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V Lovosicích začal fungovat Technický klub pro děti. Více na straně 2.
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Vážení spoluobčané,
kalendářně jsme se
opět posunuli do
období podzimu,
který ale nabízí zatím
krásné slunné dny
a dokáže při hledání
hub či jen při toulkách přírodou
skutečně krásně zrelaxovat
a potěšit.
V Lovosicích se událo mnoho
akcí jak na poli kultury, tak
i sportu, o nichž si podrobně
přečtete uvnitř čísla. Krásnou
akcí, která se přesto, že patří
k tradičním, nemohla téměř rok
a půl konat, bylo vítání občánků. Nově se na tuto akci rodiče
s dětmi přihlašují, a tak přichází
skutečně jen ten, kdo má zájem. V reprezentativních prostorách Pfannschmidtovy vily,
kde se odehrávají i jiné významné akce, se tak sešly
mnohdy celé rodiny, aby vyslechly uvítací řeč a poslechly
krátký kulturní program, který
pravidelně obstarávají naše
mateřinky. Přeji našim občánkům, aby se jim hezky žilo
v jejich rodném městě a aby
i v dospělosti, pokud se rozhodnou žít jinde, na něj
v dobrém vzpomínali.
Letošní podzim je ve znamení
voleb, kdy opět rozhodneme o
dalším směřování naší vlasti. Je
to úkol pro nás všechny, připravit dobrou budoucnost právě
pro naše děti a není to vůbec
úkol jednoduchý. V množství
existujících stran a hnutí je
skutečně komplikované se
vyznat. Výsledky rozhodnutí
a kroků dřívějších vlád sklízíme
dnes, kdy se dostáváme do
soukolí světového zastrašování.
K tomu, abychom si udělali
jakýs takýs přehled, musí člověk
hledat alternativní zdroje informací, zabrat co možná nejširší
spektrum a zapojit kritické
myšlení. A je opět jen na lidech
samých, jak s tím vším naloží.
Přeji vám úspěšnou volbu.
Milan Dian

Kultura

Oprava lovosických
varhan skončila
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Téma

Technický klub pro děti se představil na Václavské pouti
Město Lovosice spolu s Domem dětí a mládeže ELKO realizuje nový projekt pro děti a mládež: „Technický klub“.
Do klubu se již nyní mohou děti hlásit v rámci kroužků DDM ELKO.
„Cílem Technického klubu je podpořit a rozvíjet
zájem dětí, mládeže i široké veřejnosti o oblast
technického vzdělávání, které v současné společnosti velmi chybí. Vlivem nevhodných zásahů do
vzdělávacího systému přibývá dětí, které sice ovládají digitální technologie, ale s praktickými činnostmi si nevědí rady,“ osvětlil starosta Milan
Dian. Technický klub je zaměřen na oblast robotiky a programování, oblast řemesel a kreativity
a oblast gramotností a logiky.
Ve všech třech oblastech budou probíhat zájmové kroužky pro děti všech věkových kategorií
a pro širokou veřejnost otevřené dílny. Na partnerských školách bude probíhat rovněž ve všech
třech oblastech povinná výuka. Do projektu jsou
jako partneři zapojeni: MŠ Resslova (U Koníčka),
ZŠ A. Baráka, SOŠ technická a zahradnická a od
letošního školního roku i ZŠ Všehrdova a ZŠ Sady
pionýrů. V loňském covidovém roce povinná výuka proběhla pouze na SŠ a MŠ.
Otevřené dílny budou realizovány každý měsíc
na různá témata. První otevřená dílna proběhla
v červnu, ostatní v průběhu příměstských táborů
Technický klub se představil na Václavské pouti
v červenci a srpnu. „Oblast polytechniky je rovněž
svými otevřenými dílnami. Zájemcům ho přiblížila dobře vybavena pro práci se dřevem, přírodním
jeho vedoucí Mgr. Jaromíra Venclíčková, kterou
materiálem či kovem. Tady čekáme na rekonstruklovosická veřejnost zná jako dlouholetou ředitelku ci prostor a uvedení do provozu nové učebny,“
Střední odborné školy technické a zahradnické
sdělila Jaromíra Venclíčková.
Lovosice.
V letošním roce je opět otevřeno 8 kroužků pro
DDM ELKO Lovosice patří mezi 19 organizací různé věkové kategorie. V oblasti gramotností –
Ústeckého kraje, které se zapojily do projektu
logiky jsou otevřeny kroužky Malý logik a Moderní
Podpora polytechnického vzdělávání a gramotdeskové hry. Oblast robotiky a programování
nosti v Ústeckém kraji IKAP A2 (CZ.02.3.68/0.0/nabízí celkem čtyři kroužky: Roboberušky, Robo0.0/19_078/0017377) financovaného z Operačního ťáci, Microbiti a Robo. Obě tyto oblasti budou
programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.
využívat ke své činnosti prostory DDM ELKO. Ke

své činnosti mají děti připraveny tablety, notebooky, počítače, robotické stavebnice z řad Lego Education pro předškolní i školní věk. K soutěžím a
doplněním svých znalostí mohou využívat multiboard. Děti se seznámí s AR brýlemi a ručním 3D
skenerem a vyzkouší si je. Starší děti se naučí pracovat s 3D tiskárnami.

Mgr. J. Venclíčková / DDM ELKO / ik

• • • Ve městě jsou nové koše, přibydou i záhony • • •

Nové koše
Ve městě byly instalovány nové
odpadkové koše. Původní zelené
koše sloužily téměř 20 let a nebyly již
vyhovující co do funkčnosti i estetiky.
Nové černé koše byly vybrány odborem životního prostředí a přesto, že
jsou vyrobeny z pevného plechu, působí minimalisticky. Při umisťování se
postupovalo a dále bude postupovat
dle atraktivity lokality, tzn. nejdříve
byly instalovány v centru města a poté se pokračovalo směrem na periferie. Do současnosti bylo umístěno 70
nových kusů, několik starých tak ještě
čeká na výměnu. Pro odlehčení a
sjednocení veřejných prostor je většina nových košů instalována na slou-
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py veřejného osvětlení a ne na samo- kem bude ošetřeno přibližně 25
statné tyče jako v minulosti.
dřevin. Jako obvykle péči o stromy
provádí cetrifikovaní arboristé. Po
Podzimní výsadby
zhodnocení zdravotního stavu a vitaNa podzim letošního roku je v plá- lity došlo také k pokácení několika
nu zbudovat záhony okolo nového
dřevin. Například jasanů v areálu
památníku zabitým u olejny. Výsadba družiny 1. ZŠ a sakur v ulici Tovární.
proběhne na základě návrhu městského architekta Ing. Tomáše Pilaře.
Městské včely
Dále proběhne výsadba stromů jako
Včelařský rok 2021 začal s 10 včelnáhradní výsadby za stromy pokáce- stvy. Jarní období bylo poznamenáno
né nebo uhynulé.
nízkými teplotami a častými srážkami, to se projevilo i na rozvoji včelPéče o stromy
stev a výnosu medu. Zázemí pro
Jako každý rok probíhá údržba
včelaření bylo založeno za účelem
vzrostlých stromů. Letos se péče
přiblížení včelaření široké veřejnosti.
dočkaly ty v parku Sady pionýrů a
Využití zázemí tak bylo nabídnuto
lípy, javory a jasan za kostelem. Celškolním kolektivům, které s ohledem

na epidemiologickou situaci nabídku
využít nemohly. Uvidíme, co bude
možné v roce 2022. Po nástupu jara
došlo k rozvoji včelstev tak, že jsme
byli schopni vytvořit oddělky a pomoci tak včelaři, kterému během
roku 2020 včelstva uhynula. V podletí
byla včelstva léčena kyselinou mravenčí a mléčnou. Tyto kyseliny by
měly snížit počet parazitujících roztočů Varroa destructor. Během roku je
počet roztočů monitorován. Aktuálně
je na pozemku 7 včelstev a 5 oddělků, které na přelomu září/říjen budou
spojeny tak, aby byly na zimu připraveny silnější v počtu max. 10 včelstev.

Eliška Mrňáková, DiS.,
odbor životního prostředí
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Koupaliště ukončilo sezonu, otevírá se městský bazén a sauna

Opravy v Lovosicích pokračují

Městské koupaliště Lovosice ukončilo v pondělí 16. srpna sezonu. Počasí
letos bohužel moc nepřálo, otevřeno bylo od 18. června, ale koupání bylo
možné jen 36 dní. Návštěvnost byla poznamenána především chladnějším
počasím a celkově byla o 50 % nižší oproti loňskému roku.
Přesto se na lovosickém koupališti vystřídalo celkem 5 130 návštěvníků,
z toho bylo 2 634 dospělých, tedy platících s plným vstupným, a dětí, seniorů a ZTP bylo celkem 2 496. Letos zde proběhly dvě velmi vydařené akce:
7. srpna Mejdan na koupálku pod pořadatelstvím CK LOVOš, kam přišlo
zhruba 200 návštěvníků, a 14. srpna Léto s házenou. Akci zajišťoval svaz
házené ve spolupráci s místním házenkářským klubem. Léto s házenou navštívilo okolo 350 platících návštěvníků.
Od 1. září byl pro nadcházející měsíce otevřen městský bazén a současně
i sauna, která byla v minulých letech provozována až od přelomu září a října.
Provozní doba ani ceny se v obou zařízeních nemění. Kompletní informace
o provozní době, cenách, mimořádných změnách nebo podmínkách vstupu
v souvislosti s pandemií koronaviru najdete na webových stránkách: https://
www.tslovosice.cz/bazen-sauna. Permanentky zakoupené na sezonu
2020/21 zůstávají i v následující sezoně (2021/22) platné.
(ik)
Provozní doba pro veřejnost
Krytý plavecký bazén
Po: 7 - 10 hod., 15.30 - 17 hod.
Út: 14 - 21.30 hod.
St: 7 - 17 hod.
Čt: 7 - 14 hod., 17.30 - 21.30 hod.
Pá: 12.30 - 17 hod.
So: 11 - 18 hod.
Ne: zavřeno

Sauna
Po: 16 - 20.30 hod. (společná)
Út: 16 - 21 hod. (ženy)
St: 16 - 21 hod. (muži)
Čt: 16 - 21 hod. (ženy)
Pá: 15 - 21 hod. (společná)
So: 11 - 18 hod. (společná)
Ne: zavřeno

