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 Vážení spoluobčané, 
 město Lovosice je 
po volbách rozštěpe-
no, výsledky jsou 
vyrovnány, osm 
mandátů obdrželo 
hnutí ANO, osm PRO 

Lovosice, tři TOP 09 a po jed-
nom mandátu KSČM a SPD. 
Zatím probíhají koaliční jedná-
ní a výsledek v době uzávěrky 
novin nebyl znám. Já děkuji 
všem, kteří svým hlasem pod-
pořili ANO v našem městě. Po 
dvě volební období jsme s 
úspěchem plnili naše volební 
plány a jen málo věcí se nepo-
dařilo. Naše práce je zdoku-
mentována v ročenkách, které 
jsme od r. 2016 vydávali a jsou 
ke stažení na webu města 
nebo v knihovně. Do voleb 
jsme šli s nabídkou konkrét-
ních kroků a činů, vycházejících 
ze strategického plánu. Ten 
pro nadcházející roky máme již 
od jara zpracován, jak jste se 
mohli dočíst v LD. Bohužel 
někteří lidé patrně raději věří 
nesplnitelným slibům hochšta-
plerů vysedávajících po kavár-
nách, kteří umí jen psát lži na 
falešném FB profilu a plivat na 
práci druhých, protože sami 
nevědí, co práce je. Dva roky 
nestoudných lží, talku, deho-
nestace a osobních fyzických 
útoků si zkrátka vybírá své. Ale 
spravovat město není o tom 
prosazovat zájmy úzké skupiny 
lidí, sypat peníze tomu, kdo 
natáhne ruku a fotit se u každé 
hlouposti. Je potřeba pokrýt 
potřeby širokého spektra, a to 
není nikdy snadné, nelze pros-
tě vyhovět všem. Tím méně 
skupinám, které se snaží si věci 
vyvzdorovat.  Většina ze skupi-
ny zvolené party nadšenců má 
na srdci pouze jednu myšlen-
ku, jeden bod, často motivova-
ný nějakou osobní potřebou. 
Nad výsledky voleb se tak dá 
leda pousmát.        Milan Dian 

SLOVO STAROSTY 

www.mestolovosice.cz 

ŘÍJEN 2022 

LOVOSICKÝ 

DNEŠEK 
Informační měsíčník města Lovosice • náklad 5 000 ks • do všech domácností ZDARMA • ročník 12 • číslo 10 • 4. říjen 2022 

V rámci dalšího ročníku Litoměřických svátků hudby vystoupil v Lovosicích houslový virtuóz Václav Hudeček. 
Foto: Radovan Šubín 
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Rentgen by mohl ve městě fungovat od příštího roku 

  Krajská zdravotní a.s., pod jejíž 
správu spadá i litoměřická nemocni-
ce, personálně a provozně pracoviš-
tě zařídí. „Zaštítění provozu RTG 
v Lovosicích Krajskou zdravotní a.s. 
je pro nás klíčové, protože zajistí 
školený personál a provoz. Vybavení 
samotného pracoviště pak půjde 
z rozpočtu města. Město samotné 
by nebylo schopné takovou akci 
zcela postihnout,“ dodal starosta 
města Milan Dian. 
  Majitelem RTG bude město a to 
také musí vyčlenit finance na inici-
ační investici. Prostor, který byl 
vybrán, je ve středu města, takže je 
zajištěna jeho dobrá dostupnost. 
Prostory nyní musí projít takovými 
stavebními úpravami, aby odpoví-
daly technickým požadavkům a 
normám na provoz a zejména pak 
aby splňovaly všechny závazné 
normy a předpisy v oblasti radiolo-
gie a oblasti hygieny. Za těmito 
úpravami stojí jako odborný garant 
radiologický fyzik působící v Krajské 
zdravotní, a.s., Ing. Honzátko, Ph.D.  
  Dalším bodem diskuze byl systém 
čtení RTG snímků. Lékaři debatovali 
o výhodách přístupu do databáze 
tak, aby mohli okamžitě nahlédnout 
do RTG pacienta, a to bez dalších 
licencí, jež jsou jinak potřeba. Odpa-
dlo by tím vypalování snímků na 

CD, což hradí pacient, a také by se 
tím celé vyšetření urychlilo. Obsluhu 
rentgenu rovněž zajistí Krajská zdra-
votní, a.s. a bude ji tvořit radiologic-
ký laborant včetně zástupu. Všichni 
přítomní se shodli na faktu, že prio-
ritou je komfort pacienta, ale v ne-
poslední řadě také personálu. Na 
základě zpracované studie město 
zadalo projekt a v nejbližší době 
bude připravena smlouva o provo-

zu, kde budou všechny výše uvede-
né systémové náležitosti uvedeny. 
Paralelně s tím je zpracovávaná 
technická specifikace vybavení pra-
coviště, tedy navržení samotného 
zařízení, a to podle potřeb jak od-
borných lékařů z řad chirurgů, ORL, 
tak i plicní ambulance. 
  „Přínos vyšetření pracoviště rent-
genu je v tom, že je provedeno týž 
den, nemusí se na něj objednávat a 

je to levné vyšetření. Ovšem nikoli 
provoz sám, ten je naopak dosti 
nákladný, a proto je důležitá vytíže-
nost pracoviště. Dnešní RTG přístro-
je jsou bezpečné, mají minimální 
radiační zátěž, jsou výtěžné při dia-
gnostice úrazů nebo z hlediska 
degenerativních onemocnění, jako 
je artróza,” doplnil MUDr. Jiří Her-
nych.    
  Společným tématem byly také 
úhrady ze strany zdravotních pojiš-
ťoven, konkrétně hodnota bodu, 
kterou pojišťovny vyplácejí za rent-
genový snímek. Tato cena je velmi 
podhodnocena, a proto udržet 
takový provoz bývá problematické. 
„My, jako Krajská zdravotní, jsme 
zřizovatelem radiologického praco-
viště i v nemocnici v Litoměřicích. Je 
tedy pochopitelné, že máme mož-
nosti zajistit fungování RTG též v 
Lovosicích. Disponujeme nezbytným 
odborným personálem, a rádi tak 
budeme v tomto projektu nápo-
mocni,“ sdělil předseda představen-
stva MUDr. Ondřej Štěrba. 
  „Pokud se podaří postupovat dle 
vytyčeného plánu, a to včetně alo-
kace finančních prostředků, mohlo 
by začít nové pracoviště rentgenu 
v Lovosicích sloužit pacientům již od 
března příštího roku,“ konstatoval 
na závěr Milan Dian.        (rys, foto rys) 

Zástupci vedení Lovosic absolvovali v minulých dnech plánované jednání s lékaři, konkrétně s chirurgy MUDr. Dvořákem a MUDr. Hernychem  
a také s pneumoložkou MUDr. Cermanovou. Tématem jednání bylo otevření městského rentgenologického pracoviště. Vznik tohoto pracoviště 

všichni podpořili a vítají ho. Prostory ve staré radnici nabídnuté městem považují za vhodné a vyhovující pro tento účel. 
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Tepelné hospodářství města Lovosice 

 

Zahájení topné sezony v Lovosicích 

 

Na základě splnění podmínek vyhlášky č. 194/2007 Sb., která určuje topnou 
sezonu, zahájilo dne 19. září Tepelné hospodářství města Lovosic (dále jen 
THML) vytápění v Lovosicích. Jakožto dodavatel tepelné energie do obyt-
ných domů a nebytových prostor má THML zodpovědnost za údržbu a kon-
trolu tepelného zařízení, a to zejména všech venkovních rozvodů a domov-
ních předávacích stanic. Uživatelé bytů a nebytových prostor se musejí po-
starat o údržbu vnitřních rozvodů tepla ve svých objektech. Většinou postačí 
běžná kontrola, zda neuniká voda a těsní radiátory. Nejčastějším problémem 
vyskytujícím se při zahájení topné sezony je, že radiátory netopí po celé své 
ploše. V takovém případě je nutné systém odvzdušnit pomocí odvzdušňova-
cích ventilů umístěných v nejvyšších patrech objektů. 
Pro rok 2022 oznámilo THML svým odběratelům předběžnou částku za teplo 
ve výši 610,- Kč bez DPH/GJ (671,- Kč vč. DPH/GJ). Jelikož však od 1. červen-
ce došlo k dalšímu zvýšení ceny tepla ze strany dodavatele, provázené v 
průběhu roku dopadem inflačního vývoje především na cenu náhradních 
dílů potřebných pro údržbu rozvodné sítě, bude nutné navýšit konečnou 
cenu ve vyúčtování roku 2022. Ze strany THML bude snaha udržet cenu pro 
tento rok do 650,- Kč bez DPH/GJ (715,- Kč vč. DPH/GJ).  
Dobrou zprávou pro odběratele je schválení Nařízení vlády č. 263/2022 sb. 
ze dne 24. srpna o příspěvku na úhradu nákladů za elektřinu, zemní plyn a 
teplo. V tuto chvíli je očekáváno vydání prováděcího předpisu k uvedenému 
nařízení. Podle znění tohoto nařízení „výše příspěvku na teplo na odběrné 
místo zákazníka v domácnosti v rodinném domě odebírajícího teplo a na 
jeden byt v domě s byty užívaný k bydlení, ve kterém zákazník v domě s byty 
odebírá teplo pro vytápění nebo společnou přípravu teplé vody jako posky-
tovatel služeb (dále jen „zákazník v teplárenství“),“ činí 4500,- Kč. 
Pro zákazníky napojené na rozvod CZT Lovosice to znamená, že pro získání 
příspěvku budou muset podat do 25. listopadu 2022 písemně žádost o zo-
hlednění příspěvku na teplo držiteli licence na rozvod tepelné energie 
(THML), a to v listinné podobě na adresu: Tepelné hospodářství města Lo-
vosic s.r.o., Žižkova 1122, 410 02 Lovosice. V případě uživatelů sdružených 
v SVJ bude podávána jedna žádost za celé SVJ dohromady. Vzor žádosti je 
možné stáhnout z internetu, kde je pod přílohou č. 3 k nařízení vlády 
263/2022 sb. nebo na vyžádání od THML jednotlivými předsedy SVJ. 
Předběžná cena tepla pro příští rok bude jednotlivým odběratelům sdělena 
v průběhu prosince tohoto roku.               Ing. Martin Macháček, ředitel společnosti 
 

Asociace sportovních klubů Lovosice 

 

Sportovní areál má novou posilovnu 

Sportovní areál v Lovosicích se rozrostl o novou budovu posilovny. Dne 22. 
září proběhlo její slavnostní otevření. Této události se vedle zástupců města 
zúčastnili také zástupci Nadace ČEZ a ASK Lovosice, z.s., kteří se na vybudo-
vání posilovny finančně podíle-
li. Doposud měly sportovní kluby 
v oblasti silového tréninku velmi 
omezené možnosti. Jsme rádi, že 
se nám tímto společným projek-
tem podařilo podmínky vylepšit, a 
doufáme, že tím přispějeme k 
výkonnostnímu růstu našich spor-
tovců.      Hana Landová, ředitelka ASK 

Odbor životního prostředí 
 

Kotlíkové dotace nekončí 
 

Posledním srpnem se uzavřel příjem žádostí v 1. výzvě kotlíkových dotací pro 
nízkopříjmové domácnosti Operačního programu Životní prostředí 2021-

2027. MŽP ji pro všechny kraje ČR vyhlásilo v únoru letošního roku a první 
žádosti fyzických osob začaly kraje postupně přijímat ve své režii od května 
tohoto roku. Ještě letos MŽP nabídne krajům další peníze na pokračování 
tohoto úspěšného programu.  
V Ústeckém kraji byl příjem žádostí zahájen 15. června 2022 a ukončen      
31. srpna 2022. Pro nevyčerpání alokované částky budou dotace znovu spuš-
těny. Předpokládaný termín spuštění příjmu žádostí je v prvním čtvrtletí roku 
2023. Do této doby si můžete připravit podklady k podání žádostí. S touto 
problematikou vám pomůže pracovník OŽP paní Bc. Tereza Michálková, tel: 
416 571 138.                                                               Bc. Tereza Michálková / OŽP 

 

Technické služby  města Lovosice 

 

