
Třicetiletý Jan Kozler, otec 
ročního syna Adama a manžel, je 
duchovním Církve československé 
husitské. Do vojska vstoupil v roce 
2000 a od loňského října vykonává 
funkci hlavního kaplana Armády 
České republiky. 

Duchovní služba v armádě je vo-
jenská složka. „Funguje bezmála 

deset let a tuto instituci armáda si 
samá tvoří. Vojenští kaplani jsou 
její pevnou součástí,“ vysvětlil 
mladý podplukovník. Po maturitě 
na gymnáziu Jan Kozler studoval 
na Husitské teologické fakultě 
Univerzity Karlovy. Po promoci 
a kněžském svěcení nastoupil po 
základní vojenské službě už v roce 

2001 jako kaplan Hradní stráže.
Práce vojenského kaplana je 

postavena na ekumenickém roz-
měru a liší se od činnosti faráře. „V 
civilním životě kněz zodpovídá za 
svou farnost. Za skupinu věřících, 
kteří chodí do kostela. Vojenský 
kaplan neočekává primární úctu 
za to, že je duchovní, ale musí si 
nejprve s vojáky vytvořit normální 
lidský vztah kolegy a kamaráda,“ 
popsal svou službu Jan Kozler.

Jak říká, nemá před sebou pou-
ze věřící lidi – naopak. 
„Přicházíme k vojákům 
s dispozicí svého času, 
své chuti věnovat se 
jejich starostem a rados-
tem a nemusí to být nut-
ně na náboženské bázi. 
Přestože nelze zapřít, že 
vojenský kaplan je vždy 
hluboce věřící křesťan,“ 
soudí J. Kozler. 

Duchovní služba v ar-
mádě je časově omezená, 
aby nedošlo k profesní 
slepotě, kterou Kozler 
označil jako „zelenání 
mozku“. On v armádě 
ještě metr nestříhá. 
„Bratři mě navrhli, 
abych vykonával funkci 

hlavního kaplana po Tomáši 
Holubovi, průkopníku duchovní 
služby u armády. Pro mě je to vel-
ká změna a zkušenost. Tuto funkci 
je možno vykonávat dvakrát čtyři 
roky, takže mě ještě čeká čtyř nebo 
osmiletá kariéra hlavního kapla-
na,“ vysvětluje.

Irák byla jeho první zahraniční 
mise a první zkušenost s pouští. 
„Možná díky méně atraktivnímu 
okolí se člověk více setkává sám se 
sebou. Ne vždy je to setkání pří-
jemné, ale určitě nutné. Při misi 
v Kosovu bylo mým úkolem mimo 
jiné zajišťovat určitou komunika-
ci mezi muslimy z řad kosovských 
Albánců a pravoslavnými Srby,“ 
vzpomínal lounský host. 

Jeho pracovní den začíná jako 
každému vojákovi: „Nesedíme 
v kanceláři. Jdeme na cvičení, 
přípravu a další činnosti. Kaplan 
musí patřit do rodiny, znát jednot-
ku, znát každého vojáka.“ 

Paní Věra Hnilicová vážila cestu 
z Peruce, aby se s Janem Kozlerem 
znovu setkala. Poznala ho v Pra-
ze při návštěvě Arcibiskupského 
paláce. Udělal na ni velký dojem 
a jsou spolu i vyfoceni. Nyní 
přijela do Loun, aby jí fotografii 
podepsal.

“V pondělí 26. února uplynu-
la lhůta, během níž mohly být 
podány námitky proti udělení 
registrace. Do té doby nikdo ná-
mitku nepodal, a ČR tak dostala 
další chráněné zeměpisné ozna-
čení. Oficiálně bude označení 
uděleno publikací v Úředním 
věstníku na základě nařízení 
Evropské komise,“ řekl mluvčí 

zastoupení Jan Vytopil.
Komise uděluje ochranné 

známky „chráněné označení 
původu“ (PDO) a „chráněné 
zeměpisné označení“ (PGI). Prv-
ní známka, kterou dostal Žatecký 
chmel, je přísnější, to znamená, 
že všechny prvky podílející se na 
produktu musí pocházet z dané 
oblasti za použití uznávaného 

know-how. V druhém případě 
stačí, když v dané oblasti pro-
bíhá aspoň jedna důležitá fáze 
výroby, zpracování či přípravy 
výrobku.

Žádost o toto označení po-
dal v roce 2004 Svaz pěstitelů 
chmele ČR, příprava na žádost 
a jednání s Evropskou Komisí 
a Úřadem pro průmyslové 
vlastnictví trvala již od počátku 
roku 2002. Označení se týká 
jemného aromatického chmele 

(všech registrovaných klonů Ža-
teckého poloraného červeňáku) 
z Žatecké chmelařské oblasti. 
V rámci Evropské Unie se jedná 
o první udělené označení týkají-
cí se chmele a o jedno z prvních 
označení udělené českému země-
dělskému nebo potravinářskému 
výrobku.

