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n Radìji postavit novì
Profesionální Armáda ÈR bude mít

v roce 2009, kdy skonèí reforma oz-
brojených sil, tøicet posádek (ka�dou
s více ne� pìti sty vojáky) a 48 dislo-
kaèních míst. Zatím má 180 posádek
a postupná likvidace na �estinu se do-
týká tìch lokalit, odkud armáda ode-
jde. Mezi posádkami, které zùstanou
zachovány i po roce 2009, jsou posád-
ky v Podboøanech i �atci. �Výhody kon-
centrace vojsk do páteøních základen
jsou dány nìkolika faktory. Ekono-
mickými, vojensko - odbornými, tech-
nologickými a sociologickými. Velká
posádka je pro armádu pøínosem. Díky
výstavbì jedné posádky v Podboøanech
mù�e armáda uzavøít �est jiných, kde
souèasná infrastruktura odpovídá
dobì pou�ívání,� uvádí øeditel odboru
programù výstavby sil Centra pro refor-
mu ozbrojených sil Vratislav Máslo. Dù-
vodem budování nových základen pod-
le nìj je, �e vìt�ina èeských vojenských
objektù byla vybudována v 60. a 70. le-
tech minulého století. Z toho vyplývají
problémy v dodr�ování �evropských�
zákonù v oblasti hygieny, ochrany zdra-
ví, ekologie a bezpeènosti. Z hlediska
spotøeby energií se jeví jako výhodnìj-
�í stavìt na �zelené louce� ne� opravo-
vat souèasné nemovitosti, co� potvr-
zují trendy ve stavebnictví.
n Jasno v roce 2009

Podboøanská základna má být bu-
dována tak, aby mohla být dále rozvíje-
na pro dal�í moderní systémy i po roce
2015. Musí vyu�ívat v�ech výhod no-
vých technologií. Cateringový zpùsob

stravování, centrální geotermální vy-
tápìní, centrální støe�ení, centrální
obsluha, centrální spojení na v�ech
úrovních - mikrovlné, poèítaèové sítì...
Bude pøímo spojena s velením na úrov-
ni divize a Generálním �tábem Armády
ÈR. �Reforma navrhuje výraznou re-
dukci poètu posádkových míst na tøe-
tinu. Tyto zmìny probìhnou v prùbìhu
následujících let. V roce 2009 by mìly
být útvary v cílových posádkách,� øekl
Vítìzslav Bure� z odboru vztahù s ve-
øejností Ministerstva obrany ÈR. Do
Podboøan se napøíklad pøesune vìt�i-
na útvarù z celých západních Èech.
�Zvítìzila my�lenka vìt�ích základen
a sni�ování poètu posádkových míst.
Po rozhodnutí vlády z 13. listopadu 2002
víme, �e posádek bude tøicet a dislokaè-
ních míst ètyøicet osm. Posádkou se
myslí místo, kde je dislokovaný vojen-
ský útvar, nebo pøesnìji kde jsou voj-
ska,� doplòuje mluvèí týmu pro refor-
mu ozbrojených sil Drahomíra Nová.
n Chceme plavat...

Vojáci svùj zájem o Podboøany po-
tvrzují i jinak - nav�tívili u� nìkolikrát
mìsto a sondovali, co mù�e armádì
nabídnout: �Kolik máme sportovních
zaøízení, kulturních zaøízení, super-
marketù, �kol,� vypoèítává tajemník
podboøanské radnice Martin Gutzer.
Mìstský úøad se sna�í vyjít armádì
vstøíc a nabízí vybudování pøístupové
cesty do Vojenského výcvikového pro-
storu Hradi�tì (do Doupovských hor)
pøímo z podboøanských kasáren: �Na-
pojení by bylo mo�né pøes pozemky
mìsta na vojenskou silnici Doupov -

Sedlec.� Vojáci u� v tisku zveøejnili prv-
ní náèrt budoucí podboøanské posád-
ky. Napøíklad vedle sídli�tì Barborka
(v místech, kde døíve bývali dìlostøelci)
by mìl být areál se stravovacím blokem
a sportovním zaøízením, pøístupný
i veøejnosti. Radnice se sna�í armádu
pøimìt k rozsáhlej�ím investicím: �Byli
bychom velmi rádi, kdyby se vojáci roz-
hodli vybudovat krytý plavecký bazén.
To je investice, na kterou se mìsto tì�-
ko nìkdy zmù�e,� øíká Gutzer.
n Pouze profesionálové

