
Sokolové zajíčky našli... O Bílou sobotu se kolem třetí 
hodiny odpolední scházely na peruckém hřišti děti, aby se vydaly 
hledat velikonočního zajíčka. Akci pro ně připravil místní Sokol. 
Dětí se sešlo téměř 60 a po uvítání ihned začaly plnit úkoly, které 
jim zadávaly členky oddílu cvičení rodičů s dětmi. Po procházce 
kolem celé Peruce a splnění všech šesti úkolů zakončily své hledání 
v parku pod peruckým muzeem. Tam na ně čekali čokoládoví zajíčci, 
rozvěšeni na barevných fáborech po stromech. Hledání i počasí se 
vydařilo a všichni se spokojeni rozcházeli domů s pamětním listem 
a sladkou odměnou. Na snímku malý Vašík odříkává velikonoční 
koledu.  (Miroslav Blažek)
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černá kronika

n    Proč se lounské zastupi-
telstvo tak obtížně dohaduje 
půl roku po volbách?

Michael 
Straka 
(zastupitel 
města Louny 
za Stranu 
zdravého 
rozumu)

„Předně se domnívám, že 
by pan starosta Kerner měl 
přehodnotit své vyjadřování 
v médiích, které není zrovna 
přesné a objektivní. Volbu 
devátého radního navrhla 
na program mimořádného 
jednání zastupitelstva ODS, 
žádného kandidáta ovšem 
nenavrhla! Bohužel situace 
je taková, že ODS využívala 
neustále jakýchsi „slabých 
chvilek“ některých zastupitelů 
za KSČM a ve své podstatě pan 
Jaroslav Starý (lídr kandidát-
ky) je už v klubu ODS. Toho 
také ODS několikráte, zřej-
mě protislužbou, navrhovala 
za člena Rady města. Také se 
nám nelíbila komunikace 
s představiteli ODS. Ve své 
podstatě ODS trvá na tom, že 
o ničem již vyjednávat nebude 
a neustále lpí na svých předsta-
vách o orgánech města (takto 
se několikrát vyjádřil starosta 
Jan Kerner). Monopol ODS 
v Lounech skončil, chápu, že 
to je pro některé členy složité 
a trochu bolestivé. Uvítali 
bychom proto, aby ODS také 
něco konstruktivního navrhla, 
což se zatím nestalo. Ochota 
zastupitelů za ČSSD, Unii pro 
sport a zdraví, Stranu zdravé-
ho rozumu a KSČM naslou-
chat těmto návrhům je veliká. 
Zřejmě půjde o kompromis 
napříč politickým spektrem, 
jiná možnost v situaci 15:15 
není možná.“
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(dokončení ze str. 1)
Araukarit, který má být na Zele-

ném náměstí umístěn, je 1,85 me-
tru vysoký, má zhruba půlmetrový 
průměr. Pochází z pískovny Velká 
Černoc, jeho stáří lze odhadovat 
na zhruba 20 milionů let a jedná 
se o prokřemenělé dřevo třetihor-
ního stromu. 

Minulou středu se za majitelem 
vypravili lounský místostarosta 
a vedoucí odboru místního hos-
podářství Miloslava Kalivodová, 
aby se na přepravě kamenného 
kmene dohodli. „Araukarit má 
být přestěhován do Loun ještě 
v dubnu a umístěn v areálu Tech-

nické správy,“ uvádí tajemnice 
Renáta  Čapková. „Mohlo by se 
jednat o kmen, jehož část v mu-
zeu araukaritů máme. Rozhodně 
nebude problém určit, o jaký druh 
stromu se jednalo, bude –li o to mít 
město Louny zájem,“ nabízí MU-
Dr. Zasadil, který právě připra-
vuje expozici muzea araukaritů 
pro novou sezónu. Pro veřejnost 
bude otevřena od 1. května a ob-
divovatelé se mohou těšit na 273 
exponátů, některé zcela nové.

