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SLOVO STAROSTY

KULTURA UŽ ZASE DĚLÁ LIDEM RADOST
Po dlouhém půstu se na konci května uskutečnily první kulturní akce. Pestrá paleta
vyžití (vernisáž, koncert, beseda s promítáním) je příslibem dobré zábavy chystané
pro občany města i návštěvníky v následujících měsících.
Foto Jan Šándor
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Vážení spoluobčané,
zvolna jsme se přehoupli
do druhé půlky roku a
před námi jsou očekávané
dny volna. Někdo již byl
nucen vzhledem ke svému
zaměstnání práci omezit,
jiný využil možnosti práce
z domova. Letošek je sice
poznamenaný nejistým vývojem a měnícími se nařízeními, ale všichni věříme,
že situace se zklidní. Města v naší republice krom jiného řeší, s jakým ekonomickým dopadem na fungování a
chystané investice se budou muset
potýkat. Lovosice tak přistoupily k
dočasnému zastavení či přesunutí některých investičních akcí, tak aby eliminovaly ztráty způsobené výpadkem
příjmů od státu. Tady bych chtěl občanům osvětlit, že město nedostává peníze najednou v jednom tzv. budgetu, ale
v průběhu roku a v různé výši, tak jak
do státní pokladny přitékají peníze
z výběru daní a poplatků. Města, pokud
nemají nějaké jiné příjmy, například
jako lázeňská města z cizineckého ruchu či jiných zdrojů, jsou odkázána jen
na takové množství finančních prostředků, které je právě uvolněno, a s
tím musí vyjít. I tato problematika se
probírala na posledních řádných i mimořádných jednáních rady města.
Celkově pak situaci vysvětlil vedoucí
ekonomického odboru na posledním
zastupitelstvu, které se konalo v závěru
minulého měsíce. Po rozboru a nových
informacích z ministerstva financí se
není třeba obávat výrazného nedostatku finančních prostředků. Posunuty
byly pouze výplaty dotačních titulů a
jejich vyúčtování. Vedení města se tak
rozhodlo podpořit činnost sportovních
oddílů, spolků, kultury, správy města a
v neposlední řadě čistotu a vzhled
města, tak aby naši občané nepocítili
krácení příjmů rozpočtu ve svém každodenním životě. Jak se můžete dočíst
na následujících stránkách, v hale Chemik byla zahájena rekonstrukce podhledu a veškerého zařízení nad ním,
jakož i příprava na zbudování dlouho
plánované nafukovací haly mezi Chemikem a plaveckým bazénem a dalšího
rozšíření zázemí. Na zimním stadionu
budou započaty vyklízecí a bourací
práce v ubytovně, která je strategickým
místem nejen pro sport, ale pro celkový
rozvoj oblasti, zejména cestovního
ruchu. Otevřeno bylo veřejné koupaliště, a tak kdybyste náhodou letos nemířili na slunné pláže do ciziny, jistě
najdete relax a pohodu i doma. Ať již
se rozhodnete pro turistiku, odpočinek
u bazénu či některou z množství
připravených kulturních akcí, věřím, že
si odpočinete a kvalitně naplníte
dovolenkový čas. Krásné léto s dobrou
náladou a dětem skvělé prázdniny
přeje Milan Dian.

Informace

Lovosice mají
stoletou občanku
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Aktuality

Výstavba kruhových objezdů začne ještě letos
O postupu přípravy dvou okružních křižovatek, které nahradí riziková křížení na silnici I/15, informovali zástupci Ředitelství silnic a dálnic
vedení Lovosic a místní Policii ČR.

Blíže k zahájení realizace je okružní křižovatka
U Kapličky, kde je od poloviny letošního března
vydané stavební povolení. „Během června vypíšeme soutěž na zhotovitele. Pokud půjde vše normálně, začne stavba v září a ještě v tomto roce
bude dokončena,“ popsal aktuální stav přípravy
vedoucí úseku výstavby Správy Chomutov Marek
Sotona. Okružní křižovatka má za cíl přispět ke
snížení počtu dopravních nehod na současné
křižovatce U Kapličky. Křížení silnic I/15 a III/00817
(Siřejovická ulice) je nyní řešeno nevhodným způsobem. Nerespektování pravidel silničního provozu v tomto přehledném místě způsobilo již řadu
střetů, a to i s velmi vážnými následky. Výstavbou

okružní křižovatky, která v místě již v minulosti
dočasně fungovala, dojde k žádoucímu zpomalení
vozidel na hlavní trase. Přitom však bude zachována plynulost dopravy jak na I/15, tak i na vedlejší
III/00817, která je ve správě Ústeckého kraje.
Podstatně náročnější okružní křižovatku v místech křížení silnice I/15 s Terezínskou ulicí chce
ŘSD zahájit přípravnými pracemi na sklonku tohoto roku. „Vše bude záviset na vydaném stavebním

povolení. Pokud půjde vše podle plánu, vysoutěžíme na konci tohoto roku zhotovitele, který zahájí
vlastní práce na křižovatce hned na jaře příštího
roku,“ zrekapituloval plán přípravy Marek Sotona.
Stávající řešení stykové křižovatky nesplňuje požadavky na bezpečnost. Vlivem nevhodného uspořádání křižovatky jsou tam velmi časté dopravní
nehody. Na stavbě se bude podílet také město Lovosice, a to výstavbou protihlukové stěny. V sou-

časné chvíli se dokončuje majetkoprávní vypořádání, které předchází vydání stavebního povolení.
Starosta Lovosic Milan Dian využil koordinačního
setkání také k dotazům ohledně údržby stávajících
komunikací ve správě ŘSD ČR na území města. Za
jednu z priorit považuje jak vedení města, tak
Policie ČR zvýraznění okružní křižovatky na sjezdu
z dálnice D8 do Lovosic, kde je nutné co nejdříve
instalovat vhodné dopravní značení.

• • • Ve sportovní hale Chemik probíhají opravy • • •

V úterý 2. června začali pracovníci Technických služeb města Lovosice společně se svěřenci sportovního klubu házené Lovci Lovosice v rámci
rekonstrukce podhledu haly demontážní práce. Demontáž spočívala v odstranění 750 kusů kovových sedaček z ochozů haly a následném odvozu
pro jejich uskladnění. Staveniště bylo předáno 4. června firmě Sportovní podlahy Zlín, s.r.o., která vyhrála ve výběrovém řízení.

Rekonstrukce se týkají podhledu a veškerých
zařízení, která jsou nad podhledem. Současný stav
je nevyhovující a to jak z technologického, hygienického, estetického, tak hlavně z bezpečnostního
hlediska. Po demontáži podhledu dojde k revizi
veškerých zařízení instalovaných nad ním, jedná se
o elektrické rozvody, potrubí vzduchotechniky a
její technologie. Dále se zkontroluje stav střešní
konstrukce a jejích nosných prvků a kvality zatep-
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lení. Nově použité prvky a technologie byly navrženy s ohledem na současné platné normy týkající
se kvality prostředí. Jedná se převážně o osvětlení
haly, její akustiku a klimatizaci.
Součástí sportovního areálu je i otevřená plocha
mezi halou a krytým plaveckým bazénem. Vzhledem k tomu, že se jedná o nezastřešený prostor,
je využití omezeno počasím a také kvalita povrchu
odpovídá venkovním plochám. Nově je také do

tohoto prostoru navržena nafukovací hala včetně
technologie a položení nového víceúčelového
sportovního povrchu. Díky této hale se podstatně
zvýší možnosti pro trénink sportovců v Lovosicích.
Navýšena bude i kapacita šaten a hygienického
zázemí. Cena díla je cca 26 milionů korun včetně
DPH, spoluúčast města Lovosice je 30 % z ceny
díla, což je cca 7,8 milionů korun včetně DPH.
(bm, foto bm a archiv Lovci Lovosice)
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Odbory informují
Odbor životního prostředí
Město Lovosice třídí odpad a tím pomáhá
Lovosice již několik let spolupracují při třídění odpadu s autorizovanou
obalovou společností EKO-KOM. Každoročně díky občanům, kteří třídí, tak
šetříme energii a celkově přispíváme ke snižování uhlíkové stopy, což
dokladuje Osvědčení o úspoře emisí v roce 2019, kdy bylo díky recyklaci
využití papíru, plastů, skla, kovů, nápojových kartonů a dalších komodit v
rámci tříděného sběru a využití odpadů v systému EKO-KOM uspořeno
21,6 mil. GJ energie. To je zhruba tolik, kolik v průměru spotřebuje za rok
více než 332 tisíc domácností. V případě tolik diskutovaného globálního
oteplování přispěl systém tříděného sběru a využití odpadů EKO-KOM ke
snížení emisí o 922 540 tun CO2 ekvivalentu. ,,Na přiloženém Osvědčení
jsou uvedeny výsledky za rok 2019, kterých jste dosáhli ve vašem městě, a
tím přispěli ke zlepšení životního prostředí a snížení uhlíkové stopy,“ sdělila Martina Filipová, ředitelka oddělení regionálního provozu EKO-KOM,
a.s., která zároveň poděkovala městu a občanům za dlouholetou spolupráci a výborné výsledky.
(rys)

je stejně úsměvná jako představa, že přemnožené stavy zredukují vlci
nebo policejní odstřelovači. Narostou tak neúměrně škody na zemědělských a lesních porostech, zvýší se nehodovost na silnicích v důsledku
střetu zvěří s motorovými vozidly, černá zvěř se bude běžně přes den
pohybovat mezi lidmi v městských parcích. Když už stát pomáhá těm,
kteří byli pandemií postiženi, neměl by zapomenout ani na myslivce, jedinou skupinu obyvatelstva, jež se bez ohledu na politickou příslušnost,
stáří, vzdělání, zaměstnání a víru dobrovolně a na své náklady stará a
chrání majetek státu – zvěř, která je a musí zůstat součástí zdravého životního prostředí. Nebo nemusí?
Jan Scháno

Odbor tajemníka
Na úřadě je zprovozněn rezervační systém
Městský úřad nabízí možnost objednání se k vyřízení vašich záležitostí
v konkrétním čase, a to již od 15. června. V průběhu omezení vzniklých
vlivem pandemie a následně vyhlášením nouzového stavu se osvědčil
objednávkový systém, který město dlouhodobě plánovalo implementovat.
Přes internetové stránky města si tak od 15. června vytvoříte rezervaci k
rychlému vyřízení vašich záležitostí na přepážkách a od 1. července na
ostatní odbory v konkrétním čase a bez čekání.
Jeden termín je určen k vyřízení pouze jedné záležitosti pro jednu osobu,
takže pokud potřebujete vyřídit více záležitostí, musíte se objednat vícekrát. Termín si můžete rezervovat až na měsíc dopředu. Lidé, kteří se neobjednají, musí počítat s tím, že přednostně budou odbaveni ti, kteří rezervaci mají, a že v tu dobu, kdy úředník nikoho objednaného nemá, tak
nemusí figurovat na svém pracovišti. Výhody rezervace jsou, že neztrácíte
svůj čas čekáním, víte, kdy přijít, a člověk, který má rezervaci, má vždy
přednost.
Jak postupovat při vytvoření rezervace: nejprve zvolíte příslušný odbor, do
kterého spadá vaše záležitost, dále pak zvolíte konkrétní datum a čas, kdy
se chcete na úřad dostavit. Následně zadáte potvrzovací kontaktní údaje
(jméno, příjmení, e-mail a telefon). Poté vám přijde e-mail s potvrzením
vaší rezervace, ve kterém získáte čtyřmístný PIN, který použijete pro vyzvednutí pořadového lístku, a to nejdříve 10 minut před objednaným
časem a nejpozději 10 minut po něm, na dotykovém terminálu v budově
MěÚ (volba Objednaní klienti). Po vyzvednutí lístku budete vyvoláni na
přepážku. Detailní návod naleznete na webových stránkách města.