S koncem léta došlo k ukončení provozu  koupaliště – nyní probíhá vyhod-
nocení sezony. Zahájen byl provoz krytého plaveckého bazénu a sauna bude 
zprovozněna začátkem října (s ohledem na klimatické podmínky). Vše bude 
zveřejněno na stránkách https://www.tslovosice.cz/bazen-sauna.  
Dále byl zahájen provoz zimního stadionu, kam bylo na 1. října naplánováno 
první veřejné bruslení. Do konce října bude probíhat úklid komunikací, od   
1. listopadu do 31. března pak zimní údržba komunikací. Ve spolupráci  
s odborem majetku a investic byl dokončen chodník v ulici Siřejovická a nyní 
je naplánována výstavba  parkovacích stání v ulici Mírová. Zároveň byla do-
končena rekonstrukce tribuny v tenisovém areálu, oploceno dětské hřiště  
v ulici Žižkova (viz snímky) a také proběhla komplexní rekonstrukce sociální-
ho zázemí v hale Chemik.                Ing. Stanislav Hruza, ředitel TSML / foto rys a mt 

4. 10. U Nadjezdu (s napojením na ul. Terezínská), Husova  
5. 10. Tovární, Osvoboditelů (parkoviště u sochy) 
11. 10. Wolkerova (parkoviště), Osvoboditelů (parkoviště u Turka) 
12. 10. Kmochova, Víta Nejedlého 

18. 10. Vodní, Resslova 

19. 10. Krátká, Karla Maličkého 

25. 10. Dlouhá (od restaurace Beseda po vlakový přejezd) 
26. 10. Dlouhá (od vlakového přejezdu po podchod) 

Úklid ulic v říjnu 

Foto rys 

https://www.tslovosice.cz/bazen-sauna
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  Na začátku května 2022 byla pode-
psána smlouva s generálním dodava-
telem stavby - českou společností 
Aliacem, s.r.o., Přerov - specializující 
se na stavby na klíč a rekonstrukce 
technologických celků v cementář-
ském průmyslu, a to v rozsahu reali-
začního inženýringu, kompletních 
dodávek technologie a samotné 
výstavby sila.  
  „Do konce tohoto roku budou při-
praveny základy sila a dopravníků, 
v prvním pololetí roku 2023 proběh-
ne výstavba sila a montáž dopravní-
ků, ve druhém pololetí pak montáž 
zbývající technologie a elektroinsta-
lace,“ uvádí generální ředitel Aliacem 
s.r.o. Milan Paštěka.  
  Silo tak bude k dispozici před zimní 
odstávkou v roce 2024 a bude moci 
shromáždit dostatečné množství slín-

ku na další sezonu. V tomto novém 
sile bude Lafarge Cement skladovat 
standardní slínek. Stávající menší silo, 
které je nyní k dispozici, bude nově 
sloužit pro tzv. RA slínek.   
  „Zvolené technické řešení a vybraná 
technologická zařízení zajistí minima-
lizaci prašnosti při transportu a skla-
dování slínku, což přinese zlepšení 
pracovních podmínek pro obsluhu a 
údržbu zařízení a podstatně zlepší 
životní prostředí v okolí cementárny. 
Ekologický aspekt je jeden z hlavních 

parametrů, které v současné chvíli 
musí splňovat všechny nové investice 
v Lafarge,“ vysvětluje Miroslav Krato-
chvíl, generální ředitel a předseda 
představenstva Lafarge Cement.  
  Subdodavatelem stavební části, 
tedy základů pod silo, vyskladňova-
cích kanálů a samotné výstavby sila, 
je společnost Tažené konstrukce, 
spol. s.r.o., Pardubice.  
  „Silo bude postaveno za použití 
speciální technologie posuvného 

bednění, kdy vlastní betonáž stěny 
sila bude probíhat kontinuálně bez 
přerušení po dobu cca 3 týdnů včet-
ně již instalované střechy sila, což je 
naše unikátní technologie, která 
zvyšuje efektivitu výstavby,“ uvádí 
generální ředitel společnosti Tažené 
konstrukce, spol. s.r.o.  Václav Bran-
da.  
  Díky použití této technologie vznik-
ne celistvá stěna bez přerušení pra-
covními spárami, které vznikají při 

použití běžného překládaného bed-
nění. Stěna a střecha sila jsou navrže-
ny jako předpínané železo-betonové 
konstrukce. Základní myšlenkou 
předpínání je zvětšení tlačené oblasti 
betonu a využití celého betonového 
průřezu v tlaku. Předpětí v prvku 
musí být veliké, aby po konečném 
zatížení prvku v konstrukci nevznikl v 
jeho betonovém průřezu tah. Předpí-
nací výztuž slouží v prvku k udržení 
tlakového napětí v betonu větším, 
než je tah od zatížení.  
  Lafarge Cement vyrábí všechny své 
výrobky s maximálním ohledem na 
životní prostředí. S tím souvisí inves-
tiční projekty, u nichž důkladně po-
suzuje parametry udržitelnosti. Hod-
notí se dopad projektu na životní 
prostředí, o kolik tun se sníží emise 
CO2, prachu a jiných škodlivin nebo 
zda a na jak dlouho se prodlouží 
životnost stávajícího zařízení. Společ-
nost Lafarge Cement si předsevzal na 
ekologické projekty investovat mezi 
roky 2021 a 2025 více než 900 milio-
nů Kč. Řada velkých investic proběhla 
i v minulých letech. Mezi lety 2017 až 
2022 se zaměřila cementárna na 
výstavbu protihlukových opatření ve 
výši 16,5 milionů Kč. V letech 2021 a 
2022 bylo proinvestováno na opravu 
příjezdových mostů 90 milionů Kč.  
    Ing. Jarmila Vindušková, Lafarge Cement 

Lafarge Cement: Nové slínkové silo za 350 milionů Kč 
přinese výhody cementárně i jejímu okolí  

Lafarge Cement zahájil v areálu závodu v Čížkovicích výstavbu nového slínkové sila. Zařízení na uskladnění slínku má pojmout až 50 000 tun  
této základní suroviny pro výrobu cementu. Cílem je zcela zamezit jeho venkovnímu skladování a tím eliminovat činnosti, které jsou zdrojem 

prašnosti, a přispět tak ke zlepšení životního prostředí našeho nejbližšího okolí. Jedná se o rozměrově velikou stavbu, průměr sila má činit  
32 metrů a celková výška bude 65 metrů. 

  Letošní ročník turnaje byl výjimečný také tím, že 
jsme s jeho konáním spojili oslavy dvojího výročí 
tenisu v Lovosicích. V roce 2022 oslavujeme 70 let 
tenisu ve městě a zároveň 50 let od zahájení pro-
vozu stávajícího tenisového areálu. Začátky tenisu 
v Lovosicích se datují do roku 1952, kdy pracovní-
ci dřívějších Severočeských tukových závodů, 
pánové Slavětínský, Janecký, Ing. Mydlil, Klement 
a Vojtěchovský spolu s jejich manželkami uvedli 
do provozu první tenisový kurt v Lovosicích 
(tehdy neregulérních rozměrů) v prostoru vý-
chodní části dnešní atletické dráhy.  
  Pro další rozvoj tenisu a sportu v Lovosicích měl 
zásadní význam pan Jiří Studnička (ročník naroze-
ní 1926), který se do Lovosic přistěhoval v roce 
1952 z Říčan a měl později také zásadní podíl na 
budování dalších tenisových kurtů v Lovosicích 

včetně tenisového areálu, jenž stojí na dnešním 
místě. Ten byl oficiálně otevřen exhibicí špičko-
vých tenistů z Prahy v roce 1975, ale sportovní 
činnost zde byla zahájena již o tři roky dříve, 
v roce 1972. 
  Exhibiční zápas byl jedním z vrcholů i letošních 
oslav kulatého výročí tenisu v Lovosicích. V tomto 
zápase se utkal bývalý 22. hráč světového žebříč-
ku Bohdan Ulihrach s odchovankyní našeho klubu 
a v současné době 54. hráčkou republikového 
dorosteneckého žebříčku Libuší Havlovou. Pěkný 
zápas jen korunoval vydařené oslavy výročí naše-
ho klubu, kterých se k naší radosti zúčastnili nejen 
současní hráči klubu, ale také mnoho bývalých 
hráčů, trenérů a funkcionářů, kteří mají na fungo-
vání tenisu v Lovosicích zásadní podíl.  
  Vítězkami 16. ročníku Memoriálu, kterého se 

letos účastnilo skoro 60 hráčů, se pak v odpoled-
ních hodinách stala již zmiňovaná Libuše Havlová 
spolu se svojí spoluhráčkou Andreou Krejzovou, 
když ve finále porazily dvojici Milan Šturm a Pavel 
Špringl.  
  Kromě zajímavého tenisu, který byl po celou 
dobu na kurtech k vidění, máme radost přede-
vším z toho, že jsme se mohli všichni společně 
potkat v přátelské atmosféře turnaje a oslav kula-
tého výročí našeho klubu. Na závěr tak nezbývá 
než doufat, že tenis v Lovosicích čeká světlá bu-
doucnost i nadále. Nejen díky jednomu z nej-
hezčích areálů v okolí, k tomu má lovosický klub 
dobře našlápnuto. Naše tenisové kurty jsou ote-
vřené každému, kdo tenis hraje nebo by ho chtěl 
začít hrát.  
  Ing. Jiří Zelenka, předseda tenisového klubu ASK Lovosice 

Memoriál Jiřího a Jana Studničků a kulatá výročí tenisu v Lovosicích 

V sobotu 17. září proběhl na lovosických tenisových kurtech již 16. ročník tradičního Memoriálu Jiřího a Jana Studničků. Turnaj ve čtyřhře,  
který nese jméno našich kamarádů a bývalých předsedů tenisového oddílu, si za 16 let své existence získal oblibu nejen mezi hráči našeho klubu. 

O tom svědčí i to, že i letos nechyběli hráči z Litoměřic, Třebenic nebo Libochovic.  
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Charita Lovosice informuje... 
Spolupráce s Nadací Terezy Maxové dětem 

 

Na začátku srpna náš Dům Panny Marie Pomocné – azylový dům pro ženy a 
matky s dětmi navštívily paní Visscher a paní Machačová z Nadace Terezy 
Maxové dětem. Strávily s námi několik příjemných hodin, ve kterých jsme 
stihli probrat témata, která jsou v současné době velmi aktuální, jako napří-
klad inflaci, finanční gramotnost, bytovou problematiku, dluhovou proble-
matiku či zaměstnání.  
Také velmi stěžejním tématem bylo zaměření na utužování vztahů matek k 
dětem a schopnost se „naučit“ trávit volný čas s dětmi, nebo jim ho být také 
schopny s podporou zajistit. Takovouto možnost nabízí CTP fond Terezy 
Maxové dětem, kdy lze s maminkami podat žádost na využití zájmových 
kroužků, táborů či školních pobytových akcí. CTP Fond NTM dětem také 
nabízí finanční podporu v zakoupení materiálních potřeb nezbytných ke 
vzdělávání, uhrazení družiny, doučování a další související aktivity pro rozvoj 
potenciálu dítěte.  
Také jsme jim během příjemných společných chvil představili výrobky žen a 
matek, které právě díky podpoře od Nadace vyrábějí. Výrobky byly 
k zakoupení na tradiční akci nadace – běhu Teribear, který probíhal od pon-
dělí 12. 9. až do 18. 9. 2022. Po registraci a zaplacení startovného mohli 
účastníci chodit nebo běhat na trati a pomocí čipu se načítaly kilometry, 
které sponzoři akce a nadace proměnili na finance pro potřebné. Z naší 
organizace se akce účastnilo více než 10 zaměstnanců, kteří podpořili dob-
rou věc svojí chůzí a během.              Bc. Lucie Burdová, DiS. a Petra Urban Šírková 

 

Pobyt v Leské u Třebívlic 

 

Panna Marie Pomocná s dětmi a mládeží – nízkoprahové zařízení pro děti a 
mládež pořádalo v druhé polovině srpna třídenní pobyt pro děti ze sociálně 
slabých rodin v obci Leská u Třebívlic. Akce se účastnilo na 10 dětí, které si 
pobyt náležitě užily. Zažily cestu lesem po fábor-
kách za pokladem, pečení buřtů na ohni, výlet na 
zříceninu hradu Kostomlaty a koupání s tobogány a 
divokou řekou v Aquadromu Most. Děkujeme za 
podporu a spolufinancování obci Třebívlice, Nadač-
nímu fondu Mana potřebným. Projekt byl také 
finančně podpořen městem Lovosice. 

