
S novým rokem se otevřel nový obchod... 
V Lounech na rohu ulic České a Táboritů (proti železářství) 
se právě otevřela prodejna Tanatex. Najdete zde nepřeber-
né množství bytového textilu. Navíc se vám osobně věnuje 
majitelka, paní Taťana Kubecová, dříve Říhová, se svým 
manželem Michalem. 

Potřebujete záclony? Povlečení? Závěsy či potahovou látku? 
To jste tady správně. Ložnici vybavíte od matrací, prostěradel, 
přes povlečení, až po přikrývky, polštáře a polštářky všech ve-
likostí. Že nejsou v prodejně? Nevadí. „Objednáme, případně 
necháme zhotovit dle vašich přestav. Pak vám jen přijde SMS, 
že na vás zboží už čeká,“ říká majitelka. Do koupelny si můžete 
vybrat klasické ručníky, náročnější možná zvolí hit - osušku 
s bambusovým vláknem, která láká svou měkkostí. Stranou 
nezůstávají ani děti. V obchodě je dětský koutek. Pořídíte tu 
nejrůznější vybavení dětského pokoje od ložního prádla po 
pěnové figurky na zeď. Pokud právě zařizujete dům nebo 
byt a nevíte si rady s doplňky a jak vše barevně sladit, i v tom 
vám paní Kubecová ráda pomůže. Má osmiletou zkušenost 
při zařizování interiérů hotelů a restaurací. Do obchodu rády 
chodí nejen zákaznice, ale i pánové - mají totiž jistotu, že jim 
tu při výběru dobře poradí. (pa)
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 vzhůru do 
kulturního dění

Byla doba, kdy chyba v tisku stála místo metéra, 
korektora i redaktora. V jedné tiskárně při 

tištění pozvánek na kla-
dení věnců 8. května zaú-
řadoval šotek -nečistotou 
na štočku se osmička změnila na trojku. Neslavně 
dopadla sekretářka, která ve větě …socialistické 
soutěžení… nechtěně napsala „souležení“. Tehdy 
se muselo dávat pozor i při vylepování plakátů 
- nesměla se umístit pozvánka na stranickou 
schůzi do blízkosti cirkusového plakátu „Na-
vštivte náš zvěřinec“ anebo výzva: „Sbírejte 
prázdné makovice“. Někdy zasahovala cenzura 

až při prodeji novin - při jednom výročí VŘSR lidé 
v trafikách marně sháněli Rudé právo, protože 

akademický malíř Josef 
Peca namaloval ruského 
námořníka a po otočení 

novin vzhůru nohama na nás hleděl opičák 
s obojkem s hvězdou. 

I dnes jsou v knihách a novinách překlepy. Někte-
ré bývají zábavné - …dobré jídlo je pro gumárny… 
místo „pro gurmány“. Korunu všech překlepů dala 
věta o manželkách Karla IV., kde prý jeho první 
chotí nebyla Blanka z Valoa, nýbrž „z Valova“, 
z naší obce u Podbořan.                             Pavel Wolf

Pane Houdo, ta ohyzdná 
bouda, snad zbytky nějakého 
starého vagonu, stojí pod Dřeví-
čem dodnes. Co do ohyzdnosti jí 
zdatně konkurují vagónové cis-
terny, umístěné na betonových 
panelech mezi chmelnicemi, ve 
kterých mají chmelaři zásoby 
vody. Jsou to taková překvape-
ní, když se vydáte se Smilovic 
kolem svaté Markéty do Dolního 
Ročova, a na kraji lesa objevíte 
jednu takovou trochu rezivějící 
obludnou příšernost. A aby se 
devastace krajiny ještě prohlou-
bila, rádoby osvícení starostové 
vstřícně vítají větrné elektrárny, 
které mají stát na samých hrani-

cích přírodního parku, v krajině, 
kde z jedné vesnice do druhé je to 
coby kamenem dohodil. A pak 
uslyšíte, jak si myslivci stěžují, 
že nejsou žádní zajíci. 

