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černá kronika

n    Dne 22. ledna se konala 
valná hromada Spolku ro-
dáků a přátel města Loun 
a okolí. Kdo byl zvolen do 
výboru spolku?

doc. Ing. Dr.  
Vladimír
Valter, 
DrSc., 

předseda Spolku rodáků 
a přátel města Loun 

„Předsedou  Spolku rodáků 
a přátel města Loun a okolí 
jsem byl zvolen právě já, 
prvním místopředsedou se 
stal Daniel Sklenka z lounské 
skupiny spolku a druhým mís-
topředsedou Jiří Šmíd z Prahy. 
Náš spolek má nyní celkem 161 
členů, z toho třicet lounských. 
Předesílám, že nejsme uzavře-
ná společnost a další přízniv-
ce Loun, zejména mladé lidi 
ve svém spolku velmi rádi 
uvítáme.“
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Hrůzná nehoda se štěstím... Minulý pátek dopoledne 
se u Března na Postoloprtsku uvolnily z přívěsu tahače obří cívky 
s kabely. Řidič se právě chtěl na výjezdu u Března napojit na 
hlavní tah z Prahy na Chomutov, když vjel do prohlubně v silnici. 
„Najel jsem do díry a úchyty, které držely náklad, to nevydržely,“ 
uvedl. Osm třítunových cívek se rozkutálelo napříč frekvento-
vanou silnicí do okolních polí. Velkým zázrakem však ostatní 
účastníky silničního provozu minuly. (red)
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n Nafta za 26 tisíc
LIBČEVES - Koštičtí policisté 

šetří krádež motorové nafty ze čtyř 
zaparkovaných nákladních vozidel 
v obci. Do 22. ledna neznámý zlo-
děj po vypáčení víček nádrží od-
čerpal celkem 1 220 litrů paliva 
v hodnotě 26 000 Kč.
n Přistiženi při činu

LOUNY - V  bývalých kasár-
nách u jedné ze starých budov 
demontovali dva muže ve věku 
31 a 18 let z Dobroměřic a Loun 
železo. Snažili se vybourat železné 

rámy, na kárce měli dva plechy, 
připravené do sběrných surovin. 
Za přestupek proti majetku jim 
byla uložena bloková pokuta.
n Ukradený autogen

BLAŽIM - Nezjištěný poberta 
překonal drátěný plot u vily. Ze 
dvora odcizil dvě autogenní láhve 
a 85 metrů pozinkovaných tru-
bek vzduchotechniky. Škoda činí 
20 000 korun. 
n Sypaly se přepravky

LOUNY - V pondělí 22. ledna 
odpoledne vyjížděli dopravní po-
licisté k nehodě nákladního auta 
Iveco s návěsem, které havaro-

valo na kruhovém objezdu poblíž 
prodejny Lidl. Pětadvacetiletý řidič 
vozidla nepřizpůsobil rychlost 
povaze zatáčky a nákladu, návěs 
se naklonil do strany a část se 
vysypala. Jednalo se o přepravky 
s pivem. Způsobená škoda na 
vozidle činí 300 000 korun, na 
zboží 20 000 Kč. 
n Nepohrdl psími konzervami

ŽATEC - Do bytu v Herbenově 
ulici vnikl poberta, který využil 
špatně dovřených dveří a chví-
le, kdy 59letá žena v bytě spala. 
Odcizil peněženku s hotovostí, 
mobilní telefon, dámskou bun-

du, různou kosmetiku, léky, ale 
i konzervy pro psy a další věci, 
vše v hodnotě přes šest tisíc 
korun. 
n Snadná kořist

MARKVAREC - Do domu v obci 
vnikl neznámý poberta. Z přilehlé 
stodoly a nezajištěné kotelny odci-
zil křovinořez a motorovou pilu, 
celkem za 26 400 Kč. 
n Neodklizený sníh

LOUNY - Většina občanů 
průběžně uklízela chodníky od 
sněhu. Pouze v jednom případě 
v Hilbertově ulici zjistili stráž-
níci neodklizený sníh. Ve firem-

ním domě se nikdo nenacházel. 
Po provedení fotodokumentace 
bude případ postoupen MÚ 
Louny. 
n Vloupání do bytů