Běh dobré vůle Nadace Olgy Havlové 

Charita Lovosice se zapojila do 4. ročníku Běhu dobré vůle Nadace Olgy 
Havlové, který se konal v Praze v oboře Hvězda. Vyrazili jsme na tuto akci 
také s výstavou fotografií s názvem „Mysli srdcem a ciť hlavou“, které byly 
k vidění již v loňském roce u příležitosti 25. výročí od vzniku naší organizace 
v LOVO Galerii. Neúčastnili jsme se pouze s výstavou, ale také během. Čtyři 
zaměstnanci naší organizace se přihlásili do firemní štafety, kdy běželi 4 x 
2,5 km. Výtěžek z této akce ve výši 315 tisíc korun rozděluje Výbor dobré 
vůle Nadace Olgy Havlové potřebným rodinám v tísni. 

Zveme na Podzimní koncert pro Charitu Lovosice 

 

Navazujeme na oblíbené koncerty v kostele sv. Václava, jejichž počátek byl 
v rámci Tříkrálových koncertů v lednu. Následně jsme letos přidali koncert 
velikonoční a po dohodě na častější spolupráci se sbory, které již tradičně 
na těchto koncertech vystupují, jsme se rozhodli uspořádat další.  
Dovolte mi, abychom vás pozvali na Podzimní koncert pro Charitu Lovosice, 
který se uskuteční v úterý 11. října 2022 v kostele sv. Václava v Lovosicích od 
17 hodin. Těšit se můžete na vystoupení sboru Koťata ze Základní školy 
Sady pionýrů Lovosice a také sboru Tutti Pazzi z Gymnázia Lovosice. Sbory 
pilně nacvičují krásné písně a těší se, až vám budou moci předvést, co se 
pod vedením zkušených a oblíbených pedagogů naučily. Sbory stále cvičí, 
aby koncert proběhl v co nejlepší kvalitě. Přijďte se podívat a můžete for-
mou dobrovolného vstupného přispět na podporu sociálních služeb posky-
tovaných Charitou Lovosice pro osoby mentálně postižené, osoby v krizi, 
děti a mládež. 
Touto formou také děkujeme paní učitelce Mgr. Andree Červenkové a Bc. 
Josefíně Štěpánové, DiS., vedoucím vystupujících sborů, že máme mezi se-
bou výbornou spolupráci a touto formou podporují naši organizaci. Také 
děkujeme všem, kteří se podílejí na činnosti sborů (doprovod, realizace 
koncertů, nácviky zpěvů apod.), ale hlavně i dětem a studentům, kteří právě 
na koncertech pro Charitu Lovosice vystupují.                                  Petr Urban  

Žáci ze ZŠ Všehrdova vyrazili za přírodou našeho kraje 

  V pátek 2. září se žáci ze ZŠ Všehrdova vydali v 
rámci projektu „Poznáváme České středohoří“ na 
výlet. Každá ze tříd si vybrala svůj cíl cesty. 
   Prvňáčci měli připravený program na Osmičce a 
prozkoumali všechna zákoutí moderního nedávno 
otevřeného hřiště. 
   Žáci 2. C a 4. B došli po cyklostezce k žernosec-
kému přívozu, lodí se převezli na druhý břeh Labe 
do Velkých Žernosek. Pokračovali podél řeky a 
vystoupali na vrch zvaný Tři kříže, jinak též Kalvá-
rie. Zatímco odpočívali, paní učitelka jim vyprávěla 
pověst vztahující se k tomuto místu. Podívali se na 
vlnící se koryto Labe zvané Brána Čech neboli 

Porta Bohemica. 
   Zbývající dvě třídy druháků spolu se 4. A se vy-
daly vzhůru z opačné strany, a to z Malých Žerno-
sek. Od hřiště stoupaly vzhůru do prudkého kopce 
kolem vinic, poté úzkou lesní pěšinou. Po téměř 
sportovním výkonu děti došly na vyhlídku s ná-
zvem Porta Bohemica. K tomuto místu se sice 
žádná pověst neváže, ale pohled na údolí Labe, 
kterým řeka vstupuje do Českého středohoří, byl 
stejně krásný. 
   To žáci ze 3. B vyšli na vrchol Lovoše, a tím zdo-
lali oproti všem ostatním žákům školy nejvyšší 
nadmořskou výšku 570 m. Mají náš obdiv! Odmě-

nou jim byl výhled do všech stran. 
   Naši nejstarší, žáci obou pátých tříd, odjeli vla-
kem do Litoměřic. Od zastávky prošli kolem pod-
zemní továrny Richard, kousek po silnici a pak už 
vyšli na vrch Radobýl. Většina povrchu je pokryta 
loukou, tam se děvčata a kluci posadili a posvačili. 
Přitom si pověděli, proč je vrch spojován se jmé-
nem romantického básníka K. H. Máchy. A dozvě-
děli se, že kříž na vrcholu Radobýlu pochází již ze 
17. století.  
   Závěrem mohu říct za všechny děti i paní učitel-
ky, že se výlet, ať už byl jeho cíl jakýkoliv, vydařil. 
                                Mgr. Hana Protivová, ZŠ Všehrdova 
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  „Račte vstoupit do té boudy, podívat se na vel-
bloudy!“ Právě to se ozývalo v pondělí 11. červen-
ce před budovou naší školy v Lovosicích, Sady 
pionýrů 355/2. A kde se vzal ten dav před školou? 
To právě začal letní tábor při škole a téma bylo – 
cirkus. Ke škole přijel kočovný cirkus UNO a pro-
běhl konkurz na další jeho členy – klauny, tanečni-
ce, krotitele, provazochodkyně a siláky. Hned 
odpoledne jsme se jeli podívat na konkurenci do 
Hoštky, kde vystupoval cirkus Josef Wertheim.  
  Druhý den po vydatné snídani jsme odjeli do 
Milovic do Mirákula. To bylo něco! Dopoledne 
jsme si zablbli na prolézačkách, skákali jsme na 
trampolínách, zdolali jsme všech 8 věží, v podzem-
ních chodbách jsme nemuseli tápat, protože jsme 
si vzali i baterky. Lanové stezky v korunách stromů 
celého lesního městečka – to byla pro nás hračka. 
Na farmě jsme si zkusili podojit kravičku, ale našli 
jsme tu i odpočívající husy a kachny, ve stájích 
koně, které jsme mohli vyhřebelcovat, v kurníku 
byli slepice a kohouti, z králíkáren vonělo seno, až 
jsme se báli, aby nám tam paní Králíčková neusnu-
la. Na střeše nechyběli holubi a ve stínu pod du-
bem na všechno pozorně dohlížel jeden z mnoha 
psích kamarádů. Autodrom Rolly Toys našim nej-
menším nabídl šlapadla a odrážedla, těm větším 
se líbilo v tajemném bludišti. Lesní cesta se zvířát-
ky a naučné zahrady nám poskytly příjemný odpo-
činek. V dětské vesničce jsme si pohráli i s ostatní-
mi dětmi. Odpoledne, když už bylo nesnesitelné 
vedro, jsme se přemístili do vodního světa, kde 
jsme se patřičně vyřádili. Naučná hra s vodou se 
spojila s naší energií, a to jste měli vidět, jak jsme 
si to užívali! Cestou domů nás polovina ve vlaku 
spala.   
  Třetí den jsme nacvičovali cirkusové představení 
pro rodiče a vymýšleli jsme si kostýmy. Užili jsme 
si u toho spoustu legrace. Ve volné chvíli jsme 
psali domů pohledy a přáníčka na balónky. Po 
obědě za burácejícího nadšení jsme odešli na 
koupaliště. To bylo žůžo!  Večer jsme si opekli na 

dvoře školy buřty.  
  Výletem do Veltrus jsme začali čtvrtý den našeho 
tábora. Prohlídka zámku se nám moc líbila, malé 
děti ji měly i s programem.  
  Pátým dnem všechno končilo a nás čekaly velké 
přípravy na vystoupení. Ráno po snídani jsme si 
zabalili věci a pak už začal nácvik cirkusového 
představení. Každý z nás měl svůj úkol a moře 
práce. Po obědě jsme nejprve odměnili všechny 
děti a pak jsme se dali do výzdoby a velkých pří-
prav. Rodiče už přešlapovali před školou a klepali 
na dveře. Jako ve správném cirkusu museli nejprve 
projít pokladnou. U nás ale neplatili, u nás hned 
při vstupu od paní pokladní dostali něco na uklid-
nění a pevné nervy – sladký čokoládový bonbón. 
Když rodiče zasedli do svých lóží – na schody, 
začalo představení. A že se líbilo, jsme pocítili při 
jejich smíchu a potlesku. Tři žonglující klauni je 
přivítali, vysloužilá primabalerína přivedla prova-
zochodkyně a ty jim předvedly svoji chůzi po pro-
vaze, dealerka letošního populárního táborového 
elixíru života, tzv. životabudiče, předvedla výrobek 
a byl o něj velký zájem, Arabové Maty a Paty uká-
zali kouzlo s kostkou, klaun Dany zašmodrchal svá 
kouzla s balónky, klaun Venda, cvičitel blech, vyve-

dl svůj bleší cirkus, hosté z daleké ciziny s Jolan-
dou předpověděli budoucnost, Uno Lukýno a jeho 
parťák nám ukázali neviditelnou zeď, 3 klauni nám 
předvedli, jak nerozbít talíře, siláci Krysáci nás 
přesvědčili, že mají sílu a svaly, krotitel se svou 
zvěří skákali, řvali a liška vyčmuchala dobroty, 
krotitel nám předvedl svého neposlušného med-
věda a nakonec se nám ukázala jediná normální v 
tomto našem UNO cirkusovém ústavu – Uno Be-
rušo, naše beruška. 
  Během představení si děti připravily i občerstvení 
pro rodiče v podobě cukrové vaty a popkornu a 
každý rodič obdržel balónek. No a my všichni jsme 
měli již připravené nafouklé balónky s přáníčky, 
které jsme jako každý rok vypustili k nebi. Tak 
snad se nám přání splní… 

  Tábor skončil a my se těšíme na další, snad  v 
příštím roce. Děkujeme rodičům, že nám důvěřují 
a svěří děti, děkujeme dětem za VZORNÉ chování 
a nadšení pro legraci, děkujeme všem, kteří se o 
děti starali, a děkujeme městu Lovosice, které nám 
na naši akci přispělo finanční částkou v podobě 
dotace „Sport a volný čas 2022“. S cirkusáckým 
pozdravem tůdle – nůdle nám i vám všem! 
                                                         Miluše Králíčková 

Cirkus bude! 