Odbor majetku a investic a Technické služby města
Kritická situace v odbytu zvěřiny – kam s ní?
Skutečnost, že COVID-19 zasáhne také produkci zvěřiny, málokdo ještě v
březnu letošního roku očekával. Celostátní útlum hospodářství a zejména
cestovního ruchu, zavřené restaurace a hotely však nečekaně razantně
zasáhly do odbytu zvěřiny. Nejprve došlo ke strmému pádu výkupních cen
a následně k celostátnímu uzavření prakticky všech výkupen zvěřiny, neboť pro ni rázem nebyl odbyt.
Produkce zvěřiny je vedlejším produktem mysliveckého hospodaření. Stát
ukládá myslivcům povinnost redukovat početní stavy zejména spárkaté
zvěře (prase, jelen, srnec, daněk, muflon), aby byly v přirozené rovnováze
se životním prostředím, tzn. úživností honitby. Tuto povinnost vyžadují
také zemědělci a lesníci z důvodů minimalizace škod působených zvěří na
zemědělských a lesních porostech. Myslivost je ale jediným odvětvím, ve
kterém stát nařizuje produkci, ale negarantuje její odbyt ani výkupní ceny.
Část produkce samozřejmě skončí v rodinách myslivců, ale to je pouze
zlomek, odhaduje se tak 5 % produkce, zbytek se prodává a tržby slouží
k úhradě těch nejdůležitějších nákladů, nájmu za honitbu, škod zemědělcům a lesníkům a nákupu krmiva pro zvěř na zimní období.
Zastavením výkupu však nastává uživatelům honiteb patová situace, ze
které není úniku. Myslivci mohou pouze volit méně špatnou variantu.
Přestat lovit a náklady na provoz honitby hradit z rodinných rozpočtů
s tím, že se zvěř může nekontrolovaně přemnožit, nebo lovit a zvěřinu
dodávat do kafilérií a za to samozřejmě zase platit z rodinných rozpočtů.
Teoreticky existuje ještě třetí cesta. Pomoci s odbytem může veřejnost,
neboť prodejní ceny zvěřiny jsou velice atraktivní a hluboce pod cenami
vepřového, hovězího i drůbežího masa. Obvykle začínají na úrovni 20 – 25
Kč za kg zvěřiny v kůži. Ale přímý prodej má plno byrokratických omezení.
Stát zakazuje myslivcům prodávat přímo veškerou produkci, pouze tzv.
malé množství, stát zakazuje myslivcům prodávanou zvěřinu tržně upravit,
ale kdo z občanů je schopen si například sele divočáka stáhnout a rozporcovat a někam zlikvidovat kůži a kosti? Uživatelé honiteb nemají ani vybudované skladovací a chladírenské kapacity… Pro představu v roce 2019
jenom na Lovosicku myslivci ulovili 922 prasat, 456 srnců, 203 daňků a
32 muflonů, což představuje produkci zvěřiny 40 – 41 tun.
Je zřejmé, jak se bude situace vyvíjet, když stát nepomůže. Rodinné rozpočty myslivců tak velký zásah nezvládnou. Omezí se proto lov pouze na
to množství, na které budou mít myslivci odbyt, objednávky. Razantně tak
narostou početní stavy zejména černé zvěře, které nemusí být již následně
zvládnutelné redukovat lovem. Vždyť myslivost je ve většině honiteb provozována jako volnočasová aktivita obyvatel a představa, že myslivci stráví
celou svou dovolenou od rána do rána a za každého počasí pouze lovem,

červenec 2020

Dle harmonogramu byla spuštěna již třetí etapa realizace centrálního
energetického managementu pro město Lovosice. Rozšíření telemetrie se
týkalo převážně sportovišť a dále areálu Technických služeb a hřbitova.
V rámci sportovišť je hlídáno přes 130 měřidel, areál technických služeb je
osazen 12 měřidly a hřbitov 4 měřidly.
Dále byla dokončena oprava chodníku u parkoviště ul. Wolkerova. Pracovníci technických služeb odstranili letitý popraskaný a značně poničený
asfaltový chodník a během tří týdnů položili zámkovou dlažbu a obrubníky v celkové délce přes 115 metrů a v šířce cca 2 metry. Zcela hotový
chodník je nyní dotvářen úpravou okolních zelených ploch.
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Město
Šest dní lidé obdivovali jedinečnou expozici legiovlaku na nádraží v Lovosicích

Je tomu právě 100 let, co se poslední vojáci československých legií navrátili po cestě doslova kolem světa
do mladé republiky. Unikátní výstava
na kolejích přibližuje historii vzniku a
několikaletého úsilí československých
legií – tedy vojenského uskupení,
které bojovalo v rámci první světové
války na území Ruska (ale též Francie,
Itálie) o samostatnost českého státu
a poté o návrat do vlasti z Vladivostoku.
K historickým faktům je třeba doplnit, že legie vznikaly v rámci cizích
armád (ve Francii např. v rámci cizinecké legie) a do nich dobrovolně
vstupovali naši vojáci, aby mohli
bojovat proti Rakousku - Uhersku. Ti
se rekrutovali z řad zajatců, kteří na
frontě přebíhali často po celých oddílech, nebo též z českých přistěhovalců, kteří již před vypuknutím války
odešli do Ruska či Francie za výdělkem nebo v těchto zemích už déle
žili v krajanských komunitách.
Legiovlak se skládá ze 14 zrekon- které představují ešalon, tj. vojenský legionářů přepravily v letech 1918 struovaných historických vagonů, vlak. Těmito vlaky se desetitisíce 1920 napříč Ruskem po transsibiřské

Město Lovosice oslaví 420 let trvání

Ves Lovosice vystřídala ve středověku mnoho majitelů. V roce 1143 v
době vlády krále Vladislava I. (původně knížete Vladislava II.) patřila
Strahovskému klášteru. V r. 1251 byla obec spolu s dalšími prodána duchovnímu řádu cisterciáků z kláštera
Mariazell v Altzellu u Míšně. Dalšími
majiteli byli páni ze Vchynic, páni z
Kladna a pánové ze Šlejnic. Poté, co
se šlejničtí dostali do dluhů, odkoupil od nich v r. 1574 tehdy ještě
úplně české Lovosice Jan z Valdštejna.
Pánové z Valdštejna se rozhodli
získat pro své nové vlastnictví co
možná nejvíce výhod. Již v r. 1575 se
pokusil Jan z Valdštejna získat pro
Lovosice povýšení na městečko, ale
neuspěl. Po smrti svého otce se stal
v roce 1598 majitelem Lovosic Adam
ml. z Valdštejna, komoří a rádce
císaře Rudolfa II. Adam využil svého
vlivu na císaře Rudolfa, který žil
dlouhá léta na Pražském hradě, a
prosadil, že ves Lovosice byla císařským dekretem - majestátem čtvrtého července 1600 povýšena na město s právem týdenních pátečních
trhů.
Majestát byl napsán česky. Zároveň
město obdrželo právo používat
pečeť s městským znakem (hradba s
dvěma věžemi a otevřenou branou
se lvem - barvy modrá (azurová) a
žlutá (zlatá). Je zajímavé, že žádost o
povýšení byla podána teprve 22.
června 1600; vyřízena byla tedy s
maximální možnou rychlostí. Žádost
byla možná předjednána nebo - že
by úplatek? Originál majestátu je

uložen v litoměřickém archivu.
Tehdy měly Lovosice přes 100 domů, tj. asi 500 - 700 obyvatel. Valdštejnové, kterým Lovosice za svůj
úspěch vděčily, zůstali majiteli města
do r. 1655, kdy Karel z Valdštejna
prodal lovosický zámek a 13 okolních vsí hraběnce Sylvii Kateřině
Černínové. Když se o císařském dekretu dozvěděli litoměřičtí konšelé,
vzbudilo to u nich závist a ihned
začali usilovat o to, aby císař své
rozhodnutí zrušil, neboť prý bylo
porušeno staré mílové právo. Mnoho úplatků putovalo z Litoměřic do
Prahy (sudy vína, ryby aj.), ale spor
byl neustále protahován (jednou se
nedostavil Valdštejn, podruhé chyběl obhájce, potřetí člen rozhodčí
komise; už tehdy soudy řádně nefungovaly).
Spor s litoměřickými se vlekl 15 let,
stál Litoměřice mnoho peněz i zlosti,
až konečně v r. 1615 vydal královský
komorní soud rozsudek, v němž
privilegium lovosických občanů potvrdil a Lovosice zůstaly městečkem i
nadále. Od té doby se pravděpodobně traduje i jistá rivalita mezi
oběma městy.
Lovosice tedy oslavily v magickém
roce 2000 čtyři sta let od svého
povýšení na město; hlavní oslavy
byly tehdy soustředěny do období
24. červen - 2. červenec. Součástí
byly i další doprovodné akce. Letošní oslavy byly plánovány obdobným
způsobem, kvůli koronaviru však
dochází k přesunutí termínu na podzim a celková koncepce bude mnohem skromnější.
(hz)

Farní charita hledá byty k pronájmu
Farní charita Lovosice hledá byty k dlouhodobému pronájmu. Rádi bychom
si pronajali byty o velikosti 1+1 až 3+1, přímo od majitelů, bez realitní
kanceláře v Lovosicích a okolních obcích. Své nabídky můžete sdělit
prostřednictvím e-mailu: petr.urban@fchlovosice.cz, nebo na telefonním
čísle +420 777 077 768. Děkujeme za nabídky.
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magistrále a průjezd si často musely
vynutit bojem. Legiovlak se skládá
z vozů polní pošty, obytného, velitelského, štábního, obrněného, prodejního, krejčovského, kovářského (zrekonstruovaného na Slovensku) a
dvou plošinových vozů. Všechny jsou
vybaveny mobiliářem i originálními
exponáty, panely s fotografiemi a
provázeny legionáři v dobových
stejnokrojích.
Je nutné zmínit, že československá
armáda vlastně vznikla dříve než
československý stát. Existence čs. legií byla ovšem jedním z nejpádnějších argumentů pro mezinárodně
politické uznání práva Čechů a Slováků na samostatnost.
Důmyslnost, bojová pohotovost,
flexibilita legiovlaku, ale hlavně oddanost, národní uvědomění, disciplína, bratrství legionářů a čest - to je
to, co dnešního člověka musí nejen
zaujmout, ale donutit uvědomit si
cenu zmíněných hodnot, díky kterým
tito lidé vybojovali naši současnou
existenci.
(rys, foto archiv)

Všechny bazény na koupališti
jsou napouštěny vodou z vrtu
Venkovní koupaliště zahájilo sezonu ve středu 24. 6. Od roku 2016,
kdy bylo po povodních opětovně
otevřeno, se jeho zázemí a komfort
každoročně zlepšuje. Letos jsou
v areálu vybudovány nové elektro
antoníčky pro bezpečnější provoz
při pořádání různých akcí.
Jako v minulých sezonách bude
možné si za 50,- korun na celý den
zapůjčit plastová polohovatelná
lehátka. Zájemci si mohou objednat
také beachvolejbalové hřiště. Pronájem je 100,- Kč na hodinu a lidé si

ho mohou zamluvit od 7 do 21 hodin na telefonu 733 713 173. Hřiště
má profesionální parametry o rozměrech 22 x 12 m, samotná hrací
plocha na beachvolejbal je 16 x 8 m.
Sloupky na síť jsou odnímatelné,
díky čemuž se hřiště dá využít i na
jiné sporty, jako je například plážový
fotbal nebo házená. Vstupné se
oproti minulé sezoně nezměnilo –
50,-/25,-, stejně tak provozní doba
9 – 19 hod. Významnou změnou,
která se týká úspory, je napouštění
všech bazénů vodou z vrtu.

• • Konec školního roku a poděkování • •
, Letošní školní rok končí, a tak bych
touto cestou ráda poděkovala všem
učitelům, asistentkám pedagoga,
vychovatelkám i uklízečkám za jejich
skvělou celoroční práci. Milí kolegové, moc děkuji. Ještě je mou povinností zveřejnit dopis adresovaný
mně od rodiče žáků páté třídy. Mamince, která dopis napsala, děkuji za
její milá slova a jsem velice ráda, že
takto ocenila přístup a práci paní
učitelky třídní a přijala jsem ho jako
dárek k 130. výročí založení naší
školy. Jarmila Višňovcová, ředitelka 1. ZŠ
Vážená paní ředitelko,
chtěla bych touto cestou a Vaším
prostřednictvím poděkovat a pochválit práci paní učitelky Jany Chlupsové. Moje děti právě končí 5. třídu a
měly to štěstí, že je učila právě tato
učitelka. Celých pět let bylo naprosto
skvělých. Děti se těšily do školy, naučily se nejen to, co je v osnovách, ale
i spoustu jiných, pro život praktických
věcí. Velice oceňuji přístup paní učitelky k předávání informací – vše
bylo pro děti srozumitelné a činěno
zajímavou a zábavnou formou. Čeho
si velice vážím je i to, že je paní uči-

telka vedla k samostatnosti, učila je
pomáhat druhým, respektovat ostatní a myslím si, že z celé třídy udělala
dobrý tým.
Myslím, že i během letošního roku,
který byl pro vás ve školství obzvlášť
náročný, zvládla situaci více než
skvěle. Měla jsem možnost vidět její
on-line výuku a bylo to výborné. Vše
precizně připravené - výuka, soutěže,
úkoly… Děti se nemohly on-line
vyučování dočkat. Díky paní učitelce
jsme vždy věděli, co a jak máme
dělat a celou situaci, kdy se děti učily
doma, jsme byli schopni bez problémů zvládnout.
Na paní učitelce je vidět, jak ráda
s dětmi pracuje a jak ji práce baví. A
to je skvělé! Pro děti to bylo parádních pět let. Věřím, že i díky tak skvělým začátkům budou mít kladný
vztah ke škole a učení i nadále. Nedělám to často, ale myslím si, že v
tomto případě je důležité, se s Vámi
o tyto pozitivní zkušenosti s paní
učitelkou podělit. Její práci bych
určitě ocenila na jedničku s hvězdičkou a pochvalou k tomu. Moc bych
Vám a Vaší škole přála jen takhle
skvělé pedagogy.