„Vytipovaný exponát jsem na 
vlastní oči neviděl,“ říká kurátor 
Oblastního muzea v Lounech, 
geolog Antonín Hluštík: „ale 

pokud znám situaci v černocké 
pískovně a materiál tohoto druhu 
odtud pocházející, mám obavu, 
že nejde o příliš trvanlivou fosílii. 
Může se stát, že po několika deseti-
letích působení ovzduší a případně 
i vody z kašny v tomto kusu nikdo 
zkřemenělý kmen již nepozná. 
Na vině je zrnitost základní 
písčité horniny a poměrně slabé 
prokřemenění původní dřevní 
hmoty; je nesrovnatelně méně 
trvanlivé, než je tomu u stejných 
fosílií permokarbonského stáří, 
kdy hlavní fosilizační hmotou byl 
chalcedon a další velmi odolné 
odrůdy křemene.“

n Havaroval s kluzákem
RANÁ U LOUN - V pátek 13. 

dubna po 14. hodině se na vrchu 
zřítil muž s padákem. 52letý ci-
zinec havaroval krátce po startu. 
Zraněný byl vrtulníkem přepraven 
do Ústřední vojenské nemocnice 
v Praze Střešovicích. Technik 
letecké asociace uvedl, že spadlý 
kluzák byl v pořádku, bez cizího 
poškození. Všechny doklady 
k létání měl pilot u sebe. Případ 
šetří policie.
n Požár sušárny chmele

ŽELEČ - V neděli 15. dubna 
odpoledne vypukl v objektu 
sušárny chmele požár. Na místě 
zasahovali hasiči ze Žatce, kteří 
zatím neprokázali cizí zavinění. 
K vzniklé škodě se majitel dosud 
nevyjádřil.
n Whisky na cestu do basy

LOUNY - V úterý 10. dubna 
odpoledne se vydal do lounské 
Billy pro alkohol 46letý poberta 
z Lounska. Vybral si láhev whisky 
v hodnotě 185 Kč a bez zaplacení 
ji pronesl pokladnami. Jelikož za 
několik dní nastupuje výkon tres-

tu odnětí svobody v trvání dvaceti 
měsíců, bude skutek odložen pro 
neúčelnost.  
n Zloděj šel po železu

HOLEDEČEK - Poberta 
odcizil z odvodňovacího žlabu 
u železničního přejezdu v obci 
čtyři ocelové rošty v hodnotě 
20.000 Kč. Policisté zahájili ve 
věci úkony trestního řízení, po 
pachateli pátrají.
n Nepůjčil si, ukradl

LOUNY - Přes velikonoční 
víkend vnikl do areálu půjčovny 
nářadí v Mělecké ulici neznámý pa-
chatel. Odcizil lešenářské trubky, 
haki lešení, okenní držáky, nájezdy 
pro osobní auta a další věci, před-
běžně za 56.500 Kč. 
n Ukradli vytěžené dřevo

ZBRAŠÍN - Policisté šetří krá-
dež dřeva z lokality Hořanská cesta 
u Zbrašína. Neznámý pachatel si 
ze středy na čtvrtek přisvojil ze 
skládky v lese asi 30 kubíků vy-
těženého dřeva. Poškozené spo-
lečnosti tak způsobil škodu za 
30.000 korun. 
n Soupeři zlomil ruku

ŽATEC - Zápas v ruční páce 
skončil těžkým zraněním 21le-

tého mladíka ze Žatce. Koncem 
února se v místní restauraci 
pustil do souboje s 40letým pro-
tivníkem. Ten mladíka při zápase 
udeřil pravou rukou do jeho levé 
ruky nad loktem a způsobil mu 
zlomeninu, se kterou musel být 
hospitalizován v žatecké nemoc-
nici. Jeho léčení se protáhne na 
dobu nejméně tří měsíců. Mladí-
kova protihráče obvinil komisař 
z trestného činu úmyslného 
ublížení na zdraví a vyšetřuje ho 
na svobodě. Pokud soud uzná jeho 
vinu, může být podle zákona po-
trestán odnětím svobody na jeden 
až pět let.
n Vzal tři foťáky

LOUNY - Ve středu 11. dubna 
pozdě večer se do prodejny foto-
grafických potřeb na Mírovém 
náměstí v Lounech vloupal do-
sud nezjištěný poberta. Vyrazil 
vchodové dveře, vevnitř rozbil 
skleněné vitríny a z nich pak 
odcizil tři digitální fotoaparáty 
značky Panasonic. Způsobená 
škoda přesahuje 27.000 Kč. 