Informace k hrobovým místům
Nájem hrobových míst, který končí k 31. prosinci 2021, je již nyní možné
prodloužit v kanceláři správy hřbitova na hřbitově v Lovosicích, a to v pondělí od 7 do 16 hodin, v úterý, středu a pátek od 7 do 15 hodin. Ve čtvrtek
je kancelář zavřená. Správa hřbitova zároveň prosí nájemce, aby nenechávali
předměty za hrobem, neboť brání sekání trávy a údržbě zeleně.
(ik)
Tepelné hospodářství města Lovosice
Zahájení topné sezony 2021/22 v Lovosicích
Podzimní snižování teplot přináší každoročně zahájení topné sezony. To je
upraveno vyhláškou č. 194/2007 Sb., která určuje topnou sezonu obdobím
od 1. září do 31. května následujícího roku při současném splnění dílčí podmínky průměrné denní teploty vzduchu.
Povinnost zahájit vytápění je dáno poklesem průměrné denní teploty vzduchu v dané lokalitě pod 13 ⁰C, a to ve dvou po sobě následujících dnech,
přičemž se dále neočekává výrazné oteplení. Pokud průměrná teplota vzduchu ve dvou po sobě následujících dnech přesáhne 13 ⁰C a v dalších dnech
se neočekává její pokles, mohou být dodávky tepla dočasně přerušeny.
Předsedové jednotlivých SVJ mohou e-mailem požádat Tepelné hospodářství města Lovosic s.r.o. (dále jen THML) o dřívější zahájení topné sezony.
Stejné pravidlo, tedy e-mailová žádost předsedy SVJ, platí pro nastavení
časového harmonogramu vytápění v jednotlivých dnech v týdnu a nastavení
výše teploty vytápění v závislosti na venkovní teplotě.
THML, jakožto dodavatel tepelné energie do obytných domů a nebytových
prostor, má zodpovědnost za údržbu a kontrolu tepelného zařízení, a to
zejména údržbou hlavních a objektových předávacích stanic na výrobu tepelné energie. Většina obytných domů a nebytových objektů již má tyto
stanice, ve kterých se připravuje a reguluje vytápění a ohřev teplé vody,
instalovány. Jejich výhodou je možnost přizpůsobení dodávek tepla a teplé
vody podle požadavků jednotlivých odběratelů (objektů).
Pro zahajovanou topnou sezonu vzrostl počet odběratelů využívajících výhod těchto stanic. V rámci rekonstrukce sítě CZT bylo v ulici Sady pionýrů
objektovými předávacími stanicemi osazeno nově 12 objektů. Rekonstrukce
CZT realizovaná v letošním roce v ulici Sady pionýrů navazuje na první etapu
rekonstrukce provedenou v roce 2019 v ulicích Dlouhá a Wolkerova. Tato
druhá etapa byla zahájena 9. června 2021 a v současné době je dílo ve fázi
zkušebního provozu.
Uživatelé bytů a nebytových prostor se musí postarat o údržbu bytových
radiátorů a vnitřních rozvodů, a to nejlépe ještě před zahájením topné sezony. Většinou postačí běžná kontrola, zda neuniká voda a topení těsní. Nejčastějším problémem bývá zavzdušnění radiátorů, které může způsobit nedostatečnost vytápění. Pro odvzdušnění je potřebná spolupráce majitelů
všech prostor objektu, a to z důvodu nutného otevření ventilů na všech
radiátorech v daném objektu a v době, kdy je vypnuto oběhové čerpadlo
(nejlépe přes noc), nechat vystoupat vzduch do nejvyššího patra objektu
a zde následně provést odvzdušnění pomocí odvzdušňovacího ventilu, dokud nezačne odtékat voda.
V případě problémů s topením, popřípadě dodávkou TUV volejte na mobilní
tel. 774 244 068 (hlášení poruch).
Ing. Martin Macháček, ředitel THML

říjen 2021

V návaznosti na loňské vybudování parkovacích míst za podchodem v ulici
Siřejovická byl letos opraven i samotný podchod. Malby dětí uvnitř samotného podchodu zůstaly zachovány, opravilo se však příchodové schodiště
a nájezdy. Dále probíhají ve městě opravy výtluků, na které bude navazovat
obnova vodorovného dopravního značení. Na konci září došlo k předání
staveniště v ul. Vančurova. Odsouhlasen je zhotovitel na opravy střech MŠ
Resslova a CŠJ.
Na podzim jsou objednány akce k výspravě komunikací v oblasti Lovošské i
s částečným zkapacitněním odvodu dešťové vody. Je objednáno prodloužení veřejného osvětlení v ul. Švehlova a přístupové terénní schodiště v ulici
Hluboká.
Martina Tendlerová, foto rys

Úklid ulic - říjen
12. 10. Wolkerova, Sady pionýrů
13. 10. Wolkerova - parkoviště, Hluboká
19. 10. Osvoboditelů - parkoviště u Turka, Dlouhá - parkoviště
20. 10. Kostelní, Kostelní - sídliště
26. 10. Dlouhá - od restaurace Beseda po vlakový přejezd
27. 10. Dlouhá - od vlakového přejezdu po podchod
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Výročí

Manželé Šandovi oslavili 50 let společného života

V měsíci září oslavili krásných 50 let společného soužití manželé Šandovi. A protože číslo 50 je vskutku úctyhodné, zeptali jsme se, jaký je jejich recept
na dlouhodobý vztah? „Je to především o vzájemné důvěře, toleranci a respektu jednoho ke druhému. Neméně důležité jsou společné zájmy. Oba máme rádi sport, milujeme moře, hory, hudbu, filmy a divadlo. Máme skvělou rodinu a radost z dvou bezvadných vnuček a jednoho vnuka. Jsme často
pohromadě a moc si to užíváme,“ říkají manželé Šandovi. Přejeme jim tedy za celou redakci mnoho dalších krásných chvil, společných zážitků a radosti.
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Informace

Vybrané zásahy Městské policie Lovosice v období od 16. 8. do 15. 9. 2021
Řízení motorového vozidla bez řidičského oprávnění
16. 8. ve 22 hodin jsme v ulici Terezínská kontrolovali řidiče motorového
vozidla tov. značky Peugeot. Bylo zjištěno, že nevlastní řidičské oprávnění.
Krádež v supermarketu Billa
26. 8. ve 12.20 hodin jsme řešili krádež zboží v supermarketu Billa. Občan
z Polska odcizil cukrovinky.
Znečištění veřejného prostranství
25. 8. v 11 hodin jsme řešili opakované znečištění veřejného prostranství
osobami bez domova v lesoparku Osmička. 27. 8. ve 20.05 hodin pak znečištění podchodu u Besedy psími exkrementy. I za pomoci kamer městského
dohlížecího systému byla zjištěna osoba, která exkrementy neuklidila.
Fyzické napadení
26. 8. ve 22 hodin jsme prováděli úkony k fyzickému napadení, při kterém
došlo ke zranění osoby.
Spolupráce s Policií ČR
27. 8. jsme v rámci spolupráce s Policií ČR na žádost dopravního inspektorátu Litoměřice poskytovali záznam z kamer městského dohlížecího systému.
Poškození dopravní značky
2. 9. v 10.15 hodin jsme v lesoparku Osmička řešili poškození svislé dopravní
značky.
Odcizení katalyzátoru z motorového vozidla
2. 9. v 8.50 hodin jsme v ulici Osvoboditelů prováděli úkony k odcizenému

Šance otevřela dveře veřejnosti

Šance Lovosice, z.s. vznikla v Lovosicích v roce 1999 a je nestátní
neziskovou organizací, předsedkyní
je Božena Plicková. Jejím cílem je
pečovat o seniory a zdravotně postižené, nabízet jim pomoc a účast,
která vede ke zlepšení jejich zdravotního i psychického stavu, a podporovat potřebné se snahou předejít
jejich psychickému strádání. Denní
stacionáře poskytují ambulantní
služby osobám, které mají sníženou
soběstačnost, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické
osoby. Služba je zpoplatněna, může
být ale hrazena z příspěvku na péči.
Služba obsahuje pomoc při zvládání
běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo
poskytnutí podmínek pro osobní
hygienu, poskytnutí stravy, výchov-

říjen 2021

né, vzdělávací a aktivizační činnosti,
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů.
Den otevřených dveří se uskutečnil
při příležitosti rozšíření denního
stacionáře pro cílovou skupinu seniorů dne 9. září 2021 v sídle organizace, v ulici K. Maličkého 382/16 od
15 hodin. Proběhla zde ukázka činností v denním stacionáři a prohlídka prostor. Akce se konala na zahrádce stacionáře, a protože bylo
skvělé počasí, o návštěvníky nebyla
nouze. Ve stánku byly k dispozici
práce klientů denního stacionáře
a sociálně terapeutické dílny. Hrála
hudba a občerstvení bylo vynikající.
Akce se skutečně vydařila.

hz, foto archiv

katalyzátoru ze zaparkovaného motorového vozidla tov. značky Škoda.
Odcizení jízdního kola
4. 9. v 6.35 hodin jsme v ulici Terezínská řešili odcizení jízdního kola.
Porušování vyhlášky k pohybu psů
6. 9. v 14.45 jsme v parku v ulici Sady pionýrů prováděli úkony k opakovanému nezajištění psa a jeho volnému pohybu.
Podezření z řízení motorového vozidla pod vlivem alkoholu
15. 9. v 8 hodin jsme v ulici Terezínská kontrolovali řidiče soupravy nákladního motorového vozidla tov. značky Volvo s návěsem. Dechová zkouška u řidiče z Duchcova byla pozitivní, bylo mu naměřeno 0,48 promile alkoholu.
Ukládání odpadu mimo vyhrazená místa
4. 9. v 17 hodin v ulici Nádražní, 7. 9. v 11.40 hodin v ulici Příčná (odpad od
osoby trvalým bytem v Malých Žernosekách), 11. 9. ve 20.40 hodin v ulici
U Zdymadel, 15. 9. ve 21.30 hodin v ulici Terezínská a 15. 9. ve 13.20 hodin
v ulici Žižkova jsme prováděli úkony k ukládání odpadu mimo vyhrazená
místa.
Rušení nočního klidu
Ve dnech 21. 8. ve 23.40 hodin v ulici Vančurova, 25. 8. ve 23.15 hodin v ulici
Kostelní, 5. 9. v 0.50 hodin v ulici Osvoboditelů, 5. 9. ve 22.45 hodin v ulici
Polní, 6. 9. v 0.50 hodin v ulici Tovární, 7. 9. v 0.45 hodin v ulici U Výtopny,
12. 9. v 0.15 hodin v ulici Lovošská a 12. 9. ve 22.40 hodin v ulici Lovošská
jsme řešili rušení nočního klidu.

