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n Jarní zpívání s Kvítkem
„Minulý týden se zcela zaplnil autobus, který 

vyjel s Kvítkem do Leské u Třebívlic, kde se ko-
nalo víkendové soustředění, abychom se zdo-
konalili a naučili se něčemu novému. Podnikli 
jsme je s Kvítkem již počtvrté. Tentokrát dět-
ský sbor strávil víkend společně se smíšeným 
sborem. Nechyběly nové písně – naučili jsme 
se francouzskou i africkou píseň, které obě 
zazní 26. května v 18.30 hodin na tradičním 
Májovém podvečeru s Kvítkem a zazpíváme je 
společně s hostem tohoto koncertu, teplickým 
sborem Canzonetta tamního gymnázia. Spolu 
s přípravným oddělením Klíček a dětským sbo-
rem Kvítek vystoupí pěvecký sbor Notičky ze 
ZUŠ v Lounech, zazpívá komorní ženský sbor 
a s novým repertoárem se představí i smíšený 
sbor Ranoblík. 

Společně s Notičkami se také zúčastníme 
XXV. festivalu pěveckých sborů v Krásné Lípě, 
který se uskuteční už tuto sobotu 19. května, 
a koncertu Dokud se zpívá…, který pořádá 31. 
května ZUŠ v Lounech. 

A naše největší společná akce, na kterou se 
všichni moc těšíme, nese název Světlo pro Li-
dice. Přehlídka dětských pěveckých sborů se 
koná 10. června od 11.30 hodin  u příležitosti 
65. výročí lidické tragedie a je součástí celo-
denní pietní vzpomínky na tragické události 
roku 1942. Každý kraj zde zastupuje jeden sbor 
a my budeme reprezentovat ten náš. Nebude 
chybět ani projev prezidenta republiky Václava 
Klause a těšit se můžeme i na Lucii Bílou. Na 
všechny akce jste srdečně zváni!“ 

Andrea Antropiusová,
členka dětského pěveckého sboru Kvítek

n Antikotel 2007
LOUNY – Ve dnech 18. 

a 19. května od 17 se na 
Bahně (restaurace Stromov-
ka Louny) již počtvrté usku-
teční přehlídka lounských 
kapel Antikotel. Informace 
naleznete na www.louny.cz/
antikotel, kde se též nachá-
zí plakát na akci. Časový 
harmonogram je vzhledem 
k množství účinkujících 
spíše orientační. Chybět 
nebudou vzdělávací a eko-
logické doprovodné soutě-
že, čajovna, vuřty.

(Miroslav Stehlík)

n Tradiční 
Novohradská pouť

JIMLÍN  - V neděli 20. 
května se koná tradiční 
Novohradská pouť, jejímž 
pořadatelem je obecní úřad 
Jimlín. Pro návštěvníky je 
připravena řada atrakcí, 
projížď ka na konících, 
hudba, stánky s občer-
stvením. Po celý víkend 
bude zpřístupněn Nový 
Hrad v Jimlíně, kde budou 
probíhat zámecké slav-
nosti, jež pořádá Správa 
zámku a Oblastní muzeum 
v Lounech. V sobotu večer 
v sokolovně v Zeměchách 
pořádá TJ Sokol Zeměchy 
pouťovou zábavu – hraje 
skupina Aquarius.

(Jana Mikovcová)

n Holohlaví v žateckém 
divadle 

ŽATEC (kfi) - V úterý 22. 
května se v žateckém diva-
dle představí v nové zábavné 
show oblíbený Zdeněk Izer. 
Společně s ním vystoupí 

Petr Freund, který se Z. 
Izerem účinkuje též v tele-
vizním pořadu Jen blbni. 
Diváci se dočkají řady skečů 
a parodií na nejrůznější te-
levizní pořady. Prostřednic-
tvím obou bavičů se mohou 
na vystoupení řady známých 
zpěváků (A. Langerová, K. 
Gott, P. Hapka, skupina No 
Name), chybět nebude ani 
nejpopulárnější a nejprodá-
vanější pěvecké duo Ema 
a Šašek. Ušetřeni Izerova 
břitkého humoru rozhodně 
nezůstanou ani přední čeští 
politici. Pořad začíná od 19:
30 hod.

n Gideon trio zavzpomíná 
na hudbu v Terezíně

LOUNY (jvn)  - Také 
skladbu Gideona Kleina na-
psanou roku 1944 v Terezí-
ně si vyslechne Vrchlického 
divadle v Lounech. V úterý 
22. května ji mimo jiné za-
hraje Gideon trio. Dále za-
znějí smyčcové kompozice 
Beethovena, Bacha, Haydna 
a Schuberta. Smyčcové trio 
Gideon vzniklo v roce 2002. 
A za dobu svého působení 
vystoupilo na desítkách 
koncertů u nás i v zahra-
ničí. V roce 2003 přijímá 
nabídku prestižní americké 
agentury pro řadu koncert-
ních vystoupení ve Spoje-
ných státech, kde si udělalo 
velké jméno. Soubor tvoří 
Pavel Wallinger (housle), 
Karel Plocek (viola) a Jan 
Škrdlík (violoncello), který 
hraje na vzácný, nedávno 
odcizený a zase navrácený 
nástroj z roku 1842.

Ubytováni byli v rodinách hostite-
lů. Každý den byl pro ně připraven 
program, který se skládal z návštěvy 
místního policejního okrsku, poté 
barendrechtského oddělení, rotter-
damského oddělení včetně dopravní 
policie a nakonec speciální zásahové 
jednotky, která jim předvedla své 
technické vybavení a praktickou ukáz-
ku zadržení nebezpečného pachatele. 
Strážníci byli zasvěceni například do 
kamerového systému města Rotter-
dam a do nového holandského počí-
tačového systému kriminální policie, 
který monitoruje pohyb podezřelých 
osob. V barendrechtském okrsku si 

naši strážníci vyzkoušeli jak pochůz-
kovou činnost s tamními kolegy, tak 
služební projížď ku na policejních 
kolech. 

Na závěr strážníci navštívili se svý-
mi holandskými kolegy hlavní město 
Amsterodam. Nahlédli do činnosti 
a praxe policie v tomto kosmopolit-
ním přímořském státě a dále seznámi-
li kolegy se svojí činností, technickým 
vybavením a organizačním složením 
Městské policie v Lounech. 

Na podzim lounští strážníci přivítají 
holandské kolegy v Lounech a sezná-
mí je s činností městské policie a po-
licie ČR.   Miloslav Malý, MP Louny
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dopisy Strážníci se projeli Barendrechtem na kolech
LOUNY, BARENDRECHT - V dubnu navštívili čtyři strážníci Městské po-
licie Louny partnerské město Barendrecht v Holandsku. Jedná se o čtvrtou 
návštěvu v rámci družby mezi oběma městy. 


