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SLOVO STAROSTY

NA OSMIČCE JE STÁLE ŽIVO

Dětský festival Špunt, LOVO Rockfest nebo Romský festival. Na Osmičce v červenci
proběhlo několik pěkných akcí. Více fotografií najdete uvnitř vydání. Foto Jan Šándor

Městský úřad

Oprava secesní radnice
nadále pokračuje

2|

Fotostrany

LOVO Rockfest napsal
svou první kapitolu
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Školy

Zuška zve zájemce
na dodatečný zápis

www.mestolovosice.cz
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Vážení spoluobčané,
ocitáme se za polovinou roku, který letos je
krom běžných starostí
komplikován opatřeními, která nejsou pro
nikoho příjemná, ale
věříme, že mohou
pomoci. V našem městě probíhají investiční akce i přes zpoždění vlivem pandemie, tak jak bylo
na počátku roku naplánováno.
Dokončuje se rekonstrukce staré
radnice, která ještě čeká na balkony, jež jsou vytvářeny v ateliéru
a budou osazeny později a připraven je také projekt zpřístupnění věže.
U kruhového objezdu u Lidlu
vznikla květinová louka. K tomuto
kroku se přistoupilo z potřeby
vytvořit od dálnice vjezd do
města reprezentační a zajímavější. Nyní vedou v podstatě všechny vjezdy do města přes průmyslové zóny. Spolu s novým osazením některých kruhových objezdů se tento dojem z části eliminuje. Dále se pracuje na fasádě
městské policie a na podhledech
a akustickém řešení haly Chemik
včetně nové nafukovací haly.
Finišuje příprava prováděcí dokumentace renovace ubytovny u
zimního stadionu a lávky přes
Labe.
Letní měsíce jsou tradičně i
dobou festivalů. Z nich se nakonec přes nejistý vývoj situace
dané opatřeními souvisejícími s
virem povedlo uskutečnit jak
festival pro děti a rodiče Špunt,
tak LOVO Rockfest, který zažehl
novou tradici kvalitní rockové
hudby. Celé prázdniny též můžeme užít hudební pátky a děti si
zaskotačí na hravých útercích.
V odloženém termínu proběhne i
Hašmar a po dvou letech i mistrovství Evropy veteránů v atletice. Na závěr srpna je připraven
koncert v kostele sv. Václava,
který ve spolupráci s Musica et
Educatione přinese mimořádné
zážitky z oblasti vážné hudby.
Exkluzivním hostem bude opět
Václav Hudeček.
Přeji všem příjemné dny a skvělé
zážitky.
Milan Dian

Rozhovor

Jiří Kudrman prošel
významnými orchestry
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Městský úřad

Památková péče dohlíží na opravu staré radnice
Město Lovosice jako obec s rozšířenou působností zajišťuje v rámci přenesené působnosti státní správy mimo jiné i agendu na úseku
státní památkové péče. To znamená, že v rámci správního území města Lovosice zajišťuje komplexní péči o kulturní památky a rovněž o veškeré
stavby, které se nacházejí v prostředí těchto kulturních památek, či přímo ve vymezených památkově chráněných územích, jako je např. ochranné
pásmo státního zámku Libochovice, státního hradu Hazmburk, či vlastní území vesnické památkové zóny Slatina.

Zrestaurovaný kamenný chrlič na staré radnici. Vlevo nahoře je stav před zahájením prací.

Vzhledem k tomu, že město Lovosice příliš bohaté na prohlášené
kulturní památky není, ale samo je
vlastníkem několika historicky cenných objektů, které sice prohlášenými kulturními památkami nejsou, ale
architektonickou hodnotu v žádném
případě menší nemají, snaží se památková péče MěÚ Lovosice při
jejich plánovaných opravách zajistit,
aby se i k těmto jako k památkám
přistupovalo. Cílem je především
zajistit, aby se pro opravu využily
veškeré historické podklady a fotodokumentace a pro vlastní opravu

se užilo vhodných tradičních materiálů a technologií a maximálně se
ctilo původní autorské řešení.
Jednou z takových historicky cenných staveb je stará radnice, kde od
roku 2019 probíhá náročná rekonstrukce radniční vyhlídkové věže a
uličních fasád, jež se v současné
době chýlí k závěru. Zrovna zde
bych rád vyzdvihl příkladný přístup
vedení města, které nechalo zpracovat takovou dokumentaci, která
řešila opravy fasád do všech detailů
a pro realizaci bylo odsouhlaseno,
že veškeré štukové a kamenné

zdobné prvky fasády budou prováděny odbornými řemeslníky a restaurátory i za cenu, že tímto způsobem budou finanční náklady na
opravu podstatně vyšší. Myslím, že
volba této razantní cesty byla skutečně nezbytná, neboť dochovaná
štuková výzdoba byla místy již zcela
degradovaná, popřípadě místy při
minulých opravách ne zrovna odborným způsobem provedená a
kamenné věžičky či chrliče pod vyhlídkou věže již byly ve vážném
havarijním stavu.
Tento přístup vlastníka objektu byl

pak motivací pro památkovou péči,
aby přispěla svou troškou do mlýna
a zajistila odborný dohled nad dodržováním tradičních technologických
a restaurátorských prací a bylo tak
dosaženo takového výsledku, který
bude alespoň srovnatelný s umem
našich předků a současně důkazem,
že si výtvarně hodnotného díla našich předků vážíme.
Jsem přesvědčen, že oprava staré
radnice přispěje nejenom ke zlepšení vzhledu města, ale i k dobrému
pocitu života v něm.
Robert Paťcha,
památková péče MěÚ Lovosice

Město vyzývá návštěvníky hřbitova k třídění odpadu

Na veřejném hřbitově byly staré odpadkové koše nahrazeny novými s možností třídění odpadu - sklo, plast, směs, bio. Tyto koše slouží pro
odkládání drobného odpadu. Vazbu, věnce, obsahy květináčů (květina + hlína) vyhazujte do velkých modrých kontejnerů umístěných v přední
části starého hřbitova - i zde jsou rozdělené na BIO a SMĚS. Žádáme návštěvníky hřbitova o třídění odpadu.
Stanislav Hruza, ředitel TSML
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Odbory informují

Městská policie Lovosice
(vybrané zásahy od 16. 6. do 15. 7. 2020)

Statistika vybraných úkonů odboru správních činností
a živnostenského úřadu za první pololetí roku 2020

Podezření z řízení motorového vozidla
pod vlivem alkoholu
16. 6. v 9.30 hodin jsme v ulici Terezínská kontrolovali řidiče motorového vozidla tov. značky Peugeot. Dechová zkouška na přítomnost alkoholu v
dechu byla u řidiče pozitivní. Pro podezření z přestupku byl případ předán správnímu orgánu.
Spolupráce s Policií ČR
17. 6., 19. 6., 2x 8. 7. a 9. 7. jsme v rámci spolupráce
s Policií ČR poskytovali záznamy z kamer městského dohlížecího systému. 19. 6. jsme společně pátrali po osobě, která vyhrožovala sebepoškozením a
22. 6. v 7.50 hodin prověřovali oznámení o požáru
vozidla v ulici Vodní.
Neoprávněné vniknutí do zahrady
a vyhrožování
17. 6. v 15.20 hodin jsme prověřovali v ulici Terezínská neoprávněné vniknutí na zahradu a nebezpečné vyhrožování.
Nedovolené odstavení vozidel
19. 6., 23. 6. a 2x 9. 7. jsme řešili nedovolené odstavení vozidel z důvodu uplynutí časové lhůty platnosti technické prohlídky. Bylo to v ulicích Terezínská (Ford), Tovární (Seat), Tovární (Ford) a Terezínská (Fiat).
Krádež zboží z marketu Billa
22. 6. v 17.20 a 24. 7. v 13.40 hodin jsme řešili krádež zboží ze supermarketu Billa. Osobám z Rumburku resp. z Polska byly uděleny pokuty.
Zajištění injekční stříkačky
24. 6. v 13.50 hodin jsme v ulici Prokopa Holého u
dětského hřiště zajistili použitou injekční stříkačku.
Krádež mobilního telefonu a finanční hotovosti
25. 6. v 6.55 hodin jsme řešili krádež finanční hotovosti a mobilního telefonu z prostoru u garáží v
ulici Terezínská. Seniora okradl mladý muž. Podezřelého mladíka se podařilo ztotožnit a věc byla
oznámena správnímu orgánu.
Ukládání odpadu mimo vyhrazená místa
27. 6. v 15.50, 28. 6. v 12.35, 30. 6. v 8.50, 11. 7. v
7.00 a 15. 7. v 6.35 hodin jsme prostřednictvím
kamer městského dohlížecího systému zjistili ukládání odpadu mimo vyhrazená místa. Čtyřikrát se
jednalo o ulici Zámecká a jednou o ulici Příčná. V
jednom případě zde odpad odkládaly osoby z
Litoměřic.
Poskytnutí pomoci
30. 6. v 10 hodin jsme vyrozuměli majitele vozidla,
který zaparkoval u Billy a ponechal otevřené okno.
Majitel si následně vozidlo zajistil.
Krádež mobilního telefonu
14. 7. v 16.35 hodin jsme řešili krádež mobilního
telefonu ponechaného na lavičce na Václavském
náměstí.
Krádež v DPS
14. 7. v 16.55 hodin jsme řešili krádež věcí v domu
s pečovatelskou službou v ulici 28. října. Pachatelem byl občan z Polska.
Nedovolené užívání alkoholických nápojů
7. 7. v 17.20 hodin jsme v ulici Sady pionýrů v parku řešili osoby z Bohušovic nad Ohří a Vlastislavi,
které zde neoprávněně požívaly alkoholické nápoje.
Napadení osob
7. 7. v 17.30 hodin jsme v ulici Okružní řešili napadání osob. Pro podezření z trestného činu si věc
převzala na místě Policie ČR.
Jaroslav Janovský, ředitel Městské policie Lovosice
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Úklid ulic, srpen 2020

11. 8. ulice Okružní a Zahradní
12. 8. ulice U Nadjezdu s napojením na ulici Terezínská a Prokopa Holého
18. 8. ulice Kmochova a V. Nejedlého
19. 8. ulice Zvonařova a J. Ježka
25. 8. ulice Tovární a Komenského
26. 8. ulice Sady pionýrů a U Výtopny

3

Fotostrana

První LOVO Rockfest nasadil laťku hodně vysoko

Nářez hudby a proudící energie. Tak by se dal velmi stručně charakterizovat první ročník LOVO Rockfestu. Open air festival v areálu Osmičky,
který uspořádalo Centrum kultury Lovoš a město Lovosice, byl naplněn až po okraj skvělou muzikou a atmosférou. Široký záběr spektra rockové
hudby potěšil srdce mnoha vyznavačů tohoto stylu a nabídl krom tradičního rocku i přesahy do punku, metalu až k soulu či ska. Kapelám zvučných jmen jako Gaia Mesiah, Sto zvířat, -123 minut či Locomotive zdatně sekundovaly skupiny možná méně známé, ale přesto neméně hráčsky
zdatné. Zmiňme třeba energické show v podání Satisfucktion nebo Dirty Blondes. Obrovské nasazení kapel a perfektní zvuk utvořily mimořádný
hudební zážitek. Dvoudenní festival zpestřovaly i pivní soutěže, které k takovýmto akcím bezesporu patří, stolní fotbálek a mimořádnou podívanou byla ohňová show v sobotu večer. Posluchači tak měli možnost potěšit nejen své ucho, ale i oko si přišlo při pohledu na lepé děvy z Boomcats
krotící plameny na své. Zkrátka kdo přišel, užil dosyta hudbu i zábavu.
(rys)

Loco Loco

Satisfucktion

Gaia Mesiah

Boomcats
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Pivní soutěž
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Fotostrana

Locomotive

Foto Jan Šándor

Dirty Blondes

Nirvana - Czech Tribute Band

Boomcats

Curlies

Satisfucktion

srpen 2020

Sto zvířat
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Turismus

Závody Turistických oddílů mládeže - A přece se běží…

Ačkoliv to vypadalo beznadějně, turistické závody se přeci jen konaly. Tak jako mnohé jiné akce i právě turistické závody byly ohroženy pandemií.
Nicméně s pozvolným uvolňováním opatření se podařilo zorganizovat alespoň některá kola.