„Má reht, příroda. Jak my k ní, 
tak ona k nám,“ říká můj známý. 
Ještě naši dědové se procházeli 
krajinou plnou políček, odděle-
ných mezemi, řadami kamenů 
vyvezených z pole, krajinou 
rybníčků a hájků, krajinou pro-
tkanou neskutečnou sítí stovek, 
tisíců polních cest, po kterých 
jste mohli každou vesnici obejít 
„za humny“ a ještě jste se moh-
li na každé křižovatce takových 
polních cest zastavit u křížku 

nebo mohutného stromu s la-
vičkou. Našim dětem předává-
me sjednocené družstevní lány, 
lemované škarpami nepořádků 
a plevelu, přerušované stožáry 
vysokého napětí, základnový-
mi stanicemi sítě mobilních 
telefonů, silnicemi, dálnicemi 
a průmyslovými zónami. Cesty 
kolem vesnic téměř neexistují, 
křížky až na výjimky jsou po-
ničené. 

Od Houdovy ochranářské 
studie nás dělí téměř čtyřicet let, 
přesto si do přírody necháváme 
postavit stále ohyzdnější věci. 
Připomeňme si Houdova slova 
třeba v těchto dnech, vždyť 
26. ledna slaví tento neúnavný 
ochranář přírody, rodák z Ro-
čova a čestný občan Loun 75. 
narozeniny.

David Hertl

n Na zahájení přijede i hejtman
LOUNY - Galerie XXL připravuje 

mezinárodní výstavu, která bude 
zahájena vernisáží 2. února v 18 ho-
din. Výstava Celé v bílém / Mezi muži 
Kathariny Karner (studentka malby 
atelieru Johany Kandl na Vídeňské 
Umělecko průmyslové škole) a Zbyň-
ka Havlína (absolvent Intermediální 
školy Milana Knížáka) je propojena 
do společného malířského koncep-
tu, který v sobě zahrnuje reflexy na 
svoje okolí, sny, domov, panenství či 
rituály. Vedle expresivních, většinou 
velkoformátových maleb, jsou zde vy-
stavené i objekty.

Při zahájení dojde k předání výtvar-
ného díla, které vzniklo na sympoziu 
Krajina Ústeckého kraje 2006, jež 
finančně podpořil také Krajský úřad 
Ústeckého kraje. Jako poděkování 
bude hejtmanovi Ústeckého kraje 
Jiřímu Šulcovi předáno darem dílo 
ze sympozia. 

Oč vlastně běží? Představte 
si, že dostanete do ruky patnáct 
šifer, každou jinou. Představte si, 
že je rozluštíte a zjistíte patnáct 
adres ve Starém městě nebo na 
Malé straně. A ještě si před-
stavte, že ta místa musíte mezi 
křivolakými uličkami nalézt. 
No a když se vám to podaří, na-
jdete strašidlo, kterému musíte 
dát správný kód od šifry a ono 
vám vydá bod jako potvrzení, 
že jste ho našli. A na to všechno 

máte dvě hodiny, kdo se zpozdí 
byť o pár sekund, je diskvalifi-
kován. 

Že to není lehké, vám dosvědčí 
každý účastník závodu i výsled-
ková listina, ze které je vidět, že 
jen dvě nebo tři nejlepší družstva 
(závodí se ve trojicích) stihnou 
rozluštit šifry a najít všechna 
svá strašidla. Protože se závodí 
ve třech věkových kategoriích, 
ne každé strašidlo, na které 
narazíte, je to vaše. 

No a jak to letos dopadlo? Naše 
družstvo Filip - Honza - Kuba 
skončili v nejstarší kategorii ve 
čtvrté desítce, čímž si oproti 
loňsku trochu pohoršili. Zato 
děvčata Bája, Křeček a Štěně 
z dívčího oddílu Luna dosáhla 
vysoko, když jako dvanáctá 
v soutěži byla druhým nejlepším 
mimopražským družstvem.

Kromě závodu skautských 
družstev již několik let souběž-
ně probíhá soutěž pro příchozí 
rodiče s dětmi, takže kdybyste 
třeba za rok nevěděli, co se 
sobotním odpolednem, vřele 
doporučuji vydat se na Kampu. 
Nebojte se - závod pro příchozí 
je bez šifer a lehčí. Ale kdy se 
vám poštěstí potkat na Kampě 
vodníka nebo v Rytířské ulici 
bezhlavého rytíře?