LOVOSICKÝ DNEŠEK

Kultura
8. ročník Litoměřických svátků hudby
bude o jeden den zkrácený
28. a 29. 8. jsme chtěli v Litoměřicích v jezuitském kostele Zvěstování
Panně Marii a 30. 8. v Lovosicích
v kostele svatého Václava tohoto
roku uspořádat již osmý ročník festivalu Litoměřické svátky hudby v
plném rozsahu tak, jako v předchozích letech. První koncertní den se
vám měli představit Pražští komorní
sólisté v čele s houslovým koncertním mistrem Janem Mráčkem a
dirigentem Radkem Baborákem.
Tento koncertní večer jsme museli s
ohledem na nedostatek finančních
prostředků způsobený koronavirovou krizí zrušit. Nechtěli jsme však
rušit celý festival, jako to dělají některé velké festivaly v Česku i v zahraničí. Kontinuita jednotlivých ročníků je pro nás důležitá. Z tohoto
důvodu vám nyní předkládáme
informace o upraveném programu.
Druhý koncertní večer 29. 8. od
19 hodin bude věnován našim zdravotníkům – čestným hostům - jako
poděkování za jejich obětavou práci
v době pandemie. Měli jsme připraveno provedení Mozartova slavného
Requiem se čtyřmi operními pěvci a
se sborem. S ohledem na pomalu
končící krizovou situaci způsobenou
COVIDEM-19 jsme se rozhodli ve
stejném obsazení, ale bez pěveckého sboru zvolit optimističtější program. Můžete se těšit na krásný
operní gala večer, kterým vás slovem
provede moderátor Jiří Vejvoda.
Nejdříve vám houslový mistr Václav
Hudeček zahraje skladbu J. S. Bacha
pro housle a orchestr a následně

Plzeňská filharmonie s dirigentem
Tomášem Braunerem doprovodí
Barboru Řeřichovou Pernou – soprán, Václavu Krejčí Houskovou – alt,
Martina Šrejmu – tenor, Jana Šťávu –
bas. Tito sólisté vám zazpívají krásné
árie ze slavných oper W. A. Mozarta, C. Sainta - Saense, V. Belliniho,
C. Gounoda, J. Offenbacha, G. Verdiho, G. Pucciniho a G. Rossiniho.
Třetí koncertní večer 30. 8. od
19 hodin se bude konat v Lovosicích
a bude zařazen mezi akce organizované městem Lovosice k oslavám
420 let od založení města. Vystoupí
zde již podruhé známý a sympatický
houslový virtuóz Václav Hudeček,
který za doprovodu vynikajícího komorního tělesa Barocco sempre
giovane zahraje krásné skladby vrcholného baroka. Velkým zážitkem
bude rovněž vystoupení koncertního
varhanního mistra Pavla Svobody,
který získal řadu ocenění včetně
laureáta soutěže Pražské jaro. V roce
2016 získal za 2. místo titul Bachpreisträger v prestižní mezinárodní soutěži v Lipsku. Je držitelem řady dalších prestižních cen.
Záštitu nad 8. ročníkem Litoměřických svátků hudby převzal Jan
Baxant, 20. biskup litoměřický. Náš
spolek Musica et Educatione by rád
vyjádřil všem, kteří se organizačně i
finančně podílejí na realizaci tohoto
ročníku, velké poděkování.
Podrobné informace o programu
najdete na webových stránkách
www.mkz-ltm.cz.

CK LOVOš zachraňuje rockovou
tradici v Lovosicích

I letos se obyvatelé Lovosic mohou
těšit na rockový festival, který má
v našem městě dlouholetou tradici.
Letošní rockový festival v Lovosicích
však přináší dvě zásadní změny.
Tou první je změna jména. Původní
název Altros Rockfest byl dehonestován praktikami jeho bývalých organizátorů, kteří mj. přesunuli tradiční lovosický festival do Roudnice
nad Labem. Jejich praktiky zahrnovaly dokonce odrazování kapel i
návštěvníků od účasti na festivalu v
Lovosicích s odkazem na politický
podtext, což vedlo k podněcování
nenávisti a poškozování naší práce i
jména.
Zdůrazňujeme, že CK LOVOš je
apolitická instituce, nepolitizujeme
kulturu. Odmítáme, aby naše jméno
bylo zneužíváno k politickým přenicím a nálepkování. CK LOVOš má
jasný cíl. Tím je uspořádat festival
plný skvělé hudby pro všechny milovníky rockové hudby, a to právě
zde, v Lovosicích. Proto zakládá tra-

dici novou - 1. ročník LOVO Rockfestu, který už z Lovosic nikdo neodveze.
A druhá změna? Tou je pestřejší
dramaturgie, díky níž má nový LOVO
Rockfest potenciál překonat hranice
našeho regionu. Přijďte nás podpořit
a sami se přesvědčit. Těšit se totiž
můžete na kapely: Sto zvířat, Gaia
Mesiah, -123min., Dirty Blondes,
Dukla Vozovna, Locomotive, Loco
Loco, Satisfvcktion, Magma Hotel,
Curlies a Lake Stopper. Celý festival
zakončí ikonické songy kapely
Nirvana v podání Nirvana Czech
Tribute Band - In The Name Of
Cobain. Program doplní fotbálky,
pivní soutěže a velmi žhavá fire
show BoomCats. Sledujte také naše
facebookové stránky, kde se dozvíte
o festivalu mnoho dalších informací.
Těšíme se, že se 10. a 11. 7. 2020
společně na Osmičce v Lovosicích
sejdeme a užijeme si 1. ročník LOVO
Rockfestu!
Vaše Centrum kultury LOVOš

Manželé Kuldovi, Musica et Educatione

Poděkování

Redakce LD děkuje za laskavé zapůjčení materiálů
k článku o panu Švehlovi, a to Jitce a Lucii Švehlové
a rodině Zuziakových.

červenec 2020
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Školy

Výuka na 1. ZŠ během mimořádného opatření
Jsou tomu již více než čtyři měsíce,
co se všechny školy zcela uzavřely
veřejnosti z důvodu mimořádného
opatření Ministerstva zdravotnictví.
Od té doby až do současnosti probíhá výuka žáků převážně online. Výjimku dostali deváťáci, kteří se směli
vrátit do lavic již 11. května z důvodu
přípravy na přijímací zkoušky středních škol. Dále pak žáci prvního
stupně, kteří přicházeli do budovy
od 25. května. Děti opakovaly a procvičovaly učivo doma probírané i
právě nové. Také s využitím tabletů a
počítačů. Některé třídy se rozhodly
pro výuku v terénu na Lovoši či Milešovce.
Nakonec byl 8. června povolen
vstup do školy v omezeném režimu
také žákům ze zbylých ročníků. Samozřejmě pouze za podmínky, že
budou dodržovat přísně stanovená
hygienická pravidla. Mezi ně patřilo
nošení roušek po celou dobu jejich
přítomnosti v budově školy, dezinfekce rukou při příchodu do školy a
rozestupy mezi žáky. Maximální
počet žáků v jedné třídě byl omezen
na 15, přičemž byl předem stanoven
zasedací pořádek, který se neměnil.
Všichni žáci se museli zdržovat na
svých místech i o přestávkách, aby
bylo zamezeno jakémukoli riziku při
kontaktu s ostatními.
Od druhého červnového týdne se
brány školy otevřely také žákům
z dalších ročníků. Ani v jejich případě
však nebyla poskytována běžná
výuka. Žáci se po předchozí domluvě
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dostavovali individuálně na konzultace se svými vyučujícími, se kterými
mohli probrat učivo předkládané
během online výuky nebo své výkony při plnění domácích úloh. Také
oni museli při svém příchodu do
školy dodržovat stejná hygienická
pravidla jako žáci z devátých tříd a
předkládat také čestná prohlášení o
bezinfekčnosti. Po jejich odchodu ze
školy byla vždy celá místnost, ve
které se konzultanti zdržovali, vydezinfikována a připravena na příchod
dalších žáků. Zájem o konzultační
hodiny byl poměrně velký.
Od 15. června se všichni žáci školy
dostavovali do školy také za účelem
výměny starých učebnic za nové.
S jejich přítomností je samozřejmě
počítáno také na konci školního roku

při předávání vysvědčení.
V době, kdy se náhle ze dne na den
musely uzavřít školy, vyvstala naléhavá potřeba vyřešit otázku, jakým
způsobem budou děti dále vyučovány. Situace byla ještě tehdy značně
nepředvídatelná a nedalo se přesně
odhadnout, jak dlouho potrvá. Způsob výuky se proto během tří měsíců
mimořádného opatření pozvolna
měnil. Základním komunikačním
prostředkem mezi školou a žáky byl
už od počátku systém Bakalář, který
škola běžně využívá jako třídní knihu
a zároveň i jako žákovskou knížku.
Jsou zde tedy zaznamenána témata
vyučovacích hodin, absence žáků,
udělené známky, případně poznámky atd. Prostřednictvím systému
Bakalář lze navíc udržovat písemný

kontakt jak s rodiči, tak i žáky a používat jej také jako e-mailovou
schránku. Řada rodičů byla zvyklá
tento systém využívat již před uzavřením škol. Právě tento aspekt zmíněného systému, který lze nahrát
také jako aplikaci do mobilu, umožnil efektivní využití v době mimořádného opatření nejspolehlivěji. Vyučující zadávali do Bakalářů úkoly,
které měly děti doma vypracovat, a
poskytovali studijní materiály a rady.
Následně žáci posílali své splněné
úkoly učitelům opět přes Bakaláře
zpět.
Za tři měsíce mimořádného opatření si učitelé i žáci našli vlastní cestu,
jak zadávat a rozesílat úkoly, a hlavně, jak vyučovat. Vedle Bakalářů se
jako komunikační prostředky osvědčily též klasické e-maily, a dokonce i
známé sociální sítě a programy jako
Skype, Facebook Messenger, WhatsApp anebo Instagram. Škola navíc
postupem času nabídla svým žákům
práci přes Microsoft Teams, kde se
lze s žáky dorozumívat nejen prostřednictvím chatu, ale také lze
uspořádat video výuku, popřípadě
video schůzku s rodiči.
Ti žáci, kteří neměli přístup k internetu, pak měli možnost individuální
domluvy s každým učitelem, který
stanovil alternativní pravidla pro
odevzdávání splněných úkolů. Předávání úkolů probíhalo před školou
nebo na jiných místech ve městě.
Nejednou se stalo, že učitel vhazoval
úkoly i do schránky. Petra Konupková

LOVOSICKÝ DNEŠEK

Sport

SKR Sport Union vybojoval po pauze 33 medailí

Poslední soutěž letošní sezony ovlivněné karanténou i nepřítomností řady soutěžících absolvovali závodníci SKR Sport Union v karate mládeže v Praze.
Na poháru TKF (tradiční karate Fudokan) startovalo 24 členů klubu v disciplínách kata a kihon kumite. „Protože nebyla příliš silná konkurence, podařilo se
nám stát na stupních vítězů poměrně často. Vybojovali jsme celkem 33 medailí (15 zlatých, 12 stříbrných a 6 bronzových). Svou šanci využili i úplně začínající závodníci, kteří se nebáli bezpečnostních a hygienických opatření a na soutěž se přihlásili,“ uvedl vedoucí výpravy Josef Rajchert, který jako trenér
zájem o účast na soutěži podpořil. Mezi zlatými medailisty se skvělými výkony předvedli zejména Štěpán Mička, Nikola Pracnová nebo Miroslav Kučera.