Rada závodů se usnesla, že zruší české poháry,
což jsou závody, kam postupují běžci z mistrovství
jednotlivých krajů a odkud mohou získat postup
na mistrovství republiky, které se letos v září bude
konat v Kraslicích. Vzhledem k tomu, že se „poháry“ nekonaly, bylo zapotřebí nasbírat body za
menší závody. Naši lovosičtí závodníci měli šanci
ukázat své dovednosti, mezi které mimo jiné patří
například vázání uzlů, hod míčkem, poznávání
dřevin a další, hned na dvou takových závodech.
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První se konal v Kralupech nad Vltavou, kde počasí
sice moc nepřálo, ale přesto několik členů lovosického turistického oddílu obsadilo stupně vítězů.
Konkurence byla velká. Akce se zúčastnily čtyři
oddíly; přibližně stovka lidí celkem ve čtrnácti kategoriích.
O trochu menší účast byla na domácím závodě
v Lovosicích, který připravil místní oddíl TOM Vejři.
Celý den provázelo nejen slunce, ale také velmi
přátelská atmosféra. Hostující oddíl z Mikulášovic

se netajil spokojeností jak s organizací, tak s běžeckou tratí, která vedla stezkami pod Lovošem.
Jakmile se zaznamenaly všechny výsledky, proběhlo vyhlášení, jež se tak trochu netradičně konalo na
náměstí, tudíž se jej mohla zúčastnit i veřejnost.
Ani tentokrát nás úspěchy neminuly. Z lovosických
Vejrů se na stupně vítězů vyhouplo hned sedm
závodníků a tři z nich si vybojovali postup na mistrovství republiky. Gratulujeme a držíme palce.
Karolína Schejbalová

LOVOSICKÝ DNEŠEK

Organizace

Nový seriál: Historie klubu lovosických filatelistů
Lovosický dnešek vám přináší čtyřdílný seriál o lovosických filatelistech. Nyní část 1: vznik klubu a období do roku 1970

Klub lovosických filatelistů dle zachovalé dokumentace byl založen na
podzim roku 1945, kdy se do Lovosic
vrátili Češi po nuceném vystěhování z
období protektorátu. Nejprve se
jednalo o kroužek filatelistů, který se
později podle celosíťových stanov
změnil na klub filatelistů.
Zájem o sbírání poštovních známek
byl značný a filatelisté se pravidelně
scházeli každé nedělní dopoledne.
Schůzky navštěvovali i zájemci z
Litoměřic, Terezína, Třebenic a dalšího okolí.
Jednalo se převážně o vyspělé filatelisty, kteří už v té době disponovali
poměrně rozsáhlými sbírkami a měli
k disposici také dostatek známek na
výměnu. Mezi zájemci se objevili i
školáci, nejen chlapci, ale i děvčata
základních škol v Lovosicích. Někteří
byli z filatelistických rodin, někteří
naopak, a tak postupně vznikl kroužek mladých filatelistů. Nejdříve to
byly společné schůzky, časem se děti
pod vedením zkušeného filatelisty
scházely na samostatných schůzkách.
Bohužel se klubu nedochoval údaj
zakládajících členů, pouze dle
„řídkých zpráv“ víme, že mezi zakládajícími členy byli například: p.
Poncar, p. Kotek. Mezi dalšími zakladateli byli také zřejmě i páni: Urban,
Guth, Runza, Zima, Rabas, Mátl a
další.
Rovněž není známý termín ustavující schůze klubu, ani místo konání a
pořádání pravidelných klubových
schůzek. Ty se však stále konaly pravidelně každou neděli v dopoledních
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hodinách; tam, kromě novinkové
služby (odběr nově vydaných poštovních známek), členové přinášeli
své přebytky známek a mezi sebou si
tak doplňovali každý svou sbírku.
Sbírali především československé
známky, zejména čisté, ale i razítkované. Protože však celá řada těchto
filatelistů měla i své sbírky z období
zejména protektorátu, tyto známky
se staly předmětem čilé výměny a
doplňování či zakládání nových filatelistických sbírek.
Máme informace, že klubové schůzky se také jeden čas konaly v prostorách jídelny závodu Deli a také krátkou domu společně s filumenisty v

jídelně Severočeských tukových závodů (Olejna).
Klub pořádal rovněž klubové výstavky, ke kterým využíval několik
výstavních dřevěných rámů, které
byly k disposici v klubu Lovoš. Tyto
výstavní rámy byly se sklem, takže se
vystavené albové listy s filatelistickým
materiálem vložily pod sklo a nemohlo dojít ke zcizení či poškození
vystaveného exponátu. Tyto rámy
nepoužívali jenom filatelisté, sloužily i
k dalším vystavovaným exponátům,
fotografiím apod. Stejné výstavní
rámy byly používány při celostátních
filatelistických výstavách, dnes se už
používají rámy kovové, které jsou

podstatně lehčí a je s nimi snadnější
manipulace.
V archivech se bohužel nepodařilo
dochovat a to až do roku 2000 termíny konání klubových výstavek a aktivity klubu. V tom období dle dostupných informací vedl vlastní archiv, či
kroniku, člen klubu a poté dlouholetý
předseda p. Guth. Ten však po skončení aktivní činnosti materiály nikomu nepředal, jeho sbírky a tedy i
ostatní dokumentaci převzal jeho
syn, a tak klub nemá až na drobnosti
žádné písemnosti.
Svaz československých filatelistů
měl v minulosti také krajské orgány,
takže klub byl součástí krajské organizace filatelistů v Ústí nad Labem. Po
zrušení krajských orgánů pracoval
klub pod vedením československého
svazu filatelistů se sídlem v Praze, po
rozdělení republiky je klub součástí
českého svazu filatelistů. Jeho sídlo je
v Praze Opletalova ul. (v budově
ústředního automotoklubu).
Asi je dobře podotknout, že v současné době už v klubu pracuje v řadě
třetí generace filatelistů. Kde jsou ty
časy, kdy se v Lovosicích konaly velké
sběratelské burzy a to v celém prostoru sálu SCHZ. Kromě filatelistů zde
byla silná základna filumenistů, pohledářů, ale i ostatní sběratelské
obory měly bohaté zastoupení. Prostorem sálu a celým přísálím bylo
mnohdy těžké se prodrat. Poté se
také burzy konaly na sále Lovoš.
Josef Helcl, předseda klubu

Pokračování příště
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Sport

• • Cyklistické Kritérium nadějí se blíží • •

Uplynul již prakticky jeden rok od
prvního ročníku Kritéria nadějí a my
opět připravujeme další ročník. Jak
jsme již informovali v minulém čísle,
do Lovosic se opět sjede špička cyklistických nadějí. Na startu se neobjeví jen čeští závodníci, ale také cyklisté
z Rakouska, Slovenska a je také očekávaná účast závodníků z Německa.
Protože letošní Kritérium nadějí je
rozšířeno i o mužskou kategorii,
bude závodní okruh prodloužen na
1500 m.
Již zmíněný okruh povede opět
ulicemi města a bude tedy pro všechny diváky velmi atraktivní. Jednotlivé
závody budou rozděleny podle kategorií na mladší žáky, mladší žákyně,
starší žáky, starší žákyně, juniory,
juniorky, kadety a kadetky spolu
s ženami. Závěrečným závodem pak
bude již výše uvedený závod mužů.
Český svaz cyklistiky zařadil Kritérium
v Lovosicích do nejvyšší kategorie.
Pojede se v rámci seriálu Techniserv
2020 jako osmý díl tohoto seriálu.

Start a cíl všech závodů Kritéria nadějí bude na Václavském náměstí v
Lovosicích dne 12. září.
Před oficiálními závody bude vložen
závod dětí, pro které budou přichystány věcné ceny jako v ostatních

kategoriích. Start je plánován na
10.45 hod. Jedinou podmínkou účasti
v tomto závodu je přilba a doprovod
jednoho z rodičů. Tito závodníci obdrží startovní číslo, a to v kanceláři
závodu ve staré budově MěÚ Lo-

vosice. Při vracení startovního čísla
pak tito dětští závodníci obdrží malou pozornost organizátorů včetně
účastnické medaile, aby měli památku na svůj možná první závod. Pro
sportovce, jejich doprovod i všechny
diváky bude připraveno bohaté občerstvení.
V rámci celého závodního dne i
během dekorování vítězů jednotlivých kategorií bude probíhat opět
setkání s legendami cyklistického
sportu. Na připravovaný ročník Kritéria nadějí přijal pozvání Jiří Daler,
olympijský vítěz z Tokia. Svoji návštěvu také potvrdil dvojnásobný mistr
světa v cyklokrosu Miloš Fišera a další
medailisté z mistrovství světa juniorů.
Tímto článkem bychom rádi pozvali
širokou sportovní i laickou veřejnost,
aby přišla
povzbudit nejen naše
malé cyklistické naděje, ale především aby přišla podpořit všechny
účastníky Kritéria nadějí. Přijďte,
určitě se bude na co dívat.
M. Melcher, místopředseda klubu