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

Školáci oslaví 
Den Země malou 

výpravou
POSTOLOPRTY (bal) – V ne-

děli 22. dubna oslaví svět Den 
země. Od roku 1990 slavíme Den 
Země i u nás v České republice. 
Také základní škola Postoloprty 
chystá akce u příležitosti tohoto 
svátku. Jelikož připadá na neděli, 
školáci jej oslaví s předstihem 
– v pátek 20. dubna. První vyučo-
vací hodinu věnují tomuto tématu 
žáci 2. stupně se svými třídními 
učiteli. V půl desáté všichni vyra-
zí k nedalekým česačkám. Odtud 
se vydají asi pětičlenné hlídky na 
trasu kolem řeky, při níž budou 
řešit úkoly z oblasti první pomoci, 
třídění odpadu, poznávání rostlin 
či dopravních situací.

Podle obžaloby od začátku roku 
2005 do poloviny loňského úno-
ra, kdy byl zatčen, vozil pervitin 
od výrobce z Chomutova. Část 
si nechával, zbytek prodával. 
U tří odběratelů soudu přiznal 
po jedné dávce, dalšímu měl 
poskytnout drogu nejméně pa-
desátkrát. Šíma je souzen i za 
nákup léku Modafen, který měl 
v Chomutově předat pro „uva-
ření“ pervitinu. 

Únorové líčení zmařil fakt, že 
se nedostavili dva svědci – Jiří L. 
a Pavel S. Takže se hned odročo-
valo. Tentokrát hlavní líčení sice 
proběhlo, stále ale chybí druhý 
svědek, který mezitím byl eskor-

tován do výkonu trestu do vazeb-
ní věznice v Litoměřicích. 

“To není on, od koho jsem ku-
poval pervitin. Ten byl menší tak 
o půl hlavy,“ překvapivě svědčil 
v soudní síni Jiří L. Soudce jej 
upozornil, že musí vypovídat 
pravdu, jinak se dopouští trestné-
ho činu, anebo se ho už dopustil 
tím, že křivě svědčil v přípravném 
řízení. Bývalý taxikář totiž před 
policejním vyšetřovatelem dříve 
uvedl, že Šímu zná osobně asi rok 
a že od něj nejméně v padesáti pří-
padech kupoval dávku pervitinu za 
200 korun. 

Od pultu v jednací síni však 
trval na svém: „Tehdy jsem nevě-

děl, o koho jde. Ten chlap, o kterém 
jsem svědčil, má podobnou pře-
zdívku – Šími, tak jsem se spletl.“ 
Na adresu obžalovaného řekl, že 
ho zná jen zběžně, když ho někdy 
svezl jako zákazníka v taxíku.  

I obžalovaný pak tvrdil, že svěd-
ka vůbec nezná. Státní zástupce po 
těchto rozporech ve výpovědi chce 
předvolat policistu, který vyslýchal 
Jiřího L., a také jeho kolegu, který 
se pod protokol o výslechu pode-
psal. Kromě toho stále trvá na 
výslechu u soudu druhého svěd-
ka Pavla S. Hlavní líčení tedy má 
pokračovat 4. června.       

Za nedovolenou výrobu a drže-
ní omamných a psychotropních 
látek a jedů ve větším rozsahu 
hrozí odnětí svobody na dva až 
deset roků.

Tehdejší ekonomický náměstek 
Praga Louny Milan Kukeně a další 
dva zaměstnanci – Jaroslav Petržil-
ka a Miloš Chovanec stanuli kvůli 
této kauze minulou středu před 
lounským okresním soudem. 
Podle obžaloby jsou odpovědní za 
to, že byl ve firemních počítačích 

nainstalován software bez licence. 
Za porušování autorských práv 
jim hrozí až pětiletý trest odnětí 
svobody. 

