání je. Touto cestou chci také
poděkovat všem zúčastněným
trenérům Elišce, Ireně, Jirkovi, Kristýně, Lucce a Zbyškovi za jejich
skvěle odvedenou práci k velké
spokojenosti všech účastníků,“

nám letos podařil i výlet do České
Lípy na bazén, takže proběhl i
speciální tréninkový program ve
vodě,“ sdělila trenérka a vedoucí
soustředění Irena Tomášková.
Po celou dobu pobytu nás provázely dvě celotýdenní a vědomostní

sdělil hlavní vedoucí oddílu Václav
Voborník.
Akci finančně podpořilo město
Lovosice ze svého dotačního programu pro rok 2014.
Za plavecký klub Lovosice
Zbyšek Lažanský

kvalitní přípravu, všichni jsme
makali a teď to budeme chtít
zužitkovat,“ podotkl Motl.
Letos se změnil herní systém
nejvyšší tuzemské soutěže házenkářů. Po čtyřech letech nadstavbové skupiny, do které po konci základní části soutěže postoupila
nejlepší šestice týmů, se extraliga
vrací k play-off. Do něho postoupí
osm nejlepších celků. Ty ostatní se
utkají v play-out o udržení v soutěži. Série play-off i play-out budou
hrány na tři vítězné duely. Výjimku
budou tvořit konečná klání o 5./6.,
7./8. a 9./10. místo, které budou
hrány pohárovým způsobem doma
– venku. Nováčkem soutěže je pak
Litovel, která využila postupu z
1. ligy a v soutěži nahradila Kopřivnici. „Výrazně posílilo Zubří, kam se
vrátili vlastní odchovanci Hrstka s
Řezníčkem a určitě přinesou i herní

kvalitu. Těší mne návrat Davida
Juříčka do sestavy Litovle, kam se
vrací i spojka Konšel z Hranic.
Výrazné změny ale nevidím, asi
největší posílení je v týmu Zubří,“
podotkl ke změnám u soupeřů
trenér HK .A.S.A. Město Lovosice
Vladimír Šuma, který se nebojí
tipnout si své favority. „Šestka
bude podle mne stejná, navíc ji do
osmičky doplní Karviná a Zubří.
Uvidíme, jak na tom bude nováček
z Litovle, a také od Zlína čekám
lepší výkony, než tomu bylo v jeho
první extraligové sezoně. Rád bych
ale pochválil celý svůj tým za dosavadní práci v přípravě, všichni jí
věnovali maximum své síly, a to
včetně nových hráčů. Ostatně za
těch pět let, co jsem zpět v Lovosicích, jsem nezažil, aby tomu bylo
jinak, tak uvidíme," těšil se na zahájení extraligy trenér Šuma. (pp)

Vejři vyrazili na Detektivní školu
Jednoho srpnového rána jsme
se s dětmi z Turistického oddílu
mládeže Vejři sešli na vlakovém
nádraží v Lovosicích. Kolem
osmé hodiny přijel vlak a po
rozloučení s rodiči nás odvezl
vstříc novým dobrodružstvím.
Na základnu v Broumově nás
pak dovezl bus. Začalo vybalování a zabydlování. Pak následovala malá procházka po zdejší
naučné stezce Hamerský potok
a po návratu do tábora začala
naše táborová hra – Detektivní
škola.
Děti se měly naučit, jak se stát
správným detektivem. V té době
nám přišel poštou dopis od pana
Sachra, který nás prosil, abychom
mu pomohli najít jeho už roky
ztracený rodinný recept na čokoládového tolstolobika. Takže zatímco se děti učily být detektivy, tak
se také snažily vyřešit tento starý
a zapeklitý případ.
Program byl nabitý. Téměř každý
den se hrála nějaká hra, kde si děti
zkoušely nejrůznější detektivní
dovednosti. Schopnost luštění
tajných a zakódovaných zpráv si
vyzkoušely ve hře Morseovka.
Gangy jim procvičily paměť na
tváře gangsterů. Logiku a orientaci
zase musely použít u případu
Sňatkového podvodníka. Těmito
a více zkouškami museli projít
naši mladí detektivové, aby mohli

