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Hvìzdy lounského okresu -
Záhorský, Krèmárik, Kr�ko
n Nìkteøí kandidáti zøejmì
nepøesvìdèili ani vlastní rodinu

Pøed týdnem jsme pøedstavili kandidáty pro
volby do Poslanecké snìmovny Parlamentu ÈR,
�ijící trvale na území lounského okresu a seøa-
zené podle poøadových èísel na kandidátkách.
Daleko zajímavìj�í je nyní poøadí, jaké kan-
didátùm pøidìlili sami volièi. Vycházíme z hla-
sování, tedy z mno�ství hlasù, které jednotliví
kandidáti získali. Poøadí ukazuje, co si o kan-
didátech volièi myslí a jakou podporu jim vyja-
døují. �ádný z kandidátù s trvalým bydli�tìm na
území okresu se do snìmovny nedostal. Z ta-
bulky vyplývá, �e na prvních místech jsou podle
oèekávání zástupci velkých stran, pro které
øada volièù hlasovala èasto zcela automaticky.
Zajímavý je i opaèný konec tabulky, ze které
vyplývá, �e (nadnesenì øeèeno) nìkterým z kan-
didátù se èasto nepodaøilo pøesvìdèit ani èleny
vlastní rodiny, aby pro nì hlasovali.
1. MUDr. Vladimír Záhorský, Podboøany

(ODS)%1.714 hlasù
2. JUDr. Karel Krèmárik, �atec

(KSÈM)%1.167 hlasù
3. Mgr. Jan Kr�ko, �atec (KSÈM)%1.088 hla-

sù
4. Mgr. Ludmila Duchoòová, Podboøany

(ÈSSD)%1.040 hlasù
5. Mgr. Radek Reindl, Podboøany (ODS)%963

hlasù
6. Ludvík Mlèuch, Postoloprty (KSÈM)%767

hlasù
7. Mgr. Kateøina Trinerová, Kryry (ODS)%722

hlasù
8. RNDr. Dagmar Pi�tìková, Podboøany

(K)%634 hlasù
9. MUDr. Jiøí Fait, Kryry (ÈSSD)%581 hlasù
10. Ing. Vìroslav Seidl, Louny (ODS)%417

hlasù
11. Eva Hingarová, �atec (ÈSSD)%400 hlasù
12. Vlasta Petrová, Roèov (ÈSSD)%277 hlasù
13. Tomá� Chaloupek, Louny (K)%200 hlasù
14. Jan Bartoò, Staòkovice (SN)%187 hlasù
15. Jaroslav Kuèera, Kryry (SN)%149 hlasù
16. Josef Vilhelm, Peruc (SN)%109 hlasù
17. Ladislav Paur, Høí�kov (SV-SOS)%106 hla-

sù
18. Jindøich Zedník, Krásný Dvùr (SN)%76 hla-

sù
19. Ing. Stanislav Drexler, Postoloprty (SV-

SOS)%74 hlasù
20. Ing. Jiøí Farkota, �atec (CZ)%69 hlasù
21. Radek �afárik, �atec (RMS)%60 hlasù
22.-23. PaeDr. Otto Batala, �atec (K)%56 hlasù
22.-23. Dagmar �kulinová, �atec (RMS)%56 hlasù
24. Ladislav Skácel, Louny (RMS)%55 hlasù
25. Milena Liptáková, Roèov (SV-SOS)%50

hlasù
26. Drahomíra ��astná, �atec (VPB)%41 hlasù
26.-28. Jiøí �karvada, �atec (VPB)%40 hlasù
26.-28. Vlastimil Velechovský, �atec (ÈSNS)%40

hlasù
26.-28. Anna Nová, Louny (S�J)%40 hlasù
29. Mgr. Milana Jelínková, Louny (ODA)%39

hlasù
30. Jaroslav Macejík, Louny (VPB)%38 hlasù
31. Ing. Pavel Lenkvík, �atec (SV-SOS)%35

hlasù
32. Mgr. Jelena Zýková, �atec (S�J)%34 hlasù
33. Milan Zedník, Kryry (RMS)%27 hlasù
34.-35. Adriana �romová, Èernèice (VPB)%26