Bc. Jaroslav Janovský, ředitel Městské policie Lovosice

Zlatá svatba manželů Kaclových

Dne 18. září 2021 oslavili manželé Pavel a Eva Kaclovi 50. výročí společné
cesty životem. S láskou gratulují děti a vnoučata Michael, Filip, Jakub,
Terezka a Evelynka. Do dalších let přejeme mnoho zdraví a štěstí.
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Akce

Výlet s turisty z Coswigu

Na počátku září se uskutečnil plánovaný výlet s přáteli turisty z Coswigu. Trasa byla naplánována vlakem do Úštěku, poté autobusem do Rašovic a pěšky
zpět do Úštěku. Zastávka na romantickém hrádku Helfenburg se líbila, zájemci si mohli projít celý komplex i se potěšit výhledem z věže. Posvačilo se jako
vždy z přinesených zásob a dobrot i pro kamaráda a vítaným zpestřením bylo opékání buřtů. V Úštěku byla domluvena komentovaná prohlídka města,
kde je skutečně co obdivovat. Největším lákadlem jsou jistě tzv. Ptačí domky a synagoga. Výlet turisté zakončili posezením v hospůdce U Suchých, kde u
dobrého jídla opět začali plánovat další společné akce. Všichni měli radost ze setkání, které tak dlouho museli odkládat.
rys / rys

ZŠ Sady pionýrů uspořádala tábor „o dvou chodech“

Již devět let pořádá naše Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2 letní tábory pro děti. První tři roky to byly tábory velké, pro 200 dětí
ve Sloupu v Čechách a nyní již šestým rokem trávíme dny na letním táboře při škole pro 45 dětí, a to ve dvou turnusech.
Turnus 1
„Plnou parou vpřed…“, rozeznělo se
v pondělí 12. srpna ráno před naší
školou a za zvuku písně „My máme
parní stroj, úžasné síly zdroj…“ přijely
vedoucí prvního turnusu letního tábora na svých parních strojích pro 30
dětí, aby s nimi strávily pět dnů letního putování.
První den jsme všichni prožili ve
škole na Oranžovém hřišti skákáním
v botách Kangoo a hraním míčových
her. Odpoledne jsme si přečetli pohádku O dvanácti měsíčkách, rozdělili
jsme si role a začali s nácvikem.
V úterý jsme strávili den v Plzni. Navštívili jsme Techmánii a Planetárium.
V Techmánii nám ukázali chod parního stroje, chemické pokusy s dusíkem, vodní pokusy a ohnivou sopku.
V Planetáriu jsme se mohli vyfotit
jako kosmonauti, a když jsme se
vrátili do školy, čekalo nás překvapení. Za vytvořenou nástěnku ke kosmonautice jsme dostali sponzorským
darem od pořadatelů výstavy Cosmos Discovery zmrzliny pro kosmonauty. Velkolepou expozici, která
vznikla ve spolupráci s americkou
NASA, muzeem a vzdělávacím centrem Cosmosphere a českými odborníky, jsme navštívili a moc se nám
líbila. Středa byla volnější, patřila
soutěžím a hrám na hřišti, procházce
po Lovosicích a zkoušení pohádky.
Ve čtvrtek jsme se vydali do Prahy do
Muzea Iluzí, hračkárny Hamleys a
oblíbeného „Mekáče“. V pátek jsme
hledali poklad, dalo to pěknou práci,
ale našli jsme ho, připravili jsme si
masky na pohádku, ještě jsme dopilovali nácvik a pak už jsme jen čekali
na rodiče, abychom jim zahráli, co
jsme se naučili. Pohádka měla obrovský úspěch, volal i Hollywood a vy-
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hráli jsme králíčka Oskara. Po pohádce jsme vypustili balónky s přáníčky a
rozloučili se. A za rok? To se uvidí…
Všem dospělým, kteří se na přípravě
a realizaci letního tábora podíleli,
moc děkuji, protože bez jejich pomoci by tábor nemohl proběhnout. Po
celých pět dnů prvního turnusu se o
děti staraly paní vychovatelka Alena
Hovadová, paní učitelka Radka Jarošová, paní asistentky Jana Dokonalová a Bc. Marie Kimmerová a paní
Miluše Králíčková.
Turnus 2
„Pohádkový týden“ prožilo 15 dětí
druhého turnusu tábora. V pondělí
jsme sportovali na Oranžovém hřišti
u školy a parný letní den jsme si
zpříjemnili vodní bitvou – házením
balonků naplněných vodou. V úterý
jsme odjeli do Mirákula v Milovicích a

vých hrdinů. Po vynikajícím obědě
v zámecké restauraci jsme se plavili
lodí po Labi a po-dívali se na soutok
Labe s Cidlinou.
Čtvrtek byl plný her a závodů na
školním hřišti. Soutěžilo se například
s míči, badmintonem a v přetahování
lanem. Děti si zahrály fotbal i basketbal. V cestě za pokladem plnily úkoly
a na jejím konci si každý našel svůj
poklad. Odpoledne jsme si přinesli
kamínky a malovali na ně. K večeři
nám paní učitelka Mgr. Romana
Hašlarová poslala palačinky s nutelou
a domácí marmeládou, byly výborné,
nic nezbylo. Večer jsme si ještě poseděli u ohýnku a opekli buřty.
V pátek jsme si užili poslední den ve
škole a na školním hřišti. Děti na
lístečky napsaly a namalovaly svá
tajná přání. Po obědě jsme vyhodnotili všichni tábor, rozdali jsme diplomy a odměny za soutěže a chování.
tam jsme se vyřádili. Park Mirákulum Pomalu se blížila hodina předání dětí
nabízí originální zábavu s množstvím rodičům, ale nás čekalo ještě jedno
nápaditých herních prvků. Najdete
překvapení. Všechna přáníčka, co si
tam lesní hřiště, kontaktní zoo, obří
děti napsaly a namalovaly, jsme přitrampolíny a houpačky, lanová cenvázali na balónky nafouklé heliem
tra, podzemní chodby a prolézačky.
a každý si na závěr našeho letního
Co je všechno k vidění v Poděbratábora vypustil svůj balónek k moddech, jsme zjistili ve středu. Prohlédli rému nebi. Po dobu druhého turnusu
jsme si výstavu soukromé sbírky Lega se o děti staraly paní asistentka Jana
a vstoupili jsme do magického místa, Dokonalová s Miluší Králíčkovou.
kde se potkávají filmové legendy.
Děkujeme firmě Emco Hrdly a BoNavštívili jsme soukromou sbírku
hušovické mlékárně za sponzorské
Johnnyho Wolfa, která je v oboru
dary v podobě svých výrobků, moc
filmové popkultury jednou z největnám chutnaly. Poděkování patří také
ších na světě!
panu školníkovi Vitězslavu TomáškoViděli jsme sochy, figurky a repliky, vi, který nám pomáhal s organizací,
jejichž úroveň detailů nám brala
a panu Nedomovi z Vinárny Labuždech. Bylo zde více než 2 150 detail- ník, který nám zajistil výborné stravoně propracovaných exponátů růzvání po oba turnusy. Věříme, že jsme
ných měřítek (od 1:6 až po 1:1) v
všichni prožili hezké a nezapomenujedinečném světě těch nejslavnějších telné dny a možná zase za rok…
Miluše Králíčková, vedoucí tábora
filmových, komiksových a pohádko-
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Osobnosti

• • • Čestný občan Lovosic Václav Mládek • • •
Čestné občanství uděleno 15. 6. 2000, narozen 18. 4. 1942 v Ledčicích u Roudnice
Zasloužilý Mistr sportu Václav Mládek byl v době,
kdy jako vytrvalec reprezentoval Československo,
nejznámějším občanem města Lovosice. Budoucí
slavný sportovec se narodil 18. dubna 1942 v Ledčicích u Roudnice a v roce 1945 se přestěhoval
s rodiči do Starého Týna. Do školy chodil v Úštěku
a po dokončení osmiletky se vyučil v Ústí nad
Labem - Krásném Březně zedníkem. Jeho sportovní nadání neuniklo vychovatelům v tehdejších
„Pracovních zálohách“ a o nadějného běžce projevil zájem Spartak Ústí nad Labem. Ještě před vojnou v roce 1961 se ve své disciplíně stává mistrem
republiky dorostu a v srpnu 1961 nastupuje vojenskou prezenční službu do Rudé hvězdy Praha.
V tomto oddílu hostuje trvale i po odchodu do
civilu. Aktivní oddíl atletiky a možnost získání bytu
ho přivádějí do stavební údržby Severočeských
chemických závodů Lovosice, kde pracoval 29 let.
Po příchodu do Lovosic se V. Mládek v roce 1964
oženil. Jeho paní Jaroslava byla prodavačkou
v prodejně obuvi. Vychovali dvě děti - dceru Martinu (1964), která má v Lukavci hospodářství, a
syna Václava (1972), nadějného fotbalistu, který
bohužel v roce 2000 tragicky zahynul. Mládkovi už
dnes v Lovosicích nebydlí, v roce 1980 si dostavěli
v Malých Žernosekách zajímavý dům.
Až do roku 1989 pracuje Václav Mládek stále na
stejném místě ve stejném podniku. Po restrukturalizaci údržby SCHZ odchází do Litoměřic ke stavební firmě HANZL s.r.o. V roce 1998 byl při cestě
na kole do Litoměřic do práce sražen autem. Těžce
rozdrcená ruka ho pak dovedla až do invalidního
důchodu. Na sport ale samozřejmě nezapomněl
a vedl v Lovosicích s kolegy p. Šramotou a Ing.
Šplíchalem starší žáky a mladší dorost v kopané.
Vypisovat sportovní úspěchy a zajímavé momen-

Náš atlet si ale nejvíc cení závodu ve Varšavě, kde
se mu podařilo zaběhnout 10 km pod 29 min.,
těsně pod rekordem Emila Zátopka, a maraton v
Mnichově, kde doběhl jako první Evropan. Trenérem úspěšného sportovce byli Miloš Písařík a Petr
Kavan. Díky Písaříkovi dosahoval Mládek 20 let
vrcholných výkonů v bězích (vystřídal 1500 m,
3000 m, 5000 m, 10000 m a maraton), aniž by po
skončení sportovní kariéry měl kondiční problémy.
Se státním znakem na prsou procestoval takřka
celou Evropu a startoval i v Africe. Za těch 20 let
v atletice byl 12x mistrem ČSSR na dlouhé tratě
a v maratonu. Třikrát vyhrál slavné Běchovice a
také několik mezinárodních maratonů. Mládek
skončil se závodní činností posledním maratonem
až v roce 1985. Za výkony a vzornou reprezentaci
obdržel v roce 1971 čestný titul Mistr sportu ČSSR.
Po skončení aktivní sportovní dráhy trénoval Slavoj Úštěk. V roce 2000 se stal Václav Mládek také
Čestným občanem města Lovosice. Působil rovněž
v oddílu kopané TJ Lovochemie do roku 2013 jako
trenér a funkcionář. Za tuto dlouholetou a obětavou práci pro fotbal mu udělila Fotbalová asociace
České republiky Cenu JUDr. Václava Jíry. Fotbalové
ocenění mu bylo uděleno 9. května 2016
v Břevnovském klášteře.
ty Mládkovy kariéry by vydalo na dlouhý článek.
Dlouhou dobu se jméno Lovosic dostávalo do
povědomí všech přátel lehké atletiky, protože na
reprezentačním tričku měl sice státní znak, ale na
teplácích měl nápis SCHZ Lovosice. A sezona začínala již s koncem zimy a končila na podzim až
„Běchovicemi“. Ve většině případů se jméno Mládek dostávalo na přední místa. Byl účastníkem ME
1969 v Aténách a ME 1974 v Římě v maratonu.