získávat své profesionální vážnosti.
Krom toho museli ještě luštit různé
kvízy a rébusy, za jejichž vyřešení
získávali indicie, které jim měly
pomoci s případem pana Sachra.
Aby si děti také odpočinuly od
všech těch detektivních případů,
tak jsme si občas vyrazili do přírody pročistit si hlavy. Nožky jsme
si pořádně protáhli při výstupu
na rozhlednu na Panském vrchu.
Celodenní výlet na Dyleň nám dal
taky pořádně zabrat. Procházku
Broumovskými bučinami jsme si
obohatili sběrem hub, které
jsme tam prostě nemohli jen tak
nechat. Odpočinuli jsme si také
výletem do Mariánských lázní,
kde jsme se posilnili zdravým pramenem. Navštívili jsme i hornické
muzeum a neopomněli ani zdejší
pivovar Chodovar. Kuriozitou pak
byl střed Evropy.
Výuka v detektivní škole i pátrání
po ztraceném receptu se nám však
pomalu chýlilo ke konci. A tak jsme
začali dávat dohromady indicie
a teorie, jak to vlastně všechno
bylo. Naše děti však byly chytré a
bystré, a tak se jim podařilo odhalit zloděje a nakonec po celkem
dlouhém hledání se možná našel
i tajný ztracený recept. Ten jsme
neotevřený poslali panu Sachrovi,
který nám jako dík a projev vděčnosti poslal čokoládového tolstolobika.
Veronika Houdková
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Naše výrobky jsou vám k dispozici každé úterý
na lovosických farmářských trzích.
Pravidelně nás také najdete na FT v Roudnici
v sudé týdny a v Litoměřicích v liché týdny.
LoPe Fruit s.r.o.,
Šepetely 36, Třebívlice 411 15
tel.: 416 596 040, 723 075 750,
www.sadaruvmost.cz

TRÁPÍ VÁS
VRÁSKY
A
UNAVENÁ
PLEŤ?
estetická dermatologie v Lovosicích
www.neoclinic.cz
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Váš příští domov
P máme individuální přístup ke klientům
P nabízíme kompletní servis v oblasti realit
s právním zajištěním
P prodej i pronájem: byty, domy, komerční prostory,
pozemky, zprostředkování výstavby RD
P zajistíme financování
P příjem a zpracování Vaší poptávky ZDARMA
P nízká provize !!!

Miroslav Albrecht - makléř
Tel.: 602 437 033
E-mail: info@next-home.cz
www.next-home.cz

inzerce.dnesek@email.cz

AKCE

Brýle pro děti
+ dárek

Ke každým novým dětským brýlím
(do 15 let) dostanete dárek.

AKCE 1+1
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• provádím

VĚTŠINU BRÝLÍ

• zhotovíme do

druhého dne

E
APLIKUJEčoM
čky
Lovosice
Terezínská 205
416 532 648
728 298 671

E-mail: optik.prudky@iol.cz

Libochovice
Nám. 6. května 612
416 591 509

www.optia.cz

Nenabízíme akce typu:
brýle na čtení od ...
nejlevnější brýle v okrese atd. ...

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

Při koupi jednoho páru
Multifokálních brýlových čoček
(brýle na všechny vzdálenosti)
dostanete druhý pár zadarmo,
nebo s doplatkem 500,- Kč.
Přijďte se informovat.