Podboøany budou základnou pozem-
ního vojska - budou tam umístìny ze-
jména mechanizované prapory. �Poèet
vojákù neumím øíct pøesnì, zhruba dva
a pùl tisíce,� øíká Drahomíra Nová.
Proto�e základna pozemního vojska
je pilotním projektem reformy ozbroje-
ných sil a bude se stavìt nìkolik let, po
její dostavbì tam budou slou�it pouze
profesionální vojáci. U� se vlastnì za-
èalo - pøípravou dokumentace vèetnì
studie potøeb ozbrojených sil, mo�nos-
tí vyu�ití souèasného vojenského pro-
storu a jeho dal�ího roz�íøení. �Ná-
klady jsou odhadnuty na tøi a pùl
miliardy. Vý�e této èástky nás nutí roz-
lo�it výstavbu do nìkolika let s tím, �e
stì�ejní výstavba by mìla probíhat
v letech 2004 a� 2007. Základna v�ak
u� bude v tìchto letech prùbì�nì vyu�í-
vána,� slibuje Nová. Projekt poèítá
s výstavbou vojenské a civilní èásti. Vo-
jenská èást bude veøejnosti nepøístup-
ná, ale dal�í souèásti u� budou pro ve-
øejnost. Jedná se hlavnì o sportovi�tì,
kulturní prostory, místa bankomatù,
obchodù a podobnì. �Vlastní nemoc-
nici mít vojáci v Podboøanech nebudou,
armáda bude mít dvì nemocnièní zaøí-
zení, jedním bude Ústøední vojenská
nemocnice v Praze, kterou budou vyu-

�ívat i podboøan�tí vojáci. V Podboøa-
nech bude posádková o�etøovna,� do-
plòuje Nová.
n Kolik stojí byt?

�Pøípravy na pøíchod armády bì�í.
Jednání je nyní na detailnìj�í úrovni,
vojáci se ptají, jak a èím bychom jim
mohli pomoci, zejména co se týèe byto-
vé výstavby,� øíká starosta Josef Èer-
òanský, podle nìho� je ve mìstì dosta-
tek místa pro výstavbu. Armáda by se
ale podle nìj mìla rozhodnout co nej-
døíve, proto�e pøíprava území na stav-
bu trvá nejménì pùl roku. �Dokud ne-
bude stoprocentnì jasné, �e armáda
v Podboøanech postaví novou základ-
nu, nebudeme nic podnikat ani finan-
covat,� dodává. Jak to s byty bude,
o tom opìt Drahomíra Nová: �Armá-
da nebude v budoucnosti disponovat
byty a ty pøidìlovat vojákùm. V zahra-
nièních armádách se ubytování vojen-
ských profesionálù øe�í rùznì, v�dy se
stát stará o bydlení, ale forma �staros-
ti� se li�í. Nìkde armáda hospodaøí
s byty, nìkde dostávají vojáci pøíspì-
vek na bydlení. U nás se bude vyu�ívat
díky novelizaci zákona druhá mo�nost.
Armáda napøí�tì nebude vlastnit byty,
ale bude profesionálùm vyplácet pøí-
spìvek na bydlení. Základ je pøesnì sta-
noven a pro rùzná mìsta se vypoèítává
tím, �e se násobí koeficientem podle
velikosti místa. Pøíspìvek v Praze je
nejvy��í a v malých mìstech je ni��í.
Prùmìrná vý�e pøíplatku je okolo 8.000
korun. To ale neznamená, �e armáda
nebude mít ubytovny, které jsou dnes
u ka�dé vìt�í základny. I za toto ubyto-
vání vojáci ale budou platit.� V projektu
základny se poèítá také s výstavbou
domkù, které budou urèeny k pronájmu
velitelùm základen v cenách, ve kterých
se v místì obvykle pronajímají domy.

