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 vzhůru do
kulturního dění

Na náměstí v Praze přišli 
skautům popřát politici, hudeb-
níci, velvyslanci několika zemí 
a přibližně pět tisíc Pražanů. 
Skautů samotných bylo přes 
šest tisíc z celé České republi-
ky. K narozeninám jim přišla 
zazpívat mimo jiné Ewa Farna, 

populární česká kapela Ready 
Kirken, do cizích krajů pozvali 
účastníky oslav břišní tanečnice 
a afričtí bubeníci.

216 výprav z jednotlivých měst 
si „adoptovalo“ jeden stát, v ně-
mž skautské hnutí také existuje, 
podle své fantazie vyrobilo skaut-

ský šátek této země a z těchto 
originálních uměleckých dílek 
pak jejich zástupci složili největší 
skautský šátek na světě.

Lounské skautky se do šátko-
vé metropole samozřejmě vydaly 
také, za své si zvolily Maďarsko. 
V Praze strávily celý víkend a vrá-
tily se nadšené. „Nejvíc se mi 
líbili barevní motýli v botanické 
zahradě a koncert Ewy Farne, 
mám ráda její písničky,“ říká 
devítiletá Karolínka Cimrová 
z 1. dívčího skautského oddílu 
Louny. Zbyněk Tarant (24 let), 
další z lounské výpravy, zase 
ocenil jiné stránky akce: „Potě-
šilo mě, že oslava byla otevřená 
i veřejnosti. Kdokoliv mohl přijít 
a na vlastní oči se přesvědčit, že 
skauting je sice hnutí se stoletou 
tradicí, které se nevzdává svých 
základních myšlenek a ideálů, 
ale je to zároveň něco velmi ak-
tuálního a zajímavého.“

Oslavy budou probíhat celý 
rok. Naplánovány jsou výstavy, 
soutěže nebo výpravy do zahra-
ničí. V červenci se v Anglii na 
jamboree, celosvětovém setkání, 
utáboří na 40 tisíc skautů z 200 
zemí světa. Louny bude na velko-
lepé akci zastupovat sedmnáctile-
tá Petra Burdychová.

Nezbývá než skautingu k naro-
zeninám popřát, aby i v dalších 
sto letech zůstal tím, čím je: 
prostorem pro setkávání lidí 
všech národností a věkových ka-
tegorií a příležitostí uchopit svůj 
život do vlastních rukou.

Petra Poncarová

V sobotu 14. dubna 
uspořádala Českomorav-
ská taneční organizace 
regionální kolo formací 
v Jablonci nad Nisou. 
V kategorii děti - parke-
tové kompozice získala 
Luna 2. místo za skladbu 
Když motýli tančí, v juni-
orech choreografie rekre-
ačního tance Street dance 
za skladbu Tlapa 4. místo 
a v kategorii dospělých za 
kompozici Obrazárna 2. 
místo a všichni jmenova-
ní i postup na Mistrovství 
Čech. 

Týž den ve sportovním 
tanci třídy B v Liberci 
získali 2. místo a třídu 
A Martin Čech a Kateřina 
Šišáková, na Mistrovství 
republiky absolventů 
tanečních kurzů pak 3. 
místo Petr Ullrich a Mar-

kéta Seifertová. V soutěži 
Taneční unie jednotlivců 
Disco dance Praha Sto-
důlky  byly nominovány 
na Mistrovství republi-
ky: Veronika Hnízdová, 
Lucie Čekalová, Nikola 
Varholová a Andrea Taič-
manová.

V sobotu 21.dubna 
proběhla Pohárová sou-
těž formací Český dub. 
1. místo získala plesová 
formace Vivat Elvis, 
parketová kompozice 
Lásko má odvezla 3. mís-
to, Obrazárna 1. místo 
a v soutěži disco dance se 
ze sta tanečníků do finále 
jednotlivců probojovala 
Veronika Hnízdová.

