
Všemohoucí obrazy Vladimíra Franze... Ve 
středu 2. května se ve Vrchlického divadle konala vernisáž výstavy 
obrazů Vladimíra Franze (na snímku s ředitelem divadla V. Drá-
palem). Svérázného umělce srdečně přivítal i lounský starosta Jan 
Kerner, který zauvažoval, že je úžasné, kam až lze dojít. „Čím větší 
je rozpětí těch hranic, tím větší svobodu to představuje pro nás 
obyčejné,“ filosofoval J. Kerner. Rozměrná díla Vladimíra Franze 
si výstavní prostory zcela podmanila. Největší pozornost budily 
rozměrné oltářní obrazy Valtického cyklu. Všestranně talentovaný 
muž byl až překvapen, kolik má v Lounech příznivců a obdivovatelů. 
„Ten člověk je tak nádherně svůj! A ta díla! Obdivuji, co všechno 
stihne,“ poznamenala psycholožka Ludmila Houdková, která na 
výstavu přišla i s dcerou. O Franzově výstavě natočila dokument 
i Česká televize. Uvede jej 15. května v 18:30 hodin na ČT2 v pořadu 
Musicblok a následujícího dne také na ČT1 od 23:15 hodin. (toš)
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n    Mikroregion Žatecko 
určil jako další pořádající 
obec pro Hry bez plotů Ži-
želice. Kdy a v jakém duchu 
budou tyto hry probíhat?

Petr Kvítek, 
starosta obce 
Žiželice

„Akce vypukne v sobotu 16. 
června, předpokládáme, že 
úderem poledne. Soutěže se 
ponesou v duchu pracovních 
profesí. Sezváno máme 14 
družstev, včetně spřátelených 
Němců. Přípravy jsou nároč-
né, zvláště, když vše organi-
zujeme sami. V obci funguje 
Žiželická sešlost – asi deset 
obětavců, kteří vše dávají do-
hromady. Moderátorem akce 
bude Martin Dejdar, už nyní je 
připraven program až do pozd-
ního večera.“
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n Munice na staveništi
ŽATEC - V pátek 4. května do-

poledne byla na staveništi prů-
myslové zóny Triangle, v areálu 
bývalého letiště nalezena munice. 
Pracovník jedné firmy ji objevil při 
výkopových pracích. Policisté 
povolali odborníka z policejní 
Správy Severočeského kraje 
Ústí nad Labem. Pyrotechnik 
zjistil, že se jedná o českou dělo-
střeleckou minu BA3 pocházející 
z let 1950 - 1960. Munici odvezl 
k zneškodnění.  
n Ujel hlídce

ŽATEC, LOUNY - V neděli 29. 
dubna brzy ráno nedbal pokynů 
policejní hlídky k zastavení vo-
zidla 20letý mladík z Podbořan. 
Na silnici II. třídy č. 225 ve směru 
od Žatce na Louny policistům 
ujížděl, přičemž nezvládl průjezd 
ostrou pravotočivou zatáčkou. 
Dostal smyk a havaroval do levé-
ho silničního příkopu. Při nehodě 
si způsobil lehčí zranění, se kterým 
byl ošetřen v nemocnici. Policisté 

zjistili, že mladík za volantem 
Hyundai Lantra nevlastní řidičské 
oprávnění. Škoda byla vyčíslena na 
70 000 Kč.
n Havárie na křižovatce

LOUNY, POSTOLOPRTY - 
Příliš rychle jel v úterý 1. května 
odpoledne po silnici č. 7 od Loun 
na Postoloprty 34letý řidič Škody 
Forman. Nepřizpůsobil rychlost 
situaci a za křižovatkou zezadu 
narazil do osobního Daewoo 
Lanos. Nehoda se obešla bez 
zranění, ale škoda na obou vo-
zidlech byla vyčíslena na 50 000 
korun. 
n Našel a prodal

ŽATEC - Dalšího zatajení věci 
se dopustil 47letý muž ze Žatce, 
který údajně na břehu řeky Ohře 
ve Stroupečské ulici nalezl čer-
padlo asi za 9 000 Kč. Ani on věc 
neodevzdal, naopak ji zpeněžil ve 
sběrných surovinách, kde čerpadlo 
poznal majitel. Ten vše oznámil 
policistům.
n Nález si nechal