Všichni tři obvinění odmítají. 
Tvrdí, že o počítačích a pro-
gramech nerozhodovali, ani je 
neměli na starosti. „Já neuměl 

nainstalovat program ani sobě, 
natož někomu jinému,“ hájil se 
například M. Chovanec.

Žádného informačního technika 
nebo správce sítě společnost Praga 
Louny tehdy neměla. O počítače se 
tak starali jejich uživatelé a každý 
si do nich mohl nainstalovat, co 
chtěl, včetně různých her.

Soud v Lounech při prvním 
jednání pouze vyslechl obžalova-
né. Hlavní líčení bude pokračovat 
18. května.

Postoloprtští 
strážníci mají 
pořádný vůz 

POSTOLOPRTY (bal) - Stráž-
níci Městské policie Postoloprty 
dostali jiný služební vůz. Radnice 
jim kupila zánovní Citroen Ber-
lingo s obsahem motoru 1,9 litru 
za 250 tisíc korun. „Musí to něco 
uvézt a potřebný je i úložný prostor 
na klec na psa, dopravní kužele 
a další věci k zásahům,“ vysvětlil 
starosta Miroslav Hylák.

Citroen byl koupen již před něko-
lika týdny. Čekalo se, až reklamní 
agentura vyrobí polepy,  označující 
služební vůz městské policie. Poté 
se musel vůz nastrojit. „To zname-
ná přemístění majáku, vybavení, 
vysílačky, GPS a podobně,“ při-
blížil ředitel městské policie Aleš 
Tallowitz. 

Tento týden už vozidlo čeká 
služba. Postoloprtští strážníci 
dosud používali starou Škodu 
Favorit roku výroby 1993. „To už 
je u ozbrojené složky rarita a mohu 
dodat, že i ostuda. Tento vůz bude 
ze stavu městské policie odepsán 
a pravděpodobně prodán, pokud 
ho někdo koupí. Ponechání tohoto 
vozidla jako náhradního je nereál-
né, náklady na opravy a spotřeba 
(12,8 l/100 km) jsou už neúnos-
né,“ rekapituluje Tallowitz.

Soutěž, ve které jsou reprezen-
továny naše pivovary nejkrásněj-
šími dívkami, vyhlašuje Český 
svaz pivovarů a sladoven spolu se 
Sdružením rodáků a přátel města 
Žatce a Městským divadlem v Žat-
ci. „Termín přihlášení dívek jsme 
prodloužili do 20. dubna,“ uvedla 
Petra Červená z pražské agentury 
Gejzír.

Zatím je přihlášeno 46 dívek 
z celé republiky, například z Brna, 
Mladé Boleslavi, Prahy, Liberce, 

Ústí nad Labem, Žatce, Mostu, 
Plzni, Chomutova, Jirkova či Kar-
lových Varů. Z Lounska je to 19letá 
Dagmar Čunderlíková z Postolo-
prt. „Mám ráda lounské i žatecké 
pivo, zda nějaký pivovar budu re-
prezentovat, je zatím ve hvězdách. 
Přihlásila jsem se vůbec poprvé. 
Máme před sebou konkurzní výběr 
5. května v žateckém divadle. Uvidí 
se, zda postoupím,“ říká Dagmar, 
absolventka hotelovky v Žatci, 
která pochází z Deštnice.  

Posuzovat dívky bude odbor-
ná komise, v níž bude lékař, 
choreograf, módní návrhářka, 
cvičitelka, kadeřník atd. „Vybe-
rou 11 finalistek (10+1 náhrad-
nici), které se zúčastní začátkem 
června soustředění v lázeňském 
prostředí. Uchazečky o titul 
Miss zlatého moku spolu zápolí 
kupříkladu v čepování piva nebo 
volné disciplíně. Na vítězku čeká 
i zahraniční zájezd, na hodnotné 
ceny od sponzorů se mohou 
těšit také vícemiss, pro ostatní 
dívky máme drobné dárky,“ vábí 
dosud nerozhodné krásky Petra 
Červená.

