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Sto let od úmrtí Josefa Mockera
n ivotní cesta významného èeského architekta, rodáka z Lounska

lepého západního prùèelí se dvìma vìemi
a velkou rozetou je jeho dílem, respektovaným i dnes. Mockerovi vak nebylo dáno,
aby svùj ivotní úkol dovedl do konce.
Bìhem návtìvy císaøe Frantika Josefa I.,
pøi pøíleitosti oslav padesátého výroèí jeho
nástupu na trùn, se v prosinci 1898 silnì
nachladil a 16. ledna následujícího roku
zemøel. Pohøben byl na Vyehradì. Realizací jeho projektu byl povìøen dalí rodák
z naeho kraje, architekt Kamil Hilbert.
Stavba byla dokonèena v roce 1929, pøi
pøíleitosti údajného tisícího výroèí zavradìní sv. Václava. Pøi pohledu na majestátní
panorama Hradèan je dobré si uvìdomit, e
mnoho z jeho tváønosti mu vtiskli stavitelé
z naeho kraje.
Dr. Bohumír Roedl

Slibovaný suchý flám po starých lounských restauracích, hostincích a krèmách
povedeme cílevìdomì a systematicky - po èíslech popisných. Zaènìme tedy hned za
ateckou bránou, v domì èp.5.
n U atecké brány
1931 Václav Neubert. Dnes jsou obì nemoPo zaloení pivovaru v Èernèicích zde vitosti ve vlastnictví Okresního muzea Loukoncem minulého století zøídil Adolf Josef ny, které jejich prostory zèásti vyuívá pro
kníe Schwarzenberg Restauraci s výèe- vlastní potøebu, zèásti pronajímá. V roce
pem vlastního piva. Nebyl vak prvním: 1990 byla v prvním poschodí èp.5 kancev tomto obecním domku ji koncem první láø okresního manaera OF, dnes tuté
poloviny minulého století býval Wirtshaus místnost uívá místní sdruení ODS...
èili hospoda Anny Watkyové. Nevíme o ní n U tøí sedlákù
nic bliího. Jisté vak je, e v roce 1900
Vydáme-li se po levé stranì atecké ulice
èp. 5 i sousední èp.4 byly v majetku kníe- k vtné pøestavbì nemovitosti do dnení
te Schwarzenberga, který výèep piva pro- podoby. Tehdy také Kostkové zaèali provonajímal koncesovaným hostinským. Brzy zovat výrobu koøalek, a to spoleènì s øezse také ujal název restaurace U brány nictvím a hospodou. V té dobì toti øezníci,
nebo té U atecké brány, a to za hostin- uzenáøi a hostintí patøili do jednoho ceského Frantika Doui (1909), po nìm se chu - jak jetì dále uvidíme na pøíkladech
uvádìjí roku 1925 Václav Kubíèek a roku jiných lounských osvìen. V roce 1925
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dùm èp.11 vlastnil vinopalník Jan tercl
a nájemcem byl hostinský Robert Utìil.
Dnes je pomìrnì rozsáhlé stavení s dvorem
do Sladovnické a se starobylými sklepy
majetkem grafika PaedDr. Petra Rùièky,
který v jeho prostorách zøídil i vlastní soukromou výtvarnou galerii...
n U Lehmanù
Kdyby se psal rok 1900 a my si na chvíli
odskoèili do Sladovnické ulice, nali bychom na samém jejím konci, vlastnì pøímo
na korunì staré mìstské hradby, stavení
èp. 19., kde se øíkalo U Lehmanù. Kdysi
tu byla obecní sladovna, pak pustá stavební
parcela, v roce 1900 hospùdka paní Lehmanové. Spíe zøejmì lo o pouhý výèep
s nedlouhou dobou trvání. Roku 1905
byl toti dùm èp. 19 ji v majetku zámeèníka Vojtìcha Heøta. Dnes v tìchto místech
nalezneme masívní dùm rodiny Krakeovy
s prodejnou nábytku Prona.
n V radnici
Dejme se nyní fortenskou ulièkou vzhùru, do ulice, nazývané od poèátku 19.století Pivovarskou. To proto, e na jejím východním konci, u samého námìstí, stávala
skupina domù èp. 32, 33 a 34, patøících
lounské obci a spolku lounských právováreèných mìanù. Ti v letech 1809 a
1812 spojili síly a obnovili v domech mìstský pivovar (starý shoøel roku 1808). Na
tento pivovarský komplex navazovala fronta dalích domù, náleejících ji vlastnì
severní stranì námìstí. Prvním z nich byl
dùm èp. 35 s mansardovou støechou a hlubokým prùjezdem, druhým pak renesanèní
stavba na dvou úzkých gotických parcelách, ono proslulé èp. 36 U tøí lip. Oba
domy musely pøed 113 lety ustoupit novostavbì Hellerovy novorenesanèní radnice
z let 1886 a 1888, avak jejich pùvodní
èísla popisná zùstala zachována v adrese
mìstského úøadu dodnes. Tato málo známá
skuteènost je dùleitá pro nae vyprávìní
proto, e v té èásti radnice, stojící na parceNovorenesanèní radnice è.p. 35/36 z roku 1887. Vlevo jetì stojí dùm è.p. le zboøeného domu èp. 35 (západní polovi33 s vjezdem do mìanského pivovaru. Na fotografii z roku 1900 je dobøe na jiního køídla), býval od roku 1887
patrný vchod do restaurace V radnici stejnì, jako ponìkud odliná hostinec. Nebo, máme-li respektovat názor
fasáda pøístavku. Dnes je fasáda sjednocená, ale vìièka radnice tak jako jeho nájemce kníete Schwarzenberga,
tak není ve støedu tohoto køídla budovy. Fotografie zapùjèena laskavostí pouijme názvu Restaurace. Pozdìji se
Státního okresního archivu Louny.
vilo pojmenování V radnici.