Mistrovství veteránských sportovců proběhne znovu v Lovosicích
Po předloňském úspěchu se i letos
v Lovosicích uskuteční závody
Masters Europa Lovosice sportovců veteránů. Opět se bude soutěžit
v množství atletických disciplín (běhy
dlouhé i sprinty, skoky do výšky,
dálky, o tyči, hody koulí, diskem,
kladivem i oštěpem, štafetový běh i
chůze, a dokonce půlmaraton).
Vzdor nelehké situaci v průběhu
roku se přihlásil velký počet závodníků, a to z nejrůznějších koutů světa.
„Exkluzivním hostem měl být pro
tento rok elitní kubánský běžec Alberto
Juantorena
(dvojnásobný
olympijský vítěz z roku 1976 z Letních
olympijských her v Montrealu), který
se však kvůli problémům s dopravou
vzniklých z důvodu koronavirové
pandemie nakonec nezúčastní,“ sdělil
předseda organizačního týmu Jaroslav Smělý. Dalším, který bohužel
rovněž svou účast na poslední chvíli

odvolal, je Javier Sotomayor, také
kubánský světový rekordman a olympijský vítěz z Barcelony 1992 ve skoku do výšky.
,,Svůj patronát nad akcí však převzaly dvě české sportovní hvězdy Jarmila
Kratochvílová a Imrich Bugár a svůj
start potvrdil James Beckford z Jamajky, stříbrný medailista z olympijských her z Atlanty 1996. Jeho osobní
rekord jsou 862 cm ve skoku do
dálky a 17,92 m v trojskoku, což je
jamajský národní rekord, a tento
výkon patří mezi 10 nejlepších výkonů v historii světové atletiky v trojskoku. Fandové atletiky se tak mají
nač těšit,“ doplnil Smělý.
Sportovci v kategoriích muži a ženy
od 35 do 100 let budou zápolit na
lovosických sportovištích tři dny.
Závodí se dle pravidel atletiky a pravidel WAVA. První tři závodníci v
každé disciplíně obdrží medaile a

diplom. Oficiální výsledky soutěží
budou zveřejněny na webové stránce
Českého
atletického
svazu
www.atletika.cz/veterani/vysledky.
Soutěž technicky zajišťuje atletický

klub ASK Lovosice a město Lovosice.
Naše město tak opět potvrzuje, že
není jen průmyslovou aglomerací, ale
městem, kde sport je součástí života.
(rys)

2. Romský festival
na Osmičce

2. ročník Romského festivalu se uskutečnil dne 17. července v prostorách
lesoparku Osmička. Vystoupily místní i zahraniční romské kapely či místní
taneční soubor Lačho Amicus pod vedením Farní charity Lovosice. Kulturní
akce měla bohatou účast, na akci měli diváci možnost ochutnávky z klasické
romské kuchyně. V rámci Romfestu děti využily zdarma různé atrakce, skákací hrady, klauna a jiné vyžití. Přes nepřízeň počasí se diváci pobavili zpěvem i tancem. Všem sponzorům moc děkujeme.
T. Lendel, foto A. Cooper
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Školy

ZUŠka zve zájemce na
dodatečný zápis

Koncem června 2020 proběhlo
první kolo zápisu do výuky pro nadcházející školní rok. Kapacita některých studijních zaměření není ještě
zcela naplněna (hra na housle, či
trubku; v literárně - dramatickém
oboru), nebo se během prázdnin
některá místa ještě uvolnila. Nově
také otevíráme pro 5 - 6leté děti
skupinovou přípravnou hudební
výchovu (PHV), kde žáci hravou

formou proniknou do hudebního
světa. PHV jim ulehčí volbu vhodného hudebního nástroje a připraví je
na vstup do ZUŠ. Tímto zveme
všechny zájemce o studium na ZUŠce k dodatečnému zápisu. Přihlášení
uchazeči budou kontaktováni a
pozváni k talentové zkoušce. Všechny informace i přihlášku ke stažení
naleznete na www.zuslovosice.cz.
Těšíme se na vás.

ZŠ Antonína Baráka nezahálí a v srpnu
organizuje Vzdělávací dny

Naše škola se zapojila do projektu
Asociace školních sportovních klubů
s názvem Vzdělávací dny. Rozhodla
se tím zmírnit následky distanční
výuky, která celorepublikově probíhala od poloviny března. Cílem projektu je umožnit žákům si procvičit
probrané učivo, upevnit sportovní
dovednosti a aktivně strávit volný
čas. Učitelé, rodiče s dětmi přistupovali k distanční výuce velmi svědomitě a zodpovědně. Avšak i přes jednoznačně pozitivní přístup všech zúčastněných nebylo možné prezenční
výuku nahradit plnohodnotně.
„Předpokládáme, že hlavně začátek
školního roku bude pro některé žáky
velmi náročný, a proto jsme uvítali
možnost zrealizovat projekt Asociace školních sportovních klubů. Projekt Vzdělávací dny byl nabídnut
žákům 1. a 2. tříd, pro které byla
distanční výuka obtížnější. V rámci
projektu budeme všem zúčastněným
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V MŠ Sady pionýrů mají
nové hraboviště

Na naší Cvrčkově zahrádce jsme
pro děti vytvořili nové hraboviště,
kde děti mohou využít svoji fantazii,
tvůrčí schopnosti a představivost. Ke
hrám s přírodninami a ke stavění
využívají například šišky, klacky, kůry
nebo nařezané kulatiny. Na sběru
přírodnin se podílejí i děti a i touto
cestou mají opět blíže k přírodě.
Poznávají tvary, vůni i vlastnosti
netradičních materiálů. Hraboviště
se stalo velmi oblíbeným místem
pro všechny děti i prostředkem k
rozvoji jejich smyslového vnímání.

Na zahradě již mohou poznávat
různé druhy hmyzu v broukovišti,
mají k dispozici pocitový chodníček,
lanový žebřík a jiná stanoviště z
přírodních materiálů. Na váze mohou vážit různé přírodniny, tvořit na
pískovištích a
pod pergolou se
mohou věnovat výtvarným činnostem.
Děti i zaměstnanci MŠ tímto chtějí
vyjádřit poděkování Technickým
službám města Lovosice za spolupráci s realizací hraboviště.
Miloslava Lopková

žákům hradit oběd, pitný režim,
pomůcky na aktivity, popř. jízdné a
vstupné v rámci výletů,“ oznámila
ředitelka školy Daniela Deusová.
Vzdělávací dny proběhnou v srpnu
10. – 13. 8. a 17. - 20. 8. 2020 od
8.00 hodin do 16.00 hodin. Pro žáky
je připraven bohatý celodenní program. Dopolední část bude vzdělávací a odpolední volnočasová. Z
toho každý den budou zařazeny
minimálně dvě hodiny pohybových
aktivit. V rámci vzdělávacích i volnočasových aktivit žáci zavítají do muzea nebo ZOO. Lektory jsou naši
zkušení učitelé 1. stupně.
„Věříme, že Vzdělávací dny žákům
pomohou k návratu do režimu běžných školních dnů, které byly před
mimořádným opatřením vlády ČR.
Zároveň si přejeme, aby Vzdělávací
dny pomohly žákům vkročit úspěšně
do nového školního roku,“ doplnila
Deusová.
ZŠ Antonína Baráka
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Informace

V Lovosicích bývala Stanice mladých techniků. Odnesla ji Húlava
Pamatujete si ještě? Svou odvrácenou tvář ukázala příroda v nočních hodinách z pondělí 5. 6. na
úterý 6. 6. 2000 v části Lovosic a nejbližším okolí.
Kolem 20. hodiny večerní přišla smršť; kolmá
dešťová clona provázená bouřkou, vichřicí a
úděsným setměním až do fialova vyděsila všechny
lovosické občany; ke všemu vypadla dodávka
elektřiny a výhled z okna vypadal jako ve sci-fi
filmu na jiné planetě. Opravdu výjev jak z hororového filmu… Kvanta vody a hlíny se spustila ze
strání, z polí a po skončení této nenadálé a prudké smrště bahno zůstalo jako památka v domech,
na silnicích a chodnících. Tomuto druhu vichřice
říkají meteorologové divným slovem „húlava“, což
je krátké zvýšení rychlosti větru nad 10,8 m/sek.,
které trvá alespoň 2 minuty. Podle jejich odhadu
spadlo v pondělní noci za pouhou půlhodinu v
mikroregionu Lovosic mezi 50 až 80 mm dešťových srážek.
Hladina vody dosahovala v některých místech
Lovosic až do výše dvou metrů, zaplavila sklepy a
výtahové šachty. Problémy způsobil přívalový liják
nejen hasičům, kteří vodu ze zatopených prostor
čerpali, ale také silničářům, kteří museli na komunikaci Lovosice - Třebenice odstraňovat nános
vody s bahnem. V noci byla načas (do 5 hodin
ráno) přerušena doprava na hlavní silnici z Lovosic
na Ústí nad Labem a směrem na Most; pod viaduktem u Besedy se několik vozidel a dopravních
značek doslova utopilo. Na likvidaci velké vody a
záchranářských pracích se v noci podílelo jede-

náct hasičských sborů z Litoměřicka a Úštěcka.
Hlavní příčinou katastrofální situace byla skutečnost, že se kanálové výpusti rychle ucpaly vrstvou
bláta a voda pak neměla kam odtékat. Nejhůře to
odnesly ulice Dlouhá a Karla Maličkého, kde se
nacházela i Stanice mladých techniků. Všechny
počítače byly celé od bahna, a tak se musely vyhodit do kontejnerů. Potopa zlikvidovala zařízení
v hodnotě asi 800 tisíc korun. Druhý den ráno se
objevila další spoušť, kterou prudký vichr způsobil: uražené větve lip, kaštanů, topolů a jiných
stromů ležely zkormouceně na zemi, za Lovosicemi padly staré hrušně, spoušť byla i ve Vchynicích.
Lovosice se tímto, ne právě příznivým způsobem, dostaly tehdy spolu s obcí Málkov na Chomutovsku (tornádo 11. 6.) do povědomí čtenářů
všech deníků i týdeníků; např. Respekt v přehledu důležitých zpráv týdne uvedl: Průtrž mračen
zalila Lovosice. Lze jen doufat, že se zátopy nebudou opakovat. Záběry následků přívalového lijáku
uvedly i všechny televize.
Obrovský příval vody a vichr nadělal také spoustu škody v zahradách pod Lovošem. „Mně osobně
vyrvala bouře ze země čtyřicetiletý obrovský
strom ořešáku. Zatarasil svou obrovskou korunou
průchod a průjezd lovošskou cestou a vytvořil tak
barikádu kamení, štěrku a zeminy mnoho metrických centů. Já jsem se to dozvěděla trochu opožděně a když jsem na místo zkázy dorazila, ujali se
už odstraňovacích prací moji sousedé. Sehnali

majitele motorové pily a celý rozřezaný strom
odklidili ze silnice. Pracovali na zprůjezdnění silnice mnoho hodin,“ psala v Lovosickém dnešku
majitelka ořešáku V. Stojanovová.
Stanice mladých techniků vychovávala děti k
počítačové gramotnosti patnáctým rokem, bohužel však nastal černý den, pondělí 5. června. Stanice sídlila i se svými počítači v suterénu ulice K.
Maličkého a přívalový liják vytvořil vodní proud
plný nečistot, který zaplavil sklepy a Stanici mladých techniků, která byla zcela zničena. Zaplaveno vodou a bahnem bylo zařízení za několik set
tisíc korun, kterým se stanici podařilo vybavit
teprve za několik let. A Stanice bohužel nebyla
proti záplavám pojištěna. Přestože se všichni
instruktoři stanice, Ing. Luděk Salač, Vladimír
Forman a Luboš Oszvald, snažili pro děti někde
levné výukové počítače obstarat, neměli štěstí.
Nekonalo se tedy ani letní výcvikové soustředění
a kroužek výpočetní techniky byl pro rok
2000/2001 dočasně zrušen, otevřen byl jen kroužek elektrotechniky. V Lovosickém dnešku jsme
tehdy psali: „Doufejme, že dočasnost bude trvat
pouze rok a že 30 mladých zájemců o elektroniku
a programování bude moci ve své zálibě pokračovat se svými oblíbenými učiteli; někteří instruktoři
studovali na technice v Plzni a v pátek večer šli
místo zábavy učit děti programování.“
Skutečnost byla krutější. Projekt technických
klubů chystají Lovosice teprve nyní po 20 letech s
pomocí příspěvku státních financí.
(hz)