n Dáme vám práci
Pro lounský okres s nezamìstnaností

kolem 18 procent není zanedbatelné,
kolik pracovních míst nová základna
v Podboøanech pøinese. �Proto�e na zá-
kladnì budou umístìny bojové jednot-
ky, vìt�inu personálu budou a� na vý-
jimky tvoøit vojáci z povolání. Obèan�tí
zamìstnanci mohou být zamìstnáni
v takzvané civilní èásti základny a do-
konce se pøedpokládá, �e slu�by v civilní
èásti budou zabezpeèovány výhradnì
civilními firmami, které bude s armádou
spojovat pouze to, �e budou svou podni-
katelskou èinnost dìlat ve vojenské
posádce,� slibuje Drahomíra Nová roz-
voj podnikání na Podboøansku. Ani re-
forma armády není jen pozitivní. Obavy
z ní mají mìsta a obce, z nich� vojáci
odejdou (blí�e o problémech Karlovar-
ského kraje èi mìsta Stra�ice v souvis-
losti se stìhováním vojákù do Podbo-
øan ve Svobodném hlasu 47/2002).
Objevují se spekulace, �e poslancùm
z nìkterých lokalit se podaøí návrh re-
formy zmìnit ve prospìch jejich �domov-
ských� volebních obvodù. Právì Stra�i-
ce jsou jedním z mìst, které budou velmi
posti�eny odchodem vojákù. Na setká-
ní se starosty takových mìst bezpro-
støednì po zasedání vlády 13. listopadu,
kde se o posádkách rozhodovalo, minis-
tr obrany projevil lítost, �e jsou místa,
které reforma zasáhne. O negativních
dopadech se dlouze mluvilo i na jednání
vlády a ta pøijala usnesení, které zava-
zuje ministerstvo pro místní rozvoj ve
spolupráci s ministerstvem prùmyslu a
obchodu a ministerstvem obrany navrh-
nout Program podpory rozvoje území
výraznì posti�ených redukcí nebo záni-
kem vojenských posádek.
n A �atec?

Na stejném jednání ministr obrany
uvedl, �e rozhodnutí vlády je nemìnné
a vláda nebude podléhat jakýmkoli lo-
bistickým zájmùm. I z toho dùvodu, �e
reforma dùslednì pracovala s pøidìle-

nými finanèními zdroji, soustøeïová-
ním vojsk do vìt�í celkù se �etøilo.
Opaèný trend by znamenal zásah do
finanèních zdrojù a jejich vyu�ívání.
Podboøanský starosta Èeròanský se
nebojí, �e by armáda na svém zámìru
nìco zmìnila: �Konkurence je, a ko-
lik! Diametrálnì se mìní názor samo-
správ na pøítomnost vojska ve mìstì.
Zástupce karlovarského hejtmana se
nedávno zasazoval, aby moderní zá-
kladna vznikla ne u Podboøan, ale na
Karlovarsku. Právì Karlovy Vary pøi-
tom nejednou øekly, �e nechtìjí vojáky
v lázeòském mìstì a doslova je od-
tamtud vy�tvaly. Ale pro pøíklady ne-
musíme daleko. V�eobecnì se ví, jak
hodnì mìsto �atec bojovalo, aby bylo
zru�eno vojenské leti�tì,� dodává Èer-
òanský. S tím nesouhlasí bývalý (1990
- 1994) tajemník �ateckého mìstské-
ho úøadu Petr Dvoøák: �Ve�kerá jed-
nání o zachování �ateckého leti�tì
vedl tehdej�í starosta Jiøí Fousek. Je�-
tì jako novináø jsem se zúèastnil se-
tkání s ministrem obrany Dobrovským.
Tehdy starosta Fousek jednoznaènì
nabídl podporu mìsta �atce pro za-
chování leti�tì. Bylo to v dobì, kdy
�atec jako jediné mìsto s leteckou zá-
kladnou nevedlo kampaò za zru�ení
vojenského leti�tì. Pamatuji si na
zklamání, které zavládlo pøi jednání
mìstské rady nad informacemi, které
pøivezl starosta Fousek z ministerstva
obrany. Panoval údiv, �e má být zru�e-
no leti�tì ve mìstì, které usiluje o jeho
zachování. Jestli starosta Èeròanský
oznaèil za viníka zru�ení leti�tì �atec-
kou radnici, má asi k dispozici nìjaké
jiné informace. Pravdìpodobnìj�í
v�ak je, �e si jen pustil pusu na �pacír,�
øíká Dvoøák. Pokud jde o �atec, i tam
vojenská posádka zùstane. ��atec zù-
stane po reformì ozbrojených sil vìt�í
posádkou, bude tam pøes 500 vojákù.
Bli��í podrobnosti budou k dispozici
pozdìji,� dodává Drahomíra Nová.