PODBOŘANY, BRLOH 
- Ke vloupání do domu došlo 
27. ledna ráno z ulice Bedřicha 
Smetany v Podbořanech. Zloděj 
vnikl dovnitř sklepním oknem, 
ukradl peníze a utekl. Škoda činí 
29 500 Kč. Téhož dne využil ne-
přítomnosti majitelky v rodinném 
domě v Brlohu poberta, který po 
rozbití okna vnikl dovnitř. Při-
svojil si peněženku s hotovostí 

a vkladní knížku. Poškozené 
majitelce tak způsobil škodu za 
26 tisíc korun.
n Odjel i s botičkou

LOUNY - S botičkou odjel 
nákladní automobil z ulice SNP 
poté, co mu technický prostředek 
k zabránění odjezdu vozidla nasa-
dila z důvodu spáchání dopravní-
ho přestupku hlídka městských 
strážníků. Jednalo se o Mercedes 
s přívěsem. Odcizením botičky 
vznikla městské policii škoda za 
sedm tisíc korun. 

J. Střelcová, PČR Louny
M. Malý, MP Louny

LOUNY (toš) - Režisér ČT Josef 
Císařovský již delší dobu natáčí 
dokument Příběh jedné asanace 
- o bourání domů pod hradbami 
v Žižkově ulici a ve čtvrti Lázně. 
Před časem ho inspiroval Atlas 
památek Karla Kuči, v němž se 
uvádí, že zboření této městské 
čtvrti v Lounech patří k nejbru-
tálnějším asanacím, ke kterým 
v druhé polovině minulého sto-
letí došlo. Za vstřícný přístup dě-
kuje Císařovský Městskému úřadu 
Louny. Paní Daniele Klobásové 
a sběrateli pohlednic Jaroslavu 
Rychtaříkovi pak za zapůjčení 
cenných pohlednic.

„Hledám však další pamětníky, 
kteří zde žili. Zajímají mne nejen 
jejich vzpomínky, ale zejména 
fotografie, na nichž je zachycen 
původní vzhled lokality - napří-
klad, jak vypadal Havránkův sta-
tek a další zdejší usedlosti, či zda 
se mezi lidmi dochovala nějaká 
fotografie domu malíře pokojů 
Josefa Charváta,“ upozorňuje 
Josef Císařovský. 

Pokud máte na někoho typ, nebo 
můžete poskytnout k ofocení tyto 
vzácné materiály, telefonujte do 
redakce Svobodného hlasu na 
415 652 204, režisérovi vše rádi 
předáme.

Psí nešťastníci, kteří se dostali 
o Vánocích do rodin neuvážlivě, 
se v hojném počtu objeví v útulcích 
- a to během dvou až čtyř týdnů. 
Jejich nedobrovolní majitelé je 
v rámci anonymity nebo pofider-
ních představ, že se na venkově 
jejich psa spíše někdo ujme, 
zásadně vyhazují na vesnicích, 
odkud zvířata putují do útulku. 

„Po Vánocích máme v útulku 
22 psů. Nejvzácnější asi budou 
kavkazští ovčáci a argentinská 
doga. Ta k nám přišla až ze Zlína. 
Je velmi ostrá, tam se jí všude báli. 
Z větších plemen máme také světlé 
labradory,“ přibližuje situaci otec 
provozovatele, Jaroslav Kubalík. 
Nedávným přírůstkem byla pěti-
ce sotva odstavených štěňat - kří-

ženců. Zvířata zřejmě doplatila na 
to, že se v Ředhošti trhy tentokrát 
nekonaly. „Krabice se štěňaty a se 
žrádlem, přikrytá kusem záclony, 
se našla přímo u památného dubu. 
Telefonovala nám o tom místosta-
rostka Šárka Křepčíková,“ líčí pan 
Kubalík. 

Úplně jiný druh přírůstků na-
stává záhy po Silvestru - totiž psi, 
kteří se vyděsili petard. „Druhého 
ledna jsme přivezli takových pejs-
ků sedm. Ale pro ty si jejich ma-
jitelé přišli.“ Zvláštní psí sortou 
jsou tzv. gaučáci, zvířata, která 
člověk zařadil mezi členy rodiny 
a často jim nahrazuje odrostlé 
nebo nezdárné dítě. „Asi  pro 
tyhle gaučáky vybuduju extra 
kotec s polštářky a koberečkem. 