Praha plná strašidel patří mezi 
akce, kterých se náš oddíl rád 
účastní. Nejen, že kluci a holky 
poznají krásná zákoutí staré 
Prahy, ale musí prokázat logic-
ký úsudek, orientaci na mapě 
a hlavně týmovou práci. Osob-
ně věřím, že právě tyto vlastnosti 
uplatní ve svém budoucím životě 
a po letech rádi vzpomenou na 
pražská strašidla. 

No a když jsem u toho vzpomí-
nání - jestlipak víte, že na podzim 
oslaví skauting na Lounsku už 
devadesáté výročí činnosti? 
Věřím, že i Vy se budete mít na 
co těšit.

Franta Pošťák Pospíšil,
nejen za oddíl KON-TIKY

Motto: P. Marsh: Jednání 
člověka se liší od jednání zví-
řat tím, že jeho vliv na hmotný 
svět není omezen a ani vázán 
na jakoukoliv rovnováhu.

Již přes milion let jsou zvířata 
středem zájmu člověka. Zpočát-
ku se jednalo o nutný zdroj obži-
vy, který lidem zajišťoval přežití. 
Postupem civilizace člověka se 
však tento lov změnil v lovec-
kou kratochvíli. Za oběť padly 
nejenom jedinci početných 
druhů zvířat, ale i druhy v té 
době již vzácné. Ani takovýto 
lov by však pravděpodobně 
většinu druhů zvířat vážně ne-

ohrozil. Největší nebezpečí pro 
volně žijící zvířata nastalo až 
v posledních 200 letech vlivem 
ohromné populační exploze 
a průmyslovým civilizačním 
tlakem. V mnoha případech tak 
byla narušena rovnováha, což 
negativně ovlivnilo množství 
volně žijících druhů zvířat.

Varující je v tomto směru např. 
vyhubení holuba stěhovavého, 
papouška karolinského, alky 
velké, vakovlka psohlavého 
a jiných. U dalších mnoha dru-
hů pak došlo k tak drastickému 
snížení populace, že některé 
druhy byly zachráněny skutečně 
v hodině dvanácté.

Zasloužily se o to nejenom 
mezinárodní úmluvy (Ram-
sarská, Washingtonská, Bon-
ská, Bernská), ale i zákony 
a vyhlášky jednotlivých států. 

U nás je to např. vyhláška Čes-
ké národní rady č. 114/1992 Sb. 
o ochraně volně žijících živoči-
chů. Pomoci by měly i Červené 
knihy vzácných a ohrožených 
druhů rostlin a živočichů. Se 
vzácnými a ohroženými druhy 
živočichů se můžeme setkat 
i v okrese Louny. Je však nutno 
si uvědomit, že ochrana určitého 
druhu je vyhlášena v závislosti 
na jeho výskytu v širším areálu. 
Proto se může stát, že některý 
chráněný druh je na některé 
menší lokalitě poměrně hojný, 
ale na dalších místech může 
úplně chybět. To je na Lounsku 

např. případ skokana skřehota-
vého. Tragédie pak může nastat, 
kdy je narušena lokalita a dosud 
relativně početným výskytem, 
což může ovlivnit populaci 
v širším měřítku.

Postupně proto budeme 
čtenáře našeho časopisu 
seznamovat s jednotlivými 
vzácnými a ohroženými druhy 
živočichů, se kterými se na na-
šem okrese můžeme stále ještě 
setkat. Všechny tyto druhy jsou 
uvedeny v seznamu vyhlášky č. 
114/1992 Sb. nebo v Červených 
knihách vzácných a ohrožených 
druhů.

Povinností nás všech by pak 
mělo být chránit tyto druhy 
a zajišťovat jejich zdárnou re-
produkci tím, že budeme chránit 
i jejich přirozené prostředí.