Odešel malíř Dan Richter

Na počátku prázdnin nás ve věku
nedožitých 90 let opustil význačný
umělec Dan Richter. Tento celoživotní obdivovatel Českého středohoří se
narodil 2. listopadu 1930 v Ostravě,
ale do patnácti let žil v Modřanech u
Prahy. Po skončení války se rodina
vzhledem k pracovním povinnostem
otce musela přestěhovat do Ústí nad
Labem.
Vnímavý hoch prožíval přestěhování
velmi těžce. Vše mu ale vynahradilo
poznání Českého středohoří, které
magicky souznělo s jeho naturelem.
Dan Richter se od mladých let zabýval filosofií a to ještě daleko dříve,
než začal s malířstvím. V rodinné
knihovně studoval filosofické spisy a
tříbil si tak svůj názor na svět. Nikdy
tak nepodléhal módním uměleckým
ani jiným vlivům a vypracoval si naprosto specifický a neopakovatelný
výtvarný rukopis. V dospělosti se
usadil ve vesničce v Českém středohoří blízko Třebenic, kde v přestavěné zemědělské usedlosti našel ideální
místo pro život i tvorbu.
Krajina tak byla velmi silným inspiračním zdrojem, ale věnoval se i tvorbě portrétů, zátiší a také restaurátorské činnosti. Málo se ví o jeho literár-
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ní tvorbě – psal básně, povídky i
pojednání o malířské technice, kterou
léta studoval. V pozdějších letech se
začal věnovat litografii a serigrafii.
Vytvořil více jak 300 grafických listů.
I přes nepřízeň dřívější politické
garnitury a nesoulad s oficiálně vyžadovaným směřováním výtvarného
umění se jeho tvorba setkávala v
řadách veřejnosti s mimořádným
úspěchem.
Nejkomplexněji bylo jeho krajinářské dílo zdokumentováno v roce
1981 v Galerii výtvarného umění v
Litoměřicích, kde tehdy pod názvem ,,Sen o Českém středohoří“
mohli návštěvníci spatřit rezonující
mysticismus a duchovní prolnutí
umělce a krajiny.
Vystavoval v mnoha městech po
Čechách (Ústí nad Labem, Brno, Praha, Olomouc). Neméně úspěšný byl
v cizině na výstavách v Kanadě, Německu, Anglii, Švédsku a ve svých
sbírkách mají jeho díla sběratelé
prakticky po celém světě včetně Japonska či USA a Austrálie. Odešel
samotář, filosof a hluboce duchovní
člověk, který objevil pro sebe i uměnímilovnou veřejnost půvabnou a
snivou krajinu - České středohoří. (rys)

Další články najdete na dnesek.lovosice.com
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Akce

Červenec: Špunt, hravé úterky, vernisáže ve vile i galerii

V době prázdnin se kulturní akce rozjely naplno a
bylo vskutku z čeho vybírat. Již v měsíci červnu se
uskutečňovaly hudební pátky a vzdor ne zcela
ideálnímu počasí si našly své posluchače.
Prázdniny byly zahájeny festivalem pro děti a
rodiče Špunt (snímky dole), který nabídl mimo jiné
tvořivé dílny, soutěže, atrakce, jízdu na koních,
divadlo či tanec s Janem Onderem a korunován
byl koncertem skupiny Kašpárek v rohlíku. Na akci
tradičně s KC Lovoš spolupracoval DDM Elko,
městská knihovna a spolek Úsměv=Zdraví. Díky
nadšení a kooperaci organizátorů prožili děti i
dospělí bezva den.
V červenci proběhla vernisáž ve Pfannschmidtově
vile, kde se představila se svými fotografiemi studentka Gymnázia Lovosice Kamila Tylová (horní
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snímky). Účast byla nadprůměrná a mnoho návštěvníků se tak mohlo potěšit fotografickým
umem mladé umělkyně. V LOVO Galerii se o týden
později mohli návštěvníci osobně setkat s Lubošem Malinou a jeho grafikami a olejomalbami
(snímky uprostřed). Autor, který je znám jako bravurní banjista, kapelník Druhé Trávy, multiinstrumentalista a producent, tvoří úžasné náladové a
tajem opředené obrázky inspirované přírodou.
Večer po vernisáži gradoval vystoupením skupiny
složené z jeho bratří (odtud název Malina Brothers) Pavla a Pepy a basisty Pavla Peroutky
(známého z formace Spirituál kvintet). Obě výstavy
je možné navštívit do konce srpna. Další akce se
konaly ve znamení hravých úterků, tedy odpolední
pro děti, kde se mohly seznámit jak s prací zá-

chranných složek, tak třeba s tím, jak se dá skvěle
užít čas při čtení pěkné knížky.
Akcí, která zaznamenala velký ohlas, byl Romský
festival. V areálu Osmičky se diváci mohli přijít
podívat na množství hudebních i tanečních romských souborů, z nichž některé přijely až z východu Slovenska. Ve výborné náladě a družné zábavě
tak proběhlo celé festivalové odpoledne a podvečer.
V dalších týdnech se můžeme těšit na pokračování pátečních hudebních večerů, hravých úterků,
tradiční festival Hašmar country Lovosice, mistrovství Evropy veteránů a Litoměřické svátky hudby,
které proběhnou na závěr prázdnin a jsou věnovány výročí 420 let Lovosic jako města.
(rys, foto Jan Šándor a Jakub Červenka)
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Knihovna

• • • Městská knihovna Lovosice v roce 2019 • • •
Městská knihovna Lovosice připravila pro své čtenáře i další občany v roce 2019 skutečně pestrý kaleidoskop nejrůznějších typů pořadů.
Hlavním posláním knihovny je sice stále půjčování knih a časopisů pro dospělé i děti, přístup k internetu, kopírování a tisk dokumentů,
ale nabídka akcí je každým rokem širší.

Přednášky autorské, cestopisné i technologické,
výstavy, koncerty a mnoho programů pro děti
včetně bibliografických lekcí, úplně nové byly
v tomto roce Hovory s osobnostmi a akce při Vítání miminek. Knihovna také začala nakupovat knihy
prostřednictví akvizičního portálu Team Library.
V květnu navštívil lovosickou knihovnu kolektiv
knihovnic a knihovníků z Městské knihovny Benešov – přijeli se podívat na práci s automatickým
knihovním programem TRITIUS, při té příležitosti
si prohlédli knihovnu a vyměnili si s našimi knihovnicemi zkušenosti. Naše knihovnice M. Dostálová a
Z. Černá se zase zúčastnily výjezdního semináře do
knihovny Národního muzea (pořádala ho Knihovna K. H. Máchy v Litoměřicích). Knihovnu navštívily
též děti z partnerského města Coswigu, které zde
byly na výměnném pobytu. V březnu proběhla
amnestie na pokuty, v říjnovém Týdnu knihoven
byla registrace pro nové čtenáře zdarma. Knihovna
se zapojila do projektu Kniha z knihovny – čtenáři,
ale i ostatní obyvatelé si mohou knihy objednat na
webu www.knihazknihovny.cz za výhodných cenových podmínek, neplatí se žádné poštovné, stačí si
knihu po výzvě v lovosické knihovně vyzvednout!
Z autorských přednášek to byly například beseda se spisovatelkou a knihovnicí Ludmilou Křivancovou, autorské čtení a hudební recitál písničkáře,
básníka a textaře Jiřího Dědečka, předsedy Českého centra Mezinárodního PEN klubu, beseda s
Terezou Boučkovou, známou českou spisovatelkou, scénáristkou, nejmladší signatářkou Charty
77, Jak poznat psí duši – beseda s Rudolfem
Desenským, psychologem psů a autorem několika
publikací s touto tématikou (v sále bylo skutečně
narváno lidí i psů – 3 vodicí a 4 chůvičky pana
Desenského). Mimořádná byla přednáška Čokoláda v Českém středohoří spojená s ochutnávkou a
prodejem čokoládových specialit. O korunovačních klenotech přednášel Petr Kroupa, ředitel odboru památkové péče Kanceláře prezidenta republiky (v rámci Týdne seniorů bylo vstupné pro
osoby nad 60 let a držitele průkazů ZTP a ZTPP
zdarma). Přednáška představitele a organizátora
studentského hnutí Martina Mejstříka Listopad
1989: 30 let poté se uskutečnila v rámci vzpomínek na sametovou revoluci. Poslední byla beseda
s Jakubem Železným, moderátorem ČT, nejen o
žurnalistice, ale i o knihách jeho maminky Marty
Davouse.
Z cestopisných přednášek zmíníme alespoň Kam
až dojedeme – o sedmiměsíční cestě na koloběžce
Asií vyprávěl český cestovatel Marek Jelínek, který
zároveň tím spustil projekt Dobroběžka (koloběžka pomáhá bangladéšským dětem chodit do
školy) nebo Pod Jižním křížem Karla Starého, průvodce cestovní kanceláře Nomád a další. Konaly
se i přednášky technologické – v březnu Pokročilé
technologie pro zachytávání a využití CO (Ing.
Radek Šulc), v září První lidské kroky na Měsíci Apollo 11 (Tomáš Přibyl) a další.
Seriál Hovory s osobnostmi zahájil český a světový kardiochirurg profesor Jan Pirk – bylo úplně
plno, někteří návštěvníci stáli ve dveřích – zájem
byl obrovský. Druhým diskutérem byl poslanec
Václav Klaus ml. – expert na školství, vědu a kulturu - téma Co lze zachránit z českého školství? –
dostavilo se mnoho lovosických pedagogů. Velký
zájem byl i o besedu Aktuální politická situace
v ČR i ve světě s generálem Ing. Andorem Šándorem, bývalým šéfem vojenské zpravodajské služby
České armády. Další plánovaná beseda s cestovatelem, etnografem a spisovatelem Miloslavem
Stinglem v rámci cyklu se z důvodu jeho onemocnění bohužel neuskutečnila (a již neuskuteční, M.
Stingl zemřel 11. května 2020).
V knihovně se konalo i několik výstav - výstava
obrazů Helgy Nowak a obrázků A. Richterové,
Velikonoční a Vánoční výstavy Šance, Lastury,
fosílie a mořské přírodniny (výstava ze sbírky L.
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Dimitrovové v Infocentru). Uskutečnila se též Výstava mysliveckých trofejí – týden myslivosti a
přírody organizovaná městem společně s ČMMJ a
výstava fotografií Jany Burešové Život s koňmi v
Českém středohoří.
Zvlášť významné byly akce pro děti; je velmi
důležité, aby si knihy oblíbily, a lovosická knihovna
se tomu opravdu pečlivě věnuje. Oblíbené tvořivé
dílničky začaly workshopem Slunce – dílky se posléze vyzdobila okna dětského oddělení – součástí
byla pocta otci abstrakce Vitalii Kandinskému a
jeho tvorbě. Mezi další patřily dílničky Ptáčci z
papíru, Vážky z přírodnin, Soška z papíru – ptáček,
Královská koruna na hlavu a mnohé jiné.
Hodně akcí pro děti se konalo v březnu – Měsíci
čtenářů, knihy a internetu. Bylo to Březnové deskohraní pro malé i velké od 8-99 let ve spolupráci
s organizátory z TECHPOINTU LOVOSICE, z.s. nebo
povídání „Babičko, vyprávěj“ o době dávno minulé,
o starých Lovosicích, prohlížení dobových fotografií i dalších předmětů… či Noc s Andersenem –
tentokrát v duchu knížek kmenových autorů z
nakladatelství Albatros. Jako překvapení pro děti
proběhla noční návštěva lovosického kostela sv.
Václava, kde se dětem moc hezky věnoval farář
Roman Depa, provedl je celým kostelem, včetně
věže, zazvonil na zvony a poté ve ztichlém nočním
kostele vyprávěl příběh stvoření světa v sedmi
dnech.
Konalo se i autorské čtení Markéty Harasimové
pro děti z lovosických škol a Setkání se spisovatelem Lubošem Pavlem pro školní mládež. I v dubnu
proběhlo deskohraní pro malé i velké. Zcela novou
akcí byl Bookstart aneb S knížkou do života – předání dárečků a pozvánky do knihovny pro rodiče i
miminka při aktu Vítání občánků. Akce se konala
dvakrát.
Velice pěknou akcí bylo Slavnostní pasování
prvňáčků na čtenáře v rámci celostátní akce „Už
jsem čtenář“. Pasování proběhlo v roce 2019 dvakrát a ve velkém stylu, děti mečem pasoval na
čtenáře sám pan král Čtenář IV. Dobrotivý se svým
věrným rytířem Románem z Románova, celé to
měla na svědomí ceremoniářka hraběnka Mira von
Katzendorf, všichni měli na sobě stylové kostýmy
z divadelní půjčovny. Každý malý čtenář, poté co
dokázal, že již číst umí, si na památku tohoto dne
odnesl domů knihu, která se nedá koupit v žádném knihkupectví, protože vznikla pouze pro tento projekt. Než děti mohly být pasovány, prošly si
dlouhou cestu, musely od ledna do června každý
měsíc navštívit knihovnu, absolvovat knihovnické
lekce, výstavy v knihovně, besedy se spisovateli,
tvořily ilustrace a mnoho dalšího. V roce 2019 se