Cyklistické závody se povedly, letos budou závodit i muži

Starší obyvatelé Lovosic ještě pamatují, že cyklistika byla nedílnou součástí sportovního dění v našem městě. Na původní organizátory neměl
řadu let kdo navázat, a proto se cyklistika na více než 10 let zcela vytratila z našich ulic. Až v loňském roce se
sešla skupina lidí, která se rozhodla
vrátit cyklistický sport do povědomí
našich občanů i fandů. S touto myšlenkou byl založen cyklistický klub CK
JH Lovosice, který se snaží navázat na
dlouholetou tradici tohoto sportu.
V loňském roce se podařilo uspět u
Českého svazu cyklistiky, který dal
„zelenou" k uspořádání l. ročníku
Kritéria nadějí. Tento závod, jenž
proběhl jako součást Českého poháru v silniční cyklistice mládeže a žen
pro rok 2019, byl úspěšný nejen po
stránce sportovní, ale i společenské.
Jako hosté se této významné spor-

tovní události zúčastnili slavní cyklisté J. Smolík, J. Daler, P. Doležel a
další. Na základě úspěchu výše zmíněné akce se i pro letošní rok rozhodl Český svaz cyklistiky zvýšit podporu tohoto závodu a to nejen materiálně, ale i po stránce sportovní s tím,
že se poprvé představí na tomto pro
Lovosice tak významném závodě i
kategorie mužů. Pro příští rok již
dnes připravuje CK JH Lovosice nejen
III. ročník Kritéria nadějí, ale má i
příslib od Českého svazu cyklistiky na
uspořádání mezinárodního mistrovství České republiky. Veškeré tyto
úspěchy našeho cyklistického klubu
jsou možné jen díky velké podpoře
vedení města, jmenovitě pak starosty
Milana Diana, místostarosty Vladimíra Šumy a dalších zástupců města
Lovosice.
Jaroslav Harvánek,
předseda klubu CK JH Lovosice, foto tuc

Lovosičtí Vazouni zdolali Mount Everest a pomohli tím dobré věci

Lovosický spolek s názvem Klub Vazounů, z. s., se
sídlem v Lovosicích, se připojil k výzvě České olympijské nadace a rozhodl se zdolat výšku Mt. Everestu
formou štafetového výjezdu na místní ikonický vrch
Lovoš. Klub tak zároveň podpořil možnost sportování dětí, kteří se potýkají s nedostatkem peněz. Zakoupením startovních čísel klub vybral 3 000 korun
ve prospěch této nadace.
Samotné zdolávání výšky 8 848 m n. m. začalo
v sobotu 6. června v 6 hodin ráno startem prvního
člena štafety a poslední výškové metry byly, téměř
přesně podle předpokladů, zdolány v 19 hodin večer. Start i cíl jednotlivých výjezdů byl u Černodolského mlýna v Oparenském údolí. Celkem se štafety
zúčastnilo 12 členů klubu, z nichž někteří vyjeli na
Lovoš v rámci toho štafetového výjezdu během dne
vícekrát.
Členové klubu se celý měsíc na tento pokus poctivě
připravovali a nakonec si všichni vzájemně pogratulovali ve virtuální nadmořské výšce 8 848 m n. m.
nejen ke sportovnímu výkonu, ale především k tomu,
že napomohli dobré věci. Radek Vincík, Klub Vazounů
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Joachimsthaler a Šuma vyhráli závod v Církvicích
Po dlouhé sportovní výluce se konal odložený závod Jarní cena Labe. Pořadatelem byl Jachetní oddíl Duchcov.

Všichni se moc těšili, počasí ale nebylo zrovna
ideální. Známá trať na Labi v Církvicích se stala
díky povětrnostním podmínkám velmi obtížnou. Silný vítr byl příčinou roztrhání několika
plachet, a dokonce vážných kolizí lodí. Příroda
tak prověřila souhru a schopnosti všech posádek. Účastnilo se devět lodí, z nichž nejlépe si
vedli Ivo Joachimstahler a Stanislav Šuma z ASK
Lovosice, kteří si odvezli první místo. Druzí byli
Kučerovi z Chemičky Ústí a třetí Petr Berg a
Pavel Rešl z VS Duchcov. Dále bodovali za barvy
města Lovosice manželé Pouvovi na páté příčce.
V minulém měsíci se konaly další závody. Regatu pod názvem Memoriál Ladislava Gottelta
tradičně pořádal lovosický Yacht Club. Akce se
konala na Píšťanském jezeře a účastnilo se
16 posádek. Počasí bylo tentokrát bez chyby a
lovosický Yacht Club díky velké účasti obsáhl ve
výsledkové listině celé spektrum. Vítězné vavříny si ovšem odvezli Zalabákovi z oddílu Chemička Ústí. Lovosickým ale patřilo druhé (otec a Nahoře závody v Lovosicích, vlevo uprostřed vítězové z Církvic, vpravo uprostřed a dole závody
syn Novotní a D. Tesař) i třetí místo (Müller, na Píšťanském jezeře.
Grusser). Pátou příčku obsadili Janda a Procházková, sedmou Joachimsthaler a Šuma. Na devá- s Drašnarem a dvanáctí Jakubcovi.
dobrý vítr a tolik potřebný kus štěstí.
(rys, foto Novotný, Tesař)
tém místě skončili Pouvovi, jedenáctí byli Bázler Do dalších soutěží přejeme našim jachtařům
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Klub vodáků v Lovosicích a něco málo z historie
Leckdo už o nás slyšel nebo viděl trénovat naše posádky na Labi, či dokonce prošel členskou vodáckou základnou. Pro ty, co ještě vůbec nevědí,
čím je klub vodáků v Lovosicích, máme nástin toho, kdo jsme a co jsme byli….

Vznik loděnice
Rudolf Holanec, zakladatel našeho klubu vodáků, začínal v Yacht
Clubu v Lovosicích, který tehdy
působil u přívozu. Pan Holanec po
neshodě s Yacht Clubem šel vlastní
cestou a zasloužil se o založení
klubu vodního motorismu a branného vodáctví. Na místě stávající
vodácké loděnice byl dříve přístav
pro šífy, kde se nakládal písek. Po
zrušení přístavu vznikla v oblasti
divoká skládka. Tento pozemek
dostal do trvalého užívání automotoklub Svazarmu. Pan Holanec se
dohodl s automotoklubem o výměně pozemku u Benziny, který
dostal k založení klubu branného
vodáctví a vodního motorismu.
Se stavbou prvotní loděnice se
začalo kolem roku 1958. Tehdy
loděnici tvořily tři dřevěné boudy
(klubovna a dvě skladovací boudy kůlny). Kolem roku 1976 byly prvotní boudy zbořeny a vznikala
nová loděnice. V průběhu dalších
let se loděnice upravovala a rozšiřovala za svépomoci členů klubu.
Po revoluci se stal jeho předsedou
Jindřich Chramostil. Roku 1996
začala fungovat klubová hospoda.
Výhoda i nevýhoda loděnic je, že
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stojí u vody. Při povodni 2002 došlo k nejhoršímu období, kdy loděnice s hangárem nevydržela nápor
vody. Zůstala jen přední část boudy (viz fotografie). Po hrůzném
roce 2002 se začalo od začátku.
Nově postavenou loděnici nenechaly odpočinout další povodně v
letech 2006, 2009, 2011 a další
velká roku 2013, kdy hladina sahala

znovu po střechu loděnice.
Sportovní činnost
První závody na sportovních rychlostních pramicích se jely v roce
1954 v Žilině na Váhu. První mistrovství Československé republiky
se konalo v roce 1957. V průběhu
let se proměnily lodě z dřevěných
na laminátové a branné disciplíny

(hod granátem apod.) se vyškrtly. V
současné době se soutěží ve vodáckém pětiboji. Pětiboj zahrnuje
sjezd (8 km - 15 km), střelba ze
sportovních vzduchovek, slalom,
sprint a plavání. Závody se jezdí po
celé ČR a pro svoji náročnost trvají
celý víkend. V klubu máme žákovské i juniorské posádky, které obsazují medailové pozice. Na výherních postech se stále udržuje i
posádka žen.
Mimo pohárové závody se účastníme mezinárodního Krumlovského maratonu a Východočeského
maratonu. Posádka juniorů, mimo
pramičkářské závody, jezdí na raftová soustředění do Roudnice nad
Labem. Každý rok se uskuteční
soustředění v létě i v zimě. V zimě
udržujeme kondici v bazénech,
tělocvičnách a pomocí turistických i
běžkařských tréninků.
Přejeme všem sportovcům, aby
příští rok byl takový, jak má být.
Těšíme se na všechny konané pohárové závody, mistrovství, maratony a soustředění. Jeden z pohárových závodů 2021 budeme pořádat i v Lovosicích. Ahoj.
Lenka Černá Joachimsthalerová,
foto archiv klubu
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Informace
Vybrané zásahy Městské policie Lovosice
(období od 16. 5. do 15. 6. 2020)

Ukládání odpadu mimo vyhrazená místa
Prostřednictvím kamer městského dohlížecího systému jsme zjistili hned
čtyřikrát ukládání odpadu mimo vyhrazená místa v ulici Zámecká, a to
12. 5. v 14:10, 22. 5. v 20:00, 2. 6. v 12:10 a 3. 6. v 8:00 hodin.
Nedovolené lovení ryb
18. 5. v 18:00 hodin a 19. 5. v 15:40 hodin jsme v prostoru U Zdymadel
řešili nedovolené lovení ryb.
Spolupráce s Policií ČR
19. 5., 3. 6., 9. 6. jsme v rámci spolupráce s Policií ČR na žádost Obvodního
oddělení Lovosice poskytovali záznam z kamer městského dohlížecího
systému. 12. 6. v 14:15 hodin jsme s Policií ČR řešili v ulici Wolkerova verbální napadání mezi osobami a 12. 6. v 15:40 hodin jsme na žádost
Policie ČR prověřovali v ulici Terezínská oznámení o uzamčeném dítěti
v zaparkovaném motorovém vozidlu.
Poskytnutí pomoci
21. 5. v 15:30 hodin jsme poskytovali v ulici Kmochova pomoc muži, 28. 5.
v 10:30 hodin v ulici 8. května ženě a 28. 5. v 16:00 hodin v ulici Žižkova
muži. Všichni byli následně transportováni do nemocnice v Litoměřicích.
8. 6. v 9:45 hodin jsme řešili případ dezorientované ženy. Podařilo se nám
zjistit, že jde o klientku Centra sociální pomoci Litoměřice, kam byla následně předána. 4. 6. v 18:00 hodin jsme v ulici Osvoboditelů pomáhali
občanovi s nastartováním jeho motorového vozidla a 15. 6. v 9:00 hodin
jsme poskytovali pomoc paní, která upadla v podchodu u Besedy.
Poškození stromů a grilovacího místa
21. 5. v 10:20 hodin jsme v ulici Purkyňova řešili poškození veřejného grilovacího místa a několika zde vysázených stromků.
Poškození travnaté plochy
25. 5. v 13:20 a 28. 5. v 9:15 hodin jsme v ulici Wolkerova řešili poškození
veřejné travnaté plochy parkujícími motorovými vozidly.
Nedovolené odstavení vozidel
V první polovině června jsme řešili hned sedm nedovolených odstavení
vozidel. 3. 6. v 10:40 to byl v ulici Vodní Peugeot, 3. 6. v 12:20 v ulici Tovární Proton, 9. 6. v 8:35 v ulici Terezínská Renault, 9. 6. v 8:50 v ulici Příčná
Ford. 10. 6. v 8:50 v ulici U Nadjezdu Seat, 10. 6. v 8:30 v ulici U Nadjezdu
Mazda a 12. 6. v 8:55 hodin v ulici Wolkerova Citroen. Důvodem bylo uplynutí časové lhůty platnosti technické prohlídky.
Narušení občanského soužití
16. 5. v 18:45 hodin jsme řešili v ulici 28. října u DPS verbální napadání
osob.
Zajištění vozidla
2. 6. v 18:20 jsme řešili v ulici Okružní otevřené okno u zaparkovaného
motorového vozidla tov. značky Škoda. Podařilo se kontaktovat majitele,
který si vozidlo zajistil.
Zajištění stříkaček
3. 6. v 17:20 hodin jsme v objektu bývalé olejny zajistili větší množství použitých injekčních stříkaček.
Rušení nočního klidu
7. 6. v 00:10 hodin jsme na žádost Policie ČR řešili u nádraží ČD žst. Lovosice rušení nočního klidu a znevážení postavení úřední osoby. Další rušení
nočního klidu jsme řešili 14. 6. v 02:40 hodin v ulici Krátká, 30. 5. v 00:50
hodin v ulici Sady pionýrů, 16. 5. v 23:40 hodin v ulici Kostelní. 18. 5. jsme
pak od 22:15 hodin do ranních hodin řešili s Policií ČR rušení nočního klidu
v jedné ze zahrádek u čerpací stanice MOL.