hlasù
34.-35. Ing. Adolf Mocek, �atec (VPB)%26 hlasù
36. Marcela Macejíková, Louny (VPB)%24 hlasù
37. Milan Mìstecký, Liboøice (RMS)%22 hlasù
38. Antonín Kuzma, �atec (ÈSNS)%18 hlasù
39.-40. Jitka Èerná, �atec (PB)%16 hlasù
39.-40. Ing. Petr Harwot, Podboøany (CZ)%16 hlasù
41. Vladimír Svoboda, Postoloprty (RMS)%14

hlasù
42. Bøetislav Kuèera, Dobromìøice (S�J)%13

hlasù
43.-46.Jiøí Hrabánek, Louny (CZ)%12 hlasù
43.-46.Helena Geppertová, Postoloprty (S�J)%12

hlasù
43.-46. Ing. Pavel Sluneèko, CSc., Louny (CZ)%12

hlasù
43.-46. Josef Køí�, Vý�kov (RMS)%12 hlasù
47. Michal Lazarèík, Èernèice (VPB)%11 hlasù

Kandidáti jsou uvedeni v poøadí, které odpo-
vídá poètu hlasù, které jim volièi dali. Zkratka
za jménem se vztahuje k volební stranì, na její�
kandidátce jsou uvedeni: CZ - Cesta zmìny,
ÈSNS - Èeská strana národnì sociální, ÈSSD
- Èeská strana sociálnì demokratická, K - ko-
alice KDU-ÈSL + US-DEU, KSÈM - Komu-
nistická strana Èech a Moravy, ODA - Obèan-
ská demokratická aliance, ODS - Obèanská
demokratická strana, PB - Pravý blok, RMS -
Republikáni Miroslava Sládka, SN - Sdru�ení
nezávislých, SV-SOS - Strana venkova - spoje-
né obèanské síly, S�J - Strana za �ivotní jisto-
ty, VPB - Volba pro budoucnost.

Divoký �háø� Sérii po�árù v Nové Vsi má zøejmì na svìdomí 22letý mladík
z Veltì�. Policisté zatím bìhem vy�etøování zjistili, �e mu� v úterý 7. kvìtna zalo�il po�ár
otevøené kùlny, ve støedu 12. èervna zapálil stodolu, ve které byla uskladnìna sláma, døevo
a byly zde ulo�eny zemìdìlské stroje; a ve ètvrtek 13. èervna zalo�il dal�í dva po�áry:
odpoledne zapálil stodolu a veèer pøístavek u stodoly v jiné èásti obce. �koda byla doposud
jen odhadnuta - u pøípadu z 12. èervna èiní nejménì 500 tisíc a u pøípadu z 13. èervna
nejména 510 tisíc korun. Zadr�ení pachatele bylo slo�ité, ve ètvrtek veèer se o nì pokusili
sami obyvatelé Nové Vsi a okolí, kteøí �háøe pronásledovali a� do lesù mezi Novou Vsí,
Divicemi a Hví�ïalkou, kde se ztratil. V pátek jej zadr�eli policisté za vydatné pomoci
vrtulníku, kterým nad lesy létali. Pachatel byl z pøíkazu soudu ihned vzat do vazby a nyní je
vy�etøován ve vazební vìznici v Litomìøicích. Pøi likvidaci po�árù pomáhala øada dobrovol-
ných i profesionálních sborù z Lounska, na snímku cítolib�tí hasièi na samotì u Nové Vsi
ve ètvertek veèer.

n Malé strany propadly
Komunisté získali v lounském okresu 29 %

hlasù (volilo je 11.144 volièù). Jde o výrazný ná-
rùst oproti pøedcházejícím volbám, kdy v roce
1998 mìla KSÈM 17 % (8.253 hlasù) v roce
1996 jen 16 % (7.939 hlasù). A� druzí letos
skonèili sociální demokraté. Volilo je 27,4 %
volièù. Proti roku 1998 si tak ÈSSD výraznì
pohor�ila, tehdy jí dalo hlas 34,8 % volièù;
také v roce 1996 byl výsledek ÈSSD v okrese
lep�í (28,4 %). Tøetí letos skonèila ODS s 22 %
získaných hlasù. Obèanským demokratùm se
od roku 1996 (24,4 %) pøes rok 1998 (22,5 %)
jejich výsledky sice stále mírnì zhor�ují, ale vý-
raznìji nemìní. Strany Koalice (US-DEU/
KDU-ÈSL) získaly letos v lounském okresu
6,7 %. Je to výrazný pokles oproti roku 1998,
kdy strany Koalice kandidovaly je�tì zvlá��
a pøi souètu získaly 11,1 %. Výsledek èervno-
vých voleb lze tak v lounském okresu interpre-
tovat jako ústup demokratických stran ve pro-
spìch komunistù. Opakovanì se potvrdilo, �e
malé politické strany zájem ani dùvìru volièù
nevzbuzují. V lounském okresu stojí za zazna-
menání je�tì výsledky Sdru�ení nezávislých (2,8
% - 1.086 hlasù), Republikánù Miroslava Slád-
ka (2,5 % - 986 hlasù), Strany venkova - Spoje-
né obèanské síly (2,3 % - 918 hlasù) a Strany
zelených (2,2 % - 852 hlasù). V�echny ostatní
strany získaly v lounském okresu ménì ne�
jedno procento hlasù.
n Volí nás málo