do projektu zapojilo 6 prvních tříd ze tří ZŠ, cca
140 dětí. O prázdninách děti mohly hrát deskové
hry, skládat puzzle, stavebnice, kreslit, tvořit, soutěžit a samozřejmě si vypůjčit spoustu knih! Proběhla i prázdninová soutěž „Rýmovačka to je hračka“. Na Osmičce se konal hravý úterek Den knihy
s divadlem a dalšími akcemi včetně nafukovacího
hradu. V hlavní roli Braillovo písmo – akce pro děti
proběhla v rámci Týdne knihoven – hravá odpoledne ve spolupráci s nevidomými přáteli knihovny
manželi Krajíčkovými a Katkou Vosykovou a jejich
vodicími psy Aronem a Cedrikem.
V sále knihovny se uskutečnilo i několik koncertů,
převážně to byly koncerty ZUŠ Lovosice. Konal se i
Letní koncert operních, operetních a muzikálových
melodií, ve kterém vystoupilo BELL CANTO – pěvecké umělecké studio pod vedením profesora
Josefa Jíši a v prosinci i vánoční koncert Putování
do Betléma. Proběhl i Den lovosických autorů –
pátý ročník festivalu, který představil kreativní lidi
z Lovosic a okolí, na kterém se rovněž koncertovalo.
K výročí sametové revoluce bylo na nádvoří Pfannschmidtovy vily slavnostně odhaleno 17. listopadu listopadové zákoutí, lavička, knihobudka a pamětní deska s textem V upomínku na listopad
1989. Hudbou akci doprovodily Iveta a Barbara
Pospíšilovy.
Knihovna připravila i další novou akci: Tajemství
jedné knihovny aneb Ze života knižních skřítků –
autorské čtení, tvoření a luštění za účasti autorky
knihy E. Dolejšové a ilustrátorky M. Davidové pro
rodiče s dětmi spojenou se snídaní v LOVO Café.
Líbila se i Ochutnávka a hodnocení jablíček dodaných panem Vašků v dětském oddělení. V oddělení pro děti a mládež proběhla během roku spousta
nejmenovaných akcí pro ZŠ, MŠ, školu praktickou,
školní družiny, Čtenářský klub vedený paní učitelkou Kašparovou apod. MŠ a ZŠ dojíždějí již i
z okolních obcí. Paní knihovnice Mirka Dostálová
s dětmi pracuje neustále i mimo plánované akce,
pokud mají děti zájem, čte se, povídá se nebo tvoří
kdykoliv. A i poslední prosincové akce se týkaly
dětských čtenářů - Vánoční čtení a povídání v
dětském oddělení navodilo předvánoční náladu.
Na workshopu se vyráběly masky čertů a Mikulášů.
Proběhla hojně navštívená Čertovská sklepení. Vánoční stromeček si letos děti vyzdobily úplně samy
a moc pěkně, za poslechu vánočních koled a písniček, nakonec si všechny daly čaj a cukroví. Povídaly si Jak se slavilo dříve – maminko, babičko, vzpomínej na Vánoce! Děti i dospělí byli jistě s programy roku 2019 spokojeni.
Zdeňka Černá, Eva Hozmanová
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Skauti

• • • Léto s lovosickými skauty • • •
Tak a jsme doma. Letošní letní tábor je za námi. Je třeba zpracovat, co vše se nám povedlo a co by se dalo příště udělat jinak. Je třeba postarat
se o materiál. Vysušit, opravit, koupit nový… Je třeba si odpočinout a připravit se na nový školní rok.

Na tábor tradičně jezdíme do
Stvolínek u České Lípy ke Koňskému
rybníku. Okolí je krásné s nespočtem lesních hřišť a neomezenými
možnostmi na výlety. Na tábor vyrazilo 28 táborníků ve věku 7-16 let
a k tomu ještě super parta vedoucích. Přípravy nám letošní rok trochu zkomplikovala situace kolem
koronaviru, protože jsme téměř do
poslední chvíle nevěděli, co vše se
nakonec bude moci a co ne. Největším strašákem byl tábor v rouškách,
což nakonec naštěstí neproběhlo, a
mohli jsme všichni volně dýchat.
K situaci přesto bylo nutné přistupovat zodpovědně, proto společně
s dalšími opatřeními byla dezinfekce
„AntiCovídek“, jak jsme mu začali
familiárně přezdívat, nedílnou součástí tábora.
Táborový program se skládá z
několika hlavních částí. V dopoledním programu většinou probíhá
učení a nácviky skautských znalostí.
Ori-entace v mapě, první pomoc,
práce s ohněm, dřevem a podobně.
Letos jsme v rámci těchto aktivit
vytvořili hru Mölkky, což jsou takové
venkovní kuželky. Dále jsme si postavili plošinu na stromě bez užití
jediného hřebíku a musím říct, že
byla skvostná! Pokusili jsme se postavit si pec na pečení, ale tu musíme ještě do příště vylepšit.
Další nedílnou součástí tábora je
celotáborová hra. Tentokrát jsme se
přesunuli do budoucnosti, do světa
po jaderné apokalypse. Jak příhodné, zrovna v roce 2020. Úkolem
jednotlivých skupin bylo zachránit
imaginární přeživší katastrofy. Bě-
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hem jednotlivých her jsme zjišťovali,
jak se změnil svět po pohromě,
zachraňovali jsme lidské vědění,
rozšiřovali a opravovali své bunkry
nebo obnovovali signál na vysílačích.
Poslední částí jsou ty extra aktivity
a činnosti, bez kterých by to nebyl
správný tábor. Letos jsme si po
dlouhé době zahráli Pony Express
nebo ozkoušeli své štěstí v táborovém kasinu. Vyzkoušeli jsme si také
opět slaňování nebo výsadek. Obě
akce hodnotí táborníci jako jedny z
nejzajímavějších na táboře, výsadek
ale zároveň obsazuje také příčku
nejméně oblíbené akce tábora,
protože akci děláme záměrně jako
noční aktivitu a komu by se chtělo z
teplého spacáku. Do této kategorie
ale patří také obrovské množství
práce, kterou je potřeba udělat
před, během i po táboře. Za tu jsem
z pozice vedoucího střediska všem
moc vděčný. Na takovém skautském táboře si na práci sáhne
opravdu každý, protože co si nezařídíte, to nemáte. Děti pomáhají v
kuchyni, starají se o plynulý chod
tábora, nosí dřevo, na kterém se
vaří, nebo v noci hlídají tábor. Skrze
smysluplnou práci vedeme členy k
zodpovědnosti a píli.
Ke konci si už jen dovolím takovou
malou zajímavost. Skautská činnost
je skutečně pestrá a jen naše představivost je limitem, co všechno
můžeme podnikat. Rád bych vyvedl
z omylu ty, kdo by si mysleli, že
skautská činnost je jenom o přírodě,
protože v době, kdy bylo kvůli koronaviru zakázáno se scházet, jsme se

nejen vídali online, ale naši skauti
také dostali zadáno vytvořit počítačovou hru. Sešlo se nám jich celkem
11 od stříleček až po pouze čtené
hry s příběhem. Doufám, že se nám
i pro letošní rok podaří najít podobnou výzvu!
V létě čeká užší organizační tým

pouze teambuilding v půjčené klubovně u skautů z Police nad Metují,
a pak už nezbývá než se těšit na
další školní rok. Už teď se nám hlásí
zájemci o vstup do oddílu v novém
roce, tak pokud máte také zájem,
napište nám na lovosice@skaut.cz
Tomáš Sláma (Cecil)
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Historie
Letos v červnu uplynulo 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 třetí částí. Seriál pro vás připravila kronikářka města Eva Hozmanová.