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

Obyčejné brýle si u nás může dovolit každý
i bez nesmyslné reklamy.
Těšíme se na vaši návštěvu

OPTIK PRUDKÝ

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, oznamuje svým zákazníkům,
že opět prodává slepičky snáškových plemen
Lohmann hnědý, Tetra hnědá a Dominant – černý, modrý, žlutý,
kropenatý a bílý.
Stáří: 15 – 20 týdnů. Cena: 149 – 180,- Kč / ks dle stáří.
Neprodáváme malé kuřice, ale téměř dospělé slepičky
pouze z našeho chovu!
Prodej se uskuteční: v neděli 26. října 2014
v Lovosicích u Billy ve 13.30 hodin.
…………………………………………………………………………
Při prodeji slepiček – výkup králičích kožek – cena dle poptávky
Případné bližší informace: Po – Pá 9.00 – 16.00 hodin,
tel.: 601 576 270, 606 550 204, 728 605 840

K Výtopně 22/19

Příjem inzerce na tel.: 724 482 870
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KOMPLETNÍ SERVIS VOZŮ VŠECH ZNAČEK
SERVIS MOTOCYKLŮ A ČTYŘKOLEK
PRODEJ AUTODÍLŮ
SLEVY AŽ 30 % NA OLEJE A 20 % NA AUTODÍLY
Z MALOOBCHODNÍCH CEN DODAVATELŮ
NAPŘÍKLAD AUTO KELLY, AD VALENTA, ATD.
PROFI DIAGNOSTIKA
OPRAVY HAVAROVANÝCH VOZŮ
VYŘÍZENÍ POJISTNÝCH UDÁLOSTÍ
SERVIS A ČIŠTĚNÍ KLIMATIZACÍ
OŠETŘENÍ SPODKŮ A DUTIN KAROSERIÍ
VOZIDLO SI U VÁS MŮŽEME VYZVEDNOUT
A PO SERVISU HO OPĚT PŘIVEZEME

+420 608 218 122 • Prackovice nad Labem 23 • phah@seznam.cz
www.autoservis-hon.cz

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

Střední škola a Mateřská škola
nabízí volná místa:
Ę Dětem 2 až 6 let předškolní vzdělání v MŠ
- nabízíme výuku anglického jazyka
Ę Žákům střední školy do všech nabízených oborů
vzdělávání s maturitní zkouškou
nebo výučním listem (změněné školné)
Ę Bližší informace na: www.stredni.eu

Návštěva školy kdykoliv po dohodě.
Září 2014

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/

Čtvrtek 11. září – 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.

Čtvrtek 25. září – 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.

Neděle 21. září – O KOBLÍŽKOVI
Sváťovo loutkové dividlo, pohádka pro děti.
Sál KS Lovoš, od 10 hodin, vstupné 20 Kč.

Pátek 26. září – ÚSMĚV PRO ZDRAVÍ POŘÁDÁ
TANEČNÍ ZÁBAVU S PŘEKVAPENÍM
K tanci a poslechu hraje Jitka Dolejšová.
Sál KS Lovoš, od 17.00 do 22.00 hodin, vstupné 65 Kč.

FK LOVOSICE
Termíny domácích fotbalových utkání – Září
Muži A tým – Česká divize B
Sobota 20. 9. od 10.15 h. Litol
Muži B tým – I.B třída
Neděle 14. 9. od 17.00 h. Roudnice
Sobota 27. 9. od 13.00 h. Libochovice
Dorost – I.A třída krajské soutěže
Sobota 13. 9. od 10.00 h. Svádov
Sobota 27. 9. od 10.00 h. V. Šenov
Starší žáci – I.A třída krajské soutěže
Neděle 14. 9. od 10.00 h. Novosedlice
Čtvrtek 18. 9. od 17.00 h. Oldřichov
Neděle 28. 9. od 10.00 h. Trnovany

Tipgames extraliga mužů
• Sobota 20. září od 17.00 hodin
HK .A.S.A. Město Lovosice – Dukla Praha

Akce Sdružení Úsměv pro zdraví

2. liga muži
• Neděle 21. září od 16.00 hodin
HK .A.S.A. Město Lovosice B – Sokol Ostrava

Čtvrtek 4. 9. – Chůze proti bolesti kloubů
a chůze s hůlkami Nordic Walking
Náměstí od 16.00 hodin, hole s sebou.