S nástupem komunistù úzce souvisí i malý
zájem volièù o volby. Hlasovat jich pøi�la jen

Nahrávka
Václava Klause

Na výsledky voleb se mù�eme dívat
z mnoha stran. Mù�eme v nich vidìt úspìch
komunistù, neúspìch demokratických
stran, propad malých stran. Mù�e pøekva-
pit, �e k volbám pøi�la polovina volièù
a pìtina jich dala hlas komunistùm. Dávat
ve svobodných volbách hlas stranì, která
by svobodné volby nikdy nepovolila, je
ukázkou, jak èást obyvatel vnímá èeskou
souèasnost. Pregnantnì to vyjádøil ve Svo-
bodné Evropì Martin �tìpánek: �Volební
program KSÈM je adresován a pøesnì for-
mulován pro skupinu frustrovaných obèa-
nù, kteøí nostalgicky vzpomínají na staré
èasy a kteøí odmítají skuteènost, �e komu-
nistickou politickou praxi v novì vzniklém
politickém kontextu nelze znovu uplatnit.�
Jak Martin �tìpánek dodává, �ivá zku�e-
nost s komunisticky koncentrovanou mocí
vzbuzuje oprávnìné obavy. Zøejmì jak
u koho. A je�tì jeden pohled na volby. Pokud
bychom pøijali ètyøi roky omílanou tezi Mi-
lo�e Zemana a Václava Klause, �e opozièní
smlouva zajistila �stabilní politické pro-
støedí�, pak musíme konstatovat, �e tato
stabilita velkou èást volících volièù zaujala
- ÈSSD a ODS by mìly ve snìmovnì nad-
polovièní vìt�inu. Hlasy pro KSÈM a Koa-
lici oddìlily ty, kteøí se �stabilitou� v re�ii
ÈSSD a ODS nesouhlasí. A nejvìt�í poèet
je tìch, kteøí se vyjádøit odmítli a nevolili.
Ètyøi roky mrtvolného politického prostøe-
dí, v nìm� ODS a ÈSSD k�eftovaly s funk-
cemi a zakázkami mimo zraky volièù, tak
pøinesly plody: znechucení lidé volit nechtìjí,
proto�e �ti nahoøe� si to rozdìlí sami; pøí-
padnì volí nedemokratickou KSÈM, která
se v jejich oèích stává jedinou skuteènou,
nikoliv smluví opozicí. Václav Klaus skli-
dil, co zasel. Lépe u� komunistùm na smeè
nahrát nemohl.

David Hertl
(d.hertl@worldonline.cz)

�V souvislosti s reorganizací a profesionali-
zací armády ministerstvo obrany zru�ilo nebo
chce zru�it nìkteré posádky. Informace o nich
ale tají zejména kvùli mo�ným sociálním a eko-
nomickým otøesùm v dané oblasti. Vedle po-
sádky ve Stra�icích armáda zva�uje opustit
i �atec a Havlíèkov Brod,� uvedla ÈTK v roz-
sáhlé zprávì, která se zabývala situací ve Stra-
�icích, kde nespokojení obyvatelé sbírají proti
ru�ení posádky podpisy. O mo�ném ru�ení �a-
tecké posádky se spekuluje od ledna, kdy mi-
nistr obrany Jaroslav Tvrdík potvrdil zájem ar-
mády vystavìt v Podboøanech moderní výcvi-
kovou základnu pozemního vojska pro pìt ti-
síc profesionálních vojákù. Na pøímou otázku

novináøù pøi náv�tìvì �atce, zda se poèítá se
zru�ením �atecké posádky, v�ak Tvrdík od-
povìdìl v lednu vyhýbavì - armáda podle nìj
sbírala podklady a podrobné informace o �a-
tecké posádce, aby mohla rozhodnout o tom,
zda je pro vojsko dùle�itá.