Zdůvodnění: Václav Mládek - Bývalý vynikající
československý reprezentant v atletice se věnoval
přes dvacet let fotbalové činnosti v klubu Lovochemie (dnes ASK) Lovosice. Býval zde dlouhodobě předsedou oddílu a věnoval se trénování. Později působil v SK Hrobce a v klubu Český Lev Neštěmice ve funkcionářských rolích. Po několik desítek let je až dosud členem sportovně technické
komise OFS Litoměřice.
hz, foto tuc

Lovosické seniory navštívil muž mnoha tváří Václav Kopta
Ve středu 1. září besedoval v zahradě Domu s pečovatelskou službou herec, zpěvák, textař, muzikant, moderátor a v poslední době
také spisovatel Václav Kopta, známý z kultovního filmu Sněženky a machři, kde exceloval v roli „anorektického“ klučiny Radka.

V té době studoval na Pražské státní
konzervatoři hudebně dramatický
obor, který i přes natáčení zdárně
ukončil. Je synem uznávaného textaře Pavla Kopty a vnukem spisovatele
a překladatele Josefa Kopty. Jeho
ženou je herečka Divadla pod Palmovkou Simona Vrbická, se kterou
vychoval dvě dcery Františku (23)
a Janu (20). Málokdo o něm ale ví, že
výchově dcer věnoval více času, než
je v Česku u tatínků běžné, jak se
během besedy zmínil. V roce 2008
jsme se jej dočkali ve volném pokračování úspěšného filmu Sněženky
a machři, a to Sněženky a machři po
25 letech. Po tomto filmu si udělal
„jméno“ a začal se na plátně objevovat často (Čertí brko – Podlucifer,
Gympl – školník, Šarlatán – soudce,
seriál Ohnivý kuře a další). Jak sám
uvedl, svým vzhledem bodrého Moraváka obsadil chybějící díru na trhu.
Dlouhých 33 let byl stálým členem
divadla Semafor a dodnes tam občas
vystupuje.
Kopta se sice narodil v Praze, ale
dětství a mládí prožil v Libochovicích.
Jeho otec zde opravil domek po
matce, upravil zahradu a zbudoval
bazén, každý víkend a každé prázdniny sem Koptovi jezdili. Protože byl
od dětství náruživým milovníkem
autobusů, dokonce mu známý přidělal na kolo volant místo řídítek, a tak
jezdil po stopách zastávek jako libo-

říjen 2021

14. prosince 2015 v KS Lovoš a uvedl,
že by si rád podobný koncert zopakoval. Vzpomínal na to, jak se před
lety seznámil na autogramiádě filmu
Gympl s malým Pepčou Fečem, se
kterým se na koncertě opět sešel.
Vykládal i o pořadu Zpívá celá rodina,
kterou Pepík, jeho babička a teta
vyhráli, o tom, jak Pepík hrál spolu
s Lucií Bílou a s ním v muzikálu Addamsova rodina, že letos už jako
student odmaturoval na konzervatoři
a vůbec ho velice chválil. Říkal, že
když jde někdo usilovně za svým
cílem, určitě ho dosáhne.
Humorné bylo další vyprávění pana
Kopty o tom, jak „paparazzi“ nenatáčeli jeho, jak si domýšlivě myslel, ale
ornitologové ptáka brkoslava na
stromě u jejich domu. Je to jedna ze
žertovných povídek, kterou v roce
2019 vydal v knize Prodloužená jízda.
V ní vzpomíná na vlastní dospívání,
na příhody z povolání i rodinného
života. Veselé příhody líčí nejen kraj
autorova dětství nebo pražskou
Hanspaulku a Libochovice, ale také
chovický autobus. Svůj dávný dětský ce, než jsem prošel všemi zdravotní- Berlín, Rujánu nebo jižní Čechy. Ilusen si splnil v době šíření koronaviru mi zkouškami, psychologickými testy strátorem knihy byl bratr Václava
a stal se řidičem autobusu v pražské a tak dále. Šel jsem za tím ale poměr- Kopty Jan. Beseda skončila autograMHD. Nová brigáda ho bavila, i když ně tvrdě,“ popisoval Václav Kopta
miádou a fotografováním, poté pan
to byl občas také adrenalinový záživ besedě svoji anabázi. Nic v životě
Kopta odjel za bratrem, který už se
tek.
ho prý nestálo tolik sil jako splnění
do Libochovic přestěhoval. Druhé
„Dostat se za volant autobusu není tohoto dětského snu.
„Křeslo pro hosta“ se všem návštěvnív pětapadesáti letech úplně jednodu- V Lovosicích vystoupil jako host na kům líbilo. Pořad doprovázely
ché. Trvalo to dlouho, dokonce měsí- Jazzovém koncertu Jakuba Kocha
„Melodie Petra Vrány“. hz, foto archiv

7

Fotostrana

Vítání občánků 16. a 17. září 2021

Po dlouhém očekávání se v měsíci září konečně mohlo uskutečnit vítání nových občánků. Tato tradice je velmi oblíbená, jak můžete vidět
z fotografií. Některé děti se však již věkově posunuly a v kolébce by je těžko někdo udržel. Akci připravila matrikářka města paní Boučková,
úvodního slova se ujal zastupitel města pan Šramota. Kulturní zpestření obstarala tentokrát MŠ Resslova, která se střídá s ostatními školkami.
Všem tak zůstane milá vzpomínka, kterou mohou sdílet celé rodiny.

Zleva: Emily Eklová, Richard Pavlas, Matyáš Hájek, Tomáš Bareš
a Filip Švanda

Zleva: Vanesa Holečková, Felix Voráček, Vojtěch Neustupa,
Magdaléna Peterová, Damián Kopecký

Zleva: Adéla Suchá, Filip Hruza, Jáchym Hurtig, Hana Veselá,
Anežka Ryglová a Šimon Balušík

Zleva: Viktor Prokůpek, Pavel Zyka, Stella Jelínková, Josef Pošík
Jitka Kühnelová, Barbora Mikšová

Zleva: Jan Hanzal, Jan Tůma, Adam Rychtr, Izabel Holly,
Magda Kaprová, Rozálie Korandová
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Informace

25. výročí vzniku Charity Lovosice

Charita Lovosice byla zřízena biskupem litoměřickým v roce 1993 a až
do roku 1996 byla dobrovolnou
charitou. 30. 10. 1996 došlo k registraci organizace v rejstříku Evidovaných právnických osob Ministerstva
kultury ČR. Rokem 2007 došlo k další významné změně, kdy se Charita
Lovosice vstupem zákona o sociálních službách profesionalizovala a
své dosavadně poskytované služby
registrovala.
Celých 25 let naší organizace bylo
a je naplněno mnoha výzvami.

Osobně mohu vypovídat až o posledních devíti letech. Za tuto dobu
jsme organizaci stabilizovali, a to
nejen profesně, profesionálně a
finančně, ale také pracujeme na
neustálém zvyšování kvality poskytovaných služeb a zázemí pracovníků. Naším mottem je kvalita odváděné práce. Za posledních 25 let působení v našem regionu jsme nesčetněkrát potvrdili a neustále potvrzujeme sílu pomoci těm nejpotřebnějším.
Petr Urban, Charita Lovosice,
koordinátor Tříkrálové sbírky

Lovosičtí turisté se zapojili do akce
„Ukliďme Česko“
Ukliďme Česko je dobrovolnická
úklidová akce, která probíhá na
území celé České republiky. Jejím
cílem je uklidit nepořádek v přírodě,
případně likvidovat černé skládky.
Hlavní podzimní úklidový den byl
štábem stanoven na sobotu 18. září
2021.
Klub českých turistů Lovosice se
aktivně zapojil do této celostátní
akce a vytyčil si úkol zbavit odpadků
přístupové cesty na vrchol Lovoše.
Úklid cesty po zelené značce
z Lovosic vedla paní Šiklová, po žluté
od transformátoru paní Lízlová a členové oddílu TOM pod vedením
manželů Schejbalových sbírali odpadky po cestě z Lovosic ke Dvěma

Letní aktivity Klubu zrakově postižených

lipám a dál po žluté značce na vrchol Lovoše. Pouhé tři pytle nasbíraných odpadků svědčí o tom, že přes
vysokou návštěvnost vrcholu Lovoše
se kázeň turistů výrazně zlepšila.
Členové Klubu této příležitosti využili také k vyčištění odvodňovacích
kanálků na příjezdové cestě na vrchol, aby lesní cesta nebyla poškozována vodou při přívalových deštích.
Odměnou za práci všem byla dobrá
viditelnost, nádherný rozhled k Ralsku a Bezdězu na východě a dramatické panorama Českého středohoří
na západě. Výbor KČT Lovosice děkuje všem účastníkům akce za odvedenou práci.
Ing. Miloš Vodička

Klub zrakově postižených se může
pochlubit svým členem, Miroslavem
Smrčkou, který byl součástí výpravy
českých hendikepovaných sportovců
na XVI. letní paralympijské hry v Tokiu. Mirek, kterého trénuje Petr Budínský, byl jediným nevidomým
plavcem výpravy a ve svých 58 letech byl pravděpodobně nejstarším
paralympijským závodníkem. Mirek
kdysi reprezentoval Česko v plavání.
Na svém kontě má několik cenných
kovů z republikových šampionátů.
V roce 2011 náhle oslepl, ale k plavání se vrátil a je za to rád. I když
nebyl se svým výkonem v Tokiu spokojen, jeho klub je na něj náležitě
pyšný.
Aktivní zůstávají i ostatní členové.