Školáci studovali ochranu člověka 

  První zářijové pondělí proběhl na  
ZŠ Sady pionýrů  tradiční projektový 
den Ochrana člověka za mimořád-
ných událostí. Žáci se během projek-
tu seznámili s průběhem mimořád-
ných situací, osvojovali si znalosti a 
dovednosti, jak při takové mimořád-
né události reagovat. Prakticky si 
vyzkoušeli poskytování první pomoci 
a navrhovali vhodná řešení.  
  Na dalších stanovištích si připo-

mněli důležitá telefonní čísla, jak 
postupovat při nálezu nebezpečné-
ho předmětu a jaké složky patří do 
integrovaného záchranného systé-
mu. Odbornou stránku projektu 
zajistili hasiči HZS Lovosice, kteří si 
pro žáky připravili aktivní stanoviště 
s prohlídkou hasičského vozu. Zá-
stupcům hasičů HZS Lovosice děku-
jeme za vynikající spolupráci. 
                              Mgr. Jitka Hellerová  

Pavlína Krátká – První případ 

  „Jmenuji se Sabrina Andersonová, 
jsem detektiv a dostala jsem své 
první vyšetřování,“ řekla Sabrina do 
kamery, na niž dokumentuje svůj 
velký den. „Mám na starost školní 
lavici v učebně číslo 36 na Man-
chesterské univerzitě. Univerzita 
určitě ukrývá mnohá tajemství a já 
přijdu na tajemství této lavice!“ 
pousmála se Brina a kameru vypla, 
sbalila ji do tašky a odjela na uni-
verzitu přijít lavici na kloub. 
  Takto začíná jeden z vítězných 
textů IV. ročníku literární soutěže 

Nadačního fondu Gabrielis Cena 
Ivony Březinové v kategorii 10-14 
let na téma Tajemství školních 
lavic. Pod vedením Jany Černé – 
Válkové se soutěže zúčastnila dvě 
děvčata literárně-dramatického 
oboru naší ZUŠky. Povídku První 
případ Pavlíny Krátké vybrala poro-
ta z více než 130 soutěžních prací a 
zařadila ji mezi deset vítězných. 
Slavnostní vyhlášení vítězů proběh-
lo 21. září v Zrcadlové kapli Národ-
ní knihovny ČR v Praze. Gratuluje-
me!                                 ZUŠ Lovosice 
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Příští číslo Lovosického dneška  
vyjde 3. listopadu 2022 

Maturanti ročníku 1961 jsou stále 
věrní své škole a městu Lovosice 

  Dne 10. září se v Lovosicích sešli 
maturanti ročníku 1961. Oslavili 
tak 60. výročí maturity. Bylo to 
vlastně šedesáté plus první výročí, 
setkání v minulém roce jim neu-
možnil COVID-19. Maturovali na 
jedenáctileté střední škole, která 
byla v Lovosicích založena v roce 
1955. Jejími pokračovateli byla 
střední všeobecně vzdělávací škola 
a dnešní gymnázium. 
  Ve dvou třídách tenkrát maturo-
valo 77 studentů. Ti se s dobrými 
základy, které jim škola dala, roze-
šli do života. Pro tento ročník bylo 
charakteristické, že významná část 
absolventů vystudovala pedago-
gické školy a věnovala se převážně 
v regionu učitelskému povolání. 
To, co získali od svých pedagogů, 
tak předávali dál. 
  Setkání začalo dopoledním výstu-

pem na Lovoš, ze zdravotních a 
jiných důvodů se ho bohužel moh-
la zúčastnit pouze malá část spolu-
žáků. Ráno bylo nádherné, rozhled 
z Lovoše úžasný. Velmi se líbila 
probíhající rekonstrukce chaty. 
  Odpoledne pak patřilo přátelské-
mu setkání spolužáků v restauraci 
Sarajevo. S láskou vzpomněli na 
své třídní učitele pana Jaroslava 
Mareše a pana Miloslava Pohanku. 
S nemenší úctou vzpomínali na 
ředitele školy pana Stanislava Po-
činka a jeho zástupce pana Fran-
tiška Frühaufa. Stojí za to zmínit, 
že nezapomněli ani na pana Václa-
va Arazima, pana školníka, který 
dával škole řád a pořádek. Ocenili i 
rozvoj města, krásné náměstí  
a pulzující život. Všichni se rozešli 
s tím, že se do Lovosic zase rádi  
a brzo vrátí.      Ing. Josef Schorm, CSc. 

Plán zájezdů a ozdravných pobytů 

MO STP Lovosice na rok 2023 
 

Týdenní pobyty: 
 

8. - 14. 5. Piešťany (SK) - předběžná cena: 7 600 Kč 

Pobyt v hotelu Harmonia, plná penze, 6x lázeňská procedura, hudební 
večery, výlet po Váhu, možnost koupání v přírodním koupališti, doprava. 

 

4. - 9. 6. Kutná Hora - předběžná cena: 6 000 Kč 

Pobyt v hotelu U Kata, plná penze, možnost využití wellnesu, doprava. 
 

26. 8. - 1. 9. Sokolov - předběžná cena: 7 950 Kč 

Pobyt v Parkhotelu Sokolov, plná penze, bazén, výlety do okolí, doprava.                                                                                            
       

Jednodenní zájezdy: 
 

Květen - zámek Veltrusy - předběžná cena: 300 Kč 

Září - zámek Stekník, Žatec - předběžná cena: 350 Kč                                               
Divadlo Most a Ploskovice – termíny budou upřesněny                                   

                   
Při jednodenních zájezdech se uvedená částka platí při přihlášení.  
Při týdenních pobytech bude složena záloha 2 000,- Kč a doplatek  

nejpozději 6 týdnů před odjezdem na pobyt. Cestovní pojištění není v ceně 
pobytu. Doporučujeme pojištění stornopoplatků. Při platbě je nutné  

předložit členskou průkazku se zaplaceným členským příspěvkem na rok 
2023. Upozorňujeme, že ceny pobytů jsou orientační. Přihlášky přijímáme  

v kanceláři STP Lovosice od 1. 1. 2023 vždy v úterý od 9 do 12 hodin.   
Výbor STP Lovosice 
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LOVOSICKÝ 
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Celostátní úspěch ZŠ A. Baráka 

  Již podvanácté slavíme velký ús-

pěch v celorepublikové soutěži Svět 
očima dětí, kterou každý rok vyhla-
šuje Ministerstvo vnitra České re-
publiky. Jedná se o soutěž zaměře-
nou na prevenci sociálně patologic-
kých jevů ve společnosti. Tři žákyně 
z deváté třídy naší školy v sobotu 10. 
září převzaly z rukou ministra vnitra 
Víta Rakušana diplom za 1. místo. 
Dívky společně vytvořily na téma 
Hrozba jménem terorismus dílo, 

které porotu oslovilo a zaujalo.  
  V letošním roce do soutěže dorazi-
lo neuvěřitelných 2155 prací a zapo-
jilo se celkem 478 subjektů (mateř-
ské školy, základní školy, základní 
umělecké školy i dětské domovy). 
Gratulujeme žákyním Šárce Dvořá-
kové, Emě Vilímové a Tereze Voršil-
kové za vzornou reprezentaci školy. 
Děkujeme i paní učitelce Alici Proke-
šové, která dívky vedla a motivovala. 
        ZŠ Antonína Baráka Lovosice 

Přijďte si zahrát deskové hry 

  „Naším cílem je primárně vytvořit 
komunitu lidí, které deskové hry baví 
a kteří hledají místo na hraní či spo-
luhráče. Ve sbírce máme přes dvě 
stovky her jak pro začátečníky, tak i 
pro zkušené hráče, ale je možné si 
samozřejmě donést i hru vlastní,“ 
říká Michal Beran, zástupce spolku 
TechPoint Lovosice, který ve městě 
klub provozuje.  
 

  Jak staré děti k vám chodí? 

  Průměrný věk našeho dítěte je asi 
30 let (smích). Zní to možná úsměv-
ně, avšak dnešní deskové hry jsou 
opravdu nejpopulárnější ve věkové 
skupině 25+, přičemž v některých 
státech, jako je např. Německo, je 
tato hranice ještě posunuta více 
směrem nahoru. Velkou část her 
však zvládnou hrát i děti od 10 let 
věku. Jen je dobré danou hru vhod-
ně zvolit. S tím vám už ale rádi pora-
díme. 
 

  Nedokáži si jako dospělý před-
stavit, že trávím několik hodin u 
Člověče, nezlob se nebo u hry 
Dostihy a sázky… 

  Tyto herní koncepty jsou již dávno 
překonané. V dnešních deskových 
hrách se můžete stát tvůrcem impé-
ria, kolonizátorem Marsu, vládcem 
podzemí či majitelem železniční sítě. 
Můžete zde dokonce i zažít nějaké 
dobrodružství formou příběhu. Ne-
bude vám už stačit jen figurka a 
spolehnout se na náhodu. Ta doba, 
kdy nezáživně čekáte na to, než vám 
na kostce padne šestka, je dávno 
pryč. Novodobé herní mechanismy 
vám zaručují, že s nasazením špetky 
strategie a schopností taktizovat vás 
ty současné deskové hry rozhodně 
budou bavit.  
 

  A kde vás můžeme najít? 

  Náš klub sídlí v obchodních prosto-
rech nad restaurací Sarajevo, kde se 
scházíme každé dva týdny. Pořádá-
me také akce pro školy a širokou 
veřejnost. Nejbližší podobná akce s 
názvem „Deskohraní s knihovnou“ 
se koná 4. a 5. listopadu v Městské 
knihovně v Lovosicích. Vezměte 
kamarády, přátele či rodinu a přijďte 
si zahrát. Rádi vám jedinečný svět 
deskových her představíme.        (red) 

V Lovosicích funguje již druhým rokem klub deskových her Lovotroll.  
Co přesně nabízí? Více na: https://www.facebook.com/techpointlov 

Vážení sportovní přátelé, letos proběhl již 5. ročník plaveckého soustředění 
pod vedením týmu Marka Helise. I letos jsme dali na ověřenou lokalitu, a 
to na kemp AERO Holany. Počasí nám letos přálo lépe, než tomu bylo vlo-
ni, a tak naše plavecké tréninky (3x denně) vládly programu našeho letošní-
ho soustředění. Rána nebyla nejteplejší, ale po rychlém zahřátí se tréninky 
daly zvládnout. Letos jsme přišli s novým konceptem samostatnosti dětí, 
konkrétně těch starších. Jako každý rok byly děti rozděleny do týmů, které 
měly svého vedoucího. Krom vedení svého týmu v různých hrách (štafet, 
přehazované, vodní bitvě atp.) museli tito jedinci také vést jeden trénink, ať 
už plavecký anebo fyzickou přípravu. Vyzkoušeli si tak, jaké to je být trené-
ry plaveckého tréninku, a s některými z nich nyní zkoušíme jejich nasazení 
v trénování menších dětí. Další foto z celého soustředění najdete na našich 
stránkách www.pklo.cz    
                             Text + foto: Marek Helis, místopředseda Plaveckého klubu Lovosice 

Vzpomínka na plavecké soustředění 

https://www.facebook.com/techpointlov
http://www.pklo.cz/
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Fotostrana 

Kulturní akce v září: Svátky hudby, hudební pátky či Jů a Hele 

Závěr léta patřil v Lovosicích jak jinak než Svátkům hudby (horní snímky). Mistr Hudeček přivezl opět mladé talenty, tentokrát Duo Agape, dvě skvělé 
houslistky Kláru Leškovou a Kateřinu Krejčovou, které předvedly brilantní výkony, a úžasnou mezzosopranistku Marii Svobodovou, která potěšila publikum 
famózním předvedením skladeb od G. F. Händela. Neméně skvělé bylo i těleso Musica Minore složené ze špičkových mladých umělců, které doprovodilo 
Václava Hudečka. Nádherná akustika kostela dotvořila mimořádnou atmosféru pro sytý hudební zážitek, takže posluchačům musel mistr přidat skladbu od 
N. Paganiniho a všichni interpreti byli odměněni dlouhotrvajícím potleskem vestoje. S létem skončily oblíbené hudební pátky na náměstí. V září nabídla 
skupina Stratos kvalitní průřez populární hudbou s množstvím rádiových hitů. V LOVO Café zahrál multiinstrumentalista a lektor Ondra Kozák, který dopro-
vodil hrou na housle i kapelu Od plotny skok. Další den se pod jeho vedením uskutečnil v Centru kultury Lovoš II. hudební workshop (snímek vlevo dole). 
Frekventanti se mohli zdokonalit ve společné hře, ale i orientaci na hmatníku a základech harmonie. Mimořádnou návštěvnost měla vernisáž výstavy, která 
nabídla přehled tvorby ak. malíře Ilji Šavela (snímek uprostřed), jenž předčasně odešel na vrcholu svých tvůrčích sil a byl znám široké veřejnosti. Obrazy od 
realismu po abstrakci s neopakovatelnou náladou a vnitřním kouzlem ocenilo mnoho návštěvníků. Výstava je prodejní a potrvá do 8. listopadu. Zábavu si 
užily i děti. Představení s legendárními postavami Jů a Hele dokázalo přilákat plný sál a i dospěláci zavzpomínali. S podzimem se přesunou aktivity do vnitř-
ních prostor, a tak se můžeme těšit opět každou první středu v měsíci na Open Mike s Ádou Škardou a jeho bandem v LOVO Café a další spoustu zajíma-
vých akcí.                                                                                                                                                                                         rys / foto rys, ac, pd, Radovan Šubín 
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Sport 

Devátý ročník Házenkářského festivalu byl znovu úspěšný  
Od pátku 2. září do neděle 4. září se v Lovosicích uskutečnil devátý ročník mezinárodního turnaje dětí a mládeže Házenkářský festival Lovosice. 