�atecký starosta Jiøí Farkota byl v nedìli
odpoledne zprávou o mo�ném zru�ení �atecké
posádky zaskoèen: �Sly�ím to od vás poprvé.
Pokud je to pravda, mohu slíbit, �e radnice udì-
lá více ne� sto procent pro to, aby vojáci ve mìs-
tì zùstali. Víc zatím nemám, co bych k tomu
øekl, potøebuji dal�í informace,� dodal Farko-
ta. Mluvèí �atecké posádky npor. Stanislav
Stebila zprávu ÈTK popírá: �Právì dnes jsem

mìl setkání s dvìma vysokými dùstojníky
a jednali jsme o probíhající reorganizaci armá-
dy. Zatím není nic rozhodnuto, v�e zùstává na
nové vládì, která se pravdìpodobnì k prvnímu
pracovnímu jednání sejde a� v záøí. Minister-
stvo obrany stále mapuje jednotlivé posádky
a hodnotí jejich význam, nic je�tì nemohlo být
rozhodnuto,� tvrdí Stebila a dodává: �Podob-
né informace jsou na úrovni popla�ných zpráv,
jen vyvolávají zbyteèné emoce. Nic nebylo roz-
hodnuto, v�e je jen ve stadiu jednání. Naopak,
informace, které my máme, se pøiklánìjí k va-
riantì, �e podboøanská a �atecká posádka zù-
stanou zachovány. Osobnì také pochybuji, �e
by vláda zru�ila posádku v okresu s tak velkou
nezamìstnaností.� Podobnì se k informaci
postavil i tiskový odbor Ministerstva obrany ÈR:
�Nemám informace, �e by se u� o nìjakém ru-
�ení rozhodlo,� øekl pracovník odboru.

mírná nadpolovièní vìt�ina (55,8 %), co� je
sice druhý nejvìt�í poèet v Ústeckém okre-
su (nejvíce volièù pøi�lo na Litomìøicku),
ale oproti volbám v roce 1998 jde o drama-
tický pokles - tehdy volilo 71 % volièù (v roce
1996 je�tì 75 %). Statistické výsledky za
jednotlivá mìsta a obce jsou do urèité míry
zavádìjící - na vesnicích pøi malém poètu
obèanù staèí, aby nepøi�lo doslova pár lidí,
a výsledky jsou výraznì jiné. Pøesto: nejhor�í
úèast byla v Cho�ovì (46,3 %), Postolopr-
tech (48 %) a �atci (51,5 %), nejvy��í zájem
o volby byl v Zálu�icích (80,3 %), �erotínì
(77,5 %) a Poèedìlicích (75,4 %).
n Hra èísel

Také analýza výsledkù v jednotlivých ob-
cích je do znaèné míry poplatná malému
poètu obyvatel a �velké høe malých èísel�.
Pøesto stojí za zaznamenání. V naprosté
vìt�inì obcí zvítìzila ve volbách KSÈM,
jmenujme proto jen výjimky. ÈSSD zvítìzila
v Bítozevsi (27 %), Blatnì (36 %), Bl�anech
u Loun (24 %), Èernèicích (29 %), Holedeèi
(38 %), Chrabercích (26 %), Lipnì (30 %),
Lí��anech (40 %), Nové Vsi (33 %), Opo-
ènì (27 %), Petrohradì (34 %), Podboøa-
nech (32 %), Roèovì (31 %), Vroutku (32
%), Zálu�icích (30 %) a �atci (29 %). ODS
zvítìzila v Oboøe (21 %), Panenském Týnci
(30 %), Úhercích (26 %), Vrbnì nad Lesy
(37 %) a �elkovicích (41 %). Jedno vítìzství
si mohou pøipsat Republikáni Miroslava
Sládka, a to v Li�anech (44 %). Tím se do-
stáváme ke kuriozitám a zajímavostem,

kam Li�any bezesporu patøí: ze dvaadvaceti
stran, které v Ústeckém kraji kandidovaly,
volili Li�an�tí jen ètyøi z nich, a to je�tì Stra-
na venkova - Spojené obèanské síly dostala
jen jediný hlas (RMS 40 hlasù, ÈSSD 20 hla-
sù a KSÈM 19 hlasù). Zajímavá situace
vznikla v Cítolibech, kde ÈSSD a KSÈM zís-
kaly shodnì 26 % volièù (ka�dá 111 hlasù).
Obdobnì to dopadlo v De�tnici, kde ÈSSD
a KSÈM mají po 33 % hlasù (v�dy 28 voli-
èù). K zajímavostem patøí dále napøíklad
velký zisk Strany zelených v Kozlech (5 % -
tøi hlasy), Liboèanech (4 % - 11 hlasù), Nové
Vsi (8 % - pìt hlasù), Opoènì (7 % - pìt
hlasù), Velemy�levsi (6 % - osm hlasù)
a Vr�ovicích (5 % - osm hlasù.
n Jeden jazyk, jedna kultura, jedna
pùda