V červnu se v Praze uskutečnily první
letošní závody v simulované střelbě
z pistolí a pušky. Nejlepších umístění
dosáhl Petr Vaculík – 3. a 5. místo
v pistoli. Čtyři lovosičtí střelci si vytvořili dobré pozice v kvalifikacích na
listopadové Mistrovství ČR. V sobotu
28. srpna se pět ZP střelců z ASK
Lovosice docela dobře umístilo
v závodu Plzeňský terč a všichni
získali kvalifikační body pro účast
na Mistrovství ČR. Tadeáš Holeček
z Teplic obsadil v pušce s laserovým
naváděním třetí místo a v pistoli jej
napodobil Vladimír Krajíček z Lovosic, navíc hned za ním skončil Petr
Vaculík z Chomutova. Ve smíšených
dvojicích skončili Krajíček se Šamajovou pátí.
KZPS Lovosice

Páteční hudební večery skončily
Poslední koncert v rámci pátečních
hudebních večerů proběhl 24. září
na náměstí. Den po kalendářní podzimní rovnodennosti přijely zahrát
kapely Ivory Gate z Kadaně a Gliondar (na snímku) z Prahy. Obě se
zaměřují na hudbu irskou, či řekněme keltskou, a v tomto žánru tvoří
své vlastní písně, což v souvislosti s
datem tvořilo záměr pořadatelů. Pro
Kelty byl totiž den rovnodennosti
velkým svátkem. Oběma formacím
se v našem městě velmi líbilo, někteří z hráčů navštívili Lovosice poprvé
a byli nadšeni atmosférou a náladou.
Počasí přálo též, takže se letošní páteční hudební večery probíhající od
června do září velice vydařily.
(rys)

říjen 2021

9

Sport

Starší žáci znovu ovládli Házenkářský festival, mladší berou bronz
Poosmé se v Lovosicích sešly házenkářské týmy k neformální oslavě začátku nové házenkářské sezony (3. – 5. září).
Také tento ročník byl poznamenaný pandemií COVID-19, která znemožnila již dříve start slovenských celků, týden
před turnajem přešlo do seznamu červených zemí také Německo. Pro turnaj to tak znamenalo na poslední chvíli odhlášení 5 týmů. Díky ochotě celků z Velkého Meziříčí, Lions Hostivice a Dukly Praha se podařilo některá uvolněná
místa zaplnit a celkem tak na turnaji startovalo 68 týmů, které zaplnily ulice a sportoviště Lovosic.

Vedle sportovní haly Chemik vyrostla během
roku 2021 nafukovací hala a díky tomu tak každá
kategorie měla své „vlastní“ herní místo. Minižáci
našli svoje útočiště znovu na 4 kurtech na umělé
trávě, mladší žáci odehráli svoje zápasy v hale U
Přívozu a na zimním stadionu. Starší žáci střídali
sportovní halu Chemik a novou nafukovačku na
místě bývalého venkovního hřiště.
Vedle sportovní části turnaje, která probíhala od
pátečních 10 hodin do nedělního odpoledne, byl
pro účastníky připraven bohatý doprovodný program a další benefity. Každý hráč od organizátorů
dostal limonádu od partnera Head Drinks a sušenku od společnosti Emco, pro všechny byly připraveny zmrzliny. V pátek večer bylo pro účastníky
organizováno promítání filmu na umělé trávě, v
sobotu se pak týmy zúčastnily extraligového utkání. V pátek i v sobotu měli všichni možnost vyzkoušet si tzv. klokaní boty Kangoo boots v rámci
večerního doprovodného programu. A tradicí se
již stal také sobotní večerní ohňostroj, který těsně
po skončení ligového zápasu mužů ozářil nebe
nad Lovosicemi.
Pro nudu tak nebyl prostor a organizátoři se
snažili vyplnit účastníkům všechny volné chvíle
další porcí zábavy. Největším zážitkem pro všechny malé házenkáře a házenkářky muselo být jednoznačně extraligové utkání mezi Lovci Lovosice
a Frýdkem-Místkem, které se v sobotu 4. září
uskutečnilo v unikátním prostředí zimního stadionu. Letošní akce byla pojata jako „10 let od stříbra
a sezóny bílého pekla“, zároveň jsme znovu pomáhali potřebným v rámci nadačního fondu BigMat.
Pro všechny účastníky z řad dětí Házenkářského
festivalu bylo extraligové utkání také motivací pro
jejich další práci v trénincích, protože měli na
vlastní oči možnost vidět, jak vypadá házená ve
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Nejlepší týmy a individuální ceny
v jednotlivých kategoriích:
Kategorie minižáků
1. místo: TJ Sokol Telnice
2. místo: TJ Sokol Velké Meziříčí 1
3. místo: HBC Jičín bílá
Největší bojovník: Jakub Dolan (HBC Jičín)
Nejužitečnější hráč: Matěj Žák (Sokol Telnice)
Nejlepší brankář: Vojtěch Chalupa (V. Meziříčí)
Kategorie mladších žáků
1. místo: TJ Sokol Centrum Haná
2. místo: Talent Plzeň
3. místo: HK FCC Město Lovosice 1

Nejlepší brankář: Adam Heřmanovský (HK
Lovosice)
Nejlepší hráč: Jan Coufal (Centrum Haná)
Nejlepší střelec: Jan Pešek (Ledeč nad Sázavou)
Kategorie starších žáků:
1. místo: HK FCC Město Lovosice 1
2. místo: TJ Lokomotiva Louny
3. místo: Tatran Litovel 1
Nejlepší brankář: David Laník (Sokol Ostrava)
Nejlepší hráč: Tomáš Křížek (HK Lovosice)
Nejlepší střelec: Jan Smahel (TJ Chodov)
své vrcholové podobě.
Zatímco v pátek byly ve sportovní části turnaje
na programu zápasy v základních skupinách, v sobotu kolem poledne již začala vyřazovací utkání
play-off a v neděli turnaj vrcholil zápasy o umístě-

ní a finálovými duely. Finále minižáků se odehrálo
na umělé trávě a po něm již následovalo slavnostní vyhlášení pro kategorii nejmladších házenkářů.
O dvě hodiny později nastoupily k finálovým zápasům zbývající dvě kategorie a to na zimním stadionu. Po finálovém duelu každé kategorie proběhly
také tři slavnostní ceremoniály, při kterých předával ceny zástupce partnera turnaje, místostarosta
města Lovosice pan Vladimír Šuma, ředitel klubu
HK Lovosice Vojtěch Srba a hráči extraligového
týmu Lovců. Bez pomoci všech partnerů turnaje by
nebylo možné akci zorganizovat v tak velikém rozsahu a my jim za to ještě jednou ze srdce děkujeme. Obrovskou pomocí je také zapojení lovosických základních škol a centrální jídelny. Tyto organizace poskytovaly týmům ubytování a stravovací
režim.
Vedle pohárů za umístění týmů na 1., 2. a 3. místě byli oceňováni také nejlepší hráči v jednotlivých
kategoriích. Všichni účastníci si domů odvezli
medaile a diplomy, nejlepší týmy také věcné ceny.
Kompletní výsledky a pořadí, které jsme po celý
průběh turnaje přinášeli online díky výsledkovému
servisu Sportnect, najdete na https://
www.sportnect.com/cs/events/hazenkarskyfestival-lovosice-2021. Průběžné informace z průběhu celého turnaje jsme pak zveřejňovali na FB
stránce akce, kde byly a i nadále budou zveřejňovány odkazy na fotogalerie turnaje (velké díky
fotografům Robertu Grimovi a Haně Vrbkové)
a závěrečnou aftermovie.
Děkujeme všem účastnícím se týmům za to, že
dorazily. Velmi rádi vás v Lovosicích přivítáme i
příští rok. Děkujeme za práci všem dobrovolníkům,
bez jejichž pomoci by nebylo možné turnaj organizačně zvládnout.
Lucie Kantůrková, HK FCC Město Lovosice

LOVOSICKÝ DNEŠEK

Sport

Soustředění sportovních klubů ASK Lovosice

volejbal, lukostřelbu, vodní pólo a spousty dalších. Ve čtvrtek 22. 7. kemp
navštívil reprezentant ČR v házené Jirka Motl, který si s dětmi zatrénoval,
a následně proběhla diskuse s autogramiádou. Nechyběl ani výlet do Oparna a poslední den proběhla táborová Olympiáda. Děti soutěžily v 10 disciplínách, pro všechny byla připravena věcná odměna za předvedené výkony.
Smyslem kempu bylo dostat děti po covidové pauze opět na sportoviště
a přinést jim radost z pohybu, což se dle reakcí dětí a rodičů povedlo. Chtěli
bychom poděkovat všem vedoucím kempu a našim partnerům, díky kterým
jsme mohli pro děti připravit pestrý týden plný zábavy.
FK Lovosice

Jachtaři
V druhé polovině srpna proběhlo v Lovosicích šestidenní soustředění mládeže jachetního klubu. Nadprůměrně srážkově bohaté léto si pro nás ušetřilo
několik teplých a slunných dnů, které k pobytu na vodě přímo vyzývaly.
Podobná akce nebyla řadu let organizována a určité obavy, které panovaly
během přípravy, proto nebyly překvapením. Počasí pro nás kromě sluníčka
a tepla bohužel přichystalo jen omezenou dávku větru, a tak víc než nedostatek vhodných dětských lodí či zkušeností s organizací nás limitoval nedostatek větru.
Řeka Labe a přilehlá žernosecká pískovna však nabízejí řadu dalších možností, jak strávit čas na vodě. Děti se učily manévrovat s motorovým člunem,
objevovaly poslední koutky divočiny v našem okolí a jezdily na paddleboardech (obzvláště oblíbené byly cesty na žernoseckou pískovnu, jejíž voda byla
čistší, než bývá v druhé polovině léta zvykem).
Čas na vodě běží rychle. Na výuku teorie a pravidel plavby, které až příliš
připomínají školní výuku, tak nezbývalo moc času. A to je dobře. Školní rok
byl již za dveřmi a v zimních měsících, kdy je nám pobyt na vodě zapovězen,
na to bude času dost.
Jacht Klub Lovosice

Více foto na: http://www.fklovosice.cz/dokumenty/galerie-kemp2021

Plavci
Ve dnech 14. – 21. srpna nezahálel ani Plavecký klub Lovosice. Soustředění,
které bylo nabité aktivitami, se uskutečnilo v Holanech. Plavci zdokonalovali
své dovednosti v každodenních tréninkových jednotkách, kdy vedle plavání
nechyběla ani suchá kondiční příprava, soutěže a spousta zábavy. Díky příznivému počasí našim plavcům neuniklo ani noční plavání.
Plavecký klub