Chomutov vystavuje v Podbořanech... V pátek 
proběhla v Muzeu Volyňských Čechů v Podbořanech slavnostní 
vernisáž výstavy Malířského společenství Chomutov. Společen-
ství sdružuje výtvarníky – malíře, grafiky, sochaře, fotografy, ale 
i hudebníky a literáty. Jednou z nejvýznačnějších postav tohoto 
společenství je akademický malíř Kamil Sopko (na snímku), který 
společně s Jiřím Součkem výstavu zahajoval. Malířské společenství 
si připomíná 70 let od první zmínky o profesionálních i amatér-
ských kumštýřích. První pozvánka na výstavu se totiž objevila už 
roku 1936. Při své řeči Jiří Souček připomněl éru od roku 1952, 
kdy v tehdejších VTŽ v Chomutově vznikl klub, který odborně 
vedl akademický malíř Oskar Brázda, který sem jezdil ze svého 
zámku z Líčkova, kde pro zájemce o realistickou tvorbu pořádal 
setkání. Po Brázdově smrti vzniklo několik dalších klubů, které 
měly jedno společné. Partu nadšenců, kteří podlehli kouzlu vý-
tvarného umění, ať už malování, sochařství či fotografii. Na tradici 
navázala Helena Sopková, která roku 1993 přivedla výtvarníky do 
prostor Okresního muzea v Chomutově, kde působí již 14. sezonu. 
Výtvarníci uspořádali několik společných výstav zejména v našem 
kraji, ale jsou i tradičními pořadateli masopustů, dětských dnů či 
maškarních plesů. Výstava potrvá do 11. května. (sih)

Návštěvnost lámala rekordy... Od pátku do ne-
děle probíhal na lounském výstavišti jedenáctý ročník prodejní 
a kontraktační výstavy Dům a zahrada 2007. Příznivci výstav 
si opravdu přišli na své. Muži - zahrádkáři obdivovali novinky 
v zahradní mechanizaci, nakupovali nové nářadí, hnojiva. Ženy 
vybíraly a nakupovaly z široké škály květin, ovocných i okrasných 
stromků i keřů. Výstava se hemžila i řadou moderního kuchyň-
ského nádobí a elektrických pomocníků. Inspiraci sháněli ti, kdo 
chystají nebo už se pustili do rekonstrukce či výstavby nového 
bydlení. Na výstavišti se objevila spousta mladých rodin s dětmi 
a někteří družně poseděli i na trávnících. Pořadatelé si nemohli 
přát lepší počasí. I to se jistě podepsalo na rekordní návštěvnosti. 
V průběhu celého víkendu si výstavu nenechalo ujít rekordních 
32 267 návštěvníků. (kuč)
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Část kašny bude stará dvacet milionů let

Spletla mne podobná přezdívka
vysvětluje svědek a tvrdí, že obžalovaného nezná

LOUNY, ŽATEC (bal) - Několik desítek dávek pervitinu měl roz-
prodat Milan Šíma (31) ze Žatce dalším lidem. Jeho případem se 
zabývá Okresní soud v Lounech. 

Přihlášky na Miss zlatého moku 
nejpozději do pátku

ŽATEC, POSTOLOPRTY (bal) – Již čtvrtým rokem se koná v Žatci 
soutěž krásek, které zastupují české a moravské pivovary. Finálový 
Galavečer Miss zlatého moku se uskuteční 31. srpna v Městském 
divadle v Žatci v předvečer jubilejní 50. Žatecké Dočesné. 

Nainstalovali si, co kdo chtěl
LOUNY (red) – Při policejním zátahu v listopadu 2002 ve strojí-
renské firmě Praga Louny byl nalezen nelegální software za více 
než 1,2 milionu korun. Mezi nejvíce poškozené počítačové firmy 
patřily Microsoft a Autodesk. Číselný údaj způsobených nelegálním 
instalováním programů vycházel ze znaleckého posudku. 