Herbert Tichý
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n Syčák Váša si „fyzicky zabásní“
LOUNY - „Fyzického básníka“ 

Petra Vášu pozvalo Vrchlického 
divadlo na středu 7. února do další 
části pravidelného cyklu folkových 
večerů. Brněnský hudebník, perfor-
mer a básník se projektu „fyzického 
básnictví“ věnuje již dlouhá léta. Po 
letech sólového vystupování založil 
hudební skupinu Ty Syčáci (1999), se 
kterou zatím vydal čtyři alba, poslední 
Lišák je lišák (2005). V současnosti je 
zaměstnán sólovým „opusem v trans-
-latině“ Tomvansong a přípravou 
audiovizuálního Manifestu fyzické-
ho básnictví k patnáctiletému výročí 
vzniku tohoto žánru. Váša představí 
svůj staronový sólový program, který 
má být průřezem celých patnácti let 
jeho tvorby. Svým fyzickým bás-
nictvím autor ve své době zdaleka 
předstihl dnes „do módy“ přicháze-
jící fenomén slam poetry. 
n Vstupte do žateckého divadla

ŽATEC - Ve čtvrtek 8. února 
uvede Městské Divadlo Žatec jednu 
z nejúspěšnějších komedií slavného 
autora Neila Simona, nazvanou 
jednoduše „Vstupte!“. V hlavních 
rolích se představí Petr Nárožný, 
Ladislav Mrkvička, Jan Čenský a Li-
buše Švormová. Komedie pojednává 
o nekončících patáliích dvou klaunů 
na penzi, kteří se mají po jedenácti 
letech opět sejít a pro televizi natočit 
nejzdařilejší číslo. Staří páni se ne-
mohou dohodnout a vůbec není jisté, 
jak to s oběma tvrdohlavci nakonec 
dopadne. Úsměvná komedie začíná 
v 19:30 hodin.  

n Louny potěší špičky evropské-
ho jazzu

LOUNY - Nejlepší polská kapela 
roku 2005 a jedno z nejzajímavějších 
trií jazzové Evropy se ukáže v Lou-
nech. Trojice Oles & Jörgensmann 
& Oles zavítá v rámci českého turné 
do kavárny Vrchlického divadla ve 
čtvrtek 8. února. Ústřední postavou 
kapely je veterán evropské jazzové 
avantgardy 70. let, Theo Jorgens-
mann. Spolu s polskými bratry Ole-
šovými - kontrabasistou Marcinem 
a bubeníkem Bartlomiejem nahráli 
již i dvě úspěšná CD Miniatures 
(2004) a Directions (2005). „Přes 
některé dramatičtější pasáže má hud-
ba tria klidnou, leckdy až meditativní 
náladu. Rytmické, často až folklórně 
melodické figury Marcinovy basy a je-
ho sóla připomínají, že posloucháme 
jednoho z nejzajímavějších jazzmanů 
dneška,“ dosvědčil Vl. Kouřil v časo-
pisu His Voice, že lounské příznivce 
dobrého jazzu čeká na začátku února 
luxusní zážitek. 
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K živočichům, na jejichž existenci se nejvíce podepisuje 
znečištěné životní prostředí, patří všichni obojživelníci.

Ještě s námi žijí...
n Vzácní a ohrožení živočichové na Lounsku 
Ornitolog a přírodovědec, dopisovatel Herbert Tichý sepsal 
pozoruhodný seriál o vzácných živočiších našeho okresu. 
Jsme rádi, že právě naši čtenáři se s jeho dlouholetým úsilím 
mohou seznámit jako první.
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Dolní Ročov - z dob, kdy se ještě krajinou dalo chodit a chodilo… 

Čtyřicet let poté
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Nelze trpět praxi, kdy se do přírody staví sebeohyzdnější bouda 
- tak nějak to v lednu 1968 napsal Josef Houda v úvodu útlé knížky 
„Džbán - ochranářská studie“. Kdo se projde tím nádherným 
kusem přírody mezi Žatcem, Louny, Slaným, Kladnem a Rakov-
níkem, pochopí, že za ta léta se moc nezměnilo. 

Po delším bloudění pražskými uličkami dívky dekódovaly 
„svoji“ Bílou paní.

Soutěž mezi křivolakými 
pražskými uličkami 
n Bája, Křeček a Štěně excelentně luští šifry a hledají strašidla 
Leden bývá ve znamení předsevzetí. I naši skauti měli jedno. 
Týkalo se akce Praha plná strašidel, kterou pořádají déle než 
čtvrt století skauti ze střediska Arcus, Praha 2. No a to předse-
vzetí? Mezi dvěmi stovkami hlídek uspět co nejlépe.

Cenzura a překlepy 