Z deníků Adama ml. z Valdštejna – Jezdecké umění napomohlo k svatbě
Zanechali jsme pana Adama ml. z
Valdštejna, truchlícího po smrti
manželky Alžběty, v březnu 1614
(13. ledna 1614 jeho první žena
zemřela, pohřeb se konal 17. března). Podle toho, co o jeho životě
víme, byl v té době majitelem rozsáhlých statků (Hrádek nad Sázavou, Lovosice, Tryskovice, Vchynice,
Kozomín, Dymokury, Běrunice, Veltruby, atd.). Byl rovněž otcem nejméně čtyř nezletilých dítek (nejstarší Maxmilián narozen před rokem 1600, ale nejdříve 1592, maximálně dvanáctiletý, druhorozený
Rudolf, pak Pertolt 8. 11. 1604 a
dcera Polyxena). Kvůli dětem i kvůli
statkům bylo zřejmé, že se musí
brzy znova oženit. Kromě toho je
skutečností, že v té době měli lidé
ke smrti jiný vztah než my. Valdštejn se stihl oženit do roka po
smrti své první ženy. Nevěstu našel
v rodině Karla st. ze Žerotína, který
se tehdy rozhodl pro sňatek s Adamovou ovdovělou sestrou Kateřinou Osovskou z Valdštejna. Podle
deníku: 29. května 1614 – Dnes jest
zamluvena sestra má panu hejtmanovi za manželku…
Už 14. července 1614 se poprvé
objevila v deníku zmínka o Johance
Emilii ze Žerotína (…byl sem u paní
Haukvicový, potom u šlečny) a
17. 7. zní zápis: Dnes sem jedl ráno
i večer u pana Drnovskýho, provázel sem šlečnu na komedii. Čerstvě
ovdovělý čtyřiačtyřicetiletý šlechtic
si vyhlédl opravdu mladinkou nevěstu, teprve čtrnáctiletou „Jožičku“
ze Žerotína, která v té době pobývala na zámku v Rosicích u svého
poručníka Karla staršího ze Žerotína. Zřejmě mladou dívku naprosto
okouzlil, protože již 10. září panna
Johanka „svůj oumysl panu hejtmanovi Karlu st. ze Žerotína vyjevila.“
Pan Adam psal jednomu z poručníků Johanky, aby se mu „panna šlečna dostat mohla.“ Poručníci souhlasili, a tak 30. září v domě pana kardinála „se šťastně šlečna panu Adamovi zamluvila, vyprosila a den
k dodání určen v neděli po Třech
králích v Holomouci.“ Adam i poté
svou vyvolenou často navštěvoval,
vodil ji na divadelní představení
a předváděl se před ní v sedle.
Jezdecké umění urozeného muže
v nejlepších letech upoutalo pozornost vyhlédnuté ženy. Jak by mohl
dát lépe najevo dívce o 30 let mladší svou skvělou kondici a vitalitu
než ovládnutím bujného koně!
Jednou v listopadu 1614 si zapsal:
„Dnes jsem na koni Nedvěd na
Rosicích před svou šlečnou tumloval.“ Sbližování s mladičkou šlechtičnou tak úspěšně pokračovalo
a počátkem následujícího roku,
13. ledna 1615, si ji Valdštejn vedl k
oltáři. Svatba trvala několik dní, do
Prahy mladá paní vjížděla spolu
s manželem a honosným doprovodem a byla slavnostně uvedena do
Valdštejnova pražského sídla. Brzy
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Johanka Emilie ze Žerotína.

poté jeli novomanželé opět na
Moravu a do Slezska, kde Adam
zajišťoval majetková vypořádání
těch panství, která vyženil. 22. dubna přivezl svou mladou ženu poprvé i do Lovosic. Manželství prý bylo
velmi harmonické, i když jeho dcera
Polyxena z Valdštejna se věkem
rovnala novomanželce. Ale Polyxena se též v roce 1615 (svatba se
konala 23. a 24. listopadu) provdala
za Adama mladšího ze Šternberka.
4. 1. 1616 – Dnes sem jedl doma
a vozil sem se na sáňkách a synové
moji se mnou. (Poznámka o dětech
je velice vzácná.) V dubnu 1616 se
Valdštejn léčil ve Varech (Karlových) na dnu, 18. 4. „přijímal počištění,“ 20. 4. „Dnes sem počal vodu
píti, 31 hrníček,“ 21. 4. … 45 hrníčků“. 22. 4. …55 hrníčků.“ 6. 5. „Dnes
sem přestal vodu píti, vypil sem jí
po ty dny 276 žbánků. Jedl sem
u pana Štefana.“ 18. května odjel
z Varů a 26. 5. se vrátil do Prahy.
V říjnu 1616, dvanáctého: „Dnes se
mý znejmilejší ženě zle vedlo, tak
že jest potratila mezi desátou
a jedenáctou hodinou o polednách.“ Johanka Emilie byla pak
dlouho nemocná, i ještě v prosinci
1617 (nakonec se uzdravila a po-

slední syn Karel Ferdinand se Adamovi narodil ještě v roce 1628).
Adama zas trápila dna, nemohl jet
ani na pohřeb své sestry Sibyly
z Lobkovic. Starší synové z prvního
manželství Rudolf a Maxmilián odjeli po Vánocích 1616 do Říma na
kavalírské cesty.
Císař a český král Matyáš byl starý
a bezdětný, a proto Habsburkové
hledali následníka trůnu. Volba
padla na Matyášova bratrance Ferdinanda Štýrského. V roce 1617 se
proto v Praze konaly mnohé slavnosti (jezdecké a baletní kratochvíle
a alegoricky bohatá divadelní představení), aby byli čeští stavové pro
volbu Ferdinanda Štýrského českým králem získáni. 24. února v
jezuitské koleji hrál jednu z rolí
Valdštejnův syn Pertolt. Valdštejn
jako představitel konzervativního
křídla v české stavovské obci prý
jako jediný z katolických úředníků
poukázal na skutečnost, že pouhé
přijetí Ferdinanda Štýrského za
českého krále by mohlo ohrozit
stavovská privilegia. Ovšem bylo to
také to jediné, co učinil. Stál totiž
pevně v řadách stoupenců dynastie, se kterou spojil svou kariéru.
Ve snaze získat nejvyššího hofmis-

tra Adama z Valdštejna pro volbu
přijal arcikníže Ferdinand 16. dubna
Adamova syna Maxmiliána mezi
své komorníky a brzy nato, 21. 4.,
přijal jeho druhého syna Rudolfa za
komorníka arcikníže Maxmilián.
Dne 7. 6. 1617 byl přijat Ferdinand
Štýrský jako český král Ferdinand II.
a koncem června jeli stavové (také
Karel st. ze Žerotína) pro královskou korunu na Karlštejn. Adam
opět ležel sklácen dnou. Dne
29. června se konala korunovace,
Adam musel „svůj ouřad poručiti
panu kanclířovi“ (Zdeňku Vojtěchovi z Lobkovic). Později si to vynahradil: 8. července – Dnes sem měl
audienci při králi i při arciknížeti
a jest mi dodán dekret z tejný rady
na 20 000 kop. Konec měsíce července prožil Adam ml. z Valdštejna
v přípravách na příjezd vzácné návštěvy do Lovosic.
Z deníku: 1. srpna 1617 – Dnes
císař (Matyáš) na Lovosice s králem
(Ferdinand II.), arciknížetem (Maxmilián Tyrolský) a panem kardinálem (Melchior Khesl) přijel.
2. srpna - Dnes jsme jeli do Těčína
a já až do Žandova, tam sem kurfiřta našel. (Citované býčí zápasy na
nádvoří zámku pro císaře Matyáše
se musely konat 1. srpna; v deníku
o tom ale není ani řádek.) Společně
s panstvem odjel Adam ke kurfiřtovi Janu Jiřímu I. Saskému do Drážďan, kde se konaly různé zábavy,
a teprve 18. 8. se vrátil do Prahy.
Deníky pokračují v srpnu a září na
Moravě – stavové jednali s králem
na moravském sněmu ve dnech
25. 8. – 23. 9., kde byl Ferdinand II.
uznán. Pak až do konce roku následují běžné zápisy: Jezdil sem s krahulcem (několikrát). Jedl sem doma, měl sem hosty, žena má přijela
z Milotic, byl sem na komedii. Dnes
sem jezdil s chrty, uštval sem
4 zajíce. Dnes sem zůstal doma,
jezdil sem s jestřábem. Dnes přinesli z Prahy koberečky, svíce, nachlichty a stříbrný medenice. 25. 12.
Dnes při jitřní sem od Jeho Milosti
pana kardinála z Ditrichštejna velebnou svátost přijímal, zůstal sem
tam. 31. 12. Dnes sem zůstal na
Kunderštorfu, i má žena, a honili
sme na lišky, dostali sme dvě. Deníky z poklidné doby končí rokem
1617. V květnu 1618 na Matyášem
zakázaném sjezdu přiměl hrabě
Thurn stavy a pražské obyvatele k
defenestraci dvou císařských místodržících (Viléma Slavaty z Chlumu,
Jaroslava Bořity z Martinic a písaře
Fabricia) z oken české kanceláře na
Pražském hradě 23. 5. 1618. České
stavovské povstání začalo.
Citátů z deníku Adama mladšího z
Valdštejna, informací o Valdštejnově
životě a některých údajů z historických komentářů použito se souhlasem Marie Koldinské.

Příště dokončení
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Rozhovor

Štěstí přeje připraveným – ze stavaře věhlasný hudebník
Příkladem hudebníka - samouka, který se vypracoval od píky, je Jiří Kudrman, jehož doménou je hlavně jazz, swing a taneční hudba.
Narodil se v roce 1939 a loni v srpnu oslavil 80. narozeniny.

Pilarová, F. Slováček, F. Havlík a V.
Hybš.
Od roku 2008 se rozhodlo Sdružení
přátel Karla Krautgartnera udělovat
pravidelným účastníkům v hrajícím
orchestru medaile Karla Krautgartnera. Měl jsem to štěstí, že jsem obdržel
historicky první udělenou medaili,
a to za desetinásobnou účast na
Jazzovém večeru k poctě Karla Krautgartnera. Moc mě to potěšilo.