obce lounského okresu - znovu po esti letech
n Po esti letech...
Líany jsou vzdáleny od Loun pouhých
pìt kilometrù. Projídí tudy autobus na
Pnìtluky a Kounov. Zastavuje u èekárny
na návsi, kde stojí pomník obìtem první
svìtové války se sochou lva. Za ním je
nádr, kde v létì rozkvétají lekníny a kde
obèas kluci loví ryby. O nìco vý se nachází budova obecního úøadu - pro veøejnost je
otevøeno v pondìlí a pátek. Starostou je
Miroslav Protiva. V pøízemí u tøetím rokem provozuje kadeønictví Jana Vurbsová.
V pøíjemném interiéru má po ruce øadu
katalogù a publikací, zákaznicím se vìnuje a nerozhodným doporuèí nejvhodnìjí
úèes. Není divu, e za ní jezdí i eny
z mìsta. Naproti úøadu stávala na vodár nì socha sv. Jana. Nìkolik staletí tam
vydrela. Místní lidé si jí hledìli - kadoroènì ji opravovali, a vidíte, loni nám ji ukradli, stìuje si obyvatelka. Místní hasièi se
mohou chlubit pøepychovì opravenou hasièskou zbrojnicí. V obci je prodejna Jednoty, kde pracuje Alena Purkytová, a hned
naproti soukromý obchod, v nìm prodává
Hana Polaincová. Nedaleko stojí telefonní

n Radnièní, vlastnì schwarzenbergská
Vchod byl v místech dneního vjezdu do
radnièní garáe, pøímo pod kanceláøemi
sociálního odboru mìstského úøadu. Pùvodnì zde vznikla vlastnì jen Pivnice,
otevøená 16. øíjna 1887 hostinským Antonínem Hessem. Nápad zøídit tento výèep
vznikl v hlavách lounských právováreèných mìanù. Ti jetì pøed výstavbou nové
radnice navrhli vyprojektovat dodateènì
pøístavek, kterým mìla být údajnì vytvoøena vyváená fasáda s radnièní vìièkou
uprostøed. Stalo se, ovem o té symetrii se
mùeme sami na dobové fotografii pøesvìdèit... Nejvíce na pøístavbu k pùvodnímu
Hellerovu návrhu pøispìl 12 000 zlatkami
kníe Schwarzenberg (na 4 % úrok!), èím
si pivnici de facto pronajal a mohl i diktovat, jaké pivo se bude èepovat. První hostinský Hess tedy èepoval postoloprtské (kníecí). Schwarzenberg zde míval i pozdìji své
hostinské, z nich posledním byl zøejmì
Alois upek, ve své dobì známá postava
mezi lounskými restauratéry. Po první svìtové válce hostinec zruili a po dalím
pùlstoletí byly zboøeny i sousední domy èp.
32 a 33, kde býval vjezd do pivovaru. Ve
zbytku prostor domu èp. 34 na ancích je
dnes expozice Galerie Benedikta Rejta. Do
roku 1995 bylo podzemí pivovaru z roku
1812 propojeno rozsáhlými klenutými sklepy se suterénem radnice - nepochybnì
v souvislosti s provozováním radnièní restaurace a její pivnice...
n U tøí lip
Dùm èp. 36 míval ve svých útrobách
legendární hostinec U tøí lip s hostinskými pokoji vysoko nad øekou Ohøí, odkud
byl krásný výhled na panoráma jihozápadních výbìkù Èeského støedohoøí. Mnoho
ji bylo napsáno o historických událostech,
s nimi byla tato zaniklá historická památka spojena zejména v letech 1811 a 1813.
Pobývaly tu korunované hlavy a významní
politici, hulántí, husartí a dragountí dùstojníci zde vypili mnohou sklenici lahodného moku, aby pak za zpìvu nebo zvukù
cikánské kapely táhli v pozdních noèních
hodinách do svých kvartýrù v mìanských
domech a takzvaných kvazikasárnách.
Dùm byl postaven snad roku 1602. V polovinì 19. století patøil jistému Janu Barvín-

automat. Kadý ètvrtek je v Líanech
i masna - obchod firmy Václav Vurbs
a synové. Za malým parèíkem stojí kultur ní dùm Zemìdìlského drustva Roèov. Mnoho akcí se tam nedìje, a kdy,
tak jen pro mladé, prozrazují obyvatelky. O kousek dál je hostinec, který provozuje Dagmar Petrlíková. Firma Bárta
zajiuje výkopové práce. Truhlárnu Jiøího Lupomìského byste nali pøi silnici
na Senkov, právì tak jako místní koupalitì, které zároveò slouí jako hasièská
nádr. V Líanech podniká firma Stavum - nedávno obehnala pozemek novým døevìným plotem a líantí obèané
mají obavu, e nyní není vidìt do zatáèky. Pøedloni ukonèila èinnost firma Alfa.
Nový obchod s odìvy pøed nedávnem
otevøel Ján Dávid, který provozuje stavební firmu Davidol. Zajímavý obchùdek je bohuel tak dobøe ukrytý v postranní ulièce, e o nìm nevìdí ani vichni místní. Podobnì nevìdí, e Líany
mají vedle výklenkové kaple pøi silnici
na Zemìchy také kapli pøímo v obci v objektu statku. Me se zde ji neslouí a
kaple se stává útoèitìm sov. Letos se
budou v obci pokládat telefonní kabely.
koláci jezdí do Cítolib, vyí roèníky do