  Podeváté se v Lovosicích sešly házenkářské týmy 
k neformální oslavě začátku nové házenkářské 
sezóny. Přihlášky na tento druhý největší turnaj 
dětí a mládeže v České republice byly spuštěny v 
polovině února a již za dva týdny museli pořadate-
lé pro dvě nejstarší kategorie přihlášky kvůli napl-
něnosti uzavřít. Zájem týmů je pro organizátory 
velkou výzvou a velkou radostí. Pro 9. ročník pak 
musela pod čarou zůstat více jak desítka týmů, což 
nás jako klub na jednu stranu velmi mrzí, ale záro-
veň velmi těší. Letošní ročník tak byl po dvou 
„covidových“ letech naplněný na maximální počet 
72 celků. Týden před turnajem se muselo řešit 
jediné odhlášení v kategorii minižáků, ale i toto 
místo se díky ochotě klubu Velkého Meziříčí po-
dařilo zaplnit a všechny zápasy tak byly odehrány.  
  Vedle sportovní haly Chemik vyrostla již během 
roku 2021 nafukovací hala a díky tomu tak každá 
kategorie měla podruhé za sebou 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 stadio-
nu. Starší žáci střídali sportovní halu Chemik  
a novou nafukovačku na místě bývalého venkovní-
ho hřiště. 
  Vedle sportovní části turnaje, která probíhala od 
pátečních 10 hodin do nedělního odpoledne, byl 
pro účastníky připraven bohatý doprovodný pro-
gram a další benefity. Každý hráč od organizátorů 
dostal sušenky od společností Emco a Bombus.  
V pátek večer bylo pro účastníky organizováno 
promítání filmu ve sportovní hale Chemik, v sobo-
tu 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 všech-
ny malé házenkáře a házenkářky muselo být jed-

noznačně extraligové utkání mezi Lovci Lovosice  
a vicemistrem poslední sezóny Talent tým Plzeň-
ského kraje, které se v sobotu 3. září uskutečnilo  
v unikátním prostředí zimního stadionu. V prosto-
ru, který pro házenou nedokáže nikdo využít  
a akci podobného duchu v ČR zorganizovat. Tako-
vý zážitek nabízí pouze Házenkářský festival! 
  Letošní Otvírák sezóny byl pojat jako oslava 
úspěchů lovosických mládežnických celků a nesl 
název „Věříme v budoucnost“. V poločasové pře-
stávce extraligy bylo přímo na ploše zimního sta-
dionu oceňováno osmdesát lovosických nadějí  
z kategorií mladších žáků, starších žáků, mladšího 
dorostu a staršího dorostu. Zároveň klub Lovci 
Lovosice znovu pomáhal potřebným v duchu 
hesla Lovci mají srdce. Tentokrát od organizátorů 
putovalo 61 213 Kč pro paní Marušku z nedaleké 
Krupky, která peníze použije pro pořízení nového 

asistenčního psa. 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 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 
umístění 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 kate-
gorie 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. Vedle pohárů za umís-
tění týmů na 1., 2. a 3. místě byli oceňováni také 
nejlepší hráči v jednotlivých kategoriích. Všichni 
účastníci si domů odvezli medaile a diplomy, nej-
lepší týmy také věcné ceny. 
  Bez pomoci všech partnerů turnaje by nebylo 
možné akci zorganizovat v tak velikém rozsahu a 
organizátoři jim za to ještě jednou ze srdce děkují. 
Obrovskou pomocí je také zapojení lovosických 
základních škol a centrální jídelny. Tyto organizace 
poskytovaly týmům ubytování a stravovací režim. 
  Kompletní výsledky a pořadí byly k vidění online 
díky výsledkovému servisu Sportnect. Průběžné 
informace z průběhu celého turnaje pak byly zve-
řejňovány na FB stránce akce, kde byly publiková-
ny také fotogalerie turnaje. Za ně patří velké díky 
fotografovi Robertu Grimovi.  
  Děkujeme všem účastnícím se týmům za to, že 
dorazily. Velmi rádi vás v Lovosicích přivítáme i za 
rok. Děkujeme za práci všem dobrovolníkům 
(především z řad trenérů a hráčů dorosteneckých 
celků), bez jejichž pomoci by nebylo možné turnaj 
organizačně zvládnout.                    Lucie Kantůrková 

Týmové a individuální ceny:  
 

Minižáci 
1. místo: HBC Jičín 1 

2. místo: TJ Sokol Velké Meziříčí 1 

3. místo: Lovci Lovosice 1 

19. místo: Lovci Lovosice 2 

 

Nejlepší brankář: Filip Ambrož (TJ Sokol Velké 
Meziříčí 1) 
Největší bojovník: Lukáš Kuka (HŠK Legends 
Šaľa) 
Nejužitečnější hráč: Petr Hollman (HBC Jičín 1)  
 

Mladší žáci:  
1. místo: HC Elbflorenz 2006 e.V. 1 

2. místo: Dukla Praha 

3. místo: TJ Lokomotiva Louny  
4. místo: Lovci Lovosice 1 

16. místo: Lovci Lovosice 2 

 

Nejlepší hráč: Dominik Hríb (HC Elbflorenz 
2006 e.V. 1) 
Nejlepší střelec: René Kročil (HK Baník Most) 
Nejlepší brankář: Jonáš Pelc (Lovci Lovosice 1)  
 

Starší žáci:  
1. místo: Dukla Praha 2 

2. místo: TJ Sokol Velké Meziříčí  
3. místo: Lovci Lovosice 1 

24. místo: Lovci Lovosice 2  
 

Nejlepší hráč: Štěpán Fiala (TJ Sokol Velké 
Meziříčí)  
Nejlepší střelec: Jan Žižka (Lovci Lovosice 1)  
Nejlepší brankář: Radek Hemerka (Lovci Lo-
vosice 1) 

Družstva lovosických minižáků (snímek vlevo) vybojovala třetí a devatenácté místo, bronzoví skončili i starší žáci.                             Foto: Robert Grim 
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Před 110 lety se potopil legendární Titanic 

V úterý 3. září po letní přestávce se v sále lovosické knihovny uskutečnila přednáška spisovatelky Dany Šimkové „Titanic – 110 let od potopení“.  
  Lektorka Šimková žije v Křenovicích u Slavkova a 
vystudovala bakalářský obor klasické filologie na 
Masarykově univerzitě v Brně. Už od dětství se 
věnuje literární činnosti a vydala 2 romány 
(Uvězněni, 2014; Útěk do Mombasy, 2016). Její 
celoživotní láskou je příběh lodi Titanic a jeho 
cestujících, ale přednáší i na jiná témata, třeba o 
Marii Terezii, Napoleonovi nebo o založení repub-
liky. 
  Titanic je potopený zaoceánský parník třídy 
Olympic patřící společnosti White Star Line. Ve své 
době šlo o největší parník světa. Byl určen pro 
převoz cestujících a pošty mezi Evropou a Severní 
Amerikou. Na této trase měl konkurovat podob-
ným parníkům společnosti Cunard Line – Maureta-
nii a Lusitanii. Kapacita lodi dovolovala převážet až 
2 603 cestujících a omezený počet kočárů nebo 
automobilů. O provoz lodě a o pohodlí cestujících 
se staralo až 899 členů posádky. Titanic však ztros-
kotal již během své první plavby 15. dubna 1912.  
  Přednáška popisuje skutečný příběh postavený 
na výpovědích a životopisech pasažérů a členů 
posádky podpořený novými objevy, ukázkami  
z filmu Titanic (Cameron, 1997) a skutečnými zá-
běry lodě z roku 1912. Lektorka se zmínila o nápa-
du tak velkou loď postavit, popsala podrobně 
stavbu Olympiku a Titaniku – obě lodi měly mateř-
ský přístav Liverpool. Stavba lodi byla zahájena  
31. 3. 1909, spuštěna na vodu byla 31. 5. 1911 a na 
plavbu do New Yorku vyplula 10. 4. 1912. 
  Lektorka přednášela v uniformě kapitána a při-
vezla s sebou i originální artefakty z vraku Titaniku, 

repliku plyšového medvídka, který se plavil na 
Titaniku, a knížku o něm. Návštěvníci se dozvěděli 

o smůle, která potopení provázela. 14. dubna 1912 
ve 23:40 se parník srazil s ledovcem. Po necelých 
třech hodinách, nad ránem 15. dubna v 02:20, 
klesl ke dnu. Zahynulo přes 1 500 cestujících  
a členů posádky. Přednášející vyzvedla i hrdinské 
činy některých topičů, elektrikářů, stevardů, lodní-
ho orchestru a dalších zaměstnanců lodi. Orchestr 
hrál do poslední chvíle Blíž k Tobě, Bože můj… 

  Titanic měl smůlu od svého začátku. Jeho první 
plavba se měla původně uskutečnit už 24. 3., ale 
kvůli opravám Olympiku se posunula na 10. 4. Se 
změnou důstojníka na poslední chvíli se hlídka ve 
strážním koši ocitla bez potřebných dalekohledů. 
V noci 14. 4., kdy nesvítil měsíc, bylo bezvětří  
a nad hladinou se držela mlha, nebylo možné 
snadno vidět ledovec. K srážce došlo už 37 vteřin 
od jeho spatření. Manévr, který provedl první 
důstojník, aby se mu vyhnul, by se podařil na jiné 
lodi, ale ne na obrovském Titaniku, který plul rych-
le a díky jeho těžké váze se s ním těžko manipulo-
valo. Příčinou vysokého počtu obětí byla zejména 
špatná organizace záchranných prací a nedostatek 
záchranných člunů. Díky katastrofě Titaniku se 
bezpečnost na lodích zvýšila.  
  Vrak Titaniku byl objeven roce 1985 a v součas-
nosti byl prohlášen za plovoucí hřbitov; snad už 
mrtvé nebude nikdo rušit v jejich spánku. Přednáš-
ka přítomné zaujala a o smutném osudu lodi  
i cestujících se dozvěděli  mnoho nového. Lektor-
ka přednesla i seminář pro školní děti všech          
tří základních lovosických škol o Harry Potterovi.  
I s tou měla úspěch.       hz, foto archiv a Zdeňka Černá 
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3. vítání občánků 
Ve čtvrtek 15. září se ve Pfannschmidtově vile konalo třetí letošní 
vítání občánků. Obřad vedl zastupitel Milan Šramota a matrikářka 

Hana Boučková. Kulturní program zajistila MŠ Sady pionýrů. 
Foto: Hana Husáková 

Zleva: Antonín Tyrner, Matěj Tajč a Mikoláš Házl. 

Zleva: Daniel Svozilek, Daniel Pavlas, Jan Jirotka  
a Barbora Vacková. 

Zleva: Valerie Fričová, Anna Krahulíková a Mia Lenrtová. 
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Rušení nočního klidu 

V uvedeném období jsme celkem 11x řešili rušení nočního klidu. 19. 8. ve 
22.35, 21. 8. ve 23.50, 29. 8. ve 22.00 a 12. 9. ve 22.20 hodin v ulici Krátká,  
26. 8. ve 23.30, 27. 8. ve 22.25, 30. 8. ve 22.15 a 30. 8. ve 22.40 hodin v ulici 
Dlouhá, 22. 8. v 0.20 hodin v ulici Zámecká, 28. 8. v 0.55 hodin v ulici Vodní  
a 3. 9. ve 23.30 hodin v ulici Teplická. 
 

Ukládání odpadu mimo vyhrazená místa 

16. 8. v 0.10 v ulici Příčná, 2. 9. ve 21.30 v ulici Osvoboditelů, 6. 9. ve 12.25 
v ulici Nádražní a 6. 9. ve 12.55 hodin v ulici Vodní jsme prováděli úkony 
k ukládání odpadu mimo vyhrazená místa. 
 

Úkony na žádost Policie ČR 

22. 8. v 15.55 hodin jsme v ulici Kostelní prováděli asistenci u zákroku 
k fyzickému napadení osoby. 22. 8. ve 22.40 hodin jsme v ulici Žižkova 
prováděli úkony v provozovně, kde mělo dojít k vloupání. 27. 8. v 1.15 
hodin jsme v ulici Terezínská řešili osoby podezřelé z poškození cizího 
majetku.  
7. 9. ve 20.45 hodin jsme prověřovali oznámení od Policie ČR a prováděli 
úkony v ulici Husova, kdy mělo docházet k úderům do vchodových dveří  
u bytového domu. Při prověřování došlo k fyzickému napadení hlídky, byly 
užity donucovací prostředky. Při zákroku došlo ke zranění jednoho ze zasa-
hujících strážníků. 
 