Eva Baboráková je v semifinále
soutěže Maminka roku
Rozhodli jsme se tentokrát uvést v našem periodiku rozhovor
se zajímavou osobností. Nejedná se však o umělce, herce
ani podobnou celebritu, ale o naši spoluobčanku Evu Baborákovou,
která díky své vůli zvítězila nad krutým úderem osudu a po nemoci
se vrátila zpět do života. A nejen to, sama pracuje jako zdravotní
sestra a stará se s partnerem o dvě děti. Její příběh si můžete přečíst
na www.maminka.cz

Účastníte se celostátní soutěže
Maminka roku, můžete našim
čtenářům přiblížit, oč v soutěži
jde?
Jde o příběhy maminek, které se
dostaly do složité životní situace, to
jest například domácí násilí nebo
vychovávají od narození děti samy a
nebo zvládají běžný život třeba s
dítětem, které má nějaká omezení
nebo jiné zdravotní problémy. Jiné
maminky jako samoživitelky začaly
například podnikat a zvládají jak to,
tak i starání o rodinu a zastanou tam
i tu roli tatínka.
Kdo Vás přihlásil nebo od koho
jste se o soutěži dozvěděla?
Já jsem se o této soutěži dozvěděla
už před dvěma lety, kdy byl první
ročník soutěže, ale nenapadlo mě se
přihlásit, až v loni se o této soutěži
dozvěděl lékař Jan Pajerek, který se
o mě staral v roce 2005, kdy jsem
onemocněla meningokokem a od
toho roku se stal mým členem rodiny i s celým kolektivem dětského
JIPu v Masarykově nemocnici v Ústí
nad Labem.
Jaké byly podmínky účasti? Dočetla jsem se, že v soutěži jsou tři
kategorie: hrdinka, podnikatelka
a blogerka.
Podmínky v soutěži byly takové, že
jste musela napsat svůj medailónek,
se kterým se chcete uvést v konkrétní rubrice, další podmínky účasti
nebyly. Ano, jsou zde tři kategorie,
do kterých vybírala porota deset
příběhů a pro tyto příběhy můžete
hlasovat. Některé jsou skutečně
neuvěřitelné, chytnou vás za srdce a
spousta maminek si uvědomí, že i
když děti zlobí, mohou být rády, že
jsou zdravé jak ony samy, tak jejich
děti a i když se stane něco nečekaného, tak je to jen o vůli a chtění.
Žít se dá se vším, stačí jen chtít a být
silní, ale to se dočtete na stránkách
maminka.cz. Sama jsem si přečetla

všech 30 příběhů a ukápla nejedna
slzička.
Dostala jste se do semifinále
soutěže. Četla jste příběhy ostatních soutěžících, máte osobně
nějakou favoritku?
Ani jsem v to nedoufala, musím
uznat, že když mi přišel email od
šéfredaktorky časopisu Maminka,
tak jsem byla v šoku, že mě vybraly.
Vím, že to je neobvyklé, maminka
která nemá nohy a má dvě děti,
pracuje jako zdravotní sestra v
nemocnici, je to ojedinělé, ale já to
nepovažuji za něco výjimečného v
rámci příběhů ostatních soutěžících.
Favoritku mám v mé kategorii, paní
Hanu Hráčkovou, které se z důvodu
předčasného porodu narodila trojčátka se zdravotními obtížemi. Tak
téhle mamince to ze srdce přeji,
jelikož jsem tuto situaci zažila sama
se svou starší dcerou Mariánkou,
která se mi narodila ve 28. týdnu a
měla 930 g. Teď chodíme jednou za
rok na oční a neurologické vyšetření.
Tam docházíme z důvodu nepozornosti.
Soutěž běží do 12. července. Kde
a jak mohou pro Vás čtenáři hlasovat?
Ano, soutěž končí 12. července o
půlnoci, to můžete poslat posledních 10 hlasů. Více informací se
dozvíte na maminka.cz v kategorii
Maminka roku. Klikněte na svou
vybranou kategorii a pod medailónkem najdete kolonku Hlasovat. Hlas
se odešle pouze v případě, že jste
přihlášeni na Facebook. Pak už stačí
zůstat přihlášený a můžete posílat
každou hodinu od 5 hodin do půlnoci až 10 hlasů. Chtěla bych touto
cestou poděkovat spoustě lidí za
ochotu najít si čas a hlasovat pro
mě. Moc si toho vážím a cením.
Děkujeme za rozhovor a držíme
palce.
(rys)

Nebezpečné vyhrožování
8. 6. v 16:50 hodin jsme v ulici Nádražní řešili oznámení o nebezpečném
vyhrožování.
Jaroslav Janovský, ředitel Městské policie Lovosice

MO STP Lovosice na rok 2020 nabízí:
12. - 19. 9. Rokytnice nad Jizerou

Pobyt v hotelu, volný vstup do bazénu, ubytování, plná penze, doprava.
5 500,-

Srpen 2020 - Domažlice

Návštěva Chodských slavností, doprava, termín bude upřesněn. 400,-

Září 2020 - České Budějovice

Návštěva výstavy Země živitelka, doprava, termín bude upřesněn. 400,-

červenec 2020

11

Informace

Na Noci kostelů zazpíval i Lovosický chrámový sbor

V pátek 12. června 2020 se na mnoha místech
České republiky otevřely dveře a brány chrámů,
kaplí i klášterů v rámci dvanáctého ročníku akce
Noc kostelů. V Lovosicích byla možnost navštívit
Mírový kostel Církve československé husitské. Svůj
program si také připravil římskokatolický kostel
svatého Václava na náměstí. V tomto chrámu byly
pro návštěvníky připraveny komentované prohlídky o interiéru a historii celého kostela, mše svatá
s komentářem, modlitby, přepisování části Bible,
výstava liturgických předmětů, ochutnávka mešního vína a rozhovor s knězem o životě nebo duchovních tématech. Dále bylo možné vystoupat do
jindy nepřístupné věže, případně si zahrát na varhany.
Třešničkou na dortu bylo vystoupení Lovosického
chrámového sboru a hostů (na snímku). Koncert
zahájil Jiří Kudrman na sopránový saxofon za doprovodu varhan. Poté sbor zazpíval několik současných duchovních písní z kůru. Svým vystoupením navázali hosté, kteří hráli na sólovou kytaru a
klávesy nebo klarinet a violoncello. Závěr koncertu
patřil opět Lovosickému chrámovému sboru, který
zazpíval několik písní populárních. Po celou dobu
sbor dirigoval Roman Hájek, čerstvý absolvent
teplické konzervatoře. Nakonec pan farář poděkoval za krásný hudební zážitek a účinkujícím rozdal
květiny z lučního kvítí.
Letošní Noc kostelů provázelo hezké počasí,
pokojná atmosféra, několik vtipných okamžiků a
spokojenost návštěvníků. Prostě se povedla.
Markéta Stará, vedoucí sboru

Poděkování
Dobrý den, vážení přátelé,
chtěli bychom touto cestou poděkovat všem lovosickým pracovníkům, kteří
se podílejí na činnosti hřbitova a všech souvisejících služeb. V posledních
dvou letech jsme bohužel museli zařizovat rozmanité záležitosti, týkající se
odchodu našich milých. Jak všichni víme, jsou to záležitosti velmi neradostné. Díky příkladné pomoci a lidskému přístupu pracovníků Pohřební služby
Puhlík, paní Lenky Havlíčkové a kameníka p. Ďuričky jsme vše zvládli bez
problémů. Všem jim patří velké poděkování.
Magdaléna a Jaroslav Šípalovi

Paní Milada Mayerová oslavila
neuvěřitelných 100 let

Obyvatelka našeho města, paní
Milada Mayerová oslavila 100. narozeniny. Paní Milada se narodila 18.
června 1920 v obci Pleše v okrese
Jindřichův Hradec, kde prožila dětství a mládí. V Lovosicích žije 75 let.
Možná si ji budete pamatovat pracovala jako mlékařka, později
prodávala v obchodě a působila
také jako mistrová odborného výcvi-
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ku na učilišti v Lovosicích. Ráda
vzpomíná na všechna svá zaměstnání, při vzpomínkách má úsměv ve
tváři a jiskru v oku. Ve svém požehnaném věku má plno elánu do života a paměť jí stále slouží. Velmi se
zajímá o dění v našem městě i ve
světě.
Přejeme jí mnoho elánu, štěstí a
zdraví do dalších let.

LOVOSICKÝ DNEŠEK

Kultura

V Lovosicích vystoupí poprvé
Malina Brothers

Skupina složená z trojice bratrů Malinů Pavla (kytara), Luboše (banjo),
Pepy (housle) a Pavla Peroutky (kontrabas) se představí koncertem
v rámci letošní hudební ,,šňůry“ i v našem městě.

Koncert byl z důvodu nouzového
stavu přeložen, ale nyní si budou
posluchači moci užít začátku prázdnin a dovolených s touto výbornou
formací. Bratři Malinové mají za
sebou tisíce koncertů a neobyčejné
hudební zkušenosti i z USA či nahrávání v kolébce country music
Nashvillu.
Dva prvně jmenovaní stáli u počátků skupiny Druhá Tráva, která
hrála poprvé po svém vzniku v
devadesátých letech jako zcela
neznámá formace v Lovosicích v
Lovoši pro cca 10 posluchačů. Od
té doby však uplynulo v Labi mnoho vody a dnes jsou stálicí naší
akustické hudby. Pravidelně je můžete slyšet třeba na lovosickém
Hašmaru a dalších festivalech po
celé České republice.
Všichni jsou vyhledávanými studiovými hráči, lektory a bravurními
multiinstrumentalisty. Každý se
věnuje také dalším projektům a
aktivitám. Luboš kromě kapelnictví
v Druhé Trávě hraje s triem Liška,
Malina, Nejtek či s Katkou García a
věnuje se též produkci a výtvarné
tvorbě. Grafiky a další díla budou
moci zhlédnout návštěvníci v průběhu prázdnin v LOVO Galerii.
Pavel hrál po Druhé Trávě v kapele
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Žalman & spol., ve volném čase se
věnuje kytarářství, protože ho baví
vdechovat starým nástrojům nový
život. Pepa účinkoval s plzeňskou
bluegrassovou legendou Cop, Monogramem, ale i s neméně interesantní skupinou P.R.S.T. a dále se
zaobírá fotografováním.
Zapomenout nesmíme na Pavla
Peroutku, který hrál s vyhlášenou
kapelou Reliéf, Pavlínou Jíšovou a
od roku 2011 je stálým členem
nepřekonatelné skupiny Spirituál
Kvintet a dále hraje s triem Jiřího
Holoubka. Kromě hudby se věnuje
aktivitám ve své agentuře.
Repertoár mají Malina Brothers
sestaven z písní, na kterých od
malička vyrůstali - např. písně Krise
Kristoffersona přetextované do
češtiny Mirkem „Skunkem“ Jarošem, které později nazpíval Wabi
Daněk na své desky „Nech svět, ať
se točí dál“ a „Život běží dál“, které
produkoval Luboš Malina.
V roce 2015 skupina natočila své
druhé album s Charliem McCoyem,
předním americkým hráčem na
foukací harmoniku, který mj. spolupracoval i s Bobem Dylanem, Johnnym Cashem nebo Elvisem Presleym. V roce 2017 pak kapela vydala album s Kateřinou García.
(rys)
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• • • Lovosičtí skauti v době karantény • • •
Poslední článek, který jsme psali do Lovosického dneška, vyšel v březnovém čísle a od té doby se po skautech slehla zem.
Vysvětlení je poměrně prosté. I na nás dolehla omezení způsobená opatřeními proti šíření koronaviru.