recept
svobodného hladu

uvedeno. Jména podle rodiny - Mikovic,
Rejèkovic, Øíhovic - jsou øídká, jména pøivlastòovací typu Pavlùv, Diviùv (kromì
enských Jeníková, Pavlová) u vymizela.
Vyskytlo se nìkolik zajímavých pøíjmení
sloených - Paøibok, Èytrhonzová, Sedmiprstý a Klepouchý. eny z niích vrstev
jsou obèas jmenovány nepøíli lichotivì
jako Salomina Dranda, Káèa Brloska, Dorota Krolupka nebo Anna Dlouhá Srbka.
S vìtinou tehdejích pøíjmení se setkáváme bìnì dodnes. Jsou tvoøena slovesnými tvary typu Zaèal, Kouøil, Vyhnánek,
Dupálek, Trapiè, oznaèující rostliny a jejich èásti - Koøínek, Vìtvièka, Salát a Salátek, Rùièka a Zázvorka, zvìø veho druhu
- Rak, Koèka, Hádek, Havránek. Objevují
se dalí dnes èastá jména, napøíklad Nìmec, Hájek, Svoboda, Zeman, Hora, Procházka a v Lounech snad poprvé (v okolních vsích u v 15. století) dnení pøímo
symbol èeských pøíjmení - Novákové. Celkovì se pøíjmení po válce tøicetileté u
znaènì pøibliují dnením typùm. Potomci
humanistù se pyní jménem latinským, pøibylo nìmeckých pøíjmení. Kadý pátý èlovìk vak kromì majetku postrádá jetì
také pøíjmení. Zruinované mìsto (tak bývá
psáno v Berní rule z roku 1654) se vzpamatovává pomalu z váleèných nepøízní
a bude mu dáno ivoøit po dalí dvì století.
Do té doby se poèet jeho obyvatel proti roku
1651 pouze zdvojnásobí.
Kvìta Mareová
(pokraèování pøítì)

diabetický
recept

n FAZOLKY PO ZÁHØEBSKU
Potøebujeme: 500 g mladých fazolek, 3 líce oleje, karotku, malý celer, koøen petrele,
2 cibule, 2 strouky èesneku, 2 rajèata, 1 bílý
jogurt, sùl, pepø, bazalku, saturejku.
Na oleji zpìníme drobnì nakrájenou karotku, celer, petrel, cibuli a èesnek. Pøidáme fazolky nakrájené na 3 cm dlouhé
kousky a rozkrájená rajèata, zalijeme vodou tak, aby bylo ve zakryto, a pomalu
dusíme. Okoøeníme bazalkou a saturejkou
(lze pouít i dvì líce petrelky a list celerové natì), pepøem a osolíme. Hotové fazolky zalijeme jogurtem. Pokrm má být hustý
a podává se s vaøeným bramborem.

n RUMUNSKÝ KOLÁÈ
Potøebujeme: 500 g listového tìsta,
200 g sýra (napøíklad eidamu), 300 g unkového salámu, 3 rajèata, vejce, rajèatový
keèup, worcestrovou omáèku, paprikovou
Vegetu, 2 cibule, mouku na posypání válu.
Tìsto tence rozválíme a upravíme do
vodou vypláchnutého pekáèku. Na nìj poloíme prouky sýra a salámu, pokapeme
worcestrovou omáèkou a keèupem. Pøidáme kousky rajèat, pøiklopíme druhou polovinou tìsta a okraje stiskneme k sobì.
Povrch potøeme vejcem, posypeme vegetou a upeèeme. Pøed podáváním ozdobíme
krouky cibule.

kovi (psán nìkdy jako Barbinek), který v
listopadu 1853 obdrel povolení k hostinské èinnosti a smìl v lokále postavit kuleèník. Od nìho (po trapných licitacích) pøelo stavení na obec lounskou, která si v
nìm roku 1869 zøídila sídlo mìstského
úøadu a spoøitelny. Dùm vak dál nezadritelnì chátral a nakonec musel být po èástech stren, aby padající zdivo neohroovalo kolemjdoucí. A do vydání demolièního
výmìru provozovali v pøízemí nájemci hostinskou èinnost. Ta, jak se z rùzných dochovaných náøkù jeví, byla spíe ztrátovou
a nesoustavnou. Obec si toti za pronájem
hostince v rozpadající se radnici úètovala znaèné obnosy (snad v liché nadìji, e
bude na opravy?), co bylo v pøíkrém protikladu ke klesajícímu zájmu tamgastù a
tím i stále horím trbám. V polovinì 80. let
se podaøilo starostovi Hilbertovi prosadit
výstavbu radnice nové. Za cenu, e dùm U
tøí lip navdy zmizí s povrchu zemského

(je známo, e tentý starosta mìl na pozemku za hostincem oblíbené místo odpoèinku
ve vlastnoruènì opeèovávané zahrádce!).
n Diamantem do skla
A tak i pøes protesty znalcù historické
architektury a ochráncù kulturních památek bylo stavební místo pro novostavbu radnice získáno na parcelách domù èp. 35 a
36. Na hostinec U tøí lip zùstalo jen
nemnoho památek: dobové kresby, nìkolik
rytin a starých fotografií, dvì okenní tabulky. Na jedné je diamantovým prstenem
vyrytý podpis èlena hrabìcí rodiny Nosticù... Jetì malá poznámka k sousednímu
domu èp. 37, který v roce 1964 také padl
za obì hotelového domu Ohøe: v roce
1905 byl v majetku podúøedníka Jana Szoboszlaye a bývala tu prý vinárna. Pro dneek vak ji konèím a tìím se na shledanou za týden!
Antonín Hlutík
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n ateckou branou do mìsta, do Sladovnické a na námìstí

selmické panství s Líany Arnot Schütz
z Leopoldsheimu a pøipojil ho k Cítolibùm.
Ve druhé polovinì 17. století se zhruba
polovina Lían vrátila augustiniánskému
kláteru v Roèovì - z let 1756 a 1757
existuje jmenovitý seznam osob, které zde
platily kontribuci. Do roku 1869, kdy zde
byla zøízena jednotøídka, navtìvovaly zdejí dìti farní kolu v Cítolibech. Prvním uèitelem tu byl Josef Kemr z Druce. Nejstarím
spolkem v obci byli hasièi, zaloení roku
1880. Z mnoha dalích spolkù mùeme
jetì jmenovat roku 1913 zaloeného Sokola a roku 1930 vzniklý ochotnický spolek
Tyl. Nejvíce obyvatel mìly vdy èeské Líany v roce 1940 - celkem 1020. Za války zde
bylo 231 popisných èísel a v obci podnikalo
15 obchodních ivností. Dnes je zde hláeno 378 obyvatel, o 132 ménì ne pøi posledním sèítání. Katastr obce má rozlohu 756
hektarù. Líany (Listan) leí v nadmoøské
výce 299 metrù. Jsou souèástí lounského
okresu v jeho historických hranicích. Obecní úøad byl v Líanech do roku 1980, kdy
se obec stala jednou z osad Loun. Vlastní
nové vedení si zde zvolili po roce 1991.