Úspěšná byla i neděle 
22. dubna v Kladně, kdy 
v postupové soutěži ve 
sportovním tanci juniorů 

třídy C standardní tance 
získali prvenství Ondra 
Srkal a Marika Pašková. 

V České Lípě se konalo 
regionální kolo postu-
pové soutěže formací 
Svazu učitelů tance. 
Lounské děti v plesových 
formacích za Kujme 
pikle odvezly 1. místo, 
za parketovou kompozi-
ci Když motýli tančí 3. 
místo. V kategorii Junioři 
- plesové formace to bylo 
za Vivat Elvis 1. místo. Ve 
Show formacích za Bouři 
Míši Hnízdové 3. místo. 
Dospělí v plesových for-
macích za Valčík trochu 
jinak to bylo 2. místo. 
V parketových kompozi-
cích Obrazárna byla 1., 
za kompozici Kuře získala 
škola 2. místo a postup na 
MČR. (js)

Divadelní soubor oslavil 20 
let své existence, několikrát 
se zúčastnil festivalu Jiráskův 
Hronov a Ministerstvem kul-
tury je posílán na mezinárodní 
festivaly (Rakousko, Německo, 
Maďarsko, Slovensko, Chor-
vatsko), letos má namířeno na 
mezinárodní festival divadel na 
Ukrajinu s hrou Equus. 

Na rozdíl od minulého před-
stavení je hra Taková podivná 
kombinace citů komorní a de-
presivní. Červenou nití této hry 

je vztah mezi matkou a dcerou, 
kdy se naivní dětská naděje mění 
v trpké zklamání, kdy se touhy 
podřizují absenci minulých citů. 
Je to taková podivná kombinace 
citů, která nás doprovází životem 
od narození až po smrt, od po-
chopení k nepochopení, od lásky 
k nelásce. Mrazivou atmosféru 
nejvíce podtrhl výkon mladé 
herečky Veroniky Valešové, při 
jejíchž hysterických výkřicích 
divákům naskakovala husí kůže, 
až to v sále šumělo. I když hra 

končí optimisticky, odcházela 
jsem s pocitem, že dávné hříchy 
minulosti si každý z nás nosíme 
v sobě a zda je někdy pravý čas 
je začít smývat.

Ačkoliv z jiných kulturních 
představení odcházím s energií 
do života, tentokrát jsem odchá-
zela se zádumčivým zahleděním 
do sebe sama a s hlavou plnou 
nezodpovězených otázek. Dlou-
hotrvající potlesk a odchod divá-
ků bez úsměvů mě utvrdil v tom, 
že mé pocity možná sdíleli také.

Další představení je předběžně 
naplánováno na podzim, kdy 
by se měla představit Divadelní 
scéna Libochovice s Drdovými 
Dalskabáty.         Simona Hejdová

n Spis pana Krupky je na krajském soudu
Reakce na dopis Soud prodlužuje můj případ...(Svobodný hlas 

č.17/2007):
„Jsem nucen zdůraznit, že spis se nachází s odvoláním žalobce 

u Krajského soudu v Ústí nad Labem a na skutečnosti uváděné pa-
nem Krupkou tak není možné reagovat zcela přesně nahlédnutím 
do spisu.

Soud projednává žalobu pana Krupky dle občanského soudního 
řádu a předmětem žaloby je úhrada žalované částky ve výši cca 
90.000 Kč. Vzhledem k výrazným nedostatkům žaloby byl žalova-
ný soudem opakovaně vyzýván k odstranění vad podání a je nutné 
zdůraznit, že soud byl opakovaně, a to i prostřednictvím tehdejších 
právních zástupců žalobce, žádán o odročování jednání. Poté, kdy 
Okresní soud v Lounech ve věci rozhodl, Krajský soud v Ústí nad 
Labem jako soud odvolací rozhodnutí prvostupňového soudu zrušil 
a věc mu vrátil k dalšímu projednání. V této souvislosti zdůrazňuji, 
že Krajský soud uložil soudu prvostupňovému, aby opakovaně poučil 
žalobce s ohledem především na nedostatky žaloby. Vzhledem k tomu, 
že není možné medializovat příslušná rozhodnutí, protože právo na-
hlížet do spisu mají pouze účastníci řízení, omezuje se soud ve svém 
vyjádření pouze na stručné vyjádření skutečností, které způsobují, že 
věc dosud nebyla skončena pravomocně.