n Chmel jako sklo
Právì pro na�i oblast je chmel cha-

rakteristická plodina, daleko ménì se
pìstuje na Ú�tìcku èi Tr�icku. Èe�i
�atecko spojují s poezií chmelových
brigád a cizinec je chmelovými kon-
strukcemi ohromen a chce se o chmelu
dozvìdìt co nejvíc. Semináø vedla zku-
�ená lektorka Bla�ena Hu�ková. Pøi-
jela z Frýdlantska, kde pøipravuje pro-
jekt �skláøské stezky�, který pøed-
staví Jizerské hory. �atecku, Lounsku
a Podboøansku chmel upøímnì závi-
dìla a tím i mo�nost propagovat jeho
pìstování a s ním nerozluènì spjaté
v�eobecnì oblíbené pivo. Vyzdvihla
pìstování chmele jako velikou �anci,
jak do okresu posti�eného nezamìst-
naností vnést �ivot a turistický ruch.
Semináø byl zamìøen pøedev�ím na za-
pojení veøejnosti do projektu a stano-
vení závazných krokù pøi realizaci pro-
jektu chmelaøských cyklostezek.
n Co nabízejí mìsta a obce

Pøi zahájení ka�dý úèastník pøedsta-
vil sebe a obec, ze které pochází, pou-
kázal na její pøednosti a zdùraznil, co
od semináøe oèekává. Lektorka názo-
ry zapisovala. Pøedstavil se tak staros-
ta Opoèna Jaroslav Richter a místosta-
rosta Marcel Klouèek. Nedaleko
Opoèna bývaly chmelnice, dnes v�ak
ji� turisticky vìt�í význam má kostel
Nanebevzetí Panny Marie. Majitel pily
v Opoènì upozornil na malebné údolí
potoka Hasiny. Smolnický starosta
Antonín Kerner pøiblí�il dominantu
obce kostel sv. Bartolomìje a sportov-
nì recesistní akci Vi�òová Tour. Libu-
�e Moravèíková, pøedsedkynì Mikro-
regionu Podboøany, vyzdvihla ar-
chitektonický skvost Vroutku, román-
ský kostel svatého Jakuba. Navrhla,
aby cyklotrasa, spojující Podboøansko
a Lubenecko, vedla podél Vidhostické
nádr�e. Uvedla té�, �e v èp. 13 zamý�le-
jí Vrouteètí zøídit pro turisty malé mu-
zeum a upozornila na vì�ièku poblí�
obce Mlýnce, ideální pro vznik rozhled-
ny. Za Podboøany se dostavil místosta-
rosta Radek Reindl, který pøedstavil
Podboøany jako dynamicky se rozvíje-
jící mìsto a k turisticky atraktivním
øadí pøedev�ím podzemní chodby pod
mìstem a tvrz v Hlubanech. Milan
Kuna, místostarosta Krásného Dvo-
ra, mluvil o zámku a stohektarovém
anglickém parku. Jiøí Hudeèek, sta-
rosta Liboèan, pøedstavitel Mikrore-
gionu �atecko, pøiblí�il turisticky ne-
docenìné sklepy, zámek, kostel
a leto�ní oslavy Václava Hájka z Li-
boèan. Za Postoloprty se dostavil mís-
tostarosta Miroslav Hylák. Uvedl, �e

Vojáci poodhalili tajemství Podboøan
Rozsáhlá reforma zmìní èeskou armádu a její chování
PODBOØANY (rtl) - Nejménì 3,5 miliardy korun investuje Armáda ÈR
v letech 2004 a� 2007 do výstavby moderní vojenské základny v Podboøa-
nech. Ve mìstì by mìlo být dva a pùl tisíce profesionálních vojákù.

Vybavení nachystané v domì Briana
Laniuse by se hodilo spí� do chemické
laboratoøe, ne� do rodinného domku na
pøedmìstí klidného amerického mìs-
teèka. Kádinky, propanové hoøáky, kys-
líkové tlakové lahve, laptop, dlouhé
sklenìné teplomìry, hustomìr, hadice,
jód, sklenìný d�bán, mìdìná spirála,
chladící nádoby, filtry, na-
bírací nádobky, plastiko-
vé kanystry, sklenice plná
zelených kulièek, kovové
kotle...