13. - Druhé jméno

Lounská jména a pøíjmení
v promìnách staletí

Kresba J. embery (1825) zachycuje renesanèní dùm è.p. 36 U tøí lip
a vlevo od nìj è.p. 35 s mansardovou støechou a jediným vikýøem. Na
jejich parcelách stojí dnení radnice z roku 1887. Vpravo od è.p. 36 dva
úzké domy è.p. 37 a 38, za vchodem do fortenské ulièky pak è.p. 52. Tyto
tøi domy byly zboøeny v roce 1964 (dnes Ohøe). Zcela vlevo je dùm se
dvìma títy a podloubím (dnes è.p. 185/321), na jeho místì stával poèátkem 18. století hostinec U bílého beránka.

Výroèí profesora Maøíka
V pondìlí 18. ledna uplyne 111 let od
narození profesora lounského gymnasia,
akademického malíøe a grafika Jaroslava
Maøíka. Narodil se v Kladnì, kde absolvoval reálku, v Praze pak umìlecko - prùmyslovou kolu. Od roku 1912 uèil trvale v Lounech na reálce. Vytvoøil skoro
tisíc kreseb a pùvodních grafik, 400 exlibris, mnoho návrhù plakátù a kniních

Loun. V Cítolibech mají Líantí i zdravotní støedisko.
n Stojí za vidìní
K nejvýznamnìjím památkám patøí hospodáøský dvùr (è.p. 1). Je v nìm zachována
barokní kaple sv. Jana a Pavla. Dalí barokní kaple, výklenková, stojí pøi cestì z Lían
na Louny. Uvnitø bývala zdobena nástìnnou

obálek. Známé jsou jeho odborné èlánky
v rùzných èasopisech z oboru výtvarné
výchovy, heraldiky a popisu grafických
technik. Nad kadým grafickým listem si
musíme pøipomenout jeho poctivost
a umìleckou dùslednost. Byl i výborným
pedagogem, který byl svým ákùm vzorem jako èlovìk i umìlec.
Dana Chládková
malbou. Na návsi nedaleko koly stávala
barokní zvonice. Seznam památek zmiòuje také køí z první poloviny 19. století s reliéfem Bolestné Panny Marie. Za
zmínku stojí také pomník odboje. Proti
køíi stojí pomník èlenù poární ochrany.
Pøítì: LUBENEC
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ní vzhled Prané brány výsledkem
Mockerových pøedstav o gotické architektuøe a nikoliv objektem, který v 15. století vyprojektoval Matìj
Rejsek. Ostatnì, purismus pøed nìkolika lety vstal z mrtvých pøi opravì atecké brány v Lounech.
n Peèlivý a poøádný Mocker
Názorným pøíkladem takového
necitlivého pøístupu, ignorujícího
vývoj památky v èase, je Karltejn.
Mocker ho restauroval v letech
1888 - 1897. Bìhem prací byla
zboøena zástavba purkrabského
dvora a demolovány a znovu postaveny prvé dvì brány. Rovnì støechy a exteriéry jsou nové. To je
také dùvod, proè není Karltejn zaøazen na seznamu památek
UNESCO. V souvislosti s Karltejnem jsem mìl koncem 70. let monost setkat se s Mockerovou prací
zblízka. Jako pracovník památkové
péèe jsem se podílel na inventuøe
nemovitých pøedmìtù na hradì. Dostal jsem se i do sklepení pod Mariánskou vìí. Mocker zde peèlivì
uloil vechny architektonické detaily, které vymìnil nebo nahradil
novými. Byl tím povìstný; vdy dbal
o to, aby odstranìné prvky, a u
architektonické nebo movité pøedmìty, byly
zdokumentovány a bezpeènì uloeny. I sochy z lounského sv. Mikuláe byly uloeny
v místním muzeu. Jednoznaènì vak Mocker odsuzován není. Ctí se jeho znalost
zejména principù parléøovské gotiky. Záleelo mu na tom, aby øemeslnická kvalita
odvedených stavebních prací byla vysoká
a dokázal to prosadit. Cení se, jak citlivì
dokázal zasadit novostavbu kostela sv. Ludmily na Mírové námìstí v Praze.
n Stavitelé z Lounska dokonèovali
katedrálu
Pomník si vak Mocker postavil dostavbou svatovítské katedrály. Tento hlavní
chrám v Èechách stál od husitských válek
nedostavìn. Právì Mocker byl v roce 1872
vybrán, aby stavbu dokonèil. Projekt velko-

Lounské osvìny v minulosti (II.)

LÍANY

seriál

Druhé jméno nemá v dobì, o které hovoøíme, jetì na dvì stovky osob, oznaèených
písmenem N. místo pøíjmení, jako neznámí.
Jde zhruba o 70 muù a 130 en z øad
nádeníkù a hlavnì sluebných, jejich zamìstnání je vyjádøeno dnes silnì hanlivým
slovem dìvka. Ostatních asi 760 osob jsou
nositelé 250 rùzných pøíjmení. Sedmdesát
z nich, témìø tøetina, je cizích, pøevánì
nìmeckých (napøíklad Feldhoffer, Gertner,
Sayferth, Kotálková, Valter, Habman). Zajímavá jsou jména polatintìná jako Teofil
Collumella = sloupek, øezník, konel Stefanydes a Pesselius, obecní starí Trochopeus a Chollosius. Nìkteøí z nich jsou zøejmì
potomci vzdìlancù z klidnìjích dob století
estnáctého, a vichni jsou mìané. Pøes
tøicet jmen vzniklo ze jmen køestních Tùma, Mare, imon, Jake, Jare, Kunc,
Martinovic, Frydrych, èeských i nìmeckých. Pìtadvacet, tedy desetina pøíjmení,
jsou pøídavná jména vyjadøující místo pùvodu rodiny - u rychtáø Panský, Mìan
Chomutovský, dál Lhotský, Prachatický,
Vorasický a tak dále. Øada je jmen podle
vlastností - Èerný, Zlatý, Smutná, Kulhavá,
Dlouhý, Veselý, Hrubá, Hrubová a také
kudla. Z nìkolika málo oznaèení zamìstnání jen Truhláø jím nejspí býval - v tu
dobu pokojník, zato jeho ze truhláø. SláMockerovo vrcholné dílo: dostavba katedrály sv. Víta. Na snímku stav, v kterém Moc- dek s velkým S byl nádeníkem, Hrobníèek
vinaøem, zatímco Vinaø nemá zamìstnání
ker stavbu pøebíral.