Pro ně je pobyt v útulku značně 
stresující. Možná byste mysleli, že 
takové pejsky jejich majitelé milují. 
Ale šeredně byste se spletli. Není to 
dlouho, co nějací majitelé rozmaz-
lené a zchoulostivělé zvíře opatřili 
cedulí se jménem a návodem, co 
jejich pejsáček papá a taky že rád 
jezdí autem, a přivázali ke hromo-
svodu!“ vypráví J. Kubalík.

Útulek slouží i pro kočky. Těch 
tu bylo ještě před Vánocemi sedm-
náct. Ale na Štědrý den nezbyla ani 
jediná. Zajímavé je, že narozdíl od 
psů se kočky do útulku nevracejí. 
„Také jsme tu měli fretku, albína. 
Ta už je v dobrých rukou. A nedáv-
no nám telefonovali z Brodce, že 
tam v přírodě volně běhá divoký 
klokan. Zajímavé, že se okamžitě 
objevilo několik lidí, kteří radili, jak 
klokana odchytit, čím ho krmit, jak 
ošetřovat. Ale nikdo, kdo by si ho 
vzal,“ říká provozovatel.

Psí útulek nemá sice štědré spon-

zory, ale má přátele, například žáky 
lounské ZŠ J.A. Komenského, kte-
ří pořádají pro opuštěná zvířata 
sbírky. „O Vánocích jsme měli před 
útulkem stromek, zdobený kostmi, 
šiškou salámu. A představte si, 
že tam dobří lidi postavili pytel 
s granulemi, objevilo se i několik 
konzerv. Kupodivu se z nadílky 
ani v této době nic neztratilo,“ 
neskrývá nadšení pan Kubalík. 
Některých zvířat se lidé ujmou do 
pěti dnů, některá jsou tu i měsíc, 
nejdéle tu byl pes tři měsíce. 

„Hodně nám pomáhá internet, 
kde jsou nabízená zvířata vyfocená. 
Za půl roku už stránky navštívilo 
13 500 lidí. Na základě fotografie 
za námi jeli zájemci až z Bratisla-
vy,“ uzavírá J. Kubalík. Pokud 
postrádáte psího společníka, jste 
zodpovědní a nebude vám vadit, že 
s ním musíte pravidelně chodit na 
procházky, prohlédněte si stránky 
www.utulek-jimlin.wz.cz.

Lounští, přihlaste do 
soutěže svou povídku

LOUNY - Městská knihovna 
Louny vyhlašuje 2. ročník lite-
rární soutěže Lounští lounským 
„Povídka 2007“. Soutěž je určena 
obyvatelům Loun nebo autorům, 
kteří mají k Lounům a okolí blízký 
vztah. Povídka má mít maximálně 
deset stran. Soutěž je vyhlášena ve 
věkových kategoriích: 6-10 let, 11-
15 let, 16-19 let, 20 a více let. Je 
anonymní - na přihlašovaných 
dílech nesmí být uvedeno jméno - 
to uveďte spolu s datem a místem 
narození a přesnou adresou byd-
liště zvlášť na listu, který povídku 
provází. Texty musí být napsané 
na stroji nebo počítači a v pěti 
papírových vyhotoveních a na 
disketě či CD zaslány na adresu: 
Městská knihovna Louny, anebo 
odevzdány v zalepené obálce 
u přepážky Městské knihovny 
Louny. Disketu nebo CD lze nahra-
dit posláním e-mailu s přílohou na 
adresu bahnerova@mkl.cz Uzá-
věrka soutěže je 15. května 2007. 
Přihlášené práce bude posuzovat 
odborná porota. Autoři vítězných 
prací budou odměněni, jejich 
práce publikovány v almanachu 
Lounští lounským 2007.

J. Vnouček, V. Pokorná, 
D. Bahnerová

(dokončení ze str. 1) 
Důkazní nouze nahrazovaná 

polopravdami - tak označil me-
tody obžaloby obhájce Thelena. 
Podle něj se u obžalovaného 
při domovní prohlídce nikdy 
nenašla dětská pornografie ani 
nic podobného a výpověď malé 
holky je nevěrohodná: „Nepo-
znala kameru, na kterou měla 
být natáčena. Také další chlapec 

chodil na doučování,“ argumen-
toval právní zástupce bývalého 
učitele. Navíc inicioval podání 
trestního oznámení na svědka 
obžaloby, který prý lhal. 