Krádež věcí ze zahrady 

Dne 24. 8. v 6.45 jsme v ulici Terezínská řešili odcizení věcí ze zahrady. 
 

Likvidace injekčních stříkaček 

22. 8. v 19.50 hodin jsme v ulici Dlouhá provedli bezpečnou likvidaci použi-
tých injekčních stříkaček. 
 

Zadržení osob v pátrání 
26. 8. ve 23.35 hodin jsme v ulici Osvoboditelů zadrželi muže, který byl 
vyhlášen v pátrání po osobách pro nenastoupení do výkonu trestu odnětí 
svobody. 22. 8. v 19.35 hodin jsme řešili krádež v supermarketu Penny. Při 
prováděných úkonech bylo zjištěno, že osoba podezřelá z krádeže je vyhlá-
šena v celostátním pátrání. 
                                               Bc. Jaroslav Janovský, ředitel Městské policie Lovosice 

Vybrané zásahy Městské policie Lovosice v období 
od 16. 8. do 15. 9. 2022 

Dne 1. 8. v 17.50 vyjeli hasiči na otevření osobního automobilu z důvodu 
zamčeného dítěte v autě v Terezínské ulici Lovosice. Hasiči za přítomnosti 
majitele otevřeli automobil a dítě předali otci. 
 

Dne 2. 8. v 8.31 byla jednotka povolána k dopravní nehodě osobního auto-
mobilu s traktorem u obce Čížkovice. Došlo k nárazu osobního automobilu 
při výjezdu z vedlejší komunikace do boku traktoru, který jel po hlavní silni-
ci.  
 

Dne 6. 8. v 17.41 byla jednotka vyslána na otevření bytu pro ZZS do ulice 
Resslova. Majitelka bytu důchodového věku ležela za dveřmi a nemohla 
vstát.  
 

Dne 16. 8. v 16.50 vyjela jednotka na úklid po dopravní nehodě dvou osob-
ních a jednoho nákladního automobilu.  
 

Dne 19. 8. v 15.50 vyjeli hasiči na otevření bytu v 6. NP ve Vodní ulici, z 
něhož se valila voda a nikdo neotvíral. Příčinou úniku vody v bytě byla 
prasklá pancéřová hadička k vodovodní baterii. Vytékající voda následně 
vytopila všechna patra panelového domu.  
 

Dne 23. 8. v 19.28 vyjeli hasiči k úniku nebezpečné látky na vodní hladinu 
řeky Labe za loděnicí v Lovosicích.  
 

Dne 29. 8. v 9.45 byly povolány jednotky PO HZS Ústeckého kraje stanice 
Litoměřice, Lovosice a JSDHO Třebenice k požáru kotle ve Všehrdově ulici.  
 

Dne 4. 9. v 6.17 byly povolány jednotky HZS Ústeckého kraje stanice Lito-
měřice, Lovosice a JSDHO Třebenice k požáru skládky v k.ú. Lukavec, kde 
hořel odpad.  
 

Dne 9. 9. ve 23.10 vyjeli hasiči k nahlášenému požáru v rozvaděči na chod-
bě bytového domu v ulici 28. října.  
 

Dne 12. 9. v 7.01 byla jednotka vyslána na pomoc s transportem pacienta 
do lovosického domova s pečovatelskou službou.  
                                                                           npor. Mgr. Lukáš Balaštík, velitel stanice  

Vybrané zásahy jednotky požární ochrany HZS 

Ústeckého kraje PS Lovosice na území ORP Lovosice  
(od 1. 8. do 12. 9. 2022) 



15 říjen 2022 

Seriál 

85 let českého Sboru dobrovolných hasičů v Lovosicích, 1. část 
V letošním roce oslavuje Sbor dobrovolných hasičů v Lovosicích 85. výročí založení. Dovolte mi, abych v kostce zmínil historii našeho sboru. 

  První informace o sboru se objevují v Litomě-
řických listech ze dne 24. dubna 1937, kde je 
podána zpráva o přípravném výboru pro založe-
ní českého sboru v Lovosicích. V týchž listech se 
dne 17. července 1937 již objevuje zpráva o 
založení sboru. 
  Přípravný výbor vedl jako předsedající b. Čeněk 
Matěna. Tento výbor 11.04.1937 odeslal podkla-
dy pro založení sboru a tuto práci úspěšně 
ukončil v červenci 1937. Dne 11. července 1937 
se konala v hostinci „U Kosů“ (hostinec „U Kosů“ 
se nacházel na místě dnešní zadní vrátnice Mon-
delez, dříve Deli) ustavující valná hromada sboru. 
Na této valné hromadě byl za účasti okolních 
českých sborů z Malých Žernosek, Lukavce, Břez-
na, Čížkovic a Vrbičan, starosty hasičské župy 
Paříkovy-Třebenické br. Josefa Wohla ustaven 
náš sbor. Prvním starostou sboru byl zvolen 
Emanuel Sykač, náčelníkem Jaroslav Štěpánek, 
jednatelem Václav Kindl a zvoleni byli i další 
funkcionáři sboru. Celkem bylo zvoleno 29 členů 
výboru. Při založení měl sbor celkem 58 členů. 
  Sbor i přes nepřízeň a nedostatek podpory se 
snažil o rozšíření činnosti a uspořádal slavnost 
k založení sboru v Lovosicích i první hasičský 
ples. Výnosy ze slavnosti a plesu použil na za-
koupení výstroje pro členy a drobné techniky. 
  Poslední informace o sboru jsou z 23. července 
1938, kdy proběhla schůze výboru. Pak přišel 
Mnichov, odstoupení pohraničí a činnost sboru 
byla v podstatě ukončena. Po zabrání pohraničí 
německý sbor (Německý sbor Freiwillige 

Feuerwehr und Rettungsports Lobositz – tento 
sbor byl založen mezi lety 1873 - 1875. Musíme 
si uvědomit, že v té době byly Lovosice převážně 
obydleny Němci. Rozptyl v letech je orientační, 
některé prameny uvádějí rok 1873, doložené 
máme informace z roku 1874, které se jedno-
značně nevyjadřují o tom, zda byl sbor ustaven 
nebo požádal o ustavení. Jasně doložena jeho 
činnost je od roku 1875.) zabral vybavení sboru 
českého, které bylo uloženo u br. Hejduka a br. 
Němečka.  
  Až do května 1945 byl sbor bez jakékoliv čin-
nosti. Jeho členové byli nuceni pomáhat němec-
kému sboru, někteří z Lovosic odešli, někteří byli 

internováni v koncentračních táborech v Němec-
ku, Polsku i v blízkém Terezíně. 
  Po roce 1945 byla obnovena činnost sboru se 
40 členy. Tento počet se v průběhu dalších let 
navyšoval, až v 70. letech se pohyboval kolem 
180 členů. Koncem 40. a v průběhu 50. let se 
sbor potýkal s problémy s umístěním techniky. V 
té době byla rozmístěna na třech místech v Lo-
vosicích. Ještě v roce 1959 plánovací komise 
ONV zamítla zřízení požární zbrojnice a sbor 
musel svou shromažďovací místnost odevzdat. 
  Teprve po roce 1963 byl Sbor umístěn v pro-
storech na ulici Osvoboditelů, které však byly 
velmi nevyhovující.  

  Koncem roku 1973 bylo rozhodnuto o výstav-
bě moderní požární zbrojnice pro dobrovolné 
hasiče v Terezínské ulici. Ta měla být sdílena 
s požárním technikem a čtyřmi profesionálními 
požárníky z detašovaného pracoviště. V rámci 
akce Z byla stanice vybudována. 
 V roce 1975 se sbor přestěhoval do nových 
prostor v Terezínské ulici, kde sídlil až do povod-
ní v roce 2002. Od té doby nemá sbor přes 
všechny dané sliby žádné prostory pro svou 
činnost. 
  Ve čtyřicátých a padesátých letech využíval 
sbor pozůstalou techniku po německých hasi-
čích. Mnoho strojů a automobilů opravil svépo-
mocí. V té době rovněž pořídil koněspřežnou 
párovou stříkačku (nyní umístěna v budově 
Hasičského záchranného sboru v Lovosicích) a 
další techniku.  
  Během šedesátých let se ustálilo vybavení sbo-
ru na automobilové cisternové stříkačce ACS-10 
a ACS-25, nákladním vozidle Praga RN, autobu-
su Praga RN, dvoukolovém žebříku DŽ-18 a 
přenosných stříkačkách PS-8 a PS-12. Toto vyba-
vení vydrželo až do počátku 80. let. Nové vyba-
vení pak dostávalo detašované pracoviště profe-
sionálních hasičů. Staré vybavení bylo likvidová-
no. Sbor ještě dostal výměnou za nákladní auto-
mobil Praga RN automobil V3S a za autobus 
Praga RN vůz Saviem.  
                            Mgr. Pavel Hejduk, starosta SDH Lovosice 

                 
                 Dokončení v příštím vydání 
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Vejři objevovali krásy náchodského okolí 
Letošní tábor turistického oddílu Vejři se odehrával v první polovině srpna v Náchodu. Kromě výletů doprovázela oddíl etapová hra  

Cesta kolem světa za 80 dní. 

  V rámci hry se cestovatelé podívali do Francie, 
Itálie, Indie, Austrálie a dalších zemí. Celá hra 
byla zahájena ve Velké Británii, kde Willy Fog 
uzavřel sázku a odkud se svým doprovodem 
vyrazil dokázat, že lze svět objet za 80 dní. Na 
zastávce ve Španělsku si vyzkoušeli koridu, 
v Japonsku dračí lodě, ve Spojených státech 
navštívili casino a v neposlední řadě je čekala 
Kanada, kde se zúčastnili lovu na medvěda. 
  Samozřejmě jsme si na cestování jen nehráli, 
ale putovali jsme také po okolí našeho tábora. 
Jelikož jsme byli ubytováni necelý kilometr od 
zámku Náchod, nesmí ve výčtu navštívených 
míst chybět. Vystoupali jsme také na několik 
rozhleden. První ze zdolaných byla rozhledna Na 

signálu, dále Žernov a nejvyšší, která pro mnohé 
byla opravdu oříšek, Varta. Jedna z cest nás za-
vedla až do Babiččina údolí, k Viktorčině jezu a 
ratibořickému zámku. Tato výprava tedy byla 
skutečně pohádková. A protože děti baví zdolá-
vat skály a různé přírodní překážky, velký úspěch 
měl výlet mezi skalními hřiby, ke kamenné bráně 
a na Božanovský Špičák. Podobná trasa mezi 
skalami se nám nabídla v okolí vrchu Ostaš, kde 
jsme klesali ke Sluji Českých bratří a stoupali na 
Kočičí hrad. Podél stezky se nám otevíral výhled 
na mnohé skalní útvary, které nesly název podle 
zvířat, lidí či věcí, kterým se podobaly. V první 
polovině tábora jsme se potýkali s poněkud 
aprílovým počasím, deště nám překazily pár 

plánů, naštěstí jsme si vše zvládli vynahradit a 
nic nám neuteklo. A nevyhnuli jsme se ani tro-
pickým vedrům, takže pro několik slunných od-
polední se naším útočištěm stalo náchodské 
koupaliště. 
  A samozřejmě nechyběly ani tábornické doved-
nosti jako příprava dřeva nebo ohně. Letos jsme 
vyráběli domečky pro hmyz, což byla aktivita pro 
náš oddíl nová. Kreativní činnost sklidila úspěch 
a my jsme tak v táboře zanechali několik hmy-
zích hotelů.     