STROJETICE, BĚSNO - Poli-
cisté sdělili podezření z trestného 

činu zatajení věci 34letému muži 
z Podbřanska. Když jel ze Stro-
jetic do Běsna, nalezl na silnici 
peněženku. Místo toho, aby ji 
odevzdal (v peněžence byly i osob-
ní doklady), ponechal si 11 200 Kč 
z portmonky pro vlastní potřebu. 
Peněženku s doklady pak za obcí 
Běsno odhodil. Pokud soud uzná 
jeho vinu, hrozí mu odnětí svobo-
dy až na jeden rok nebo peněžitý 
trest.
n Agresivní prodavačka

LOUNY - V dopoledních ho-
dinách 27. dubna bylo 32letou 
ženou z Postoloprt oznámeno, že 
byla v prodejně s oděvy v Pražská 
ulici napadena prodavačkou. 
Strážníci spatřili dvě ženy, které 
se dohadovaly o nájemní smlou-
vě. Oznamovatelka sdělila, že byla 
prodavačkou uhozena do obličeje, 
ta napadení nepopřela. Jednalo se 
o 61letou ženu z Loun, které stráž-
níci uložili za drobné ublížení na 
zdraví blokovou pokutu, se kterou 
žena souhlasila.
n Zpronevěřila firemní peníze 

ŽATECKO - Komisař stíhá 

29letou ženu ze Žatecka pro zpro-
nevěru. Obviněná jako obchodní 
zástupce pražské společnosti 
neodevzdala celou firemní hoto-
vost, peníze si přisvojila a utra-
tila. Společnosti vznikla škoda 
35 670 Kč. Obviněné hrozí až tři 
roky vězení.
n Rodinná hádka

LOUNY - Před 21. hodinou 1. 
května bylo telefonicky oznáme-
no, že se v jednom z bytů Pramene 
hádají tři ženy. Na místě byly dvě 
ženy, které událost oznámily. Sou-
časně uvedly, že 46letá sousedka 
odmítá vpustit do bytu 68letou 
matku. Uvedly, že žena často pod 
vlivem alkoholu slovně i fyzicky 
napadá. V bytě byla při inciden-
tu 8letá dcera, vnučka napadené 
ženy, která byla odvedena 66letým 
dědečkem s tím, že u něho přespí. 
Agresivní žena jevící známky 
požití alkoholu byla strážníky 
upozorněna, že její chování bude 
pro podezření z domácího násilí 
oznámeno na PČR.

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

Na minulých jednáních zastu-
pitelé schválili, že město bude 
proplácet 64 % spotřebovaných 
nákladů na energie a teplo. 
Jedná se o peníze, které radnice 
vyplácí rovnou realitní kanceláři 
na základě předložených faktur. 
Vloni tato částka činila 290 tisíc 
korun a na letošní rok vzhledem 
ke zdražení energií Štěpánek 

požadoval zvýšení dotace na 320 
tisíc korun.

„Uvažuji o ukončení smlouvy 
k poslednímu tohoto roku. Už 
jsem z toho unavený, z neustálého 
každoročního dohadování o výši 
dotace. Na jedno představení je 
průměrná návštěvnost 15 lidí, 
tak to jde těžko. Snažili jsme se 
získat nějaké peníze pronájmem 

prodejcům ve vestibulu kina, to 
nám bylo limitováno maximálně 
třikrát za měsíc. Neustále se do 
nás někdo naváží, je tady plno 
mladých perspektivních zastu-
pitelů, například pan Šopf, pan 
Peterka – ten radí každému a ve 
všem, tak jistě poradí městu, jak 
dělat kulturu v Podbořanech,“ 
uvedl před zastupiteli Štěpánek. 
Jeho rezignovaný přístup svědčil 
o tom, že to s ukončením kina 
myslí vážně. 

„Pokud kino skončí, je několik 

možností, nejprve by se asi vy-
hlásilo nové výběrové řízení na 
provozovatele, ve stádiu úvah 
je přestěhovat tam například 
knihovnu, budovu pronajmout 
či úplně prodat. Každopádně se 
budeme muset vážně zamyslet 
nad tím, jakým směrem půjde 
kultura v Podbořanech dál,“ 
dokončil starosta města Radek 
Reindl. 

Zastupitelé nakonec schválili na 
letošní rok dotaci stejnou jako loni 
tj. 290 tisíc korun.