Architekt Josef Mocker patøí k nejvýznamnìjím osobnostem, které se v naem okrese
narodily. Svìtlo svìta spatøil 22. listopadu 1835 v Cítolibech ve starousedlé selské
rodinì. Studoval na reálkách v Litomìøicích a v Praze a po maturitì odeel do Vídnì na
Akademii výtvarných umìní. Zde se stal ákem profesora Friedricha Schmidta, který
dostavoval vídeòský chrám sv. tìpána. Toto setkání se mu stalo osudným.
Mladý èeský architekt pak od roku 1864 na obou stranách Karlova mostu. Postavil
nìkolik let pracoval jako stavbyvedoucí i nové kostely: jeho dílem je mimo jiné sv.
dostavby svatotìpánské katedrály. Zkue- Ludmila na Mírovém námìstí v Praze
nosti, které získal, pozdìji bohatì zúroèil. a kostel sv. Prokopa na ikovì. V LitomìPo návratu do Èech pøednáel v letech øicích projektoval novou budovu reálky,
1869 - 1872 na hospodáøské kole v Lib- v Mladé Boleslavi postavil gymnázium a tak
verdì architekturu. V té dobì zaèal projek- bychom mohli pokraèovat. To hlavní nakonec: podle jeho projektu byl dostaven chrám
tovat pro rùzné èeské stavebníky.
sv. Víta na Hradì. Ale i Lountí dennì
míjejí Mockerovo dílo. Strohý interiér kostela sv. Mikuláe, z nìho byly - a na
hlavní oltáø - odstranìny takøka vechny
památky baroka, je dùsledkem Mockerovy
úpravy, stejnì tak jako arkýø a celá vnìjí
fasáda domu Sokolù z Mor, sídla okresního
muzea. I kostel sv. Petra cítolibský rodák
upravil k obrazu svému: v okresním archivu jsou k této akci jeho nákresy. Intenzívní Mockerova èinnost v Lounech byla dána
také blízkým vztahem k dlouholetému starostovi Petru Hilbertovi.
n Architektonický purista
Hodnotí-li historikové umìní, architektury a památkáøi Mockerovo dílo, neutápìjí
se obyèejnì v oslavných vìtách. Cítolibský
rodák byl u nás èelným pøedstavitelem takzvaného purismu (z latinského purus - èistý). To byl architektonický smìr, vycházející z romantismu, pro nìj byla nejhodnotArchitekt Josef Mocker (1835 - 1899). nìjím stavebním slohem minulosti právì
Zapùjèeno laskavostí Státního gotika. Puristé se proto snaili stavby
okresního archivu Louny.
s gotickým jádrem oèistit a v zájmu aun Nejen v Lounech...
tentické podoby památky odstranit ve, co
Putujeme-li po Èechách za nejvýznam- vzniklo pozdìji. Mocker toti nedbal hodnìjími památkami z období gotiky, setká- not následných slohových období a nemilome se s Mockerovým dílem takøka na ka- srdnì vymýtil ve, co tvarovì neodpovídalo
dém kroku. Jmenujme jen jeho hlavní rea- dobì vzniku objektu, a to bylo sebehodnotlizace - pro úplný výèet by nám zdaleka nìjí, napsala pøed èasem historièka arnepostaèovalo místo: rekonstrukce hradù chitektury Marie Beneová. Mocker se snaKonopitì, Køivoklátu a zejména Karltej- il památkám vrátit jejich pùvodní vzhled.
na; restaurování kostelù v Kutné Hoøe, Problémem bylo, e sice preciznì ovládal
Plzni, Prachaticích, Rakovníku, Bavorovì, teorii gotického stavitelství, nemohl vak
Vysokém Mýtì, v Praze na Vyehradì; vìdìt, jak památka v dobì svého vzniku
v Praze renovoval Pranou bránu a vìe skuteènì vypadala. A tak je napøíklad dne-

n Jak to vlastnì zaèalo
Osada u lítí, tedy u lískoví neboli
u lískových keøù - tak je vznik jména vykládán. Prvním majitelem byl v roce 1346
Jindøich Slejda z Lían, který snad sídlil
na tvrzi východnì od obce na vrku nad
høbitovem, kde se øíkalo Na Hrádku. Slejda
nebyl Èech, nýbr pøiel do zemì s králem
Janem Lucemburským. Tvrz zanikla jetì
za husitských válek. Vùbec v okolí Lían
stávalo v minulosti nìkolik osad, které zcela zanikly. V roce 1380 vìnoval èást obce
roèovskému kláteru jeho zakladatel Albrecht z Kolovrat. Kolovratové vlastnili Líany i po husitských válkách a pøed rokem
1523 je pøipojili k panství hradu Pravda.
Tehdy získal toto panství Dìpold z Lobkovic. Z roku 1538 je znám první soupis
poddaných: bylo jich 12 (kromì rodinných
pøísluníkù), rychtáøem a krèmáøem zároveò byl Havel. Roku 1553 byly Líany
pøipojeny k panství Selmice, s ním se, za
Hrukù z Bøezna, koncem 16. století dostaly k panství Peruc. V roce 1651 koupil
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spoleèenská kronika
Oznámení do SPOLEÈENSKÉ KRONIKY
do rubrik SÒATKY, NAROZENÍ, BLAHOPØÁNÍ, ÚMRTÍ, VZPOMÍNKY a PODÌKOVÁNÍ, pøijímáme i písemnì nejpozdìji
do ètvrtka do 9 hodin pøedcházejícího týdne, ne mají být zveøejnìny. Pite na
adresu: Svobodný hlas, P.O.Box 124, 440
01 LOUNY. Telefon, záznamník a fax:
0395 / 65 22 04.