Vystudoval sice Střední průmyslovou školu stavební v Děčíně, a přesto
je známým hudebníkem nejen v Ústeckém kraji, dlouhá léta hraje v pražských orchestrech. K hudbě se sice
dostal až poměrně pozdě, první klarinet dostal v 17 letech, o to více si to
ale vynahradil později. Z počátku se
učil hrát sám, chvíli se vzdělával u
soukromého učitele hudby (klarinet,
saxofon), to ale jen krátce. Už při
studiu hrál v orchestru „Škodováci“.
Po vystudování Střední průmyslové
školy v Děčíně narukoval k ženijnímu
vojsku. Na vojně postupně vystřídal
několik hudebních těles a získával
zkušenosti. Poté nastoupil do Pozemních staveb v Lovosicích, ale i při
zaměstnání vystupoval v různých
orchestrech (Taneční orchestr Františka Honzáka 1961 - 66, Jazz combo
Ústí nad Labem 1966 - 72). Mezitím
se oženil a s manželkou Marií žije v
Lovosicích; mají dva syny, Jana a
Jiřího a dnes už i řadu vnoučat, a
dokonce i pravnoučky. On i jeho
manželka také zpívají v různých sborech lovosických i litoměřických,
v posledních letech hlavně pod taktovkou Jiřího Hälbiga a Markéty Staré. V roce 2000 byl pan Kudrman
vypravěčem Živého betlému na Václavském náměstí v Lovosicích (iniciátorkou byla paní Tocauerová z
Třebívlic, která s vydatnou pomocí
pana faráře zorganizovala v neuvěřitelně krátké době celou tuto podívanou). Pana Kudrmana jsme požádali
o několik slov k doplnění skvělé životní dráhy.
Jaký byl přechod amatéra k profesionalitě?
V letech 1961 - 66 jsem hrál v Tanečním orchestru Františka Honzáka
a ve skupině Jazzcombo Ústí nad
Labem (1966 - 72). Konečně v roce
1972 jsem převzal skupinu ve složení
baskytara - Zdeněk Mühlfeit, altsaxofon + klarinet - Jiří Kudrman, bicí Bohumil Široký, varhany a klavír Josef Anton. Přitom jsem zaskakoval i
do jiných skupin a orchestrů. Tak se
stalo, že jsem hrál i se skupinou, v níž
bylo několik hudebníků z Orchestru
Karla Vlacha. Má hra se jim líbila a
nabídli mi zprostředkovat nástup do
tohoto tak věhlasného tělesa. Vyhrál
jsem konkurz a od té doby dělil čas
mezi Pozemní stavby a muziku. Akce
orchestru a povinnosti k zaměstnavateli se začaly časově křížit.
V roce 1977 už situace uzrála natolik, že jsem dal "Pozemákům" po
devatenácti letech výpověď a nastoupil v roce 1977 do svého prvního
angažmá - v Orchestru Karla Vlacha,
který byl i kmenovým orchestrem
Hudebního divadla v Karlíně; tam
jsem zůstal až do roku 1988 (v té
době býval také často vídán v televizi,
pozn. red.). V roce 1988 jsem dostal
nabídku nastoupit do Tanečního
orchestru československého rozhlasu
(TOČR) s dirigentem Felixem Slováčkem a do r. 1993 jsme byli zaměstnanci Československého rozhlasu.
Tehdy jsme byli propuštěni na „volnou nohu“, ale spolupracujeme příležitostně dodnes.
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Kdy jste naposledy vystupoval v
Lovosicích nebo v Litoměřicích?
Občas v Lovosicích vystupuji v Koncertech při svíčkách počátkem listopadu i na některých mších v kostele
sv. Václava. To jsou ale chrámové
koncerty, hraji například Schubertovu
skladbu „Ave Maria“. Pravidelně také
vystupuji o Noci kostelů v kostele sv.
Václava (naposledy teď 12. června
2020) a na některých akcích spolku
Úsměv – prý je to druh muzikoterapie. V roce 2019 jsem hrál na Dnu
lovosických autorů v městské knihovně. V Litoměřicích vystupuji ve Swingových kavárnách Ády Škardy.
Chystáte v Lovosicích v dohledné
době nějaké vystoupení se skupinou?
Vzhledem ke stávající situaci zatím
ne.
V roce 2010 jste měl možnost si
zahrát na dvou opravdu významných místech v Itálii. Určitě to bylo
něco neobyčejného. Mohl byste to
čtenářům přiblížit?
Ve dnech 11. - 15. května 2010 jsme
se s manželkou zúčastnili pouti do
Itálie s moravskou farností Pustiměř
v době, kdy byla v Turíně výstava
Turínského plátna; to se vystavuje
jednou za 10 let. Na této pouti jsem s
sebou měl soprán saxofon (na přání
pana faráře, který výpravu vedl) a s
varhanami jsme hudebně doprovázeli
mši svatou před Turínským plátnem.
Také jsem měl možnost zahrát si na
terasách milánské katedrály. Myslím,
že je to životní zážitek, který už se
nezopakuje.
Loni zemřel Karel Gott. Vy jste s
Rád vzpomínám prakticky na všech- ním často přišel do styku také prona. Snad bych upřednostnil 11leté fesně. Doprovázel jste ho na saxočlenství v Orchestru Karla Vlacha.
fon a klarinet na dvou jeho deskách Sentiment a Swing kolekce.
Které ovládáte nástroje kromě Kromě natáčení ve studiu se s ním
klarinetu?
potkával i na koncertech. Jak se
Je to saxofon (alt, soprán, tenor a zpěvák choval ke spolupracovníbaryton).
kům při koncertech? Byl jste na
rozloučení v Praze?
Před lety jste prý dostal v Mikulo- Karel byl výborný kolega s velkým
vě nějakou hudební medaili? Mů- smyslem pro situační humor. Velice
žete to čtenářům přiblížit?
slušný, přátelský a zodpovědný. NiV Mikulově se každoročně koná kdy si nedovolil vystoupit s kapelou
v první červnový pátek vzpomínkový bez zkoušky. Jeho odchodu mi bylo
den věnovaný mikulovskému rodáko- moc líto, rád jsem s ním spolupracovi, slavnému jazzmanovi Karlu Kraut- val. Rozloučení s ním jsme s manželgartnerovi. Po hollywoodském vzoru kou sledovali v televizi. Máme už
bývá v odpoledních hodinách před problémy s nohama a frontu v Praze
jeho rodným domem odhalena pa- bychom těžko vystáli.
mětní destička v „chodníku slávy“ (v
roce 2008 si ji vysloužil Karel Vlach). Děkuji za rozhovor a přeji panu
V roce 2018 jsem byl touto destičkou Kudrmanovi ještě mnoho vystoupení
Na které angažmá vzpomínáte poctěn i já. Během let destičku obdr- na pěkných koncertech.
(hz, archiv J. Kudrmana)
želi např. I. Dominák, V. Průchová, E.
nejraději?

Vystupoval jste ale i v dalších
orchestrech,
většinou
v Praze.
Mohl byste některé orchestry zmínit nebo nějaká vystoupení z poslední doby?
Souběžně s TOČRem jsem spolupracoval se Swingkvartetem Ivana
Domináka a Swingbandem Ferdinanda Havlíka. Po odchodu F. Slováčka
byl v Českém rozhlase postaven nový
Big Band s dirigentem Václavem
Kozlem. S ním jsem měl možnost
deset let také hrát. Do konce roku
2019 jsem také absolvoval 15 sezón
Vánočních koncertů s Orchestrem
Václava Hybše. A pak jsou tu záskoky
- hrál jsem v mnoha orchestrech.
Existuje taková spolupráce mezi orchestry, že se hudebníci navzájem
zaskakují třeba v nemoci, dovolené a
podobně.

LOVOSICKÝ DNEŠEK

Tipy

Tip na výlet: Vzhůru na Lovoš

Tipy knihovny na letní čtení
Novinek máme v knihovně v současné době opravdu mnoho, tentokrát
jsem vybírala hlavně z české a slovenské literatury.

Kvůli koronaviru se letos výjimečně
nekonal turistický pochod Putování
okolím Lovoše s cílem v turistické
chatě na jeho vrcholu. Tudíž by
měla být téměř povinnost každého
zdravého Lovosičana v létě Lovoš
navštívit, a to nejlépe po naučné
stezce Lovoš. První červnový víkend
začaly na trati z Lovosic do Chotiměře také opět jezdit osobní vlaky.
Turisté se tak znovu dostanou vlakem do vyhledávaného Oparenského údolí.
Naučná stezka Lovoš byla vybudována v roce 1981 jako první na území Chráněné krajinné oblasti České
středohoří. Vede lužním lesem
v Oparenském údolí, prochází komplexem doubrav a suťových lesů a
rovněž seznamuje výletníky se stepními porosty, vegetací skal a sutí.
Jejím účelem je seznámit návštěvníky s přírodními a historickými
zajímavostmi místa včetně dlouhodobých i dnešních vlivů člověka na
zdejší krajinu. Stezka prochází Národní přírodní rezervací Lovoš a
stejnojmennou evropsky významnou
lokalitou. Délka naučné stezky činí
cca 9 km a má 11 zastavení s informačními panely. Naučná stezka
začíná v Malých Žernosekách a vede
přes hrad Oparno až na vrchol Lovoše (569,7 m n. m.). Trasa překonává
poměrně velké převýšení přes 400
metrů. Tištěný Průvodce naučnou
stezkou LOVOŠ z roku 2009 vydaný
ve spolupráci Správy CHKO České
středohoří, Českého svazu ochránců
přírody a ZO Launensia z Ústí nad

Labem obsahuje další informace nad
rámec těch, které jsou k dispozici na
tabulích jednotlivých zastavení.
V provozu je stezka celoročně a
jejím správcem je CHKO České středohoří. Stezka je zaměřena na botaniku, zoologii, ekologii a geologii a
je určena především pro pěší turisty,
její náročnost je střední, čas, který
budete potřebovat, je asi 4 hodiny.
Ze sedla (od zastávky č. 6) vedou 2
okruhy - malý přes znělcovou Kybičku a velký okruh (zastavení 7 – 11)
na čedičový vrchol Lovoše. Lovoš je
národní přírodní rezervací a spolu s
nižším vrcholem Kybičkou byl vyhlášen jako Evropsky významná lokalita
v rámci evropské soustavy chráněných území NATURA 2000.
Přehled zastávek naučné stezky:
1 – Oparenské údolí
2 – Hrad Oparno
3 – Hájovna
4 – Doubrava
5 – Sedlo mezi Lovošem a Kybičkou
6 – Kybička
7 – Teplomilná doubrava
8 – Vrchol Lovoše
9 – Skalní stepi a lesostepi
10 – Sutě
11 – Suťový les

Návrat do Malých Žernosek z vrcholu Lovoše je možný také kratší
trasou po žluté turistické značce,
případně po zelené do Lhotky nad
Labem a odtud po silnici nebo vlakem do Malých Žernosek. (hz, foto rys)