1. liga staršího dorostu
• Neděle 21. září od 14.00 hodin
HK .A.S.A. Město Lovosice – Brno Handball KP

Sobota 6. 9. – Mini golf Praha
Přihlášky: Hana Miková: 737 650 135.

1. liga mladšího dorostu
• Neděle 21. září od 12.00 hodin
HK .A.S.A. Město Lovosice – HC Zlín

Turnaj starších přípravek liga 21. 9. od 10.00 h.
Turnaj mladších přípravek liga 13. 9. od 14.00 h.

Sobota 13. září
SAUNA BAR LOVOSICE
od 19 hodin,
vstupné dobrovolné

Turnaj mladších žáků
• Sobota 27. září od 9.00 hodin
Sobota 13. září
Turnaj v šipkách, od 18 hodin
Pátek 26. září
koncert PINK FLOYD revival

CENTR UM MOZA IKA o.s . LOVOSICE
PO P RÁZDNINÁCH ZAČÍNÁME 1. 9. 2014
Přívozní 1036/9
LOVOSICE
tel. 725 177 262

Pondělí

P ŘIH LÁŠ KY NA WWW.RCMOZ AIKA.CZ
9-

9.30 – 10.00
měsíců)
10.00 – 10.30
10.30 – 11.00
11.30 – 12.00
9.00 – 12.00

9.30 – 10.00

- 12

Učím se pást koníčky (od 3 do 6

Úterý
Středa
Čtvrtek

15 - 20

15.15
16.15
Líbí se mi na bříšku (od 6 do 9 měsíců) 16.00
Lezení je legrace (od 9 do 12 měsíců) 15.30
Brzy po svých (od 12 do 15 měsíců)
VOLNÁ HERNA
18.30

8.30 – 12.00 Miniškolička (aktivita bez účasti rodičů)

–
–
–
–

16.00
17.00
17.45
18.00

– 20.00

Taneční gymnastika (od 4 do 7 let)
Předškoláček (od 4 do 7 let)
Poradenství speciálně pedagogické
Laktační poradna
Kondiční balet pro dospělé

9.30 – 10.00 Singing and dancing with Ann
(od 1,5 do 3 let)

14.00 – 15.00
16.30 – 17.15
17.30 – 18.15

Logopedická poradna (konzultace 3. úterý v měsíci)
Dancing and singing with Ann (od 4 do 7 let)
Zdravotní cvičení pro děti (od 4 do 7 let)

10.15 – 11.00 Tančíme a zpíváme s Aničkou
(od 1,5 do 3 let)
9.00 – 12.00 VOLNÁ HERNA

19.00 – 20.00
20.00 – 21.00

Jóga pro dospělé
Jóga pro dospělé

15.00 –
16.00 –
9.15 – 9.45 Tančíme a zpíváme s Petrou (od 1-3 let)
10.00 – 10.30 Tančíme a zpíváme s Petrou (od 1-3 let) 16.00 –
měsíci)
15.30 –
9.00 – 12.00 VOLNÁ HERNA
16.30 –
18.30 –
9.00 – 9.45 Cvičení pro těhotné
8.30 – 12.00 Miniškolička (aktivita bez účasti rodičů)
10.00 – 10.45 Malujeme a tvoříme (od 1,5 do 4 let)

18.00 Terapie pomáhá (1. středa v měsíci)
18.00 Přátelská setkání jiných světů na bowlingu (poslední středa)
18.00 Přátelská setkání jiných světů s tvořivou dílnou (2. středa v
18.00 Poradenství psychologické
17.30 Poradenství sociálně právní
20.30 Cvičení pro dospělé