Publikace v Úředním věstníku 
Evropské Komise se podle Úřa-
du pro průmyslové vlastnictví dá 
očekávat během tří měsíců.

Strašidel se nebojíme…Dětem školní družiny T. G. 
Masaryka v Podbořanech se v družině tak líbí, že se tam rozhodly 
i spát. V duchu hesla „Strašidel se nebojíme“ se jich v pátek večer 
sešla celá čtyřicítka, aby spolu s vychovatelkami strávily noc plnou 
dobrodružství. Vyprávěním strašidelných příběhů počínaje, přes 
hry na zahradě, táborák a stezkou odvahy konče. Na noc byly děti 
dobře vybavené. Na zub si přinesly nejen kartáček, ale i nějaké 
dobroty, k překonání stesku po rodičích jim posloužila oblíbená 
hračka, starším přehrávače. Některé děti si přinesly výbavu, jako 
kdyby v družině měly spát týden. Všem se s láskou věnovaly paní 
vychovatelky Reindlová, Hubková a Čadová, které si celou věc také 
vymyslely. Školní družina T. G. Masaryka není jen „hlídárna dětí“, 
jak si mnozí o družinách myslí, ale opravdové školské zařízení, 
které se podílí na výchově i na vzdělávání. Podle ohlasů by děti 
v družině nejraději spaly každý týden.                                            (šdm)
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stručně z obcí stručně z měst
n SVÁTEČNÍ JARMARK na 

bílou sobotu 7. dubna chystá 
město Žatec. Na náměstí Svo-
body se představí chovatelé, 
děti z mateřských škol, místní 
kulturní soubory, řemeslníci. 
Odehrát se má i pokus o svě-
tový rekord v jedné z kuriozit, 
již zatím pořadatelé tají. 
n ZASTUPITELÉ MĚSTA 

Blšany zřídili Komisi životního 
prostředí. Předsedou komise 
zvolili Petra Bukáčka a členy 
Milana Kotrce, Štefana Škula-
víka a Milana Berku. Současně 
byla ukončena činnost stavební 
komise.
n PĚT TISÍC korun dostal 

klub CK Lukas Frames Blšany 
od Města Blšany. „Po dosaže-
ných výsledcích a plnění roz-
počtu se rozhodne o dalším 
příspěvku,“ uvedl starosta 
města Josef Pešek. Dále bl-
šanští zastupitelé schválili 
1.000 Kč pro místní organiza-
ci chovatelů drobného hospo-
dářského zvířectva a 3.000 Kč 
pro podbořanskou organizaci 
tělesně postižených.
n RADA MĚSTA Podbořany 

schválila pronájem stánku na 
koupališti za období od 1.6. 
do 31. srpna 2007. Stanovila 
rovněž ceny vstupného na 
40 Kč pro dospělé a 20 Kč pro 
děti, invalidy a starší 65 let. 
Po 16. hodině bude vstupné 
poloviční.
n MĚSTSKÝ ÚŘAD Louny 

vypracoval zprávu o stížnos-
tech za minulý rok a o jejich 
vyřizování včetně kontroly 
lhůt a postupů. MÚ přijal 
celkem 63 stížností, z toho 16 
bylo shledáno odůvodněnými. 
Na práci úředníků byly podány 
stížnosti tři a byly vyhodnoceny 
jako nedůvodné.

n NA ZÁMKU v Krásném Dvoře 
tento tok opravují krovy. S opravou 
se začalo vloni, letos se pokračuje, 
řekl kastelán krásnodvorského 
zámku Petr Šesták. Rekonstrukce 
střešních krytin stane celkem 1,2 
milionu korun. Na žádné další 
opravy nejsou peníze.
n OBEC ČERNČICE uvažuje 

o převodu kostela sv. Vavřince do 
majetku obce. Rada obce zjišťuje 
podmínky případného převodu 
kostela římskokatolické církve 
(projektová dokumentace na 
rekonstrukci a náklady na vlastní 
rekonstrukci) a možnost získání 
dotací.
n ROZPOČET OBCE Blšany 

u Loun se skládá jednak z výdajů 
neoddiskutovatelných, které činí 
2.240.000 korun a jednak z výda-
jů předpokládaných – 37.040.000 
Kč. Stejně tak očekávané příjmy 
jsou ve výši 4.728.000, kdežto 
další předpokládané příjmy 
43.965.000 korun. Skutečná 
výše vynaložených a přijatých 
prostředků závisí na přiznání 
dotací v tomto roce. 
n  BROKOVÁ STŘELNICE 

pro skeet v Jablonci u Libčevsi 
v sobotu 7. dubna otevírá sezónu 
2007. Na programu je dvakrát lo-
vecké kolo. Prezentace účastníků 
závodů začne od 8 hodin. V pátek 
6. dubna od 16 hodin proběhne 
trénink.  
n  FOTBALISTÉ SOKOLA 