Tenisté
Tenisový klub o letošních prázdninách pořádal týdenní příměstský kemp.
Přihlásit se mohly děti, které jsou členy klubu a po celou sezónu poctivě
trénovaly. O 17 dětí od baby kategorie po dorostence se staralo 5 klubových
trenérů a těžko hodnotit, na čí straně bylo větší nadšení. Přístup dětí byl
skvělý, mimo několika denních tréninkových jednotek si vyzkoušely i neteniBasketbalisté
sové aktivity včetně běžeckého Cooperova běhu. Probrána byla také tenisoTřetí týden v srpnu se uskutečnilo tradiční soustředění basketbalového klubu vá teorie a pravidla. Poslední den proběhl závěrečný turnaj se spoustou cen
v Lovosicích. Zúčastnily se děti z kategorie přípravky, U11 a U15. Sportovalo a hlavně za podpory mnoha rodičů. Velký dík za organizaci patří správcům
se ve sportovní hale, na atletickém stadionu a jeden den, kdy počasí dovoli- areálu a všem trenérům, kteří neváhali obětovat svůj volný čas pro rozvoj
lo, i na koupališti. Tam se nejen plavalo, ale i cvičilo za doprovodu hudby.
mládeže.
Tenisový klub
Každý den proběhl trénink na rychlost a vytrvalost. Ve sportovní hale se pak
rozvíjely herní dovednosti, střelba na koš, dribling a samotná hra. Celý týden
se soutěžilo ve vybraných disciplínách. Z porovnání výsledků se pak sledovalo postupné zlepšení. Sportovní program soustředění byl zpestřen výletem
do Oparenského údolí. Na to, aby svěřenci basketbalu nezemřeli hlady, dohlížel bedlivě pan Rambousek, který vařil obědy, a trenérky, které zajistily
svačinky. V závěru soustředění se vyhodnotily nejlepší i nejmladší účastnice,
ale oceněni byli nakonec všichni.
„Přejme si, abychom při utkáních této sezóny mohli uplatnit to, co jsme se
naučili a v čem jsme se zdokonalili, a už nás nic zlého nezastavilo,“ říkají
lovosičtí basketbalisté.
BK Lovosice
Fotbalisté
Kemp proběhl v termínu od 19. do 23. 7. 2021 jako příměstský tábor dětí
ve věku od 5 do 12 let. Kempu se zúčastnilo 38 dětí nejen z Lovosic, o které
se staralo 8 vedoucích. Kemp byl určen pro děti bez ohledu na registraci ve
sportovním klubu. V průběhu kempu si děti mohly vyzkoušet několik sportovních disciplín, například fotbal, házenou, badminton, ping pong, beach
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Klub stále pořádá nábor chlapců narozených v letech 2010 - 2012.
Podrobnější informace najdete na www.tenislovosice.cz
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Historie

• • • 100 let skautingu v Lovosicích • • •
Počátky vzniku skautingu v Lovosicích by se měly datovat do r. 1921 - první zmínka je v časopise Vůdce roč. II č. 7 (8. prosinec 1921).
Jako zakladatelé jsou bráni manželé Tipmannovi (především sestra Marie Tipmannová). Dr. Tipmann měl ještě další aktivity - SOKOL a Klub
českých turistů (KČT). Další zmínka je v časopise VŮDCE roč. IX (1928-29) č. 1 (říjen). Nejprve je sestra Marie Tipmannová jmenována oblastním
zpravodajem. Od Nového roku 1929 jsou Lovosice okrskem a přiděleny k župě Přemysla Oráče. Do té doby spadaly pod župu Podřipskou Roudnice n. L. Ve vedení skautů v Lovosicích se vystřídali br. František Kytka (pracoval jako dentista v Litoměřicích), bratr Kadlec a br. Karel
Tipmann ml. Posledním vůdcem (1938) byl br. prof. Karel Poborský, který po válce v roce 1945 předává razítko 1. chlapeckého oddělení.
Před válkou měli lovosičtí skauti klubovnu ve dvoře hotelu Zlatý anděl (naproti staré poště v ulici Kostelní), kterou jim poskytla pí Wosková
(majitelka hotelu). Majetek si tehdejší skauti po vpádu nacistů rozebrali. Přiřazení Lovosic k Velkoněmecké říši v říjnu roku 1938 znamenalo
první ukončení skautské činnosti ve městě.
Na jaře r. 1945 obnovuje skauting v Lovosicích
br. Matys. Během prázdnin 1945 se ujal činnosti
organizace JUNÁK v Lovosicích osmnáctiletý Jaroslav Pohořálek jako vedoucí střediska, chlapecké
oddělení vedl br. Miroslav Kapoun a děvčata vedla
sestra Marta Sedláčková. V zimě 1945 – 1946
vzniká v Lovosicích skautské středisko pod vedením Ládi Jandíka. Dalšími vedoucími střediska jsou
br. Karel Bednář (ředitel DELI), vůdcem okrsku je
br. Oldřich Hofmann (Óm), známý také jako velký
ochránce přírody (po roce 1989 působil i v Občanském fóru).
Krátká etapa poválečného skautingu skončila
v roce 1949, kdy byla organizace zrušena podruhé
a majetek střediska předán městské organizaci
Svazu české mládeže. V roce 1950 Junák v celé
republice končí a obnovuje se až z jara 1968. Vůdcem střediska až do další likvidace (1970) je br.
Mirek Kos (Vlastimil Kos). V r. 1968 byla klubovna
skautů v bývalé školní jídelně ve dvoře hotelu
Černý kůň. Chlapecký oddíl měl ještě svoji klubovnu ve dvoře pivovaru (za poštou), kterou jim propůjčil Ing. Matějček – ředitel státního statku (po
ruské okupaci byl z funkce odvolán). Počátkem
prázdnin 1968 mělo lovosické středisko 156 členů
a 18 činovníků (2 chlapecké oddíly, 1 dívčí, 1 smíšený a 2 smečky vlčat). V červnu a červenci 1968
připravili činovníci první letní tábor po znovuobnovení organizace. Tábor se konal na Pálči jen od
18. do 21. srpna 1968 – republika byla obsazena
armádami Varšavské smlouvy… I po této invazi
ještě více než rok skauti v Lovosicích pokračovali
ve své činnosti. Dne 17. listopadu 1969 schválilo
plénum tehdejšího ÚV KSČ usnesení o sjednocení
organizací dětí a mládeže v naší republice.
16. listopadu 1970 na schůzi vedení lovosické
pionýrské organizace bylo provedeno předání
majetku skautů pionýrskému středisku. To byl
tedy třetí konec skautingu (ne však skautů) u nás.
V republice pak mnoho bratří a sester pokračovalo
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v činnosti v utajení pod hlavičkou nejrůznějších
organizací. Nejčastěji to byly Svazarm, turistické
oddíly, speleologická společnost apod.
Po sametové revoluci byla činnost Junáka obnovena 2. prosince 1989 na setkání v Městské knihovně v Praze, kterého se účastnilo přes dva tisíce
lidí. V mnoha městech se opět živelně obnovila
skautská střediska a oddíly. Za Lovosice se tehdy
zúčastnil setkání skaut Zdeněk Beran, skautsky
Jirka. Hned na to se sešli lovosičtí skauti a skautky,
kteří zde před 20 lety působili, aby obnovili činnosti skautského střediska v Lovosicích pod vedením bratra Berana. Tak vznikl 20. října 1993 oddíl
Šipka. Začaly fungovat oddíly světlušek, vlčat,

skautů a skautek.
Vůdcem střediska Brána Lovosice se stal v roce
1990 br. Jirka (Zdeněk Beran) a po něm přebírá
středisko br. Vladimír Kočí (Riki). Následoval br.
Petr Jansa (Inženýr) a br. Vojtěch Hák (Sesmál).
Nyní vede lovosické středisko Tomáš Sláma
(Cecil). V Lovosicích má středisko v současnosti 77
členů od nejmladších světlušek a vlčat přes smíšený oddíl Šipka (11-15 let), rovery a rangery (15-25
let), oldskauty až po vedení střediska a oddílů.
Středisko rádo přivítá i další nové členy. Nezbývá
než přát lovosickému Junáku dalších hezkých
alespoň 100 let.
Podle vzpomínek br. Jirky napsala Eva Hozmanová
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Kluby

Začátek nového skautského roku

Ještě než vůbec stihl začít nový školní rok, bylo třeba se pořádně rozloučit s prázdninami. Naši starší si uspořádali přespávačku v klubovně
s promítáním a hraním deskových her, kterou ukončili úklidem klubovny. Po prázdninách a po táboře bylo třeba vyhnat poslední pavouky,
aby se nám v klubovnách hezky pracovalo.
Se začátkem školního roku jsme
opět nastartovali skautskou činnost,
a to se vším všudy. Začátkem září
jsme připravili představení skautské
činnosti na všech základních školách
v Lovosicích. Aby toho nebylo málo,
dorazili jsme i do základní školy ve
Velemíně a naši činnost jsme představili i primánům v lovosickém gymnáziu. Naše parta vedoucích se zaměřila na druhé až šesté třídy a
v malých skupinkách jsme děti seznámili se skautingem, řekli jim, co
děláme a kdy a kde se scházíme, a
něco krátkého si i zahráli. Za nás
ideální start do nového školního
roku!
Zatím je těžké říct, kolik nových
kamarádů z našich náborů k nám
dorazí a udrží se, ale během prvních
pár schůzek bylo u skautů minimálně
o 4 nové tváře víc a u mladších světlušek a vlčat bylo nováčků ještě více.
Není nic příjemnějšího než vědět, že
jsme odvedli dobrou práci, a budeme
doufat, že se k nám přidají ještě další.
Případní zájemci ať se nebojí nás
vyhledat například na novém webu
https://lovosice.skauting.cz/
I na akce jsme měli štěstí. Náš
skautský oddíl Šipka se sešel hned
1. září v klubovně na Václavském
náměstí. Schůzka začala jako tradičně
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ve středu ve čtyři hodiny. V novém
roce jsme se pozdravili s přáteli
a přivítali mezi nás nově příchozí
členy. Na seznámení a prolomení
ledů jsme si zahráli několik her. Své
schůzky již zahájil i náš oddíl mladších světlušek a vlčat. Ty se scházejí
ve čtvrtek také od čtyř hodin.
První zářijový víkend jsme si nechali
ještě volný na aklimatizaci, ale dob-

la v cestě a ani neodradila od rozdělání ohně, který posloužil jak na zahřátí a sušení oblečení, tak na uvaření chutného oběda. Oběd si uvařili
členové sami, a aby to nebylo tak
jednoduché, dostali tuto informaci
pouhých 15 minut před začátkem
výpravy a k tomu jednu ingredienci,
kterou musí do pokrmu použít. Vařily
se dva pokrmy a tým, který dostal
nivu, udělal výborné těstoviny a tým,
který dostal zelí, udělal čínu s rýží.
Pokud bude na příští výpravu počasí dostatečně skautské (každé počasí
je skautské!), čeká nás akce na celý
víkend s přespáním pod převisy.
Vedoucí a starší členové si zase
plánují program pouze pro sebe
a jedna z dalších akcí je, že se společně vypravíme na paintball. O tom
vám ale snad povíme zase někdy
příště. Pří plánování akcí na září byla
ještě řešena akce Křížem Krážem, kdy
je snahou týmů za 24 hodin urazit co
rodružství nepočká, a tak jsme
možná nejvíc kilometrů spoji Českých
o víkendu 11. září zorganizovali ledrah. Vzhledem k tomu, že je ale
tošní první výpravu. Za krásného
slunečného počasí se vyrazilo vlakem potřeba po celou cestu ve vlaku nosit
do Kravař, odkud jsme šli na Bobří
masku, usoudili jsme, že by celá akce
soutěsku. Jen co jsme vyrazili na
byla víc pro zlost než pro zábavu.
cestu, začalo pršet jako z konve. Mezi Poslední akce, na které jsme se v září
nepsaná skautská pravidla ale patří,
mohli vidět i s veřejností, byla Vácže: „Skaut je nepromokavý“, takže
lavská pouť. Hana „Henk“ Drašnarová,
Hana „Zabijmě“ Macháčková
mírná nepřízeň počasí nás nezastavi-
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Informace