LUBENEC (moj) - V sobotu 5. 
května poslanec Josef Čerňanský 
přicestoval do Lubence na pozvání 
starosty Bohumila Peterky. Spo-
lečně položili věnec k pomníku vě-
novanému obětem poroby a oslavě 
revoluce, a za znění státní hymny 
uctili památku s mnoha přítom-
nými občany v čestném postoji. 
Následovalo slavnostní odhalení 
pamětního kamene v těsném 
sousedství pomníku. 

Tento monument bude připomí-

nat i mnoha dalším generacím, že 
lidé žijící v této době nejsou lhos-
tejní k  minulosti ani budoucnosti 
obce, a na hrůzy války nikdy 
nezapomenou. 

Na závěr se přesunuli na místní 
hřbitov, kde položili věnec k po-
mníku obětem pochodu smrti. 
První pochod tudy procházel 12. 
února 1945 s 8 000 ruskými zajat-
ci. Od začátku března do začátku 
dubna tu pak prošlo dalších 50 000 
zajatců.

ŽATEC (ku) - V sobotu 5. květ-
na se v Městském divadle v Žatci 
uskutečnil konkurz adeptek na 
letošní ročník Miss zlatého 
moku ČR. „Celkem se do soutě-
že přihlásilo dvaapadesát dívek 
z celé republiky, z nichž jsme 
jich pozvali do Žatce dvacet 

pět. Odborná porota vybrala 
devět finalistek, které budou 
doplněny dalšími dvěma dívka-
mi vybranými přímo pivovary,“ 
uvedla tajemnice soutěže Jarmi-
la Šímová. 

Zástupci pořádající agentury 
Gejzír a odborná porota, ve které 

zasedli například lékař, fotograf, 
choreograf, vizážistka i zástupce 
sponzorů a médií, vedle hlavních 
kritérií soutěží krásy, tedy míry 
a celkového vzhledu, posuzovali 
také šarm, půvab a všeobecný 
rozhled dívek. Devět nejúspěš-
nějších pak čekalo fotografování 

na centrálním žateckém náměstí 
i v ateliéru. 

Ze severu Čech jsou ve finale: 
Romana Kováčová ze Žatce, 
Dagmar Čunderlíková z Postolo-
prt, Veronika Králová z Terezína, 
Daniela Pešanová, Simona Maku-
lová z Jirkova a Zdena Lederová, 
obě z Mostu. Nyní budou dívky 
na základě výsledků degustace 
piv přihlášených pivovarů, která se 
uskuteční také v Žatci, zařazovány 
ke „svému“ pivovaru.

Deset finalistek a jednu náhrad-
nici čeká začátkem června příprava 
na soutěž v hotelu Kamenný dům 
ve Františkových Lázních. 

„Ani my naše dívky neošidíme 
o pobyt u moře. Naše soutěž je 
však specifická. Děvčata proto 
nebudou omývat slané vlny pod 
horkým sluncem, ale vykoupou 
se v moři piva v Pivních lázních 
pivovaru Chodovar v Chodové 
Plané,“ poznamenal ředitel sou-
těže Petr Šimáček. 

Nejkrásnější dívku, reprezen-
tující některý z tuzemských pivo-
varů, vyhlásí porota 31. srpna na 
veřejném galavečeru v Městském 
divadle v Žatci, v předvečer 50. 
žatecké Dočesné.

Slavnosti budou zahájeny v 10 
hodin v zámecké zahradě ote-
vřením dobového tržiště, dravce 
představí Milan Straka. Po celé 
dopoledne až do 13 hodin se na 
podiu vystřídají zájmové útvary 
Domu dětí a mládeže a ZUŠ Po-
stoloprty, Postoloprtský harém 
orientálních tanečnic, taneční 
skupina Cvrčci z Kryr a Beat-jazz 
kapela Napapíře.

V půl čtvrté odpoledne se mohou 
děti těšit na divadlo VeTři a od půl 
páté zahraje country Limonádový 
Gin ze Žatce.

Na hlavním pódiu zahájí pro-
gram v 15 hodin Aleš Háma a poté 
se ujme vypravování pan Souček. 
Hned první hodinu budete svědky 

přepadení šermířů ze skupin Vít-
kovci, Armatus a Rekruti, vystoupí 
dobová kapela Arkus a tanečnice 
z Chotíkova Ignigena. Krátce po 
šestnácté se představí ve svém 
hlavním vystoupení italští pra-
porečníci ze San Gemini. Poté se 
můžete těšit na bláznivého číšníka, 
kejklíře Lukáše Vláčila, krátce před 
17. hodinou zaduní salvy 1. dělo-
střelecké divize maršála Spilky ze 
Stráže pod Ralskem.