Panenský Týnec mají své interne-
tové stránky: http://sokolpanen-
skytynec.wbs.cz. Také základní 
škola v Panenském Týnci má 
nové  internetové stránky: http:
//www.zspt.cz. 
n ŽENY A dívky z Libčevse, 

pokud chcete udělat něco pro 
sebe a svoji postavu, jste vítány 
každé pondělí a středu od 18 
hodin v tělocvičně v Libčevsi čp. 
8 (přízemí bývalého MNV).
n  NÁBOR ZAČÍNAJÍCÍCH 

fotbalistů pořádá 5. dubna od 16 
hodin SK Cítoliby. Na novějším 
fotbalovém hřišti v Cítolibech 
čekají na děti ve věku 5 - 14 let. 
„Předpokládáme založení oddílu 
přípravky. Starší děti budou zařa-
zeni do oddílu starších žáků,“ zvou 
trenéři Petr Koten a Petr Novák.

Žatecký chmel získal evropskou ochrannou známku
V rámci EU jde o jedno z prvních označení udělené českému zemědělskému výrobku

Alergo provádí slavnostní 
šerpování

ŽATEC (zmš) - Slavnostní šerpování školáků je už několik let neza-
pomenutelnou událostí pro děti mateřské školy Alergo. To letošní 
se koná ve čtvrtek 29. března od 16 hodin.

Maximálně dvakrát čtyři roky, a dost 
Vojenský kaplan je především kolega, každého vojáka musí znát

Ausbuherův Fan Club uspořádal 
pátý Cyklistický ples 

PODBOŘANY (sih) - Jedním z posledních plesů sezóny v Podbořa-
nech byl březnový Cyklistický ples. Již pátý rok ho tradičně pořádá 
Fan Club Kamila Ausbuhera, reprezentanta v cyklokrosu. Tradiční 
byl i program. Na začátku vystoupení malých mažoretek a disco 
tanečnic pod vedením učitelky Kateřiny Soldátkové. Následovala 
módní přehlídka dívek ze Středního odborného učiliště, ukázka 
latinskoamerických tanců profesionálních tanečníků a jako každý 
rok i půlnoční překvapení ve formě striptýzu. 

Zajímavost letošní zimy
Dne 7. března s hejnkem hřivná-

čů přiletěl bělohlavý albín. Týden 
společně hřadovali na televizní 
anténě panelového domu na Tyr-
šově sídlišti nad křižovatkou ulice 
Mánesovy a Fučíkovy. Po týdnu 
páření (zobáčkování a kopulaci) se 
rozlétávali na hnízdiště – soliterní 
stromy, lípy a kaštany, v sídlišti. 

Koncem měsíce března a hlavně 
v měsíci dubnu se pokusím s pa-
nem Milanem Dočekalem, který 
se k mému pozorování přidal, 
zjistit, zda albín zahnízdil. Bude 
to vyžadovat usilovné pozorování 
a pátrání. Je však pravděpodobné, 
že bude izolován a že nezahnízdí. 
Snad se nám podaří jej uhlídat 
a vypátrat.                     Josef Houda

Milan Parnahaj nenechal žáky tápat… Ve čtvr-
tek odpoledne se postoloprtským kinem ozývaly rockové skladby 
z 90. let dvacátého století. Čas strávený žáky 6. až 9. ročníku 
v prostředí karlovarských hudebníků Milana Parnahaje a Josefa 
Šlika utekl jako voda. Muzikanti školáky již znají, seznamovali 
je s historií světového a českého rocku. S tímto programem však 
přijeli poprvé. Během stoky informací o 90. letech v rockové hudbě 
se školáci mohli také zaposlouchat do rytmů Prodigy, Green Day, 
Rammsteinu či Oasis. Kdo zná modly rockové hudby, jako byl Kurt 
Cobain anebo Alannis Morisset, jen přikyvoval, kdo neznal, byl 
nadmíru poučen. „Nejdůležitější je výrazná elektronická kytara, 
bicí, energický basový spodek, harmonie kláves a samozřejmě 
zpěv,“ uvedl Parnahaj. Nechyběl metal od Metalicy, nejprodá-
vanější heavy metalové skupiny 90. let, ale ani mluvené slovo, 
neboli rap – v provedení jednoho z posluchačů, kterého vyzval na 
scénu bývalý kantor Mgr. Parnahaj (mimochodem také kytarista 
a zpěvák skupiny Samanta koks). O tom, že u muzikantů image 
stejně důležitá jako inteligence, si moderátor popovídal s Eliškou 
Krajníkovou z 9.B. „V roce 1992 se rockové koncerty přesunuly 
z velkých sportovních hal do malých sálů, jako ten váš. Používala 
se akustická kytara, která rock z bouřlivých tónů přenesla do uhla-
zeného tichého tempa,“ vysvětlil a předvedl Milan. (bal)