Narození
nVítáme na svìt nové obèánky Loun:
Karolínu Kutilovou, Karin Markovou, Kristýnu Holou, Terezii Poustevskou, Kateøinu Veselou, Janu Horákovou, Kateøinu
Vernerovou, Barboru Naínovou.
Svatby
nNa atecké radnici byli oddáni Ladislav Kozák a Martina Kvapilová. Celkem
byly oddány tøi páry, ale pouze jeden z nich
si pøál zveøejnit.
Blahopøání
nDne 17. ledna 1999 se doívá 75 let
nae milá drahá maminka
a babièka Helena Mistolerová z Choova u Loun.
Pevné zdraví, mnoho tìstí a lásky a optimismu nadále pøeje ze srdce pøítel
Jiøí Kiss, syn Frantiek Mistoler, snacha Ivanka Matosová, vnouèata Pepíèek a Verunka a Alena Melicharová z Mostu.
Úmrtí
nZarmouceni oznamujeme, e dne 29.
prosince 1998 zemøel v Austrálii pan Václav Srbecký, pùvodem z Cítolib. Milena
ebánková s rodinou, sestra.
Vzpomínka
n Dne 14. ledna vzpomeneme první smutné výroèí, kdy nás navdy opustil mùj drahý manel, tatínek a strýèek, pan Josef
Rybín z Loun. S láskou
vzpomíná manelka a syn.
nKdo s Tebou il, ten ví, co ztratil. U
nepohladí, neporadí. Pustý je domov, smutno je v nìm, vzpomínky bolné zùstaly jen.
Dne 8. ledna jsme vzpomnìli tøetí výroèí
úmrtí mého manela Epaminonda Osmana.
Za tichou vzpomínku vem, kteøí se mnou
vzpomenou, dìkuje manelka Marie.

Antik

n Dne 14. ledna 1999
je tomu est let, co zemøel
pan Václav Kepka z Lían. Stále vzpomínají manelka, syn s rodinou a vnouèata s rodinami.
n Plný elánu a zájmu jsi byl, v tom
nejkrásnìjím vìku jsi ve
opustil. Ve jsi tu ponechal,
co jsi mìl rád, èí vina to
byla, koly reimu, víry
matky, e se to muselo
stát? Proè muselo to být,
proè nemohl jsi s námi
ít? Dne 15. ledna tomu
bude 5 let, kdy od nás odeel milovaný syn,
bratr Miloslav Èíkovský z Loun. Stále
vzpomíná zarmoucená maminka.
n Dne 18. ledna vzpomeneme tøetí výroèí, kdy od nás odeel ná
drahý tatínek a dìdeèek,
pan Pavel Burda z Loun.
Za vzpomínku dìkuje dcera Marie s manelem
a vnouèata Venouek a Michálek.
n U je to dlouhý èas, co naposledy slyeli jsme Tvùj milý hlas.
ivot s tebou byl jak krásný sen, ze veho zùstaly
vzpomínky jen. Dne 20.
ledna jsme vzpomnìli desáté výroèí úmrtí pana Jaroslava Dotra. Stále vzpomíná manelka.
n Dne 10. ledna jsme
vzpomnìli estého výroèí
úmrtí paní Marie Vodrákové z Èernèic. Stále vzpomínají dìti s rodinami. Kdo
jste ji znali a mìli rádi,
vzpomeòte s námi. Dìkujeme.
n Dne 14. ledna by se doil sta let Karel
Hausenblas, soukromý zemìdìlec z Loun.
Vzpomínají dìti s rodinami.
Podìkování

Firma

M

Montáe s. r. o.

PØIJME K OKAMITÉMU NÁSTUPU

uzámeèníky
uopraváøe elektropohonù
Kontakt: ul. ikova 24, Leneice
Tel. è. 0395/679482, záz. + fax: 0395/679483
7.00 - 15.30 hodin.

ZÁPIS DO 1. TØÍD

Nevelká obec na samých hranicích okresu, na pomezí Postoloprtska
a atecka - taková je Blaim (nìmecky Ploscha). Obec, která dnes
proívá bouølivé rekonstrukèní práce. Takhle vypadala náves s kostelem.

nabídka pracovních míst
n ZÁMEÈNÍK (Lostr Louny 0395/632546 p. Lenkvik)
n OBRÁBÌÈ KOVÙ (Praga Louny 0395/653981 paní Hubáèková)
n PRODAVAÈKA (N+T Centrum Panenský Týnec 0395/694158 p. Talpa)
n ELEKTROMECHANIK (Hauer Jan atec 0397/714752 p. Hauer ml., Elektromontáe Jimlín 0395/6101515 p. Suk)
n KUCHAØ-KA (Restaurace Union Louny 0395/653330 p. Mgr. Kuèera, moula Trans
atec 0602/803002 p. Havlík, Pizzeria Vivaldi Louny 0395/652083 paní Valdová)
n TECHNIK PROVOZU (Sluen Louny 0395/652387 paní Liesková)
n STROJNÍ A ELEKTRO ÚDRBÁØ (Logit s.r.o. Podboøany - Hlubany 0399/614881
paní Jaroová)
n ÈÍNÍK - SERVÍRKA (Restaurace Union Louny 0395/653330 p. Mgr. Kuèera, DG
Club Louny 0395/670230 p. Petøík, Restaurace Západní nádraí atec 0397/
626023 paní Krausová, Zeman Lubenec - Leky 0603/281139, 0169/393553
p. Zeman)
n ASISTENTKA ØEDITELE (MH Cirus Postoloprty 0397/783621 sleèna Slámová)
Podrobnìjí informace o nabízených místech mùete získat na Úøadu práce v Lounech
0395/634151 u paní Koblíkové.