Pøi zmínkách o zajímavých výsledcích nemù-
�eme vynechat tøi perlièky. Jsou to pøedev�ím
Republikáni Miroslava Sládka, kteøí tradiènì
získávají zejména na �atecku a Podboøansku
øadu hlasù. Strana sice letos i v lounském okre-
su propadla, místnì se jí ale podaøilo docílit
zajímavého výsledku. Kromì zmínìných Li�an
stojí za zaznamenání napøíklad Èeradice (13 %
- 20 hlasù), Zálu�ice (14 % - sedm hlasù) nebo
Liboøice (10 % - 18 hlasù). Stejnì tak ale je
zajímavé, �e tak populistická strana, jakou Re-
publikáni Miroslava Sládka jsou, nedoká�e nì-
kde oslovit nikoho. Zcela bez hlasu zùstali RMS
v De�tnici, Chrabercích, Nové Vsi a Oèihovì.
Druhým pøekvapivým výsledkem je relativní
úspìch donedávna zcela neznámé strany SV-
SOS, neboli Strany venkova - spojené obèan-
ské síly. Pozoruhodné spoleèenství pøedlo�ilo
volièùm �Program selského rozumu�, na kte-
rém je zajímavé u� jen to, �e jej nenabízí politic-
ké sdru�ení z nìjakého malebného mìsteèka
èi obce, ale z Prahy. Strana ve volebním progra-
mu �ádala napøíklad �zpøísnìní kontroly do-
dr�ování zákonù cizincù� (zatímco vìt�inu
trestných èinù páchají Èe�i), �omezení výsady
elit� (ani� by formulovala, co elitami myslí) èi
�zachovat v domácích rukou základy státnosti
- jazyk, kulturu, pùdu� (co� není daleko od na-
cistické jedné øí�e, jednoho národa, jednoho
vùdce). Èím si tato strana získala volièe, není
úplnì jasné, není-li to jen samotný název. Lidé
na venkovì jsou urèitì vstøícnìj�í ke stranì,
která si venkov dala do názvu, a projevilo se to
i v lounském okresu, kde SVSOS dosáhla
v nìkterých pøípadech pozoruhodných výsled-
kù: �erotín (14 % - 18 hlasù), Brodec (12 % -
4 hlasy), Poèedìlice (11 % - 19 hlasù), Libì�i-
ce (10 % - 35 hlasù), Zálu�ice (10 % - pìt hlasù),
Vrbno nad Lesy (10 % - sedm hlasù). Do tøetice
stojí za zaznamenání výsledek Sdru�ení nezá-
vislých, které do svých øad pozvalo nejednoho
starostu èi místostarostu mìst èi obcí sever-
ních Èech. V lounském okresu mìly své zá-
stupce ve Sdru�ení obce Staòkovice, Kryry,
Krásný Dvùr a Peruc. Dobøe mínìný nápad mìl
malou mediální podporu, pøesto opìt zejména
v obcích se setkal se zájmem volièù. Nezávislí
zaznamenali úspìch v obcích Úherce (16 % -
sedm hlasù), Liboøice (13 % - 23 hlasù), Kryry
(7 % - 86 hlasù), Oèihov (7 % - 11 hlasù) nebo
Høí�kov (5 % - 10 hlasù).
n Na�i lidé v Praze

Ústecký kraj, jeho� je lounský okres souèás-
tí, má nyní v Poslanecké snìmovnì Parlamen-
tu ÈR ètrnáct poslancù, z toho jen ètyøi se do
snìmovny dostali novì, zbylých deset pokraèu-
je v práci z minulého volebního období. K no-
vým severoèeským tváøím ve snìmovnì patøí
ústecký primátor Miroslav Pátek (ODS) a sta-
rosta mìsteèka M�ené - Láznì Josef Bí�a
(ODS), zemìdìlský technik Josef �enfeld
z Ho�tky na Litomìøicku (KSÈM) a dìtský lé-
kaø z Chomutova Jaroslav Krákora (ÈSSD).