Ve věci bylo dosud provedeno mimořádně rozsáhlé dokazování 
mimo jiné i výslechem svědků. Jedním z navržených svědků byla 
skutečně, jak uvádí žalobce, ekonomka žalovaného, která byla čle-
nem představenstva žalovaného. V souladu s ustanovením § 131 odst. 
1 občanského soudního řádu může soud člena statutárního orgánu 
vyslechnout pouze s jeho souhlasem. Za situace, kdy statutární orgán 
se svým výslechem nesouhlasí, nemůže soud výslech provést. V opač-
ném případě by porušil výše uvedené ustanovení zákona. Veškeré tyto 
skutečnosti však jsou ve spise řádně zaprotokolovány. 

Ve věci bylo Okresním soudem v Lounech opětovně rozhodnuto 
a spis se nyní nachází u Krajského soudu v Ústí nad Labem k roz-
hodnutí o odvolání.“                            Mgr. Miloslav Holub, samosoudce

n Duch školy nestárne
„Základní škola v Panenském Týnci připravuje oslavy sedmdesáti 

let trvání. Na oslavu jsou zváni všichni žáci, pedagogové, zaměstnanci 
správy. Obracíme se zejména na nejstarší ročníky – od roku 1937 
až do padesátých let: dejte o sobě vědět, kontaktujte další spolužáky 
nebo spolupracovníky. Neradi bychom na někoho zapomněli – adresy 
se mohly změnit. Zároveň zveme muzikanty a zpěváky z řad  bývalých 
žáků nebo pracovníků školy – ozvěte se. Kapela a pěvecký sbor již 
začínají nacvičovat. Naplňujeme obsah titulku – duch školy nestárne, 
každoročně je omlazován. Všechny aktivity v souvislosti s oslavami 
výročí mají jediný cíl – potěšit, pohladit duši, vyvolat vzpomínky na 
úsměvné historky i vážné a dramatické okamžiky a události. Škoda, že 
školní zdi nemohou mluvit, to bychom se dozvěděli věcí! Děkujeme 
za spolupráci a prosíme, kontaktujte ředitelství školy, kde se dozvíte 
další podrobnosti.“   Ivana Vágnerová, učitelka ZŠ Panenský Týnec

n Na poště byli vstřícní
„Ráda bych se podělila o příjemný zážitek. Pohybuji se na invalid-

ním vozíku a potřebovala jsem něco vyřídit na lounské poště. Chová-
ní zaměstnanců mne mile překvapilo. Ochotně seběhli dolů ke mně 
a umožnili mi vyřídit mé záležitosti. S tak vlídným a ohleduplným 
chováním se setkávám jen vzácně!“                                     Věra L., Louny 

n Střídání generací v Lounské tělovýchovné jednotě Sokol
„V úterý 17. dubna se konala valná hromada TJ Sokol Louny, která 

letos oslaví 130 let od svého založení. Delegáti vyslechli hodnocení 
činnosti všech složek, což dokládalo všestrannost sokolské práce. 
Byl zvolen nový výbor, který je ukazatelem nástupu nové generace. 
Je však třeba připomenout, že starší generace po obnově Sokola po 
roce 1989 vynaložila mnoho obětavé práce. Ráda bych tedy tímto 
za svoji osobu i doufám za mnohé z nás – starších členů sokolské 
jednoty, veřejně poděkovala za dlouholetou práci manželům Eduar-
dovi a Marii Bartošovým, kteří jako náčelníci věnovali mnoho svého 
volného času, zejména při nácviku na tři slety po roce 1989, ten první 
ještě na velkém Strahovském stadionu, další dva na Rošického sta-
dionu v Praze. Mnohaletá obětavá práce manželů Bartošových právě 
tak jako ochotná péče o naše zdravotní problémy při hromadných 
zájezdech a cvičeních sestry zdravotnice MUDr. Zdeňky Beránkové 
nebude námi zapomenuta a patří jim náš srdečný dík.“