DÌTÍ DO 1. TØÍDY
se koná na 4. Z Louny,
Pøemyslovcù 2209 dne

22. a 23. 1. 1999

e-mail: info@arsys.cz
:http://www.arsys.cz
tel./fax: 0395/654448
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pro kolní rok 1999 - 2000
se uskuteèní na 8. Z Nad Tratí
v pátek 15. 1. 1999 od 14 do 17 hodin
v sobotu 16. 1. 1999 od 8 do 12 hodin.
Mìstský úøad Louny

VYPISUJE VÝBÌROVÉ ØÍZENÍ na obsazení následujícího místa:

REFERENT EKONOMICKÉHO ODBORU
metodické øízení pøíspìvkových zaøízení
(na dobu urèitou)

Poadavky:
n støedokolské nebo vysokokolské vzdìlání pøísluného smìru
n ovládání PC
n znalost úèetnictví a výkaznictví nutná
Písemné nabídky s ivotopisem zasílejte na adresu Mìstského úøadu,
Mírové nám. 35, 440 23 Louny, osobní oddìlení do 31. 1. 1999.

HORSKÝ HOTEL LESNÁ
Nabízí:

u ubytování - 2,3,4 lùkové pokoje
u obèerstvení - celodenní strava, domácí kuchynì, zvìøinová jídla atd.
u sport + zábava, sjezdové lyování, bìecké tratì, cyklistické tratì, kuleèník,
ipky atd.
u svatby, rodinné slavnosti, kolení, koly, kursy
u monost víkendových, týdenních i denních pobytù
20 KM OD CHOMUTOVA, tel. + fax 035/6303040

ZÁPIS

n Mìstská policie Louny pøeje vem obèanùm mnoho zdraví a úspìchù v roce
1999. Souèasnì dìkuje vem, kteøí se stráníky Mìstské policie Louny spolupracovali
a tak pomáhali zajistit ve mìstì klid
a poøádek.

ARsystem spol. s.r.o.
atecká 9
440 01 LOUNY

Fotografii pro pamìtníky vám kadý týden pøináí
firma Antik - výkup a prodej staroitností, Pivovarská

FIRMA VITOS GROUP a.s.

22. 1. - od 13 do 17 hodin
23. 1. - od 8 do 12 hodin

PØIJME OBCHODNÍHO ZÁSTUPCE
pro Louny a okolí na prodej barev a lakù

Zápis se týká dìtí narozených pøed 31. 8. 1993.

S SEBOU LASKAVÌ PØINESTE:
wobèanský prùkazw
wrodný list dítìtew

Poadujeme:

L a vlastní automobil
Volejte na tel. 02/83880310 paní Mìcháèková, 0603/819271 paní Bartoová.

telefonní tarif, pøímé napojení do atce, Chomutova, Prahy a celého svìta.

køíovka
Vylutìnou tajenku zalete do redakce Svobodného hlasu, potovní schránka 124, 440
01 Louny. Vylosovaný výherce od nás dostane knihu. Z dolých správnì vylutìných
tajenek z èísla 50/98 jsme vylosovali a malou
pozornost posíláme Annì Ingriové ze Zemìch. Tajenka znìla: Kdy je mu o nìco
hezèí ne èert, u je dost hezký.
60 kusù

Víno

Maniok

Tuto køíovku pøináí Avon - Helena Petrlíková, oblastní manaerka,
439 14 Smolnice 28, tel. 0395/694468, 0602/109155.
n Pondìlí - Pátek

Pane doktore, onemocnìl mi syn, volá na støedisko tatínek.
A jaké má pøíznaky?
No, podle veho (TAJENKA).

Úpìní

Alena
TAJENKA Utiující
(domácky)
léky

Møíka

Seveøan

Palivo

Jméno
psa

Èást
oblièeje

Hlava
klátera

Listnáè
SPZ okr.
Karviná

Olga
(domácky)
Zájmeno
ukazovací

10.15 - 10.45 MINIMAX - Radioburza

Africká
antilopa

Zájmeno
osobní
Dravec

n Pondìlí: 18.30 Leporelo
20.00 Vykopávky z vinylu
n Støeda: 18.00 RELAXáda
Hitparáda 20 nej (repríza Pátek 20.00)

Kohout

Kvìtenství

Bál

Mouèka z
kurkumy

Kamna

Nádoba na Èást
kvìtiny
molekuly

Jiní plod

ena
Asijský
jelínek

Sumerské
mìsto

Básník

Dvì
èíslovky
základní
Báseò
enské
jméno

Ulice
(slovensky)
Indián

unka
(anglicky)
Velká my

Øímský
úøedník
Chrastí

Pøedloka
Tøíslovina

Znaèka
kryptonu
Zkratka
drachmy

Tìlocvièný
prvek
Citoslovce
odporu

Èistící
práek
Citoslovce
bliknutí
Pakùò

Cigareta
A sice

Dva druhy
drobného
ovoce
Skutek

Spojovat
kroucením

Pøevod
vlastnictví

Nu

Zájmeno
ukazovací

Stromoøadí

svobodný hlas je stále
nejètenìjími novinami
lounského okresu
vá inzerát v naich novinách nezùstane nepovimnut

postaráme se o to
0395/652204

XV. - Tajemní charismatiètí nadenci

SPZ okr.
Pøerov
Ústní voda

Loupee

firma:
Louny, Zemìská ul.,
areál OS, tel./fax: 0395/652231

PRODÁVÁ KUØICE
PØED SNÁKOU

Mìsíc prosinec 1998
a leden 1999
Po - Pá 12 - 15 hodin

Informace na tel. 0395/679458

Èeská univerzita nové doby

Indonéská
dýka

Síto

náhradních dílù

Animo atec a.s., závod Leneice

17.30 Motournál
Filmový magazín (repríza Nedìle 17.20)

Pøedloka

Splátka
Lesní
elma

PRODEJ
lOpravy ostatní zemìdìlské techniky
lPøíprava obilných kombajnù na sezónu
lOprava Avie, Liaz dle dohody