Soudní proces se protáhl i kvů-
li stížnosti Thelena ke krajskému 
soudu na podjatost samosoudce 
Petra Šilhana. Krajský soud ale 
stížnost zamítl. Mezi celkem 11 
doporučenými dopisy, které ob-

žalovaný soudu zaslal, byla také 
stížnost na státní zástupkyni - ta 
byla pokárána. Thelen si stěžoval 
i na „podivné vybíravé metody“ 
vyšetřovatele, který podle něj 
stále čelí kázeňskému trestu.    

Závěrečná řeč P. Thelena 
trvala skoro dvě a půl hodiny. 
V ní zpochybnil věrohodnost jak  
dívenky, tak její matky a otčíma. 
„Nikdy jsem s ní nebyl o samotě 
a na zadeček jí nesahal. Po vyučo-
vání, jen co zazvonilo, už spěchala 
na autobus...“ uváděl Thelen na 
adresu poškozené školáčky. I to, 
že od ní a její maminky zaznělo 
několik verzí místa a způsobu 
údajného natáčení na video, 
přičetl tomu, že si vše vymyslely. 
Za to, že ho děti, i byť mladší 
školačky, mají rády, prý nemůže. 
Stejně tak jako jeho svobodný 
stav ve 39 letech neznamená po-
tenciální nebezpečí sexuálního 
obtěžování nezletilých. 

„Mluvte k věci, už hodinu a půl 
mluvíte mimo, urážíte svědky 
i znalce,“ napomínal soudce The-
lena. Jeho výpověď uznal za napro-
sto nevěrohodnou. Jakmile Thelen 
dočetl poslední, pětadvacátou 
stránku své závěrečné řeči, sa-
mosoudce ohlásil pětiminutovou 
přestávku, po níž vyřkl rozsudek. 
„Soud uvažoval i o nepodmíně-
ném trestu, protože nemáte zájem 
své chování řešit!“ - komentoval 
verdikt JUDr. Šilhan. 

Petr Thelen se proti rozsudku na 
místě odvolal.

Obžalovaný se hájí, že kolem půl 
osmé ráno, kdy k nehodě došlo, 
byl oslněn vycházejícím sluncem. 
Soud vyžádal podrobnou meteo-
rologickou zprávu z toho rána. 
Bylo jasno, dva až osm stupňů pod 
nulou, vál čerstvý severozápadní 
vítr, na zemi kolem 12 centimetrů 
starého sněhu. 

V soudní síni vystoupil i znalec 
v oboru toxikologie Josef Holou-
bek: „Škoda, že nebyl odebrán 
vzorek krve, ten by jednoznačně 
ukázal, zda byl obžalovaný ovliv-
něn drogami. Moč je  nepřímým 
důkazem,“ uvedl. Na dotaz ža-

lobce ovšem zdůraznil, že vyso-
ká koncentrace metamfetaminu 
(20 mg/ml) ve vzorku moče 
hovoří pro velkou pravděpodob-
nost, že pervitin v krvi byl. „Tato 
droga může ovlivnit člověka tak, 
že začne podceňovat nebezpečí, 
problémy se vytratí,“ vysvětloval 
vliv omamné látky znalec.

To, že Cízler mohl být oslněn, 
připustil znalec pro obor dopra-
vy Tomáš Rozlivka. „Silnice je 
směrem na východ, takže slunce 
svítí proti těm co jedou na Prahu,“ 
uvedl u soudu. Prohlídka interiéru 
mikrobusu po havárii naznačila, 

že řidič Tranzitu ani jeho pasažéři 
nebyli připoutáni. „Oba vozy v do-
bě střetu měly rychlost 43 až 47 
kilometrů za hodinu. Srážce jed-
noznačně mohl zabránit Renault, 
pokud by byl ve svém pruhu,“ 
konstatoval Ing. Rozlivka s tím, 
že se v úseku jezdí devadesátkou 
a lze předpokládat, že oba řidiči 
reagovali brzděním. 