Poslední akci, kterou jsme si jako
cele středisko užili, byl Den sesterství,
jinak také Den zamyšlení, který jako
skauti slavíme v den narození britského zakladatele sira Roberta BedenPowella a jeho ženy Olave BadenPowellové, kteří se oba narodili 22.
února. Skauti využívají tento vlastní
svátek k pořádání různých akcí a
srazů, v Lovosicích máme dlouho
tradici pořádání městské hry pro své
členy a jejich rodiče.
No a pak to přišlo. Akce, schůzky a
výpravy jsme měli naplánované na
celý zbytek školního roku, letos jsme
dokonce měli pořádat závody pro
okres Litoměřice pro mladší členy
(světlušky a vlčata). Ale 11. 3. přišlo
rozhodnutí z ústředí (ředitelství) Junáka, ve kterém jsme se dozvěděli, že
je nutné pozastavit činnosti středisek
až do odvolání. Pozastaveno bylo
vše, během čeho bychom se potkávali, jako jsou schůzky a výpravy, kde
dochází k blízkým interakcím mezi
jednotlivými členy a hrozil by přenos
viru.
Naštěstí máme mladé a pružné
vedení oddílu a už během prvního
týdne jsme si vytvořili virtuální klubovnu na aplikaci Diskord. Přes tuto
platformu si lze zavolat, psát, posílat

obrázky, hudbu a vlastně se i touto
formou online potkávat. Proto již 18.
března proběhla první virtuální
schůzka. Byť jsme se původně obávali docházky, ukázalo se, že připojení
je pro děti ve věku 10-15 let poměrně jednoduché, aplikace není o nic
složitější než jiné moderní technolo-

gie, se kterými denně pracují, a těm,
kteří problém měli, jsme pomohli vše
donastavit.
Každá schůzka začínala nějakým
poznáváním, jednou to byly známé
písničky, jindy seriály a znělky, hudební nástroje, hymny, zvířata a podobně. Většinu času jsme hráli slovní

hry, ale našel se čas i na nějaké počítačové. Někdy jsme během programu
poznávali kopce a hrady v České
republice, jindy hádali, čím je dané
místo významné – nejvyšší kopec,
nejníže položená obec atd. Věděli
jste například, že Milešovka, nejvyšší
hora Českého středohoří, je také
největrnější horou České republiky a
nefouká zde v průměru pouze osm
dní v roce?
Myslím si, že všechno zlé je pro
něco dobré. Měli jsme možnost si
vyzkoušet, že skauty nezastaví žádný
vir, měli jsme možnost se naučit pracovat jiným způsobem a s jinými
prostředky. Přesto jsme rádi, že nyní
už naštěstí jsme opět v normálním
režimu chodu oddílu. Na první schůzku se všichni těšili, takže když už
opatření vlády byla slučitelná s chodem oddílu, mohli jsme se normálně
sejít v lesoparku Osmička, kde běžně
v létě trávíme nejvíce času.
Nyní máme za sebou první výpravu
přes Radobýl, Kamýk a Kalvárii. Před
prázdninami bychom ještě rádi zvládli krátké putování k Velké Americe a
pak už nás čeká letní tábor. O tom
vám ale napíšeme zase příště.
Tomáš Sláma (Cecil)
a Monika Slámová (Šikula)

Do házenkářského a muzikantského nebe odešel Karel Vondrák
V březnu do házenkářského a muzikantského nebe odešel pan
Karel Vondrák. Sportovec, muzikant, milovník psů a velký kamarád. Karel vedl tým, který jako první v historii lovosické házené
postoupil v roce 1977 do nejvyšší soutěže. Zemřel v pondělí 30.
března po krátké nemoci ve věku 77 let. V době přísných opatření ohledně koronaviru se poslední rozloučení konalo pouze v
úzkém rodinném kruhu. Proto pozůstalí pozvali příbuzné, přátele a známé na rozloučení v sobotu dne 13. 6. 2020, které se
konalo na zdejším hřbitově, kde je uložen do rodinného hrobu.
Rozloučení bylo velice důstojné za účasti přibližně stovky lidí.
Byl nejen věhlasným házenkářem, ale i dlouholetým členem
řady hudebních skupin. Na rozloučenou mu kamarádi zahráli a
zazpívali píseň „Život je jen náhoda". K jejich zpěvu se přidala
značná část zúčastněných. Rodina zesnulého pak pozvala
všechny do restaurace „U Kaple" na malé občerstvení a zde se
za účasti řady muzikantů zahrály a zazpívaly Karlovy oblíbené
písničky, například „Měl jsem rád", „Kapitáne“ a řada dalších.
Rozloučení s Karlem Vondrákem bylo skutečně dojemné a velice důstojné. Čest jeho památce.
Redakce
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Historie
Letos v červnu uplyne 450 let od narození zakladatele našeho města, Adama ml. z Valdštejna. Každý správný Lovosičan by si tak měl přečíst
čtyřdílný seriál Lovosického dneška, který nyní pokračuje druhou částí. Seriál pro vás připravila kronikářka města Eva Hozmanová.

Z deníků Adama ml. z Valdštejna – Adamův vzestup

Minule jsme zanechali pana Adama na vrcholu
kariéry. Vraťme se ale ještě nazpět k jeho dětství
a mládí. Z jeho deníků skutečně vyplývá, že mu
bylo upřeno rozsáhlejší vzdělání i závěrečná kavalírská cesta po západní Evropě. Neuměl ani jednoduché latinské věty a není zapsán na žádné ze
známých univerzit. V době jeho života již španělština a románské jazyky vůbec patřily k výzbroji
šlechtické elity (Vilém Slavata, Zdeněk z Lobkovic),
i když jednacím jazykem v Čechách byla v té době
čeština (s Vídní němčina, výjimečně latina). Ctižádostivost mu ale nechyběla a pražský dvůr Rudolfa II. nabízel pro šlechtice různá uplatnění. Mladý
Adam se pomalu krůček po krůčku začal prosazovat a pro svůj smířlivý charakter získával pověst
autority vhodné pro smírčí jednání. Také se v jeho
pražské rezidenci scházela pestrá společnost bez
ohledu na vyznání (pan Adam po otci staroutrakvista konvertoval sice ke katolictví, ale byl
nábožensky vlažný). V roce 1598 se na Českém
sněmu podepisoval: Adam mladší z Valdštejna, na
Hrádku nad Sázavou a Lovosicích, JMCské rada
a komorník.
Po žebříčku funkcí postupoval hlavně pro opravdovou loajalitu k Habsburkům (Rudolfovi II., Matyášovi i Ferdinandovi II.). Rudolf II. mu svěřoval
různá diplomatická jednání, dokonce i přípravu
sňatku své nemanželské dcery Karoliny. Že měl
k němu Rudolf II. skutečnou důvěru i sympatie, je
zřejmé i z rychlosti vyřízení jeho žádosti povýšení
vsi Lovosic na město (deníkové zápisy z této doby
bohužel chybí). V roce 1606 se stal dvorním štolmistrem, a pronikl tak mezi špičku nejvyšších
úředníků dvora, v roce 1611 se stal hofmistrem,
druhým mužem mezi úředníky. Posléze si získal
přízeň i nového českého krále Matyáše, ale nepohněval si ani suspendovaného Rudolfa II.; ten ho
obdařil hodností svého tajného rady. Valdštejn byl
tedy, jak je vidět, velmi obratným politikem a byl
za tolerantního a smířlivého považován i na začátku stavovského povstání v roce 1618. Jeho průběh, další osudy Adama z Valdštejna a jeho rodiny, vzestup a pád jeho synovce Albrechta a dědictví po něm vylíčíme v dalším pokračování. Teď se
vraťme k jeho zálibám a prvnímu manželství.
Vřelý poměr měl Valdštejn, vášnivý lovec a vynikající jezdec, nejen ke psům, ale i ke koním. Láska
ke koním možná souvisela také s jeho pracovními
povinnostmi. Adam mladší z Valdštejna totiž po
jistou dobu působil u dvora Rudolfa II. jako štolmistr; dohled nad císařskými stájemi včetně nakupování nových koní patřičně reprezentativního
vzhledu a původu tak patřil k jeho běžným povinnostem. Některé z koní si ale zvlášť zamiloval
a těmto svým oblíbencům dával jména. Jména
volil zvláštní – Páv, Černín či Nedvěd. (11. 9. 1602
A dnes jsem dal Jeho Milosti Císařský koně, kterýmu Páv říkali …) Když mu v březnu roku 1617
pošel oblíbený kůň Hubero, neopomněl si to poznamenat do deníku (15. 3. Dnes sem přišel na
Zoušice, kůň Hubero mi umřel.). Učinil to stejně
samozřejmě, jako si zapisoval úmrtí příbuzných
a přátel; milovaní koně patřili do jeho světa stejně
jako lidé.
Jeho první žena Alžběta Brtnická z Valdštejna
byla evangelického vyznání a jejich sňatek se konal 11. února 1591. Často s ním jezdila na různé
oslavy, křty, svatby i pohřby. Též občas odjížděla
na venkov, aby si udržela přehled nad počínáním
vrchnostenských úředníků a nad správným hospodařením na jejich panstvích; pan Adam musel
zůstávat při dvoru. I její odjezdy a příjezdy zapisoval pan Adam do deníku. Občas se zmiňoval rovněž o sporu s Litoměřicemi kvůli „vysazení vsi
Lovosic za městečko“ (spor byl po mnoha odkladech ukončen ve dnech 21. - 23. května 1615,
Valdštejn u komorního soudu svá problematická
práva prosadil). Uveďme několik úryvků z deníku,
které se týkají přímo rodinného života pana Ada-
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1. 10. 1607 Vezl sem se svou ženou pannu Carlinu z poručení Jeho Milosti Císařské panu Atymisovi. Téhož dne sem ukazoval Jeho Milosti Císařské
dvanáste klisen, kderý přivezli z Neapolis, a šest
koní a dva tumlovaný koně od knížete florenskýho
a třetího koně třpaska.

10. 7. 1609 Dnes jest majestát od jeho Milosti
Císařské podepsán, sou stavové žádáni, aby zejtra
nahoru přijeli pro majestát. 11. Dnes nahoru přijeli,
ale nemohli sme se o to porovnati, co od Jeho
Milosti Císařské mají odvésti. 12. Dnes je majestát
odveden.
23. 5. 1611 Dnes se sněm publikoval, stalo se
propuštění, krále vyhlášení i taky korunování
(Matyáše). 28. 5. Jedl sem doma ráno i večer, měl
sem hosty. Dnes mi oznámeno, že budu mít klíč
Palác Adama ml. z Valdštejna.
u krále (A. se stal Matyášovým komorníkem). 18. 6.
ma z Valdštejna. Deník je psán v 16 sešitech Dnes sou ouřady obnoveny, král Matyáš za hofv kožené vazbě zdobených Valdštejnovým erbem; mistra pana Adama ml. z Valdštejna, kerej sudím
bráno z dnešního hlediska, jedná se spíše o po- byl, menoval.
známky. Zápisky jsou krátké z několika důvodů:
autor používal pro záznamy předtištěné kalendáře 9. 7. 1611 Dnes sem jedl u pana Adama
a místa pro zápis nebylo mnoho. Deník si pan a večeřel sem doma. A dnes sem dostal od Jeho
Adam vedl hlavně pro zapamatování kontaktů Milosti Císařské odpuštění od ouřadu štolmistrs vlivnými osobnostmi, přáteli a příbuznými, tro- skýho a JMC ráčil mi dáti titul tejný rady pro mý
chu také pro budoucí potomky, aby viděli, k jaké věrný a stálý služby. 13. 8. Dnes sem jedl u pana
Trčky a pan Albrecht z Valdštejna ke mně přijel.
společenské vrstvě mají Valdštejnové náležet.
28. 9. 1602 A Pán Bůh z požehnání svýho svatý- 14. 9. 1612 Dnes sem jedl ráno i večer doma
ho ráčil mý nejmilejší ženě pomocníkem bejti a přišla mi novina zlá, že v Lovosicích 36 domů
a nám spolu cerku dáti mezi desátou a jedenáctou vyhořelo a můj dvůr se vším obilím, zapálil landkučí (!) pana Kryštofa Losa. 1. 10. Jedl sem doma.
hodinou na půl orloji.
Dnes sme nesli mrtvý tělo slavný paměti císaře
27. 10. 1602 Dnes sem dal křtíti cerku svou, kerý Rudolfa v noci do kostela hlavního, tam byl dán
říkají Alžběta Bibiana, a kmotrové byli: kníže brun- ihned do sklípku.
švejckýho a kněžny posel, pan hrabě Fridrich z
Fürstenberka, pan Trčka, pan Záruba, pan Henyk 13. 1. 1614 odjel dle deníku pan Adam k panu
a kmotry landkrabinka z Lejctenberka, hrabinka ze z Vrtby na Janovice a jeho žena na Hrádek. Po
Serynu, paní Slavatová rozená z Hradce, paní Vác- půlnoci dostal zprávu, že jeho žena zemřela. Podle
lavová Chynská, panna Jožička z Donína, panna současníků bylo manželství velmi šťastné, přestože byli rozdílné víry. Ztráta se ho zřejmě hluboce
Jidka z Valdštejna.
dotkla, musel být velmi zarmoucen, protože udá18. 8. 1604 … a mně zlá novina přišla, že cerka losti věnoval téměř půl strany: Dnes ve dvě hodiny
má Bibiana Alžběta stůně na červenou (asi spála), po půlnoci přišla mi ta velice nešťastná a hrubě
jel jsem až na Svijany. 19. 8. Jel jsem na noc do zarmoucená novina na Janovice ku panu Sezimovi
Brandejsa. A dnes cerka má umřela ve dvě hodiny z Vrtby, že jest mou po Bohu nejmilejší manželku
po poledni. Pán Bůh rač jí milostiv bejti. 21. 8. Pán Bůh na cestě nedaleko Sázavy skrze moc svou
Dnes sem dal cerku svou mrtvou na Hrádek do svatou nemocí navštíviti a šlakem poraziti ráčil
a hned na díle řeči ukrátiti a potom na ráno mezi
sklípku, kde se kladem, vézti (rodinná hrobka).
vosmou a devátou hodinou na půl orloji z tohoto
8. 11. 1604 Dnes ráno mezi sedmou a vosmou bídnýho světa povolati a s tak velikejm přítelem
hodinou na půl orloji Pán Bůh šťastně pomocní- rozloučiti a mne spolu s mnohejmi v těžkým zárkem bejti a mý nejmilejší ženě syna dáti ráčil. 16. mutku a sirobě zanechati ráčil Pán Bůh, ten rač tý
11. Jedl sem u pana Jakuba Prejnera a potom sem svatý paní její milý duši milostiv bejti a mne v tak
dal svýho syna křtíti, večeřel sem u pana Honfridri- těžkým trápení a zármutku trpělivosti propučiti,
cha Hofmona. Tito byli kmotrové synu mýmu abych toto vše mohl snášeti a Pána Boha nehněPertoltovi: Jeho Milost knížecí pan landkrabě Jiří vati, děj se jeho svatá vůle ve všem, kdy ráčí, ať mě
Ludvík z Lejchtenberku; pan Zdeněk Albrecht ráčí potěšiti.
z Lobkovic, nejvyšší kanclíř Království českýho; pan
Kryštof Truksas starej, Jeho Milosti Císařské ko- 14. 1. 1614 Dnes sem jel stěží do Sázavy a na
morník; pan Leopold z Lobkovic, nejvyšší převor cestě mi ta přehrozná, těžká a žalostivá novina
Strakonickej; pan Paul Náry, nejvyšší na pevnosti přišla, že jest mý potěšení na tom světě umřelo
Varadínu a paní kmotry tyto: paní Prejnerová, a tudy nás věrný manžely rozloučilo, dal sem ji
vézti na Hrádek.
maršálková dvorská; paní Rudolfová Trčková.
13. 9. 1607 Pan Ondřej Mrakeš jel pryč, jedl sem
u pana prezidenta, večeřel sem doma, poslal sem
do Franckfurtu pro koně. Dnes jest mne Pán bůh
velikým zármutkem navštíviti ráčil, mýho syna
Vladislávka 2. hodinu po půlnoci z tohoto světa
k slávě svý povolati, kerej byl stáří šest let. Poněvadž jest se tak jeho božský milosti líbilo, i z toho
budiž čest a chvála vzdávána. 14. 9. Jedl sem doma ráno i večer. 15. 9. Jedl sem doma ráno i večer.
Dnes sem dal svýho syna na Hrádek vézti
a pochovati. 16. 9. Jedl sem doma, běhali sme
kroužku.