Cestopisy:
Tereza Boučková - Bhútán, má láska
Pavla Jazairová - Z Etiopie a odjinud
Historické romány:
Nová série Vlastimila Vondrušky o sklářích - Křišťálový klíč (2 díly)
Já, rytíř, 7. díl historické série Františka Niedla Rytíři z Vřesova
Hana Whitton - Ve stínu knížecího stolce
Detektivní romány:
Dominik Dán - doplnění série Případy Richarda Krauze (22 knih)
Martin Goffa - detektivní série Detektiv Miko Syrový (8 knih)
Povídky:
V bílém plášti (z lékařského prostředí), napsali Petra Soukupová, Alena
Mornštajnová, Petra Dvořáková, Marek Epstein, Irena Hejdová a Markéta
Hejkalová
Halina Pawlowská - Takhle jsem si to teda nepředstavovala
Sci-fi a fantasy:
František Kotleta - Underground
Renata Štulcová (litoměřická autorka) - série Rafaelova škola
Společenské romány a rodinné ságy:
Jiří Hájíček - Plachetnice na vinětách
Karin Lednická - Šikmý kostel
Literatura faktu:
Ivana Peroutková - Ženy, co se nedaly
Karol Lovaš - Jan Saudek: mystik. Fotograf, kterého se dotkl Bůh
Pro děti a mládež:
Ivona Březinová - GO! – Gang odvážných, I hračky si chtějí hrát, Útěk Kryšpína N., Řád sladkého sněhuláka, Táta to motá, Ňouma z áčka, Kočka Kačka, Pojďme hrát divadlo!
Anna Marie Kyšová- Superholky
Něco málo i ze zahraniční tvorby:
John Connolly - detektivní romány Čas utrpení a Hněv andělů
Becky Masterman - špionážní thrillery Boj se tmy a Sůl do rány
Peter Tremayne - historická detektivka Vykoupení krví, ze série Sestra Fidelma
Linda Castillo - thriller V troskách tornáda z amišské série Případy Kate
Burkholderové
Teri Wilson - Odmaskovaná Julie/ Rachael Anderson, Nevěsta jeho bratra/
Amanda Scott - Finova pomsta/ Fiona Valpy, Moře vzpomínek – milostné
romance
James Hamer - Morton, Hádanky a hlavolamy: Úniková hra – pro děti a
mládež
A na závěr jsem si nechala knihy autorů, kteří jsou pozváni k podzimnímu
autorskému čtení do lovosické knihovny:
Vladimír Beneš - Mé cesty do hlubin mozku. Plk. Prof. MUDr. Beneš, DrSc.
bude mít přednášku z cyklu Hovory s osobnostmi (odloženou z dubna) dne
6. října 2020 v sále knihovny.
Narozen na popravišti, napsala Marie Formáčková (spolu s Vratislavem
Ebrem), spisovatelka nás navštíví 3. listopadu.
Proč Bůh dopouští zlo, autor Milan Kučera přijede do lovosické knihovny
13. října.
Rudolf Jenatschke - Kněz
posedlý fotografií. Knihu
napsal se spoluautory Petr
Karlíček, který bude mít
přednášku s promítáním
fotografií v sále knihovny
10. listopadu.
Parkourista, knihu nejen
pro dospívající mládež
napsala litoměřická knihovnice a spisovatelka Eva
Dolejšová. Autorské čtení
spolu s parkourovou show
jsme pro zájemce připravili
na 31. srpna. Ukázky parkourového umění předvede špičkový parkourista
Lubomír „Lubo“ Baum,
instruktor a trenér parkouru, zakládající člen České
Asociace Parkouru a dalších organizací. Čtení a
exhibice se bude konat
venku na chodníku vedle
knihovny směrem k městskému úřadu.
Přeji pěkné počtení a příjemný zbytek léta.
Zdeňka Černá, vedoucí knihovny
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Informace

Výzva lovosickým závodům: pomozte vědě
Národní tým distribuovaných výpočtů vás zve ke spolupráci
Začínáme současností a aktualitou:
pomáháme výrazně posunout vědecký výzkum v oblasti hledání účinných
léků proti nemoci COVID-19. Univerzitní a výzkumné laboratoře po celém světě začaly pracovat na protilátce, ale tento výzkum vyžaduje spoustu výpočetních operací.
Protože takovou kapacitu ani ty
největší počítače nemají, rozhodli se
členové národního týmu - zástupci
Česka v mezinárodním hnutí distribuovaných výpočtů BOINC, pomoci
obrovskou silou sdíleného výkonu
svých počítačů, spojit se s dobrovolníky z celého světa sdružených ve
zmíněném hnutí. Aktuálně je do
distribuovaných výpočtů zapojeno
více než 4 miliony účastníků, ale jsou
potřeba další. Spousta dobrovolníků
se k těmto neziskovým výzkumům se
svým počítačem denně nově připojuje, ale zase část našich dobrovolníků
je i v mém vysokém věku (83), nebo
jen o málo nižším. Někdo zemře,
někdo onemocní, jiný ztratí motivaci
a jsou i další důvody odchodů.

Potřebujeme stále novou krev a
mě napadlo iniciovat vznik minitýmu lovosických podniků, u nichž
se předpokládá aspoň malá počítačová síť či několik výkonnějších
PC. Nakonec výkonné stroje nejsou
nutnou podmínkou, jen výhodou,
když to, co dále navrhuji, jde realizovat i na jednotlivých menších
strojích (a dokonce i na mobilních
telefonech s operačním systémem
Android).
Práce se zavedením je směšně jednoduchá a zvládne ji každý, kdo
pracuje s počítačem alespoň několik
dní. Nároky na energii k provozu
počítačů samozřejmě po zapojení do
distribuovaných výpočtů vzrostou o
pár wattů, ale pokud jsou stejně
v provozu bez plného využití, tak ten
rozdíl je minimální. Výpočty se dají i
podrobně přímo v programu nastavit
tak, že probíhají v libovolně omezeném prostoru, v libovolně omezeném
čase (např. v době, kdy PC je sice
spuštěn, ale nepracuje na potřebách
podniku a sám zastaví výpočty

v momentě, kdy je třeba, a sám se
zapojí do běžné práce. Počítač příslušně aktivujete tím, že klepnete do
libovolné klávesy…
Není třeba hledat překážky v zavádění a provozování výpočtů BOINC
(Berkeley Open Infrastructure Net
Computing), je to velmi snadné postupy připravují už od roku 1988
přední odborníci světových univerzit
a výzkumných ústavů. Kdyby přesto
něco nebylo tak jasné, jak líčím, a
potíže nějaké byly, či se zdály být,
máme v týmu řadu skutečných odborníků, kteří rádi a dobře v zájmu
věci poradí. Software souvisící s provozováním má rozsah nejvýše několika kB a jak jsem již uvedl, spotřeba
energie vzroste jen částečně, výši
zapojení výkonu strojů bude možné
snadno individuálně nastavit.
Máme (Národní tým) vlastní, dost
obsažné webové stránky, na kterých najdete spoustu podrobnějších informací. Pokud si noví spolupracovníci založí podnikový výpočetní účet, tak samo jméno pod-

niku se zobrazí ve výsledkových
tabulkách a bude reklamou za
minimální investici. Můžete na
každém projektu ke jménu přidat
odkaz na stránky, čím se zabýváte,
atd.
Začal jsem možností vytvořit Lovosický minitým. Tým Severočeši v CNT
je už léta evidován (Ústečáci), Porta
Bohemica je jméno ještě stále volné.
Zamýšlel jsem iniciovat vznik týmu
formátu »městský«, ale nikde není
psáno, že nemůžete vystupovat na
českém i mezinárodním fóru jako
podnik samostatně, jen ve volném
rámci CNT (Czech National Team)…
Co se aktuálně v BOINC počítá?
Léky na rakovinu, TBC, malárii, ebolu,
ziku, AIDS a v posledních měsících i
veleaktuální - COVID-19. Nepočítáme
ovšem jen „léky“, ale i nové typy
integrovaných obvodů, dráhy asteroidů, gravitační vlny ve vesmíru, matematické, fyzikální i chemické problémy, vývoj klimatu, hospodaření s
vodou na Zemi, atd.
Jaroslav Čampulka

Úsměv opět připravuje programy

Po uvolnění opatření proti koronaviru začal spolek Úsměv=Zdraví
opět vyvíjet činnost, jak byli členové
zvyklí. Každé pondělí od 13. 7. relaxace v DDM ELKO, v úterý od 10 hod. a
ve čtvrtek od 17 hod. se cvičí Taj Chi
(tradiční čínské umění) na Osmičce
pod vedením Věrky Tomáškové, Líby
Žamberské a Vlasty Tríbové. Každou
středu od 9 hod. se začal hrát pétanque, organizují ho Jarka Stárová a
Věrka Javůrková. Jarní turnaj v bowlingu v Litoměřicích se konal jako
každý rok v restauraci Luna. Novinkou byla plavba lodí po Labi - jelo se
z Lovosic do Litoměřic, zpět do Lovosic a pokračovalo se směrem do
Ústí nad Labem. Zúčastnilo se 70
osob, výlet bude určitě zopakován.
Příště bude zájem určitě ještě větší.
Zájezd na zámek do Hořovic u
Berouna (viz foto) uspořádaly v červnu členky H. Míková, I. Veltruská a V.
Javůrková. Na zpáteční cestě výletníci
ještě navštívili růžový park v Lidicích.
Výlet se vydařil, počasí přálo a všichni
účastníci (celkem padesát) byli velmi
spokojeni. Na závěr školního roku
uskutečnilo Centrum kultury Lovoš v
lesoparku Osmička celodenní akci

18

pro děti „Špunt“, které se zúčastnily i
členky Úsměvu jako poradkyně při
jednotlivých disciplínách. Poslední
akcí v červnu bylo malování mandal,
na které se členky velmi těšily. Sešlo
se jich 30. Tentokrát se akce konala v
Litoměřicích jako vždy pod úžasným
vedením Ivanky Láskové.
V červenci se uskutečnily další výlety a to na zámky Konopiště a Bečov
nad Teplou s relikviářem sv. Maura.
Proběhly též týdenní pobyty v lázních
Libverda, Západních Tatrách a Poděbradech. V srpnu se bude konat lázeňský pobyt v Karlových Varech
(19. – 29. 8.) a další Tatry, slovenské
lázně a Kréta jsou připravené na září.
„Již se připravujeme na prodej kytiček pro Ligu proti rakovině. Věříme,
že situace bude příznivá a prodej
kytiček v ulicích s rozdáváním preventivních letáků proběhne v náhradním podzimním termínu ve středu
30. září 2020. Spolek chystá i divadla,
zábavy a v neposlední řadě semináře
o zdraví. Těšíme se na Vás a Vaše
další podnětné návrhy, které zařadíme do naší bohaté činnosti,“ informuje vedoucí spolku Líba Žamberská.

Příští číslo Lovosického dneška vyjde 4. září

(hz, foto archiv spolku)

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

srpen 2020

Tajenka z červencového vydání: legionáři
Legionáři – příslušníci legií, což původně byly vojenské
jednotky ve starověkém Římě. V našem kontextu jde o
dobrovolnické jednotky formované v rámci cizích armád
(ve Francii např. v rámci cizinecké legie). Legionáři fungovali jako zahraniční odboj Čechů a Slováků proti Rakousku
- Uhersku v I. světové válce. Jejich vojenské úspěchy (zejména v bitvě u Zborova a Bachmače) a vliv a kontrola celé
transsibiřské magistrály včetně velkých měst Sibiře skutečně sehrály při jednáních o vzniku Československa v roce 1918 významnou roli.
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