• • • Vejři hledali ztracený poklad řeky Nilu • • •
Tak jako každý rok i letos v srpnu vyrazil náš turistický oddíl Vejři na dvoutýdenní tábor.
Tentokrát jsme zavítali do Vodňan.
Pobyt se nesl v duchu pátrání po
ztraceném pokladu faraona Mentuhotepa. Děti se proměnily na Egypťany a Římany a Kleopatra s Césarem je
celotáborovou hrou provázeli. Během putování narazili na mnohé
nástrahy, museli překonat řeku Nil
a ubránit se nájezdům kočovných
kmenů. V jednom z egyptských měst
je čekalo nemilé překvapení
v podobě přemnožených skarabů.
Celá výprava se tady musela zastavit
a vymýtit škůdce. Další z etap se
zaměřovala na strategické uvažování.
Děti musely přeprodávat zboží tak,
aby si vydělaly co nejvíce peněz, což
pro některé byl opravdu oříšek. Mnozí už doufali v nějaký oddych, ale
cesta za pokladem není procházka
růžovým sadem. Čekal nás obávaný
Hadí chrám, v němž jsme čelili útokům jedovatých hadů, a také hon na
hrocha. Abyste si však nemysleli, že
byli táborníci podrobováni pouze
tvrdým zkouškám, přišla hra karavany, u níž si při obsazování karavan
všichni užili mnoho legrace. Poslední
dvě části by se daly označit jako
finální, protože už opravdu vedly
k pokladu. Mentuhotepova truhlice
se zlatem a dalšími vzácnostmi se
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nacházela v té nejhlubší komnatě
jeho hrobky, do níž se dostali jen ti
nejodvážnější Egypťané a Římané.
Když se podařilo truhlu odemknout
a poklad se ocitl na světle, radost
dětí byla opravdu nezměrná.
Věnovali jsme se nejen táborové
hře, ale také cestování. Naše první
cesta vedla do Chelčic, kde jsme
absolvovali prohlídku památníku

také návštěva zámku Kratochvíle.
Tato krásná renesanční stavba nabízí
několik prohlídkových okruhů, my
jsme však zvolili pouze prohlídku
zahrad. Troufnu si říct, že největší
úspěch beztak u dětí sklidili pávi a
místní cukrárna, z níž se nabízel výhled na celý zámecký komplex. Myslím si, že jsme dostatečně „prošmejdili“ i Vodňany. Navštívili jsme muzeum na střední rybářské škole, environmentální a lanový park. A to rozhodně nebylo vše, tamní kraj skýtá
opravdu mnoho možností. Za zmínku
stojí ještě most v Lenoře, který je
svou podobou opravdu jedinečný.
Kromě cestování a hraní her jsme
také děti učili základní tábornické
dovednosti jako naštípat dříví, rozdělat oheň, vařit v kotlíku atp. Zkusily si
také střelbu z luku a kuše. A nechyběly samozřejmě ani táboráky, opéPetra Chelčického a prohlédli si přikání buřtů a hraní na kytaru nebo
lehlou bylinnou zahradu. Tak jako
ukulele. Tyto aktivity se dětem velice
každý rok ani letos nechyběla na
líbily a pobavily je.
výčtu výletů rozhledna. Zdolali jsme
Za celý oddíl bych vyjádřila díky
hned dvě – Haniperk a Boubín. Velmi vedoucím, kteří pro nás čtrnáctidenní
oblíbeným místem se u dětí stala
dobrodružství připravovali. Tábor se
zřícenina Helfenburk, kde jsme se
všem líbil a užili jsme si ho dosyta.
mohli podívat do hradní věže, projít
Těšíme se na příští rok, až poznáme
se po torzu hradu a pokusit se vytáh- nová místa a ponoříme se do světa
nout z kamene Excalibur. Potěšila
přírodních krás.
Karolína Schejbalová
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Školy

Den plný zdravé turistiky

Na Základní škole Všehrdova byl
den 3. září plný zdravé turistiky. Žáci
školy se vypravili na různě dlouhé
turistické výpravy po Českém středohoří. Cílem zdravého putování byl
například Košťálov, Lovoš, Zvonička
nad Malými Žernosekami nebo turistika mezi žernoseckými vinicemi.
Prvňáčci zvládli na jedničku naučnou
Stezku skřítka Portáška.
Všichni víme, že se na žácích projevují nějaké ty dopady distanční výuky, a to hlavně v komunikaci se svými vrstevníky. To, co žáci v loňském
školním roce zažívali, bylo pro ně
velmi náročné. Učitelé školy si to
plně uvědomují, a proto využili pát-

Do Tokia i bez letadla

ku 3. září jako Dne plného zdravé
turistiky. Tento den byl využit například jako třídnická hodina, komunitní kruh, prostě se aktivně rozvíjela
komunikativní klíčová kompetence.
Samozřejmě se formou turistiky
prohlubovaly pohybové dovednosti
a schopnosti žáků, které byly v loňském roce z důvodu pandemie také
velmi málo rozvíjené. Právě příroda
může být pro žáky místem poznávání, prostorem pro hry, tajemství a
objevování. Všichni si tento slunečný
den užili ve zdraví a ve stavu duševní
pohody a to je to nejdůležitější pro
ten pravý rozjezd nového školního
roku.
Mgr. Jana Kašparová

Šesté třídy ZŠ A. Baráka mají za sebou
adaptační kurz

Naší prioritou je, aby každé dítě
mělo pozitivní vztahy se spolužáky
a třídním učitelem. Každoročně proto v penzionu Mlýn ve Starých Splavech pořádáme třídenní adaptační
kurz pro 6. třídy. Podstatou adaptačního kurzu je, aby se noví spolužáci
poznali jinak, než jim nabízí školní
třída. Naučili se spolupracovat a lépe
rozumět jeden druhému. A to se
i povedlo v našich šestkách, pro
které si páni učitelé třídní připravili
pestrý program, zaměřený na rozvoj
komunikačních dovedností, aktivní-
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ho naslouchání, rozvoj spolupráce,
sebereflexe a sebeprosazení.
Všechny aktivity podpořily vytvoření pozitivních vztahů mezi žáky
a funkčních pravidel třídy. A při tom
všem si děti užily spolu se svými
třídními učiteli spoustu legrace.
Děkujeme všem žákům i učitelům
za vydařenou akci a přejeme žákům
šestých tříd, aby jejich spolupráce ve
třídě a s učiteli pokračovala až do
konce deváté třídy stejně tak pěkně,
jak byla zahájena na adaptačním
kurzu.
ZŠ Antonína Baráka, Lovosice

Věřte, nevěřte. První táborový
olympijský den ZŠ Všehrdova dopadl skvěle. Počasí nám přálo, tak jsme
zvládli vše, co bylo v plánu. Zahájili
jsme školní olympiádu, zapálili olympijský oheň, složili slib a udělali si
olympijskou vlajku.
Další táborový den se vydařil. Na
Osmičce jsme odběhli štafetu
a proběhla koloběžkiáda. Výsledky
byly naprosto vyrovnané. Po výborném obědě byla siesta, při které si
děti udělaly olympijská trika. Na
závěr byl turnaj v badmintonu
a osvěžení se pod zahradní sprchou,
což bylo v takovém horku úžasné.
Třetí táborový den jsme strávili
v Jump Family Aréně, a to díky sponzorskému daru společnosti Lovochemie a.s., ze kterého jsme dětem
uhradili vstup i dopravu. Zprvu jsme
se báli, že nám výlet pokazí počasí,
ale vše dobře dopadlo. Děti si maximálně užily další olympijský sport,

a to gymnastiku.
Čtvrtý táborový den byl opět parádní. Dopoledne jsme měli turnaj
v kroketu. Někteří hráli hru poprvé,
někteří byli přeborníci. K obědu nám
z Comela dovezli svíčkovou omáčku,
na které jsme si vážně všichni moc
pochutnali. Odpoledne nás čekal
víceboj v atletice a na závěr občerstvení na hřišti. Všem se líbilo.
Olympijský tábor vyvrcholil posledním olympijským dnem. Ráno
si děti prověřily znalost získaných
vědomostí v bojovce a dopadly jak
jinak než výborně. Také jsme si udělali náramky přátelství, neboť za
tento týden se z nás stal TÝM. Potom jsme vyhodnotili olympiádu,
a to týmy i jednotlivce. Dalším překvapením byla cukrová vata. Pak už
oběd (buchtičky se šodó) a hurá na
koupaliště, kde jsme zakončili náš
Olympijský tábor na Všehrdovce.

Eva Gertnerová, vedoucí vychovatelka
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Kultura

Oprava varhan skončila

Koncert v rámci LSH byl opět úspěšný

Varhany neodmyslitelně patří do kostela a vůbec k chrámové hudbě.