  Čtrnáct dnů nabitých dobrodružstvím uteklo 
jako voda a my museli tábořiště opustit. Všem se 
ale na táboře líbilo a jsme zvědaví, kam poputu-
jeme za rok.                              Karolína Schejbalová 
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Ceník inzerce  
v Lovosickém dnešku  

 

Celá strana: 7000 Kč 

1/2 strany: 3500 Kč  
1/4 strany: 1750 Kč 

 1/8 strany: 875 Kč 

 

E-mail: sefredaktor@kclovos.cz (ceny bez DPH) 

Úsměv=Zdraví - program na říjen 
 

Pondělí: Skupinová relaxace (9 h)  
Úterý: Zdravotní cvičení (8.30 a 10 h) 

6. 10. Keramika (9 h, 30 Kč) 
12. 10. Pocitová kreslení - mandaly s lektorkou  

Ivankou Láskovou (9 h, 30 Kč) 
20. 10. Začněme správně dýchat (přednáška, 9 h)  
27. - 30. 10. Doksy (víkendový seminář, 2 200 Kč) 

Připravujeme: 16. 11. Den zdraví (KC Lovoš, 13.30 h) 
2. 12. Drážďany (zájezd, info pí. Vaňková) 

  Dne 10. listopadu 1972 byl MDPM slavnostně 
otevřen, přítomni byli nejzasloužilejší brigádníci  
a všichni ti, kteří pomohli akci zdárně ukončit. Už 
v prosinci 1972 navštívili MDPM sovětští komso-
molci, kteří se zajímali o politicko-ideovou, spor-
tovní a kulturní činnost organizace. Šlo tehdy 
o experiment: vedle sebe pracovali svazáci i pio-
nýři. Během roku 1990 byl název MDPM změněn 
na Dům dětí a mládeže Lovosice. Dům dětí a mlá-
deže (DDM) Elko Lovosice sídlí v rohu na Václav-
ském náměstí a je ve tvaru písmena L, odtud Elko 
(název vymyslela v roce 1992 tehdejší ředitelka 
Anna Stará).  
  Dne 1. září 2000, po odchodu předešlé ředitelky 
Jany Bartošové na zasloužený odpočinek, byla 
ředitelkou DDM jmenována Venuše Krčmářová 
(na snímku). Ta pracuje v DDM Elko jako vedoucí 
zájmových útvarů už od roku 1998. V té době 
vedla především pohybové kroužky. To se změnilo 
v roce 2005, kdy se jí podařilo otevřít a vybavit 
keramickou dílnu. Od té doby vede hlavně krouž-
ky keramiky. Trochu jsme se tedy na to půlstoletí 
zeptali. 
 

  Jaká byla hlavní činnost v MDPM v době vzni-
ku, jmenujte nějaké významné akce z těch let?  
Při pohledu do kroniky je jasné, že téměř všechny 
významné akce byly politického rázu – besedy 
k VŘSR, s představiteli KSČ, setkání s milicionáři  
a další. Kroužky fungovaly již od začátku, jmeno-
vat můžeme například rybářský, turistický, košíko-
vá nebo lehká atletika, které dokonce přetrvaly 
dodnes. 
 

  Co považujete za hlavní změnu v činnosti 
DDM Elko po roce 1990? 

  Městský dům pionýrů a mládeže byl přejmeno-
ván na Dům dětí a mládeže Elko. Místo politických 
akcí se konaly výstavy fotografií, turistický pochod 
Vánočka, Barevný ledový den apod. Proběhla 
rozsáhlá rekonstrukce prostor a opravy od střechy 
až po sklep. 
 

  Zaměření DDM se dělí na tři hlavní oblasti: 
pravidelnou činnost, příležitostné akce a tábo-
rovou činnost. Jaké máte zájmové útvary? Za 
těch 50 let došlo bohužel i ke zrušení někte-
rých aktivit – stanice mladých techniků nebo 
včelařského kroužku. V současné době je už 
situace jiná. Popište to, prosím. 
  Každoročně nabízíme různé sportovní, hudebně-

pohybové, výtvarné kroužky, kreativ, keramiku, 
mažoretky či rybářský kroužek. Nyní patří DDM 
Elko Lovosice mezi 19 organizací Ústeckého kraje, 
které se zapojily do projektu „Podpora polytech-
nického vzdělávání a gramotnosti v Ústeckém kraji 
IKAP A2 (CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017377) 
financovaného z Operačního programu Výzkum, 
vývoj a vzdělávání. Cílem technického klubu je 
podpořit a rozvíjet zájem dětí, mládeže i široké 
veřejnosti o oblast technického vzdělávání. Je 
zaměřen na tři oblasti technického vzdělávání, a to 

oblast robotiky a programování, oblast řemesel  
a kreativity a oblast gramotnosti a logiky. Ve všech 
třech oblastech probíhají zájmové kroužky pro 
děti všech věkových kategorií, povinná výuka na 
zapojených partnerských školách a otevřené dílny 
pro širokou veřejnost. Myslím, že se tím dostateč-
ně doplnila nabídka pro děti v dalších oblastech. 
 

  Které příležitostné akce považujete za nejvý-
znamnější? Kromě „Čarodějnic“, s těmi Lovosi-
ce před lety začaly, ty jsou jednoznačně nejlep-
ší a dodnes jsou v okrese nejnavštěvovanější. 
  Pro nás je nejvýznamnější oslava Dne dětí. Zpra-
vidla se koná formou soutěží a následného naku-
pování za získané body. Není na světě nic krásněj-
šího, než vidět zápal pro soutěžení a radost 
v očích dětí při vybírání odměn. 
 

  Zajímavou akcí jsou i příměstské tábory. Rok 
od roku se jejich náplň mění a výlety jsou čím 
dál přitažlivější. Co přibylo letos? 

  Náplň příměstských táborů se sice každý rok 
mění, ale vždycky se zaměřujeme na to, aby zde 
děti strávily krásný prázdninový čas naplněný 
zábavou, soutěžením, pobytem v přírodě i pozná-
váním různých oblastí. Jako příklad bych uvedla 
téma „Lovosice a Litoměřice jak je neznáte“. To se 
děti seznámily s výrobou mouky, s činností želez-
ničního depa, výrobou ručního papíru apod. 
 

  Jaké fungují v Elku aktivity pro dospělé?  
  Dvě dopoledne v týdnu půjčujeme prostory dříve 
narozeným na relaxace a cvičení, pořádáme pravi-
delné keramické dílny a všichni se mohou zapojo-
vat do otevřených dílen technického klubu. 
 

  Co ve vaší činnosti způsobila pandemie, jak 
vás omezila? 

  Jako každé školské zařízení jsme dle vládních 
nařízení museli mít zavřeno, ale okamžitě jsme se 
zapojili do šití roušek. Pro lovosické občany jsme 
jich zdarma ušili více než 2 500 ks. Pro děti jsme 
prostřednictvím Facebooku každý den nabízeli 
činnosti jak manuální (skládanky z papíru, malová-
ní, práce s vlnou, velikonoční dekorace, nápady 
k výrobě dárků ke Dni matek), tak náměty 
k pohybovým aktivitám v prostředí domova  
a místo velkých akcí jsme pořádali online soutěže. 
Proběhlo také online jarní poznávání květin  
a soutěž „Od(QR)kódujme spolu Lovosice“. Při 
této hře měly děti za úkol hledat a skenovat QR 
kódy a odpovídat na jednoduché otázky rozmístě-
né po celém městě. 
 

  Co považujete za největší úspěch za dobu 
svého působení? 

  Mám pocit, že stále platí, že když jsem přebírala 
funkci ředitelky od paní Jany Bartošové, přála jsem 
si hlavně to, abychom měli domeček stále plný 
dětí a nabídli jim toho co nejvíce. To se nám  
v rámci možností daří, přestože jsou dětem ve 
všech školách nabízeny různé kroužky bez poplat-
ků. Velice si vážím toho, že i paní Bartošová, která 
nás sledovala na sociálních sítích do konce svých 
dní (zemřela v prosinci 2021), měla z naší práce 
radost. Mnoho zajímavých akcí připravuje náš 
Dům dětí a mládeže Elko, který chtěl starosta Mgr. 
Novák v roce 1993 zrušit (tedy pardon: ukončit 
jeho činnost k 31. 8. 1993).  
   
  Závěrem lze říci, že bez Domu dětí a mládeže 
bychom se v Lovosicích neobešli a některé akce, 
například Čarodějnice nebo Vánočka, jsou navště-
vovány zájemci z celého kraje. Do dalších let pře-
jeme mnoho dobrých nápadů a zdařilých akcí. 
                                                                (hz, foto rys) 

Dům dětí a mládeže byl v Lovosicích otevřen už před 50 lety 

Bývalý Městský dům pionýrů a mládeže (dále MDPM) vznikl v bývalém domě obchodníka s obilím Gläsnera na Rudém náměstí v Lovosicích  
adaptací Domu pionýrů a mládeže a Klubu mladých během září a října roku 1972. Byl to tehdy jeden z bodů volebního programu. (Již v roce 1970 

byly v rámci normalizace sloučeny organizace Junáka a Pionýra.) Přestavbu prováděli svazáci průmyslovky, gymnázia a lovosických závodů.  
Poté záštitu nad tímto zařízením převzal Městský NV Lovosice.  
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Zahrádkářský seriál: Rady na říjen 

  Poslední sklizeň zeleniny se provádí na přelomu 
září a října, obvykle v tomto období přicházejí 
první mrazíky, které ukončí vegetaci. Než mrazy 
nastanou, posbíráme poslední plodovou zeleninu, 
která už při nízkých teplotách skoro neroste a 
těžko dozrává. Na mráz je citlivá také červená 
řepa a mrkev. Slabší mrazíky naopak nepoškodí 
celer, pór a růžičkovou kapustu. Kořenové zeleni-
ny opatrně vyrýváme, aby nedošlo ke zlomení 
kořenů. To platí především pro černý kořen, který 
je velmi křehký.  
  Ve správné sklizňové zralosti postupně sklízíme 
a vhodně uskladníme všechny odrůdy zimních 
jablek a hrušek. Zásobují nás vitamíny a minerály 
po celou zimu. S plody zacházíme velmi opatrně. 
Malé, mechanicky poškozené nebo deformované 
ovoce vyřadíme při česání a co nejdříve je zpracu-
jeme na šťávy, mošty nebo využijeme v kuchyni. 
Skladovací prostor pro ovoce má být chladný     
(2 až 5 °C), větraný, nepříliš světlý, má v něm být 

dostatek vzduchu, nemá být příliš suchý (80 až   
90 %) a přirozeně se v něm nesmějí vyskytovat 
žádní škůdci. Ideální je ukládat jablka a hrušky na 
police či regály v jedné vrstvě. Na první pohled 
pak odhalíme každé ohnisko hniloby.  

  Vlašské ořechy usušíme na slunci, v suché míst-
nosti, ve stodole či na půdě. Teprve zcela suché 
ořechy nasypeme do koše nebo sáčku, který pro-
pouští vzduch. V žádném případě nesmíme oře-
chy umývat ve vodě, protože často nemají zcela 
uzavřenou skořápku a voda, která pronikne dov-
nitř, může způsobit zplesnivění obsahu.  
  Ve druhé polovině měsíce začíná období výsa-
deb. U většiny druhů ovocných stromů, s výjim-
kou broskvoní, dáváme přednost výsadbě pod-
zimní před jarní. Stromky či keře by však měly být 
dostatečně vyzrálé ve dřevě, což mnohdy postrá-
dají jednoletí štěpovanci. Při jakékoli manipulaci 
nesmí u stromku přeschnout kořeny. Je jistější, 
když na dobu 24 hodin před výsadbou ponoříme 
rostlinu s kořeny do vody. V této době můžeme 
vysazovat rybíz a angrešt, protože brzy zjara raší. 
Keře sázíme tak hluboko, aby byly nejspodnější 
pupeny zakryty zeminou asi 10 cm.      
                                                Text + foto Petr Kumšta 