Ov�em pøidejte k tomu
je�tì trochu jeèmene a dva
pùllitry a bude jasné,
k èemu se Brian Lanius chystá - bude
si vaøit vlastní pivo, napsal 4. prosince
americký regionální list The Record vy-
cházející ve mìstì Montvale. �To máte
jako s pizzou,� vysvìtluje Lanius, za-
tímco sype jeèmen do jedné z kovových
nádob. �Mù�ete si ji koupit mra�enou,
anebo si mù�ete upéct vlastní. Zále�í,
jak slo�ité to chcete mít - a jak rozmaz-
lené chu�ové buòky máte,� dodává
s úsmìvem.

Pokud jde o pivo, jsou Laniusovy chu-
�ové papily vybíravé. Proto se také stal
èlenem skupiny Lumpíci z údolí Rama-
po, která sdru�uje patnáct �domácích
sládkù� - nad�encù, kteøí propadli va-
øení vlastního piva. Jejich skupina zá-
roveò patøí mezi více ne� �est stovek
podobných klubù po celých Spojených
státech, jejich� èlenové se pravidelnì
scházejí, aby si vymìnili recepty, sou-

n Poznáte jako sládek svoje pivo,
kdyby vám bylo podán v øadì mezi
jinými?

�Je to velice slo�ité. Pokud dnes za-
jdete do slu�né restaurace, kde o pivo
peèují, tak jsou v�echna piva dobrá.
Zodpovìdnì a otevøenì øíkám, �e si

cyklotrasy Postoloprtska jsou ji� roz-
pracované a mìly by slou�it nejen tu-
ristùm, ale také místním obyvatelùm
pro dopravu do zamìstnání. Za �kolu
obnovy venkova byl pøítomen bývalý

nutím k zaji�tìní slu�eb. Bude nezbyt-
né zapojit do projektu obìtavé lidi
z obcí a obèanská sdru�ení. V obcích,
kterými cyklostezky povedou, se èasem
objeví informaèní panely s mapou
a údaji o obci a se zajímavostmi z his-
torie pìstování chmele, vaøení piva nebo
historie obce. Také by se mìla objevit
odpoèívadla, stolek a �idlièky. V ozna-
èených objektech by byly turistùm po-
skytovány slu�by, obèerstvení, nocleh.

tì�ili v kvalitì piva a pochopitelnì
dru�nì popili vlastní produkty.

Zima je pro domácí sládky hlavní se-
zonou - jednak je poøád co slavit, a tudí�
dost pøíle�itostí ke konzumaci chmelo-
vého moku, a také díky chladu, který
umo�òuje skladovat pivo ve vlastní
gará�i beze strachu, �e se zkazí. Ov�em

stojí vùbec v�echna ta námaha s vaøe-
ním piva za to? Pro vìt�inu èlenù klubu
je odpovìï �ano�. Jsou tak zmlsaní, �e
koupit si pivo v obchodu je pro nì toté�,
jako víno v kartonové krabici - dá se to
pít, kdy� nic jiného není, ale hanba by je
fackovala nabídnout to hostùm. Poèí-
taèový in�enýr Brian Lanius vaøí vlast-
ní pivo deset let - od chvíle, kdy mu ka-
marád na univerzitì ukázal, jak na to.
Tì�ko byste u nìj v lednici na�li Bud-
weiser, ale zato si mù�ete vybrat z plnì
vyzrálých várek jeho vlastního piva od
originálního jantarovì medového �ka-
lifornského� a� po zlatou �Plzeò�.

Vaøení piva je èásteènì vysoko�kol-
ská vìda, èásteènì biologie a èásteènì
�ochutnávání plodù vlastní práce�, vy-
svìtluje Lanius. Tentokrát se rozhodl
nachystat si �plzeòské� na Silvestra,
tak�e nejdøív musí pøevaøit vodu, aby ji

zbavil chlóru. �To je naprostá nutnost,
pokud nechcete, aby vám pivo smrdìlo
jako leukoplast,� øíká. Pak povaøí
pøesné mno�ství mletého sladového jeè-
mene a potom pøidá èeský chmel - zele-
né kulièky slo�ené z drobných lístkù,
které dávají sluneènì zlatavému moku
typickou nahoøklou chu�. �Èeský chmel

patøí k nejlep�ím,� tvrdí
Lanius a na dùkaz cituje
pasá� ze své �sládkovské
bible� - pøíruèky Radost
z domácího vaøení piva.
�Pí�ou tady, �e jeden èeský
král pod trestem smrti za-
kázal vyvá�et chmelové

rostliny ze zemì, aby se nemohly nikde
jinde pìstovat. Jen si pøivoòte,� dodá-
vá a otevírá sáèek s chmelovými kuliè-
kami. �Voní to skoro jako parfém. No,
pro mì to vlastnì je parfém.�

Pak následuje dal�í vaøení, mìøení,
filtrování, pøidávání dal�ích chmelo-
vých kulièek, ochutnávání, prolití pøes
�dibec irského mechu �aby se pivo pro-
èistilo� a koneènì chlazení mladiny, jak
se pivu v téhle fázi øíká. Dal�ím krokem
je smí�ení piva s tekutým kyslíkem
a s kvasnicemi, které pomohou vykva-
sit alkohol, co� bude trvat asi dva týd-
ny. Nasucho ale Lanius rozhodnì nebu-
de. Piva z pøedchozích dávek je dost,
a tak si nalévá pùllitr vlastního plzeò-
ského ze záøijové várky. �Na zdraví,�
hlásí s gustem a namoèí nos do pìny.
�Tohle je na vaøení piva stejnì ta nej-
lep�í èást.� (www.beer.com)

nejsem zcela jist, �e bych lounské pivo
poznal.�
nKolik piv jako sládek potøebu-

jete, abyste poznal, zda je pivo dob-
øe uvaøeno?

�Vzhledem k tomu, �e u piva se pohy-
buji celý �ivot, dávám si s kamarády

Chmelovelo je pro obce �ance, øíká
starostka Vroutku
n Tradice pìstování chmele a výroby piva by mìla pøilákat turisty
�ATEC (to�) - Obèanské sdru�ení Chrám chmele a piva spolu se �kolou
obnovy venkova uspoøádalo v prosinci ve Chmelaøském institutu �atec
semináø k projektu Chmelovelo. Projekt chce pøiblí�it turistùm chme-
laøskou oblast prostøednictvím cyklostezek.

starosta Libèevsi Michal Pospí�il.
Z Krupé se dostavila zástupkynì in-
formaèního centra Podd�bánska, byl
tu i zástupce Královského pivovaru
Kru�ovice a nechybìli �ateètí patrio-
té, èlenové obèanského sdru�ení
Chrámu chmele a piva vedeni pøedse-
dou Erichem Knoblauchem. Zasazova-
li se, stejnì jako Jan Novotný z �atec-
kého informaèního centra, o zkva-
litnìní turistických tras. Pøáli by si, aby
se �atec stal dùle�itým turistickým cen-
trem. Rádi by, aby ve mìstì byly zacho-
vány charakteristické a poèetné ob-
jekty, spjaté s pìstováním chmele,
napøíklad sklady. Za �atecký klub tu-
ristù vystoupili Roman Dani� a Dali-
mil Krejèí. Zdùraznili dùle�itost �atce
a pøiblí�ili èinnost klubu.
n Co nabídneme turistùm

Poté vystoupil Juraj Flamik s boha-
tými zku�enostmi z vytváøení vinaø-
ských cyklostezek na Moravì - zaèí-
nali za podobných podmínek. Jejich
zku�enosti se dají vyu�ít. Flamik Mo-
ravu pøiblí�il jako kulturu malých vina-
øù. Je tam na �edesát tisíc sklípkù. Vy-
líèil, co pøedcházelo uskuteènìní
projektu Moravské vinaøské stezky, co
bylo podstatné, jaké øe�ili problémy.
Úèastníci �ateckého setkání se pak
vyjadøovali k budoucnosti své obce.
Rozdìlili se do skupin, které øe�ily
otázky - co si od projektu Chmelovelo
slibují, co je tøeba dìlat k jeho usku-
teènìní, èím pøekonávat pøípadné pøe-
ká�ky a jakým zpùsobem projekt fi-
nancovat. Prvním krokem by mìlo být
vyznaèení jednotlivých tras s ohledem
na zajímavé turistické cíle a pøihléd-

Vìt�ina starostù v pøipravovaném pro-
jektu Chmelovelo vidí �anci, jak zvidi-
telnit obec.
n Starostovi lidé