Olga Roubínková, členka Věrné gardy TJ Sokol Louny

n Pro příznivce rocku
ŽATEC (au) – ZUŠ Ža-

tec srdečně zve příznivce 
rockové hudby 4. května do 
žatecké čajovny Altán, kde 
od 21 hodiny vystoupí sku-
pina O.C.P. Můžete se těšit 
například na Queeny, Green 
Day, JET. Přijďte podpořit 
kamarády a známé. 
n Zlatovláska v kině

PERUC (mb)- Děti z Krá-
lovství hudby a veselých pís-
niček na Peruci vás srdečně 
zvou na pohádkový muzikál 
Zlatovláska, který vám za-
hrají v neděli 6. května v 16:
00 v kině v Peruci.
n Za pivem a pivovarníky

ŽATEC (rmp) - Regio-
nální muzeum K. A. Po-
lánka v Žatci a Národní ze-
mědělské muzeum v Praze 
zvou na výstavu Kde se pivo 
vaří. Vernisáž výstavy pro-
běhne v hlavní budově mu-
zea 6. května od 14 hodin. 
Výstava potrvá do 26. srp-
na, sponzorem výstavy je 
Žatecký pivovar, s.r.o.
n Postoloprtské 

slavnosti na obzoru
POSTOLOPRTY - 5. 

ročník Postoloprtských slav-
ností aneb Součkovy přího-
dy ze XVII století proběhne 
v sobotu 12. května, kdy ve 
14 hodin vyjde od ZŠ v Ko-
menského ulici historický 
průvod. Od 5. května bude 
v Informačním centru před-
prodej vstupenek a výdej 
povolenek k vjezdu do měs-
ta. Půjčovna historických 
kostýmů bude účastníkům 
k dispozici 9. a 11. května 
od 12 – 19 hodin, 10. května 
od 9 - 19 hodin a 12. května 
od 9 – 13 hodin. Podrobný 
program v příštím čísle.

(Dana Poštová)

Týmová spolupráce v rodinné 
atmosféře, vhodné nejen pro 
jedináčky. Kamarádství, které 
často přerůstá v celoživotní 
přátelství. Rozvíjení schopností 
a vědomostí podle vloh či zamě-
ření. Různorodá činnost, ať už 
vodáctví, soutěže a hry, chari-
tativní činnost, pobyt v přírodě, 
praktická výroba nebo nácviky. 
Účast na celostátních a meziná-
rodních akcích (loni se celostát-
ních akcí zúčastnilo na padesát 
skautů našeho střediska, budeme 

i na světovém Jamboree v Anglii 
za dostupnou cenu všem).

Skauting letos oslavuje 100 let 
činnosti v naší republice a 90 let 
činnosti v Lounech. Možná, že 
se o jeho pokračování zaslouží 
i Vaše děti.

Kontakty na vedení středis-
ka a oddílové vedoucí najdete 
na nástěnkách v Albertu nebo 
v lékárně na Tyršově náměstí, 
případně v našem středisku.

Vodáckým Ahoj zdraví                  
Franta Pošťák Pospíšil

Staročeské 
máje na Ročově

ROČOV (kch) - Dne 5. květ-
na bude místní Hasičský sbor 
opět pořádat staročeské máje. 
V sobotu dopoledne půjde od 9 
hodin průvod s muzikou a s mlá-
deží v krojích Břínkovem. V 10 
hodin průvod začne u kapličky 
v Úlovicích. V tento čas v kap-
ličce zazpívá několik písní Ro-
čovský pěvecký sbor. Zahájí tak 
dobrovolnou sbírku na opravu 
kapličky, kterou organizuje Spo-
lek pro obnovu Ročova. 