Bitva u Lovosic – první bitva sedmileté války 

  Po prohraných válkách o dědictví rakouské ve 40. 
letech 18. století se císařovna Marie Terezie ne-
hodlala smířit se ztrátou rozsáhlých území Slezska 
a Kladska. Válka sedmiletá by se mohla jen mírně 
přehnaně nazvat válkou světovou. Když se Fridrich 
II. v roce 1756 dozvěděl, že Marie Terezie proti 
němu získala spojence v Sasku, Švédsku a Polsku, 
začal sám útočit: v létě obsadil Sasko a začátkem 
září přešel se svojí armádou severní hranice Čech 
u Ústí nad Labem. Proti němu byla vyslána rakous-
ká armáda pod velením maršála Browne, která se 
s pruskou armádou střetla 1. října 1756 u Lovosic. 
Bitva se rozpoutala kolem osmé hodiny ranní, 
když se začala zdvihat mlha na úpatí Lovoše i ve 
městě. Oboustranné ztráty byly velké (kolem 3 000 
mrtvých, raněných a zajatých) a než se setmělo, 
byl na bojišti klid. Maršál Browne proti pruské 
přesile předvedl své vojenské umění a aby unikl 
drtivé porážce, úspěšným taktickým manévrová-
ním armádu vyvedl z bitvy a ustoupil směrem do 
středních Čech. Pruský král ustupující císařskou 
armádu nepronásledoval. Druhého dne Prusové 
bez boje obsazují Lovosice. Král si generální štáb, 
který měl ve Vchynicích, přeložil do lovosického 
zámku, kde se zdržel asi 14 dnů. Koncem měsíce, 
vědom si blížící se zimy včetně možných problémů 
s ubytováním a zásobováním armády na cizím 
území, se s armádou stáhl zpět do Slezska a Saska.  
  Vítězství si ale přivlastňovaly obě strany. Rakous-
ké vojsko jej oslavovalo slavným „Tedeum" v Bu-
dyni a prušácké slavným „Tedeum" v kostele sv. 
Václava v Lovosicích. Nekrvavá rekonstrukce bitvy 

se uskutečnila v Lovosicích poprvé v roce 2006, 
připravovala se už od roku 2005 a celkové náklady 
na bitvu i doprovodné akce činily cca půl milionu 
korun - finanční prostředky pocházely ze struktu-
rálního fondu Evropské unie. Návštěvníci se dobře 
bavili a měli veškeré akce zdarma.  
  Další rekonstrukce bitvy proběhla 2. října 2016 
k 260. výročí bitvy na louce pod Lovošem. Lovosi-
ce zažily unikátní a nevšední podívanou. Na bitev-
ním poli pod Lovošem se po 260 letech opět střet-
ly armády císařovny Marie Terezie a pruského 
krále Fridricha II. Rekonstrukci 1. bitvy sedmileté 
války (1756 až 1763) přihlížela více jak tisícovka 
návštěvníků. Pro ně byl připraven bohatý program. 
Samotné rekonstrukce se účastnilo přes 500 pě-
ších vojáků, 20 jezdců a 15 děl. V bitvě účinkovalo 
50 historických spolků z 5 zemí. Nejvíce vojáků 
bylo ovšem z České republiky a Německa 

  Prusko-rakouský konflikt probíhající v rámci sed-
mileté války se nevyvíjel pro Habsburskou říši příliš 
dobře. V bitvě u Lovosic 1. října 1756 a pak 
u Štěrbohol 6. května 1757 byli Rakušané poraženi 
(generál Brown byl smrtelně raněn dělovou koulí) 
a Prusové oblehli Prahu. Na pomoc Praze ale vy-
táhlo z Moravy vojsko v čele s hrabětem Leopol-
dem Daunem a s Prusy se střetli u Kolína. Zdánlivě 
ztracená bitva se změnila v rakouské vítězství. Na 
bojišti ukořistili 22 pruských praporů a 45 děl. 
Prusové ztratili 392 důstojníků a 13 376 prostých 
vojáků. Rakušané přišli o 360 důstojníků a 7 754 
mužů. Tak vítězství patřilo jednou Prusům, jindy 
Rakousku. Ani předchozí porážky, ani toto vítězství 

nepřinesly rozhodnutí prusko-rakouského konflik-
tu. Válka skončila až v r. 1763 smírem, nevýhod-
ným pro rakouskou stranu. Habsburské mocnář-
ství jím definitivně přišlo o Slezsko a Kladsko. To 
ale mohlo být padlým vojákům obou stran lhostej-
né.  
  V bitvě u Lovosic byl na rakouské straně těžce 
zraněn generál Radicatti, na následky zranění ze-
mřel a byl pochován v litoměřické katedrále. Vdo-
va po něm nechala na místě bojiště  postavit kap-
ličku Panny Marie Einsiedelské. Na zadní straně 
kapličky je nyní deska s českým nápisem: Na pa-
měť padlých vojáků v bitvě u Lovosic 1756. Za 
kapličkou je hrobka, do které byly ukládány ostat-
ky padlých vojáků obou armád, jak byly v okolí 
během let nacházeny. Před kapličkou stojí lípa, 
zasazená snad brzy po postavení kaple. Ještě 
v roce 2005 byly při budování bazénu u Lovosic 
nalezeny ostatky vojáka, který v bitvě u Lovosic 
padl. Nepodařilo se ale určit, na které straně padlý 
voják bojoval. O této první bitvě sedmileté války 
byla kromě publikace Alfonse Dopsche „Treffen 
bei Lobositz“ napsána i další díla. Dopsch ve své 
práci vycházel z memoárů mnoha důstojníků 
a dobových článků v novinách a časopisech. Bitvu 
u Lovosic ale popsal také její přímý účastník Ulrich 
Braecker, tkadlec ze švýcarského údolí Toc-
kenburg. Braecker se dostal do rakouského zajetí 
a svá dobrodružství vypsal v životopisné knize 
„Der arme Mann in Tockenburg. Letos uplyne od 
této významné bitvy už 265 let.              (hz, foto rys)
     

Bitva u Lovosic byla prvním významným střetnutím, které se odehrálo během konfliktu známého pod označením sedmiletá válka (1756 až 1763).  
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Jiří Suchý: Inspiraci nikde neberu, dělá se mi sama 
Na počátku září skončila velmi úspěšná výstava pana Jiřího Suchého. Doyen českého divadelnictví, herec, hudebník, textař, zpěvák, básník,  

skladatel, spisovatel, filmař, divadelní režisér, komik a sběratel představil veřejnosti svou tvorbu výtvarnou, neboť je původní profesí grafik.  
  Svou osobní přítomností okouzlil přítomné, a 
spousta návštěvníků tak měla pocit návratu v 
čase. Pan Suchý pochválil celou akci i prostor. Na 
vernisáž navazoval koncert skupiny z divadla 
Semafor. Celý večer byl tak prosycen krásným 
uměním a mnoho lidí si zavzpomínalo na své 
mládí a s mistrem popovídalo. Jiří Suchý byl plný 
energie a mladistvého elánu a poskytl LD rozho-
vor. 
 

  Než jste se začal věnovat hudbě a divadlu, 
byl jste grafikem. Nezkoušel jste i jiná umění, 
třeba fotografii nebo sochařství? Nelákalo 
Vás se později ke grafice profesně vrátit?  
  Ano, fotografoval jsem a pak jsem v temné 
komoře s tím dělal různé experimenty. A sochu 
jsem vytvořil jen jednu a pak jsem to vzdal, pro-
tože jsem zjistil, že když jsem byl s prací spoko-
jen, stačilo sochu pootočit a zdála se mi děsná. 
Tak jsem na ni zapracoval, čímž se mi zkazila ta 
předešlá strana. Zkrátka s prostorem jsem si 
nevěděl rady. Ale jinak jsem slušnej člověk. 
 

  Kde berete inspiraci k výtvarné tvorbě? 

  Já ji nikde neberu, ona se mi dělá sama. 
 

  Existuje nějaké Vaše oblíbené téma, nebo co 
ještě byste chtěl ztvárnit? 

  Poslední dobou svými litografiemi ilustruju 
svou poesii. 
 

  Kdo jsou Vaše vzory ve výtvarném umění? 

  S tím jsem měl vždycky problém. Byl jsem věč-
nej epigon. Jakmile se mi nějaký výtvarník zalíbil, 
vytlačil toho předešlého bokem a já začal kreslit 
jako on. Dokud se mi nezalíbil jinej. Ale to už 
v posledních letech odeznělo. Maluju jako já. 
 

  Jiří Šlitr také maloval. Probíral s Vámi svou 
tvorbu? Máte nějaká jeho díla? Jak jste ji hod-
notil? 

  Ano, věnoval mi pár obrázků. A Jiřího Šlitra 

jsem jako výtvarníka vždycky obdivoval. 
   
  Kde byste toužil vystavovat nebo který vý-
stavní prostor Vám utkvěl v hlavě? 

  Utkvěla mi společná výstava Šlitr - Suchý 
v Památníku písemnictví, pak velká výstava v 
pražské Chodovské tvrzi a posléze ta poslední 
pražská v Galerii Smečky. No a samozřejmě LO-
VO Galerie. Ale těch zbývajících 86 taky nebylo 
marných. 
 

  Jak vnímáte současnou hudební tvorbu v 
českých luzích?  
  Mám na její sledování málo času, a tak si ne-
troufám hodnotit. 
 

  Co Vám udělalo naposled radost v kultuře? 
Co Vám udělá radost na jídelní tabuli? 

  Já doufám, že mně nic neudělalo radost 

v kultuře naposled. Snad mě ještě nějaké radosti 
čekají. A co se jídla týká, ocitnou-li se na jídelní 
tabuli knedlíky s vajíčkem, jsem vždycky nad-
šenej. 
 

  Zazpíváte si někdy své písně třeba při práci? 

  Jistě, má práce přece je zpívat si své písně. 
 

  Sledujete vývoj výtvarného umění, zajdete 
na výstavu, máte nějaké soudobé oblíbence? 

  Sleduju hlavně tvůrce litografií, protože to je 
technika, kterou sám používám. S mnohými se 
setkávám v tiskařské dílně Petra Korbeláře a vždy 
jsem jim děsně záviděl, jak oni to dovedou a já 
ne. Ale jejich práce je mi impulzem a pobídkou, 
takže se poslední dobou lepším. Nechci se tu 
rozepisovat, jak začínám být skvělej, ranilo by to 
mou známou skromnost. 
 

  Obdivuhodná je Vaše činnost sběratelská, 
jak to vzniklo a co jste začal sbírat jako první? 

  Začalo to tím, že jsem ve svých sedmi letech 
začal sbírat štítky zápalek a obrázky zvířat, které 
byly vloženy do škatulek s mýdlem značky Hella-
da. Dneska toho sbírám moc, hlavně pak přilby. 
 

  Naleznete čas na Vaši chalupu v Chudoslavi-
cích? Věnujete se případně zahrádkaření? 

  Letos jsem tam strávil deset dní. Byla to má 
první dovolená po jednadvaceti letech. Během ní 
jsem začal pracovat na litografickém listu a s 
mou asistentkou jsme začali točit film, který se 
bude jmenovat Hudba řekla pojď, a tak jsem šel. 
Zahrádkou jsem se nezaobíral, protože jednak 
jsem na ni neměl čas a jednak tam žádnou za-
hrádku nemáme. Ta chalupa stojí na zelené louce 
a kolem jsou starobylé stromy. A ty není ani 
třeba zalejvat. Řeší si to samy. 
 

  Moc děkuji za rozhovor a přeji Vám mnoho 
energie a múzických opojení v další Vaší činoro-
dé práci.                                                           (rys) 

Jiří Suchý v LOVO Galerii.    Foto: Dušan Dostal 

Do příjemného areálu v lesoparku Osmička se v sobotu 17. září sjelo na 15 kapel a tanečních souborů.  Festival začal v pravé poledne a končil po 22. hodi-
ně. Všichni návštěvníci se skvěle bavili, romské tradiční občerstvení zajistili přímo organizátoři Tomáš Lendel a Michal Karvay. Krásným překvapením bylo 
vystoupení Jana Bendiga, který roztančil značnou část publika. Ale i další kapely a tanečníci např. Ondrasek Gizman&Ferko, Gipsy culy, Gipsy Mekenzi, Kaj-
kos, Duo band Kladno, romské kapely ze Slovenska, Čech i z Velké Británie jako např. Dynamic podaly úžasný výkon a přispěly k celkové skvělé náladě. 
Jediné, co trochu kalilo jinak pěkně připravenou akci, bylo proměnlivé počasí. I přesto ale byla účast velmi dobrá a na festival dorazilo přes 1150 návštěvní-
ků. Děkujeme městu Lovosice za podporu, za pomoc při přípravě areálu Centru kultury Lovoš a Technickým službám města Lovosice a těšíme se na rok 
příští.                                                                                                                                                                Tomáš Lendel a Michal Karvay, pořadatelé / foto rys a archiv 

Na Osmičce proběhl 4. ročník romského festivalu 