17. 3. 1614 Dnes byl pohřeb mý nejmilejší manželky, kderý Pán Bůh rač lehký odpočinutí dáti.
22. 3. 1614 Dnes sem byl ve Starý Boleslavi na
pouti a smířil sem se se svejm spasitelem, přijel
sem zase do Prahy.
(Citátů z deníku Adama mladšího z Valdštejna,
informací o Valdštejnově životě a údajů z historických komentářů použito se souhlasem Marie Koldinské)
Konec 2. části
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V Lovosicích se znovu rozjely kulturní akce
Na konci května se uskutečnily první kulturní akce po nouzovém stavu. Nejistota a změny, které doprovázejí celý letošní rok, poznamenaly
mimo jiné nejvíce kulturní sféru.

Přesto byla vernisáž obrazů Vladimíra Šavla v
LOVO Galerii velmi úspěšná. Autor, který loni oslavil životní jubileum a dopřál svým obdivovatelům
retrospektivní výstavu v Teplicích v galerii Zahradní dům, přivezl do Lovosic zcela jiné obrazy. Jednalo se o kombinované techniky a hlavním tématem výstavy byla žena. Toto téma je nevyčerpatelné a Vladimír Šavel ho zpracovává celoživotně, což
mu poskytuje celou škálu možností ztvárnění.
Otisky, frotáže, spreje, laky, tisky tonerovými sazemi. Díky svým širokým zájmům je schopen vstřebat do sebe podněty časově i stylově vzdálené,
které ovšem nesou jeho typický rukopis a výtvarný
princip. A tak v obrazech nalezneme romantiku i
dramatičnost, sarkasmus i lehce erotizující tóny a
posouváme se od reality k fantazii, od temnosvitu
k světelnému fluidu. Pro Lovosice vytvořil v minulých letech pro svou tvorbu tak typické litografické
listy, z nichž Bitvu u Lovosic si mohou zájemci
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zakoupit na infocentru.
Večer pokračoval koncertem autorské hudby. Na
pomezí jazzu a klasické hudby se pohybovalo
vystoupení v LOVO Divadle. Nejprve nás naladila
vibrafonistka Iveta Šindelářová s klavíristou Václavem Krahulíkem a poté pódium patřilo Marku
Novotnému s Crossover Quartetem. Všichni přítomní předvedli širokou paletu hudebního vyjádření, které by bylo možné považovat i za hudbu
filmovou. Jemné tóny nástrojů nás vedly fantaskními krajinami či přímo impresemi až k zpívaným
písním, které opatřila textem Markova partnerka a
zazpívala Josefína Čermáková. Klavír Marka Novotného, doprovázený v tomto případě ještě houslemi Tomáše Bačovského a violoncellem Judity Škodové, byl zkrátka králem večera. Celý koncert byl
prodchnut skvělou atmosférou a kvitován i co se
týkalo streamu, který výborně zajistil Vojtěch, Jiří a
Zuzana Maškovi.

Velmi hezkou akcí bylo i promítání filmu Úsměvy
smutných mužů a následná beseda s autorem
stejnojmenné knihy, Josefem Formánkem. Ten po
skončení filmu více jak hodinu odpovídal na zvídavé dotazy diváků. Ty se týkaly jak filmu, jeho realizace a autentičnosti, tak osobních dotazů. Před
samotnou besedou panu Formánkovi ředitel KC
Lovoš Petr Drašnar pogratuloval k narozeninám,
které oslavil předchozí den. Jako milovník Českého
středohoří dostal publikaci, která popisuje náš kraj.
Pan Formánek se svou rodinou již leta žije za Velemínem a právě ve zdejší magické krajině čerpá
sílu pro další své knihy a projekty.
Celá atmosféra večera byla chvilku úsměvná a
chvilku vážná, tak jako nálada a podstata filmu. V
podstatě autobiografický snímek přibližující život
lidí, kteří v léčebně bojují s démonem alkoholu je
skvělým dílem, které naše současná kinematografie nabízí.
(rys, foto Jan Šándor)
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Rozhovor

Iveta Šindelářová: Hráček na vibrafon moc není
Jak je již nepsaným pravidlem, přinášíme pro naše čtenáře rozhovor s protagonisty hudebního večera. Na otázky tentokrát odpovídali
vibrafonistka Iveta Šindelářová a klavírista Václav Krahulík.

Jaké byly vaše hudební začátky a
co vás přivedlo ke společnému
hraní?
Václav: Na naše začátky rád vzpomínám! Iveta mě na konci roku 2012
požádala o klavírní doprovod na
talentových zkouškách, které probíhaly na Konzervatoři v Teplicích v
lednu následujícího roku. Od té doby
jsme začali hrát nejen „klasické", ale
především mé autorské skladby. Měl
jsem mnoho věcí léta ukrytých v
„šuplíku". Byly to skladby výhradně
psané pro klavír, ale napadlo mě, že
bych je mohl upravit pro klavír s
vibrafonem. Tak jsme postupně, aniž
bychom plánovali jejich veřejnou
produkci, budovali náš repertoár.
Každou příležitost skladby předvést
jsme velmi vítali a většinou jsme
vystupovali jako hosté na různých
akcích. Po určité době jsme byli
schopni zahrát větší koncertní blok a
začali plánovat natočení CD, které
nakonec proběhlo v r. 2018 a vyšlo
v r. 2019.
Iveta: Václav byl pro mne velkou
hudební vzpruhou. Několik let předtím jsem měla určitou hudební pauzu
a díky naší započaté spolupráci se mi
vrátilo nadšení pro hudbu a ujistila
jsem se v přesvědčení jít na několik
let studovat konzervatoř, což byl můj
dlouholetý sen. Václav mi rozšířil
hudební obzory, pomohl mi pochopit
harmonické zákonitosti v hudbě a
díky jeho nadšení a entuziasmu jsem
se do muziky opět ponořila naplno.

Foto Jan Šándor

jazzová trumpetistka a zpěvačka
Andrea Motis. Vůbec mě fascinují
ženy, které se věnují jazzu na vysoké
úrovni. Nemohu také nevzpomenout
mou velmi oblíbenou a bohužel nedávno zesnulou Jitku Šuranskou,
která se věnovala tradiční lidové písni
Jakou hudbu rádi posloucháte, v propojení s moderními technologipopř. koho považujete v současné emi. Její odchod mě zasáhl a je to
obrovská ztráta nejen hudební, ale
době za hudební talent?
V: Dalo by se říci, že poslouchám především lidská.
„od Bacha po Vlacha". Samozřejmě
„klasiku", kterou jsem vystudoval, ale Hrajete ještě v jiných formacích?
mám rád i jazz a pop. Velkým zjevem V: Doprovázím mnoho pěveckých
pro mne je např. ruský klavírista Da- sborů a sólistů, spolupracuji mnoho
niil Trifonov nebo americký varhaník let s crossoverovým zpěvákem DaviCameron Carpenter, který hraje a dem Deylem a s Orquestrinou Radka
zahraje „vše" (shodou okolností vy- Baboráka.
stoupil před nedávnem v Litoměři- I: Aktuálně ne. V letech minulých
jsem byla hudebně navázaná na
cích, což se rovná téměř zázraku).
I: Vyrostla jsem na klasické hudbě, Liberec, kde jsem hrála v několika
jako dítě jsem milovala divadlo, muzikálech v divadle F. X. Šaldy. S
zejména operu. Do dvaceti let jsem Václavem chystáme další menší prohrála ve velmi prestižním mládežnic- jekt zaměřený na písně Jaroslava
kém symfonickém orchestru Europe- Ježka. Byla to myšlenka mé dlouholera. To byly nejcennější hudební zážit- té kamarádky a výborné zpěvačky
ky a zkušenosti, za kterých dodnes Kristýny Hosnédlové. Měli jsme již v
čerpám. Během studia na vysoké plánu program provést, ale epidemie
škole mě začal přitahovat svět jazzu. koronaviru nám to vše trošku přeorNakonec vibrafon je s jazzem velmi ganizovala. Jinak se převážně věnuji
úzce spojen. Dnes už tolik nevyhledá- práci v ZUŠ. Ráda bych s Václavem
vám studium náročných předneso- připravila jazzový repertoár a pravivých skladeb, ale naopak mě zajímá delně hrála v kavárně k poslechu.
jazzová harmonie, improvizace a
hraní na nástroj jako způsob radosti, Z čeho vyvstala potřeba vlastní
uvolnění a relaxace. Václav je v tomto tvorby? Z uměleckého přetlaku či
ohledu pro mě neuvěřitelnou inspira- bylo důvodem přinést posluchací a také učitelem, protože jeho hráč- čům jiný pohled na klasickou/
ské schopnosti sahají daleko za hra- jazzovou hudbu?
V: Abych se sobecky přiznal, tak na
nice klasického klavírního vzdělání.
Ráda navštěvuji letní festivaly s posluchače jsem nikdy nemyslel. Už
kvalitní hudbou z celého světa. Z odmalička jsem si dlouhé hodiny u
českých umělců jsou mými oblíbenci nástroje improvizoval a přirozeně tak
třeba Aneta Langerová, Vojtěch Dyk začaly vznikat nejdříve malé skladby
nebo Terezie Vodička Kovalová. Ze a později delší a sofistikovanější. Na
světa jazzu mám opravdu moc ráda konzervatoři jsem již začal skladby
skladby Marka Novotného. A zahra- zapisovat a byly to skladby převážně
niční interpreti? Například španělská inspirované romantickými autory. Už
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ale tehdy v malé míře vznikaly jazzové skladby, které posléze začaly převládat. Nikdy jsem se však nepovažoval za hudebního skladatele, protože
téměř všechny skladby vznikly spontánně, bez jakékoli aspirace je prezentovat. I když mne někteří lidé
oslovovali, abych pro ně něco napsal,
stalo se tak jen velmi zřídka.
I: Skutečně něco pro někoho napsat
chce velkou inspiraci. Nicméně musím prozradit, že Václav má ve svém
životě několik velmi důležitých přátel,
kteří ho ovlivnili a podporovali v jeho
skladatelské tvorbě. Zejména již zmíněný Marek Novotný. A dále jiní lidé,
kteří nás přesvědčovali, abychom
skutečně natočili společné CD a Václavovy skladby byly trvale zaznamenány.
Vibrafonistek moc není a o skladbách pro vibrafon nemám povědomí, neuvažujete, že byste rovněž
skládala vlastní skladby? A co Vás
vedlo ke studiu hraní na tento
specifický nástroj?
I: To je pravda, vibrafonistek opravdu moc není. Z předních českých
hráčů na tento nástroj bych zmínila
Radka Krampla nebo slovenskou
vibrafonistku Ludmilu Štefánikovou.
Skladeb pro vibrafon je ale veliké
množství, jedná se samozřejmě o díla
20. a 21. století. A jak již bylo zmíněno, vibrafon se hojně uplatní ve světě
jazzové hudby, zejména ho mám
ráda v obsazení malého jazzového
comba.
Na vlastní tvorbu jsem nikdy nepomýšlela, ale vibrafon je z rodiny bicích nástrojů mým nejoblíbenějším
nástrojem. Líbí se mi jeho „vesmírný“
zvuk a celkově originalita toho nástroje. Mám k němu srdcem blíže než
třeba k marimbě. Skutečně dobře a
koncertně hrát na marimbu je velmi
technicky náročné.