Jen ve struènosti pøipomeòme, �e za Ústecký
kraj byli znovu zvoleni - za ÈSSD Josef Hojdar,
Vladimír La�tùvka, Robert Kopecký a Vlasti-
mil Aubrecht, za ODS Miroslav Ouzký a Ol-
døich Vojíø, za KSÈM Josef Houzák, Jaromír
Kohlíèek a Kvìtoslava Èeli�ová a za US-DEU
Karel Kühnl. �ádný z poslancù nemá trvalé byd-
li�tì v lounském okresu. Ústecký kraj má
v Poslanecké snìmovnì Parlamentu ÈR pìt po-
slancù z ÈSSD, po ètyøech z KSÈM a ODS
a jednoho za US-DEU.
n Reakce

Pra�ský poslanec Martin Starec (ÈSSD),
který v roce 1998 otevøel poslaneckou kan-
celáø v �atci a ètyøi roky v okresu pracoval,
se znovu do snìmovny nedostal: �To je osud.
S tím jsem poèítal, sedmé místo na kandi-
dátce ÈSSD mnoho nadìji nedávalo. Snad
kdybych byl pátý - �estý, ale nominovat se za
tak malý okres na tak vysokou pozici prostì
ne�lo,� øíká. Nízká úèast pøi volbách je podle
nìj otázkou pro sociology. Starec se chce
nyní do srpna vìnovat rodinì a poté nastou-
pí do práce. Odmítl upøesnit, zda to bude
opìt do aparátu ÈSSD v Lidovém domì, kde
pùsobil do roku 1998. Zùstává ale èlenem
�atecké organizace ÈSSD, kam chce pravi-
delnì jezdit �a podle mo�ností pomáhat�.
Èlenové jeho kanceláøe se netají pøesvìdèe-
ním, �e se bude o kandidaturu ucházet zno-
vu na jaøe 2006. Zároveò uvedli, �e v blízké
dobì zahájí jednání s poslanci ÈSSD z Cho-
mutova, Mostu a Teplic o tom, který z nich
bude mít v �atci poslanecké dny. �Je to neú-
spìch, je vidìt, �e lounský okres je hodnì
levicový. Po letech se to znovu ukázalo. Mo�-
ná je to i tím, �e jsme byli málo vidìt, ODS
nedokázala pøilákat do okresu své poslan-
ce. To se urèitì musí zmìnit. Jsme otevøenou
stranou a èekáme i nové èleny, kteøí by mohli
pøinést zajímavé my�lenky,� øíká oblastní
mana�er ODS Jaroslav Rosenkranz. �Mys-
lel jsem, �e Koalice by mohla získat 17 pro-
cent, ale po tom v�em, co se od ledna v Koa-
lici odehrálo, jsem závratný výsledek neèe-
kal. Výsledek ODS mne zará�í, myslel jsem,
�e se utkají s ÈSSD. Hlasy pro KSÈM jsem
pøekvapen a zamý�lím se nad pøíèinami.
Hlavní asi je, �e ostatní strany u obèanù stá-
tu nesplòují oèekávání. Na pravici je veliká
rozhádanost. Karel Kühnl je na�ím jediným
úspìchem,� øíká Bohuslav Kune� z okres-
ního výboru Unie svobody.

Vojáci zprávy o ru�ení posádky popírají
n Èeská tisková kanceláø zmínila �atec jako kandidáta na zru�ení
�ATEC (rtl) - Èeská tisková kanceláø oznámila 13. èervna, �e mezi vojenskými posádka-
mi, navr�enými ke zru�ení, je i �atecká.
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V lounském okresu zvítìzili komunisté
n Volby do snìmovny: KSÈM 29 %, ÈSSD 27 %, ODS 22 %
OKRES LOUNY (rtl) - Vítìzstvím komunistù skonèily víkendové volby do Poslanec-
ké snìmovny Parlamentu Èeské republiky v lounském okresu. Druzí jsou sociální
a tøetí obèan�tí demokraté.
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*) zdroj: Market & Media & Lifestyle - TGI Median, záøí - prosinec 2001

svobodný hlas ète 7,5 % obyvatel lounského okresu *)
co� je nejvíc mezi okresními týdeníky

dìkujeme za va�i pøízeò