V 17 hodin pokračuje příběh 
pana Součka v hospodě s Tade-
ášem Kameníkem, s Vítkovci 
a dalšími dobovými skupinami, 
kapelami a hosty. V 19:15 si zo-
pakují vystoupení praporečníci, 
po nich se v 19:40 hodin předve-

dou chomutovští šermíři Rekruti 
a ve 20 hodin vás čeká závěrečná 
scéna pana Součka. 

Ve 20:45 vystoupí kapela 
Hamleti, D. Gondík, A. Háma, J. 
Wehrenberg a H. Marzuki. Krátce 
po desáté večer vypukne ohňová 
show Beltain šermířů Equites za 
Žatce. Slavnosti ukončí ve 22:30 
ohňostroj.

V rámci doprovodných akcí se 
u nádraží ČD představí od 11 do 
13 hodin nejen Italští praporeč-
níci, ale také SDH Postoloprty 
a Postoloprtské mažoretky. Od 
9 do 16 hodin se koná  výstava 
hasičské techniky, výstava dráž-
ní techniky s výkladem, jízda 
motorovou lokomotivou Hektor, 
zhlédnete modelová kolejiště, 
ale třeba i jak vypadal jídelní vůz 
z roku 1935. Myslivecké sdružení 
se sejde na Zkoušky loveckých psů 
- sraz v 8 hodin U kulaté báby.

Přes čtyři sta návštěvníků... Tradiční prodejní vý-
stavu uspořádala Základní organizace Českého svazu chovatelů 
v Podbořanech. Koná se dvakrát do roka. „Vystavovali jsme 110 
králíků, 165 holubů, 48 slepiček, bažanty, ovečky, exoty a psi. 
Králíků bylo na 15 plemen a prodalo se 60 kusů. Holubů bylo 
k vidění na 20 plemen, zároveň probíhala burza, kdy si chovatelé 
mezi sebou holuby vyměňovali nebo prodávali. Mezi rarity bych 
zařadil tři druhy bažantů – měli jsme tu královského, diaman-
tového a zlatého. Nejúspěšnější chovatelé získali čestné ceny,“ 
rekapituluje Stanislav Jančík, předseda chovatelů. Za dva dny 
výstavu navštívilo přes 420 lidí a konal se i den otevřených dveří 
pro základní a mateřské školy. Na snímku je s maminkou Jaroušek 
Novák. Ukazuje nám svého vídeňského šedého králíka, který získal 
čestnou cenu. Zmínka o první chovatelské výstavě v Podbořanech 
pochází z roku 1948, v příštím roce tedy chovatelé oslaví 60. výročí 
založení organizace. (sih)
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Vzpomínka na  hrdiny... Na mnoha místech našeho 
okresu si připomněli představitelé obcí i měst konec druhé světové 
války a uctili oběti fašismu kyticemi a věnci. V  pondělí 7. května 
probíhaly pietní akty například v Lounech na Suzdalském náměstí, 
u památníku Rudé armády proti Sokolovně a na hlavním hřbito-
ve u hrobu Rudoarmějců. Zapomenut nezůstal ani hrdina z bitvy 
u Sokolova, Otakar Jaroš. (toš)
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Poslanec odhalil pamětní kámen

Provozovatel kina rezignoval
Jakým směrem se bude ubírat kultura v Podbořanech?

PODBOŘANY (sih) - Současný provozovatel kina v Podbořanech 
podnikatel Jaroslav Štěpánek má v úmyslu k 31. prosinci ukončit 
obstaravatelskou smlouvu na provoz kina. Důvodem jsou podle něj 
neustálé dohady kolem výše dotace na provoz Kulturního domu.
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Miss zlatého moku má své finalistky

Finalistky s autorem projektu Miss zlatého moku ČR - Jiřím Kopřivou na žateckém náměstí Svobody.

Postoloprtské slavnosti opět ve 
velkém stylu

Pan Souček se ujme vypravování, dorazí šermíři i  praporečníci
POSTOLOPRTY (r) - Už tuto sobotu se uskuteční 5. ročník Po-
stoloprtských slavností aneb Součkových příhod ze XVII. století. 
Vrcholem odpolední části bohatého programu je ve 14 hodin vel-
kolepý průvod městem, večer pak ve 22:30 slavnostní ohňostroj. 
Co všechno návštěvníky čeká?