16.30 – 17.15 Hodina zpěvu s Olinkou (od 4 do 8 let)
17.30 – 18.15 Zdravotní cvičení pro děti (od 5 do 7 let)
18.30 – 19.30 Zdravotní cvičení pro dospělé

9.00 – 12.00 VOLNÁ HERNA

Pátek

9.30 – 10.00 Muzicírování (od 1 do 4 let)
10.15 – 11.00 Fit na mateřské (pro maminky,
možnost hlídání dětí)
9.30 – 11.30 Finanční poradenství
9.00 – 12.00

VOLNÁ HERNA

Neděle 28. září – VÁCLAVSKÁ POUŤ
Tradiční slavnost se spoustou stánků, atrakcí a
hudebními hosty:
Dechový orchestr Kulturního střediska Lovoš,
ZUŠ Lovosice, Brass band Rakovník, vystupující
z partnerského města Coswig, Cimbálová muzika Slovácko mladší a Jožka Šmukař, Abraxas,
Xindl X, Vitamín, Plechovanka, No Headache,
Relax, TAM, Noble Crops, Jjim Band, Vintage
Retro, Pavlína Filipovská, Karel Štědrý.
Historická a dětská scéna, výstava Lovosického
fotoklubu.
Václavské náměstí a areál Osmička, Zelené náměstí, Centrum pro cestovní ruch a partnerství – stará
radnice, od 9.30 hodin, vstup volný.

PORADENSTVÍ a služby:√ Psychologické poradenství a terapie (partnerské
vztahy, výchova dětí) √ Laktační poradenství √ Finanční poradenství
√ Speciálně pedagogické poradenství √ Logopedie √ Bazální stimulace √
Masáže dětí √ Šátkování √ Kreniosakrální terapie √ Hlídání dětí √ DĚTSKÉ
OSLAVY s/bez programu Poradenství probíhá v prostorách RC Mozaika nebo u
Vás doma!

Středa 10. 9. – Pétanque na Osmičce, od 16 hod.
15. – 20. 9. – Soběšice, Jóga s H. Kratochvílovou
Středa 17. 9. – Mini golf Děčín
Přihlášky: Hana Miková: 737 650 135.
19. – 21. 9. – Ozdravný víkend Doksy
Hotel Kamýk, ubytování, plná penze, přednášky o
zdraví, program celý víkend.
Cena 800 Kč člen, 1 200 Kč nečlen,
přihlášky s platbou: Žamberská: 603 230 513.
Středa 24. 9. – Výlet Benešov nad Ploučnicí
Odjezd: Litoměřice 7.15, Lovosice ČD 7.30,
Centrum 7.40 Cena 160 Kč člen, 200 Kč nečlen.
Přihlášky: Hela Vaňková: 603 188 139.
Pátek 26. 9. – Zábava s překvapením
Hraje Jitka Dolejšová, sál KS Lovoš, od 17 hodin,
předprodej Věrka Javůrková: 790 403 536.
Úterý 30. 9. – Eva tropí hlouposti
Odjezd Litoměřice dolní nádraží 17.30, Lovosice
centrum 17.40. Cena 360 Kč člen, 400 Kč nečlen.
Přihlášky: Karfíková: 725 303 796
Připravujeme:
1. 10. – Divadlo ABC vyhodnocení Sensen
3. 10. – Lovosická Olympiáda, Osmička od 14 h.
4. 10. – Adam a Eva, Divadlo Broadway, od 14 h.
Cena 210 Kč, přihlášky: Žamberská: 603 230 513
6. 10. – Václav Vít – Litoměřice, přednáška od 13 h.
17. – 19. 10. – Víkend Doksy, hotel Kamýk
800 Kč člen, 1 200 Kč nečlen, přihlášky: Žamberská
16. 10. – Minigolf Děčín, přihlášky: Hana Miková
23. 10. – Kleopatra, Divadlo Broadway
od 11 hod., cena 210 Kč, přihlášky: Žamberská