Stejně to platí pro ty lovosické. Loni
byl ve spolupráci Římskokatolické
farnosti Lovosice a Centra kultury
LOVOš zorganizován plán benefičních koncertů, které měly získat
prostředky na opravu. Tu přímo
inicioval PhDr. Pavel Hrubeš, lovosický rodák a varhaník, člověk s obrovskou láskou k těmto královským
nástrojům, a lovosický farář Mgr.
Ing. Ladislav Nádvorník. Bohužel
vzhledem k pandemické situaci se
uskutečnila jen první akce, a to Den
otevřených varhan.
Do této chvíle opravu finančně
podpořili: PhDr. Pavel Hrubeš, Rada
města Coswig a občané tohoto družebního města, Glanzstoff-Bohemia
s.r.o., farníci Římskokatolické farnosti
sv. Václava Lovosice, přátelé města
Lovosice či firma Aoyama Automotive Fasteners Czech s.r.o. I soukromé
osoby přispěly darem v hodnotě
několika tisíc korun. Propagaci celé
akce realizuje Centrum kultury LOVOš. Akci podpořil Hotel Lev Lovosice. Přispívat lze stále, a to přímo
v kostele do označené schránky
nebo na účet farnosti.
Opravu provádí firma Chci varhany,
jmenovitě pan Josef Pešava, který
odborně demontoval píšťaly, ošetřil
je proti červotoči a důkladně vyčistil,
což proběhlo naposledy mezi lety
1989 - 1992. Tehdy však byl nástroj,
postavený v r. 1913 pražským varhanářem Heinrichem Schiffnerem jako
dvoumanuálový pneumatický s 21
rejstříky a krásnou romantickou
dispozicí, nešťastně „pseudobarokně“ přestavěn. Byly odstraněny charakteristické romantické rejstříky
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a nasazeny nové, které ale neměly
vůbec nic společného s tradicí českého varhanářství. V současnosti byl
na nástroji nahrazen přežitý systém
vzduchových hadiček elektromagnetickými relátky a digitálním systémem.
Podařilo se opatřit několik rejstříků
pocházejících z varhan vyrobených
varhanářem Heinrichem Schiffnerem
a těmi nahradit nekompatibilní řady
píšťal namontované při již zmíněné
rekonstrukci v minulém století. Tím
se zvuk nástroje zkvalitnil a více
přiblížil původnímu. Došlo i na doplnění chybějícího jazykového rejstříku
Pozoun 16` v pedálu, který umocní
majestátní pleno nástroje v akusticky
krásném prostoru barokního chrámu.
Organizátor opravy, Římskokatolická farnost Lovosice, děkuje všem
zúčastněným za pomoc a podporu
při opravě varhan a zve všechny
milovníky krásné hudby na pokračování koncertů, které se loni nemohly
uskutečnit. Každý pátek až do konce
října si tak můžete od 17.15 hodin
vychutnat meditaci s varhanní hudbou.
V neděli 24. října vás zveme na Den
varhan v kostele sv. Václava v Lovosicích: 9.30 hodin - mše s žehnáním
varhan - hlavní celebrant Mons. Mgr.
Jan Baxant, biskup litoměřický, hudební doprovod Lovosický chrámový
sbor – sbormistryně Mgr. Markéta
Stará. V 15 hodin - Varhanní koncert
– PhDr. Pavel Hrubeš. Další hudební
produkci najdete na programu CK
LOVOš, na stránkách farnosti i před
kostelem.
rys / foto rys

V závěru srpna proběhl v Lovosicích opět jedinečný koncert klasické
hudby. Město Lovosice již 4 roky na
tomto projektu pracuje spolu s litoměřickým sdružením Musica et Educatione. Tři roky se pravidelně konají
i koncerty v kostele sv. Václava. Tradičním sólistou byl opět mistr Hudeček. Ten tentokrát zvolil ke spolupráci těleso Alma Ansámbl, které je
sestaveno z excelentních hudebnic,
jež jsou zároveň předními sólistkami
s mnoha i zahraničními zkušenostmi.
Smyčcový kvintet ve složení Martina
Bačová a Silvie Hessová - housle,
Věra Binarová - viola, Hana Shabuová Baboráková - violoncello a Veronika Malinjak - kontrabas ještě doplnila cembalistka Jana Turková.
Jak prozradil manager pana Hudečka, do Lovosic se mistr i s chotí
paní Evou vždy těší a zdejší publi-

kum považuje za velmi erudované
v oblasti klasické hudby. O tom
svědčí i výběr skladeb. Návštěvníci
mohli slyšet nádherné Divertimento
pro smyčcové kvarteto od Erwina
Schulhoffa, který patřil mezi vynikající skladatele, kteří byli zavražděni
v době války v Terezíně. Dále zazněly
koncerty A moll a D moll Johanna
Sebastiana Bacha pro housle, smyčce a cembalo, dva valčíky pro smyčce od Antonína Dvořáka. Lovosičtí
si mohli vychutnat i skvělý přednes
mladého houslisty Davida Henycha,
vítěze loňské Luhačovické akademie.
Interpreti měli očividnou radost
z ovací publika a po několikerém
vytleskání dali na závěr i přídavek –
Vivaldiho. Celý večer byl tak opět
prodchnut úžasnou atmosférou a
diváci odcházeli s výjimečným zážitkem.
rys / foto Radovan Šubín

Ve vile vystavuje Jaroslava Bauerová

Ve Pfannschmidtově vile se uskutečnila další vernisáž. Svou tvorbu
tentokráte představila amatérská
fotografka paní Jaroslava Bauerová
z Děčína. Přivezla do Lovosic tři cykly
svých prací, na každém ze sálů je tak
možné vidět její široký žánrový záběr. Jak sama říká, fotí prostě to, na
co má právě náladu, černobíle i
barevně, ale ze všech prací lze vypozorovat lásku a obdiv k přírodě,
fascinaci detailem i cit pro variace
a náladu. Fotografie mají vyváženou

kompozici a nepostrádají hru
s barevnými tóny a světlem. Nejraději ovšem fotí krajiny, které můžete
obdivovat v hlavním sále vily. Po
hudebním vstupu, který obstarali
pánové Karel Tesařík a Jiří Holeček,
byl prostor pro povídání nad fotografiemi. Autorku vyzpovídala pro
regionální televizi paní Petra Čudová
a reportáž naleznete jako vždy na FB
CK LOVOš nebo na Youtube. Výstavu můžete zhlédnout do 15. října
tohoto roku. rys / foto Emílie Mrazíková
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V knihovně se uskutečnila přednáška Cesta do hlubin mozku
V úterý 7. září v rámci přednášek Rozhovory s osobností, který uvádí Dr. Jaroslav Líska, vystoupil v knihovně neurochirurg
profesor Vladimír Beneš se zajímavou přednáškou o mozku a neurologii.
MUDr. Beneš (1953) je přední český lékař, profesor, neurochirurg, do roku 2020 přednosta neurochirurgické a neuroonkologické kliniky Ústřední
vojenské nemocnice a 1. LF UK. Působil také osm
let ve funkci předsedy České neurochirurgické
společnosti a čtyři roky byl prezidentem Evropské
asociace neurochirurgických společností. Je nositel
vyznamenání a medailí Ministerstva obrany ČR,
Senátu ČR, Ministerstva zdravotnictví ČR a Univerzity Karlovy. Jeho otec profesor Vladimír Beneš
(zemřel letos ve věku 100 let) i jeho syn Vladimír
(1979) jsou rovněž neurochirurgové. Je ženatý
a má dvě vnučky. Ve volném čase se věnuje entomologii (často s Oldřichem Kaiserem), jeho zálibou
je čeleď střevlíkovití. Asi 20 brouků je po něm
pojmenovaných.
Vladimír Beneš je neurochirurg, který má na
svém kontě přes 8 000 operací a ve svém oboru je
považován za jednoho z nejlepších na světě. Pozornost ale budí také svými neotřelými
a přímými názory, které se nebojí prezentovat
v médiích. Za své největší úspěchy považuje prezidentství Evropské asociace neurochirurgických
společností. Neurověda se začala značně rozvíjet
až po první polovině 20. století. Od jedné nové
metody, lobotomie, se brzy pro nevhodný nevratný zásah do mozku upustilo – její obětí byla nejstarší dcera Josepha Kennedyho Rosemary Kennedy. Obětí lobotomie byla pravděpodobně též Eva
Perónová. Juan Perón nařídil bez jejího souhlasu
provést lobotomii. K té došlo pouhých několik
týdnů před její smrtí. Následkem zákroku Peronóvá zcela přestala jíst a zemřela částečně i hladem.

říjen 2021

jít mnohem dál. Teoreticky je možné modulovat
funkci mozkového jádra, které kontroluje krevní
tlak, a léčit hypertenzi. Šlo by modulovat i funkci
oblastí, které korigují hladinu cukru v krvi, takže
jednou diabetes spánembohem… Ale ani to by
ještě nebyl takový problém. Mozková stimulace se
už používá u depresí, běžné jsou klinické pokusy u
Alzheimera, experimenty na opicích u obezity. Už
dlouho také běží výzkum neuroprotéz, například
zrakových i sluchových.
Jak bude vypadat obor za pět, za deset a za padesát let? Za těch deset let budeme možná modulovat psychiatrická onemocnění, snad deprese,
možná dokážeme odložit nástup Alzheimera, do
určité míry i rozpohybovat paraplegika. Možná
budeme schopni léčit některé nádory tím, že použijeme jejich individuální genetiku. Co bude dál,
nikdo neví.
Na závěr proběhla diskuse, ve které vystoupil se
svým příběhem lovosický občan Stanislav Pecka.
Když pracoval v SCHZ Lovosice, měl mozkový
nádor, přestával chodit a MUDr. Beneš, tehdy lékař
Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, ho
úspěšně operoval, i když operace byla v té době
nová. Tehdy říkali, že mu prodloužili život o 10 let.
Pan Pecka se tehdy i vrátil do práce a dnes uplynulo od operace přes 30 let. Jeho poděkování si
Měnily se způsoby léčení - od otevření lebky
s pouhým podezřením na diagnózu, až po dnešní bude neurolog určitě pamatovat. A za ta léta zamoderní přesné metody zobrazování – tomografii chránil MUDr. Beneš životů tisíce.
Zajímavou a poučnou přednášku si vyslechlo
a magnetickou rezonanci. Zajímavé jsou i modulav sále Pfannschmidtovy vily přes 60 vděčných
ce, kdy se zavede elektroda do určitých mozkoposluchačů a profesora odměnili potleskem.
vých center a impulsy se ovlivňuje jejich funkce.
hz, foto archiv knihovny
Roky se používá u Parkinsona. Nyní se zdá, že lze
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• • • Výherní křížovka Lovosického dneška • • •

Znění tajenky zašlete na e-mail: martina.tendlerova@meulovo.cz . Autoři prvních tří správných odpovědí obdrží drobný dárek.
Do předmětu e-mailu napište heslo „křížovka“. Tajenku z tohoto vydání najdete v dalším čísle spolu s krátkým článkem k danému tématu.

Tajenka ze září: Podzimní rovnodennost

Opět jedna tradice, která přetrvává
již od dob Keltů. Ti tento svátek
nazývali Alban Elved. Světlá polovina
roku přichází právě 23. září do temnější. V tomto dni se slavilo také
vinobraní a pokračovaly oslavy sklizně, kdy se sklízí jablka, ořechy, hrušky, švestky, vinná réva a další plody.
Keltové tak 23. září oslavovali každý

rok štědrost Matky Země, která je
obdarovala dobrými plody. Jídlo,
které se během oslav sklidilo, se
poté podávalo na hostině.
My jsme v Lovosicích tento den
oslavili koncertem kapel Ivory Gate
a Gliondar, které se zaměřují na
hudbu laděnou do keltského (irského) soundu.
(rys)

Příští číslo Lovosického dneška vyjde 5. listopadu

říjen 2021

Ceník inzerce v Lovosickém dnešku
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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 (ceny bez DPH)
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