�Jsme v mikroregionu Nechranicko,
cyklostezka z Kadanì do �atce se
zpracovává. U� loni jsme se starostou
Nového Sedla po�ádali o dotaci na vy-
tvoøení cyklostezky pøes Liboèany
a Nové sedlo. My�lenka pro nás není
nová, projekt Chmelovelo podporuje-
me. Chceme, aby trasa do �atce vedla
podél øeky, aby vyu�ívala zázemí v Li-
boèanech - místního fotbalového høi�-
tì a obèerstvení. �atec zase zamý�lí
vytvoøit pro turisty táboøi�tì,� øíká Jiøí
Hudeèek. Nad�ení z projektu netají
Libu�e Moravèíková: �Byla to kvalit-
nì pøipravená akce, �koda, �e pøi�lo
tak málo úèastníkù. Líbilo se mi i vy-
stoupení moravského kolegy. U nás se
to mù�e stejnì krásnì rozjet. Chmelo-
velo je pro na�e obce obrovská �ance,
jak se svìtu trochu ukázat. V�dy� v�u-
de máme pùvabné cestièky, krásná
místa.� Cyklotrasy by mìlo provázet
jednotné znaèení. Mìly by být vydány
malé mapky jednotlivých tras. Projekt
by mìl být financován èásteènì z roz-
poètu obcí, z vìt�í èásti by mu k �ivotu
mìly pomoci granty a dotace. Dùle�i-
tým poèinem je i sestavení harmono-
gramu zajímavých kulturních akcí, a to
tak, aby se nekryly - co� se nyní dìje.
Na pøí�tím setkání starostù k projek-
tu Chmelovelo se budou projednávat
konkrétní postupy i trasy. Starostové
by mìli sebou na pøí�tí setkání vzít
i èlovìka, který by byl ochoten projekt
cyklostezek v obci prosazovat.

Bla�ena
Hu�ková
nám
chmelnice
a pivovary
závidí.
Zále�í, co
s nimi
udìláme my
sami.
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Pravovìrní ameriètí pivaøi vaøí pivo doma v gará�i

Èeský chmel
patøí k nejlep�ím

Piva? Nejvý� tøi...
n Sedmý schod mám na chalupì, øíká lounský sládek
LOUNY (rtl) - Sládek lounského pivovaru Petr Kozák si pøed èasem udì-
lal èas a provedl novináøe témìø celým provozem. Zvídaví reportéøi tak
vidìli varnu, spilku, le�ácké tanky i stáèení piva do láhví. Po prohlídce
zbyla chvíle na krátký rozhovor:

v hospodì nejvý� tøi. Jak øíkám - první
na �ízeò, druhé na chu� a tøetí, abych
nesedìl ve spoleènosti nasucho. Proto
mo�ná mohu dìlat sládka tak dlou-
ho.�
nHodnì cestujete - jak se èeská

piva li�í od tìch evropských?
�Evropská piva jsou hluboce pro-

kva�ená, chu�ovì ponìkud prázdná,
vìt�inou hodnì nasycená. By� to nì-
kdy bývají plnohodnotné le�áky, mí-
vají vìt�inou charakter lehèích piv.
U nás se piva vyrábìjí spí�e plnìj�í,
ménì prokva�ená. Kdy� se pak napije-
te, máte plnìj�í chu�ový vjem.�
n Je rozdíl mezi pivem ve skle-

nìné láhvi a v PET láhvi? Pravovìr-
ní pivaøi mìli zpoèátku k pivu plas-
tových láhvích výhrady...

�Mohu vás ujistit, �e do obou láhví
dáváme úplnì stejné pivo. Subjektivní
vjem, velice záva�ný pro vnímání chuti,
je ale rùzný. Pøi prvním pohledu mívají
k pivu v plastových láhvích nìkteøí pi-
vaøi averzi. Pravdou je, �e ve sklenìné
láhvi si pivo zachová pùvodní parame-
try déle - plast zatím není na úrovni,
aby pivo udr�el v po�adované kvalitì
pùl roku a déle.�
nMáte vy sám doma povìstný

sedmý schod?
�Doma ne, proto�e bydlím v panelo-

vém domì. Ale na chalupì ho samo-
zøejmì mám!�

Spilka lounského pivovaru. Tady se do ochlazené mladiny pøidají kvas-
nice a probìhne hlavní kva�ení - u �desítky� je to pìt a� deset dní.
Cukry se zde mìní na alkohol a oxid uhlièitý.
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Petr Kozák.