12.00 - 13.00 Pøání - Vzkazy

n Sobota: 4.00 - 18.00 MIMA

Sarmati

traktorù ZETOR,
tahaèù KIROVEC,
Multicar M24, 25, 26
a ostatní automobilové
techniky

8.45 a 16.15 Sportovní pøehled
Tìký kov Tkanina

Poraziti
dub

Dìtský
pozdrav

kadý
vední
den

AVON COSMETICS

OPRAVY

Slovenská
pøedloka
Autor
postøiin

Jednotka
délky

Opravdu
(slovensky)

K nejzáhadnìjím a nejzajímavìjím krevním skupinám patøí AB. Je historicky
nejmladí a její nositelé mají zvlátní povahu, vìtinou se vyznaèují neutuchajícím
elánem. Jsou pøirozenì charismatiètí a ve spoleènosti bývají nìjakým zpùsobem
nápadní èi odliní.
Potrava, nevhodná pro skupinu A nebo tuèné produkty jako máslo, hermelín, zmrzB, bývá zpravidla nevhodná také pro skupi- lina, plísòové sýry, plnotuèné mléko, podnu AB, s výjimkou rajèat: skupina AB mùe máslí. Nasycené tuky pùsobí zhoubnì na
tuto zeleninu konzumovat bez negativních srdce. Nejlépe je mastit olivovým olejem,
dopadù. Podobnì mùe jíst i araídy nebo jako neutrální je uvádìn øepkový èi lnìný,
èoèku. Také jí tolik jako ostatním skupi- jako nevhodný olej sluneènicový. Z oøenám nevadí penièný lepek. Organismus chù skupinì AB svìdèí vlaské oøechy,
krevní skupiny AB podobnì jako krevní araídy nebo katany. Nevadí jí paraoøeskupinu A zatìují èervená masa (obzvlá- chy, keu, mandle a pistácie, ovem jako
tì hovìzí, kuøecí, vepøové, ale i zvìøina), zakázané jsou pøekvapivì uvádìny lískové
které ábéèko patnì tráví, stejnì jako oøíky, sezamová, sluneènicová a dýòová
uzená a konzervovaná masa. Skupina AB semínka, ale i mák. Z obilovin smí podle
by si mìla dopøávat pouze maso skopové, tohoto typu výivy konzumovat vìtinu zrn
jehnìèí, králièí, krùtí. Z moøských ryb je a mouky, s výjimkou kukuøice, kukuøièvhodný tuòák, treska, makrela, ralok, lo- ných lupínkù a kukuøièné mouky. Ze zelesos, sardinka. Dobrý je i jeseter èi kapr. niny je nevhodná snad jen paprika, sója
Trávicí potíe vak mohou nastat pøi kon- mungo, topinambur, øedkvièky, ostatní zezumaci platýza èi moøského jazyka. Ani leninu, zvlátì listovou, mùe tato krevní
mléèným výrobkùm se AB nemusí vyhýbat skupina konzumovat bez obav. Také ovo- prospívají jí zvlátì ivé jogurty, kefír, ce je dùleité v prevenci rakoviny aludkozí mléko. Jako neutrální jsou v knize ku. K nejléèivìjím pro tuto skupinu patøí
Výiva a krevní skupiny uvádìny eidam, kiwi, hroznové víno, grapefruit, ananas,
sojové mléko, sojový sýr tofu. Pøi konzuma- citrony (potlaèují tvorbu hlenù), jako neci mléèných výrobkù je vak tøeba si ví- vhodné je uvádìno nìkteré cizokrajné
mat dýchacích potíí nebo zánìtù nosu ovoce jako banány, mango, kokos, pomea uí - to signalizuje, e byste mìli mléèné ranèe, reveò. Z koøení a chuových pøísad
výrobky omezit èi vyøadit. Dobrým zdrojem prospívá ábéèkùm curry, petrel, køen,
bílkovin je obèasné zaøazení vajec, zvlátì èesnek. Pøísnì se zakazuje pepø, ocet,
bílkù. Nevhodné pro ábéèka jsou vekeré chilli, elatina, ale i keèup. Skupina AB

dobøe reaguje na bylinné èaje. Mìla by je
hojnì pít a posilovat tím imunitní systém.
Ideální je napøíklad vojtìka, lopuch, heømánek a zelený èaj. Hlohový a lékoøicový
èaj zase pùsobí jako prevence kardiovaskulárních chorob. Èaj z pampeliky, lopuchového koøene èi listu jahodníku zabraòuje anémii. Ostatní èaje mají spíe
neutrální pùsobení, a na aloi, reveò, lípu,
jetel, kokoku, chmel, podbìl, list senny,
diviznu a hoøec, které skupinì AB kodí
podobnì jako z ostatních nápojù destiláty,
èerný èaj, limonády a cola.
Sklenka èerveného vína dennì by mìla
sniovat riziko srdeèních onemocnìní, skupinì AB nevadí ani bílé víno, pivo èi sodovka. Pøi konzumaci alkoholických nápojù
je vak tøeba ostraitost. Pøísluníci této
krevní skupiny se èastìji ne ostatní stávají notorickými alkoholiky - nemívají silnou vùli, aby se ubránili. Na stres reagují
podrádìním, úzkostí, hyperaktivitou. Cítí
se slabí a nervový systém rychle odèerpává ochranné protilátky. Pro skupinu AB
jsou dobrá cvièení na soustøedìní, ale
i lehèí fyzická námaha - napøíklad provozování turistiky, cyklistiky, tenisu. Krevní
skupinu AB mìl J. F. Kennedy èi Marilyn
Monroe. Uvádí se, e ji mìl (podle rozboru
krve na turinském rouchu) i Jeí Kristus.
O tom jsou vak vedeny uèenné spory.
Jeí il zhruba tisíc let pøedtím, ne se
tato krevní skupina objevila.
Pøipravuje Kvìta Tonerová
Pøítì: O potravì zase jinak