Lounská policie slaví 
patnáctiny

V lednu 1992 schválili lounští zastupitelé zřízení Městské policie 
Louny. Její ředitel Zdeněk Valeš pohovořil o historii sboru, o vyba-
vení strážnice a zabezpečení chodu policie. Poděkoval zástupcům 
města za spolupráci a Zdeňku Jirkovskému za vedení výcviku sebe-
obrany, Zdeňku  Náchodskému za pomoc při výcviku sebeobrany 
a Václavu Beránkovi, který se na výcviku rovněž podílel. 

Minutou ticha uctili přítomní památku Rudolfa Šianského, který 
do roku 1993 vedl odborný výcvik sebeobrany a v prosinci toho 
roku tragicky zemřel při autonehodě, stejně jako tragicky zesnulých 
strážníků Jiřího Fišáka a Jiřího Bělohoubka, kteří zahynuli mimo 
výkon služby. Na závěr ředitel Městské policie Louny poděkoval 
všem strážníkům za jejich  práci a přístup k ní, ale také Sabině 
Duškové, pracovnici sekretariátu městské policie, Marii Šochové 
a Věře Spurné, kterým vděčí za pořádek na strážnici. 

Na snímku pamětní list z rukou Zdeňka Valeše přebírá strážník 
Vladimír Švarcbach (vpravo). Vrchní šéf městské policie, starosta 
města Jan Kerner, pak pozval strážníky na společnou večeři. (mp)

Samozřejmostí bylo losování 
tomboly o atraktivní ceny. Nej-
šťastnější návštěvnicí plesu byla 
jistě paní, která přišla doprovo-
dit dceru na taneční vystoupení 
a odcházela domů s plazmovou 
televizí. 

Fan Club Kamila Ausbuhera je 
znám již několik let především 

tím, že Kamila doprovázejí na 
všechny důležité závody ve svých 
typických kloboucích a s řehtačka-
mi. Pravidelně se v Podbořanech 
jezdí závod domácího poháru 
a ples je tečkou na konec sezóny. 
Kamil Ausbuher je juniorský mistr 
světa i mistr republiky, který žije 
a trénuje v Belgii.
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Polonézou, která je uvede na 
parket kulturního domu Moskva, 
se představí rodičům, prarodičům 
a známým. Šerpy, kterými budou 
dekorováni svými učitelkami, vždy 
ještě umocní pocit, že už pomalu 
končí období předškolního věku, 
které je posouvá o krok dál – do 
školních lavic. 

Připraven je také bohatý kulturní 
program se spoustou písniček a ta-
nečků, ale také s hostem odpoled-
ne, kterým je známá zpěvačka 
a moderátorka Inka Rybářová. 

Veselé skotačení, soutěže, písničky 
a tanečky uzavřou čtvrteční večer.

Páteční večer 30. března od 20 
hodin bude naopak patřit těm 
velkým. Rodičům, prarodičům 
a známým. O příjemný zážitek 
se budou snažit Lochness a Trio 
Band. Připraveno je také půlnoč-
ní překvapení, bohatá tombola, 
pánská volenka.

Na čtvrteční Dětský ples a na 
páteční sedmý Společenský večer 
všech dobrých přátel MŠ Alergo 
zvou zaměstnanci školky.
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ŽATEC, BRUSEL (zr) -  Žateckému chmelu bylo uděleno chrá-
něné označení původu. Oznámilo to v minulých dnech Stálé 
zastoupení ČR při Evropské unii.  
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LOUNY (bal) – Zhruba dvě desítky posluchačů přilákal minulé úterý 
večer do sálku lounské městské knihovny hlavní kaplan Armády ČR, 
podplukovník Jan Kozler. Hovořil o službě vojenského duchovního 
i o své účasti na zahraničních misích v Iráku a Kosově. 

V lounské knihovně besedoval hlavní kaplan Armády ČR Jan Kozler.
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Město se odvolalo 
POSTOLOPRTY (r) – Posto-

loprtská radnice se odvolala proti 
rozhodnutí Finančního úřadu 
Louny o vrácení 9 milionů korun. 
Jde o dotaci 4,5 mln přidělenou 
před lety na zasíťování pozemku 
pro stavbu bytových domů plus 
stejně vysoké penále. Město po-
zemky zasítilo, postavilo však jen 
30 bytů z předpokládaných 90. 
„Také jsme odeslali na Minister-
stvo financí dopis, kde vysvětlu-
jeme, že se stále snažíme zbytek 
podmínek splnit,“ řekl místosta-
rosta V. Bernard. Městský úřad 
doufá v přehodnocení závěru FÚ.