Během soudního líčení vy-
šly na povrch i dřívější vážné 
dopravní přestupky F. Cízlera. 
Několik vysokých pokut a zákaz 
řízení. „Vypovídá to o osobnosti 
obžalovaného, jakým je řidičem, 
nešlo o nic banálního, ale o zá-
važné věci,“ prohlásil státní 
zástupce, který se dožaduje  
spisů o dřívějších Cízlerových 
dopravních přestupcích. Hlav-
ní líčení trestní senát odročil na 
26. února.

Na letošní trh pracovních příleži-
tostí se dosud přihlásilo 26 firem, 
mezi nimi samozřejmě firmy IPS 
Alpha a Hitachi z průmyslové zóny 
Triangle a další zahraniční firmy 
z průmyslových zón Loun, Žatce 
a Podbořan a další. Zájemci si mo-
hou přímo se zástupci jednotlivých 
firem konkrétně pohovořit o tom, 
nakolik se jejich představy o svém 

budoucím uplatnění shodují s po-
žadavky, které klade firma na své 
budoucí zaměstnance co se týče 
kvalifikace, případné praxe a dal-
ších pracovních zkušeností.

Úřad práce v Lounech stále přijí-
má přihlášky dalších zaměstnava-
telů, kteří by se chtěli akce účastnit 
na tel. 415 634 150.

Marie Schmalzová, ÚP Louny   

Hledáte zaměstnance? Představte 
se na Trhu pracovních příležitostí       
LOUNY - Podrobnější informace o současných možnostech pra-
covního uplatnění ve firmách v našem okrese dá Trh pracovních 
příležitostí. Akci tradičně organizuje Úřad práce v Lounech 20. úno-
ra v Národním domě v Podbořanech od 10 do 14 hodin, 22. února 
v Lidovém domě v Žatci a 28. února v Domě kultury v Lounech od 
10 do 16 hodin.

Vzniká dokument o brutálním 
boření lounské čtvrti

Útulek je plný psů, kteří majitele omrzeli
n Pod peruckým dubem v krabici se choulilo pět vystrašených štěňat
JIMLÍN (r) - Právě v tomto období přestávají lidi bavit nepohodlné 
dárky. Roztomilá vánoční překvapení se převtělila v úmornou povin-
nost a tak se psí útulek Davida Kubalíka v Jimlíně slušně zazvěřil. 

Proti řidiči svědčí stopy i drog
n Byl jsem oslněn vycházejícím sluncem, tvrdí obžalovaný řidič
LOUNY (bal) – Jednatřicetiletý František Cízler stojí u lounského 
soudu kvůli loňské autonehodě u Libkovic na Podbořansku. Za-
hynul při ní 64letý řidič mikrobusu Ford Tranzit a šest pasažérů 
bylo zraněno. Tranzit, který vezl z Ruzyně do Karlových Varů ruské 
turisty, se srazil ve svém jízdním pruhu s protijedoucím Renaultem, 
který řídil právě Cízler. Proti němu svědčí navíc stopy marihuany či 
hašiše a hlavně pervitinu, které se zjistily v jeho moči.

LOUNSKO (pčr) - Sněžení 
minulý týden přineslo zejména ve 
středu vážné problémy mnohým 
řidičům na silnicích lounského 
okresu. Někteří se totiž vydali na 
kluzké a zasněžené komunikace 
s letními pneumatikami. Šoféři 
kamionové dopravy zase kompli-
kovali dopravu svojí bezohlednou 
jízdou. Na mnoha místech regionu 
byly kvůli nim ucpané silnice a tvo-
řily se dlouhé kolony, ve kterých 
byli řidiči uvězněni až několik 

hodin. Místy se zácpou neprobo-
joval ani posypový vůz. Naštěstí se 
ve středu 24. ledna při dopravních 
nehodách nikdo nezranil. Policisté 
zaznamenali celkem 20 nehod se 
škodou 481 000 korun. Nehod 
bylo daleko více, ale policistům 
nebyly hlášeny. Většinou šlo 
o drobné kolize, které skončily 
zmačkanými plechy.

Policisté nabádají řidiče, aby 
s letními pneumatikami do sněhu 
vůbec nevyjížděli!

Sněhová kalamita přinesla 
řadu drobných kolizí

D1!!!
+Foto Alla Balkovska

Učitel vyvázl s podmínkou

Nepravomocně odsouzený Petr Thelen - proti rozsudku se na 
místě  odvolal.