Mnoho skladeb bylo staršího
data, jak jste Václave prozradil.
Pracujete na něčem novém? Kde
nacházíte inspiraci?
V: Jak řekl jeden legendární jazzový
pianista: „Inspirace? Dejte mi termín!"
Tak to nějak v životě funguje, ale
jelikož se neživím jako skladatel, tak
se mě onen výrok spíše týká jako
klavíristy. Kdysi, když většina z mých
skladeb vznikala, jsem byl inspirován
přirozeně skladbami, které jsem cvičil, a hudbou, kterou jsem poslouchal. Teď samozřejmě také cvičím a
hudbu poslouchám, ale už plavu asi v
jiné řece a spontánní nápady se již
nedostavují. Mám ale ještě poměrně
mnoho skladeb v „šuplíku", které
bych rád upravil pro naše duo.
Nezamýšlel jste skládat pro film?
V: Jak už vyplývá z předešlých řádků, tak vlastně jsem nikdy vážně nezamýšlel cíleně komponovat. Je ale
pravda, že u některých skladeb mne
napadlo, že by mohly ve filmu zaznít.
Jednomu ze svých Preludií říkám „filmové".

Jak dlouho společně hrajete?
V: Spolu hrajeme již 7 let.
I: A já pevně doufám, že spolupráce
bude pokračovat. Už přicházejí myšlenky natočit ještě jedno CD.
Kde vás mohou posluchači najít?
Máte skladby na YouTube apod.,
vystupujete někde pravidelně?
V: Vystupujeme pouze příležitostně,
většinou na oslovení, jako i v případě
koncertu v Lovoši. Snímek na YouTube máme, ale zatím je soukromý. Asi
ale po zaznění této otázky záznam
zveřejníme. Je z našeho společného
koncertu konaného u příležitosti křtu
našeho CD Letím ve vlasech Bereniky,
jež je možno zakoupit na našich společných akcích a nebo soukromě. (rys)
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Osobnosti

Před 10 lety opustil Roderick Slavík navěky své milované České středohoří
Připravený úvod k nevydané publikaci Sen o Českém středohoří Rodericka Slavíka
Fotograf píše: „České středohoří - má láska... Od
té doby, co se středohoří stalo mojí životní láskou,
si stále kladu otázku: proč zrovna a právě to České
středohoří? Viděl jsem Beskydy, Českomoravskou
vysočinu, Jeseníky a Krkonoše, Krušné hory a Kokořínsko. Po revoluci jsem dychtivě pozoroval Bavorsko, Itálii, Belgii, Francii. Alpy na mne zapůsobily,
to rozhodně, ale ani tak masivy skal jako spíš kouzelné a malebné louky s nádherou barev svěží
přírody. Teď jsem napsal slovo malebné, okamžitě
mně seplo slovo malebné České středohoří!
Asi tam někde kolem tohoto a mnoha jiných si
začínám odpovídat na otázku, proč jsou tyto kopce
mojí životní láskou. Johann Wolfgang Goethe na
Varhošti řekl: „Na pohled to zemský ráj, zelené
moře se vlní, lesy po kopcích šumí, dole řeka zpívá.
Snívá se tu, snívá…“

Pěšky prošel fotograf touto romantickou krajinou několik tisíc kilometrů, většinou i se svým
psím kamarádem. České středohoří fotografoval
přes třicet let, propagoval je v novinách, časopisech, brožurkách, kalendářích a v posledních letech i na internetu. Býval také ekologem projektu
Cykloturistické magistrály Most - Doksy. Uskutečnil řadu samostatných výstav s tématem krajiny
Českého středohoří. Jeho velké fotografické obrazy Českého středohoří zdobí trvale interiéry kanceláří, městských a obecních úřadů, ordinací i
soukromých bytů.
Jeho dílem jsou tónované fotografie v kalendářích 1995 a 2000. Poslední reprezentační kalendář
vydal Městský úřad Lovosice na rok 2010, s barevnými panoramatickými fotografiemi Českého
středohoří a s básněmi Vlasty Tinkové. Společně s
paní Janou Haasovou byl u zrodu myšlenky zřídit
v Lovosicích galerii Porta Bohemica s obrazy, fotografiemi, časopisy a dalšími předměty týkajícími se
Českého středohoří.
Galerie byla otevřena v ulici Osvoboditelů
28. září 2007 a fungovala pod hlavičkou Českého
svazu ochránců přírody až do února roku 2010.
Byly zde zastoupeny obrazy a fotografie řady více
či méně známých umělců, Františka Hory, Václava
Aloise Šrůtka, Jany Haasové, Milana Hladíka, Antonína Baráka, Rodericka Slavíka, Petra Urbana a
dalších umělců. Dokud byl zdráv, byl v galerii
přítomen Slavík osobně.

Roderick Slavík se narodil 7. září 1941 ve Vysokém Mýtě. V mládí se s rodiči často stěhoval, proto bez váhání opustil i Prahu a odešel v roce
1972 z bytových důvodů do Lovosic. Zde začal
pracovat jako směnový pracovník na provoze
kyseliny dusičné v Severočeských chemických závodech. K fotografii ho přivedl otec, vášnivý fotoamatér. Už jako třináctiletý začal fotografovat
krajinu - Beskydy, jižní Čechy. Spolu s nadšením
pro fotografii ho od mládí provázela láska k přírodě. Po dvou letech práce na směny přešel do

propagace SCHZ jako profesionální fotograf.
K 1. lednu 1980 odešel na „volnou nohu“. Vlastním impulzem k tomuto kroku byla potřeba kvalitní přípravy putovní výstavy pro tehdejší NDR
s názvem Umělecké fotografie ze severních Čech,
která prošla skoro všemi většími východoněmeckými městy včetně Berlína, Drážďan, Lipska a
dalšími. Jeho fotografie byly publikovány v Průboji, Proudu a dalších novinách a časopisech a pracoval také pro Svazarm.
V listopadu 1989 byl jedním ze zakladatelů Občanského fóra v Lovosicích a v období 1990 94 členem městského zastupitelstva v Lovosicích.
Několik let byl také předsedou komise životního
prostředí MěÚ v Lovosicích. Znovu byl do Zastupitelstva města Lovosice zvolen jako nezávislý na
kandidátce ČSSD na období 2006 - 2010. Byl
předním členem mnoha ekologických seskupení předsedou ZO Českého svazu ochránců přírody
v Lovosicích, čestným členem ekologického sdružení Přátelé přírody v Ústí nad Labem (spolu
s Jaroslavem Foglarem, prof. Erazimem Kohákem,
Jaroslavem Svěceným a dalšími osobnostmi),
členem ekologického sdružení Děti země (zde
zasedal v porotě pro udělení titulu „Ropák roku“ a
„Zelená perla“) a členem Greenpeace (od této
organizace měl i mezinárodní pas země „Waveland“).
Roderick Slavík byl rovněž šéfredaktorem prvního lovosického porevolučního měsíčníku Lovosické Listy a jeho pokračovatele Lovosické Noviny.
Přispíval také do třetího měsíčníku Lovosický dnešek, a to hlavně články o Chráněné krajinné oblasti
České středohoří a o památkových objektech. Byl
také dopisovatelem Litoměřického deníku, jeho
příspěvky, texty i fotografie byly převážně z oblasti ekologie.
V posledních letech byly uskutečněny jeho další
výstavy s tématem „České středohoří“ v Praze
(Vysokoškolský klub 5. května), v Lovosicích, Úštěku, Mostě, Litoměřicích, Ústí nad Labem - kostel
sv. Vojtěcha a jinde. Nakladatelství Magnum vydalo po roce 1990 obnovenou publikaci jeho fotografií „České středohoří“ a také připravoval fotograf pro tisk „Velkou knihu Českého středohoří“.
Jejího vydání se už bohužel nedočkal, ani splnění
vize změnit Osmičku v nádherný reprezentační
lesopark, který by byl pýchou Lovosic. Jeho odchod z tohoto světa v roce 2010 byl pro Lovosice
velkou ztrátou.
(hz, foto archiv)

V LOVO Galerii bude během prázdnin vystavovat Luboš Malina

Další vernisáž, která otevře novou výstavu v LOVO Galerii, nabídne výtvarnou tvorbu Luboše
Maliny. Ten je znám široké veřejnosti především
jako hráč na banjo a kapelník skupiny Druhá Tráva. Jeho umělecký záběr je ale neobvykle široký.
Po absolutoriu na Vojenské hudební konzervatoři
v Roudnici n. L. (klarinet) se v osmdesátých letech
stává členem nejslavnější sestavy brněnských
Poutníků, kde se potkává s Robertem Křesťanem –
spolu zakládají Druhou Trávu. Luboš Malina je
zároveň vyhledávaný producent a studiový hráč,
podílel se například na projektu Lucie v Opeře, na
deskách Pavla Bobka, Lenky Dusilové, skupin Žlutý
pes, Kabát, MIG 21, Teagrass, Písňobraní dua Plocek a Šuranská a mnoha dalších. Doposud natočil
čtyři sólové desky. Několikrát byl oceněn v anketě
Bluegrassové asociace ČR jako Banjista roku. Kromě účinkování s Druhou Trávou spolupracuje s
Katkou García (projekt Garcia a Kon Sira), se svými
bratry (Malina Brothers), se skupinou Trapeři a v
triu Malinej s Tomášem Liškou (kontrabas) a Michalem Nejtkem (klávesy). Za album tria z r. 2016
Fragile Bliss byl nominován na Cenu Anděl 2016 v
kategorii Jazz & Blues. Tím však výčet jeho talentů
nekončí. Před lety mu učarovala grafická tvorba, a
tak se vrhl do zcela neznámých vod výtvarného
umění. Výstava je prodejní a navštívit ji můžete
v rámci otvíracích hodin galerie do 30. srpna. (rys)
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Příští číslo Lovosického dneška
vyjde 7. srpna

LOVOSICKÝ DNEŠEK

Zábava
• • • Křížovka Lovosického dneška • • •

Na přání čtenářů přinášíme do každého vydání nevýherní křížovku. Tajenku z tohoto vydání najdete tradičně v dalším čísle
spolu s krátkým článkem k danému tématu.

Ceník inzerce v Lovosickém dnešku
Celá strana: 7000 Kč, 1/2 strany: 3500 Kč
1/4 strany: 1750 Kč, 1/8 strany: 875 Kč
Lovosický dnešek vychází jednou měsíčně v nákladu 5000 výtisků a je distribuován zdarma do všech lovosických domácností a na radnice či infocentra
v okolních obcích
E-mail: sefredaktor@kclovos.cz

červenec 2020

Tajenka z červnového vydání: Victoria
Slovo Victoria pochází z latiny, kde znamená „vítězství“. Tento význam můžeme nalézt nejen ve jménech Viktorie a Viktor, ale i v některých ryze českých
jménech jako např. Václav apod. Viktorie je římská
bohyně vítězství. Letošní rok je významný kulatým
výročím konce II. světové války a vítězstvím nad fašismem. Význam slova Victoria je tak znám napříč národy. Už proto, že za tímto slovem jsou skryta další jako
svoboda a mír.
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