Odpoledne začne průvod ve 
13 hodin v Ročově, na náměstí 
u pomníku padlých, který oslaví 
80 let svého postavení. V loň-
ském roce byl pomník Spolkem 
pro obnovu Ročova (zásluhou 
paní Chloubové) opraven a očiš-
těn. U pomníku zahraje kapela, 
opět zazpívá Ročovský pěvecký 
sbor vlasteneckou píseň od B. 
Smetany a starosta obce Václav 
Trylč pronese řeč. Odtud povede 
průvod celým městysem Ročov. 

Večer jste všichni srdečně zváni 
na zábavu. Hraje známá kapela 
Bédi Traxla - Traxas.

Župa Sladkovského Louny 
pořádá v sobotu 12. květ-

na v tělocvičné hale ZŠ Peruc 
Turnaj seniorů v CBB neboli 
Czech bumbác ballu. Jde o hru 
s velkým míčem přes metrovou 
síť. Vznikla před sedmi lety ve 
vojenské rehabilitační léčebně 
na Slapech. „Mohou ji hrát 
lidi od 6 do 106 let. Pravidla 
jsou jednoduchá a zakrátko hru 
zvládne každý průměrně zdatný 
jedinec,“  říká otec a propagátor 
tenis bumbác ballu MUDr. Pavel 
Tomeš. Podrobnější informace 

získáte i na webových stránkách 
www.rehatom.wz.cz 

Zváni jste všichni, kteří máte 
rádi legraci a sportovního du-
cha! Stačí, dáte-li v sokolských 
jednotách, ale i obcích, či přátel-
ských kruzích dohromady ales-
poň jedno čtyřčlenné družstvo, 
třeba i smíšené, a přijeďte klání 
podpořit!

Spoléháme především na so-
kolské věrné gardisty a věříme, 
že k nám zavítáte v hojném 
počtu!

Přihlášky volejte, či zasílejte 

co nejdříve na adresu Palackého 
210, 439 07 Peruc. Očekáváme 
vás v našem krásném městysu 
Peruc už dopoledne od 9 hodin, 
abyste se stihli zapsat, hru vy-
zkoušet, projít se Perucí a zajít si 
na dobrý oběd. Vlastní turnaj by 
měl začít brzy po poledni!

Přesné informace získáte pří-
mo na místě, nebo u náčelnice 
TJ Sokol Peruc Jiřiny Koude-
lové  prostřednictvím telefonu 
721 455 421, nebo e-mailu kal-
kulace@grafobal.cz   

TJ Sokol Peruc
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Devadesátiletý skauting v Lounech
Taky si kladete otázku, co naše děti? Množí čtenáři vědí, že 
v Lounech žije skautské středisko. Možná je to alternativa právě 
pro Vaše děti. Co by Vás mohlo zaujmout?

Spolu s kamarády zažijí vaše děti úžasné věci.
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Dubnové úspěchy taneční školy Luna

Ve sportovním tanci juniorů třídy C standardní tan-
ce získali prvenství Ondra Srkal a Marika Pašková. 

Všem seniorům: je tu pro vás turnaj v CBB

Doba smývání dávných hříchů
Rádobydivadlo Klapý přijelo do Kryr s Ingmarem Bergmanem

 KRYRY - Kultuře se v Kryrech daří, v poslední době i divadlu. 
Nedávno se zde představila Divadelní scéna Libochovice s Našimi 
furianty a tentokrát Rádobydivadlo Klapý s hrou Taková podiv-
ná kombinace citů, která byla upravena na motivy hry Ingmara 
Bergmana Podzimní sonáta.
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Praha plná šátků – skauting slaví 100 let
Na oslavách nechyběla ani skautská výprava z Loun

PRAHA - Hry, hudba, tanec a spousta zábavy. Právě tak zahájilo 
přes deset tisíc lidí oslavy skautských narozenin na akci Objev-
te svět, která se konala v sobotu 21. dubna na Staroměstském 
náměstí. Skautské hnutí, které má na celém světě více než 40 
milionů členů, slaví letos své stoleté výročí. 

Skautky zhotovují báječné rýžové placky.


