
Dospělí přispívali, děti brečely... V pátek 25. 
května uskutečnily studentky čtvrtého ročníku oboru manage-
ment techniky administrativy - asistentka podnikatele Střední 
odborné školy technické v Lounech tradiční poslední zvonění. 
Třiadvacet dívek vyrazilo ve všemožném přestrojení do ulic města 
a žádalo kolemjdoucí o příspěvek na pomaturitní oslavy. Mohli jste 
potkat uklízečku, prostitutky, jeptišky, dívku-chlapce nebo třeba 
ruskou carevnu. „Od šesti ráno jsem na sebe vázala kůže a patlala 
bláto. Spolu s Terkou (na snímku vpravo) jsme vyšly ve tři čtvrtě 
na sedm. Se svým kostýmem jsem sklidila úspěch, ale je fakt, že 
jsem rozbrečela i několik malých dětí,“ říká Eliška (vlevo). „Většina 
lidí, které jsme oslovily, nám přispěla. Našlo se sice i pár nevrlých 
kolemjdoucích, ale těch bylo minimum,“ dodává studentka 
– neandrtálkyně. Po „sbírce“ se maturantky, učitelé a studentky 
třetího ročníku oboru MTA sešli na školním dvoře, kde následovalo 
tradiční pasování na maturanty. Třeťandy musely projít nelehkou 
zkouškou – ochutnaly gumové medvídky máčené v octě a obalené 
v soli nebo velmi pikantní ďábelské sýrové jednohubky. Pokud jim 
snad dobroty nesedly, měly možnost zpravit si chuť lákem z okurek. 
Zbývá jen dodat: „Hodně štěstí u maturit!“  (kuč)
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n    Kdy bude otevřen nový 
hypermarket v Žatci, co na-
bídne a co se stane s malým 
Tescem?

Jana
Matoušková, 
tisková
mluvčí Tesco 
Stores ČR 
a. s.

„Provoz supermarketu Tesco 
v Žatci bude ukončen 14. červ-
na, tedy v den otevření nového 
hypermarketu. Prodejna, ve 
které společnost Tesco plá-
nuje ukončit provoz, se na-
chází v blízkosti nově vznik-
lého hypermarketu Tesco, 
hned přes ulici. Malý super-
market Tesco se sloučí s vel-
kým hypermarketem. Ob-
chodní centrum s prodejní 
plochou několik tisíc metrů 
čtverečních nabídne opro-
ti supermarketu Tesco širší 
nabídku zboží, delší otevíra-
cí dobu a větší komfort naku-
pování. Je určen pro rodinný 
nákup, zákazníci v něm vedle 
potravin naleznou sportovní 
potřeby, elektroniku, knihy, 
potřeby pro domácnost nebo 
tolik oblíbenou módní znač-
ku Cherokee. V současné 
době zaměstnává supermar-
ket Tesco v Žatci 18 lidí. Všich-
ni tito zaměstnanci nastoupí 
v polovině června do nového 
hypermarketu Tesco. Původ-
ní budova se nabídne k prode-
ji, její využití bude záležitostí 
nového majitele.“
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n Krádeže v Albertu
LOUNY - Dvakrát vyjížděla 

hlídka strážníků 21. května do 
prodejny Albert z důvodů kráde-
že. Nejdříve se dopustila krádeže 
před 13. hodinou 15letá dívka 
z Lounska, která odcizila potravi-
ny za 106 Kč. Zboží bylo vráceno, 
s blokovou pokutou souhlasila. Její 
jednání bylo oznámeno také pří-
slušným sociálním pracovnicím 
na MÚ Louny. O hodinu později 
odcizil sladkosti v hodnotě 500 Kč 
49letý muž slovenské národnosti, 
který má přechodné bydliště v Du-
chcově. I on s uložením blokové 
pokuty souhlasil. Po 19. hodině 
22. května byli strážníci přivoláni 
opět do prodejny Albert, kde byl při 
krádeži čokolád a mandarinek za 
302 Kč chycen 41letý muž z Loun. 
I on s pokutou souhlasil.
n Pátrání po jezdkyni

DOLEJŠÍ HŮRKY - Dne 21. 
května ve 13:50 hodin kontakto-
val Městskou policii Postoloprty 
muž z Dolejších Hůrek s tím, že 
má strach o dívku, které půjčil 
koně na projížďku. Šestnáctiletá 
dívka z Hradiště si půjčila koně 
asi hodinu před oznámením. 

Muž uvedl, že se kůň vrátil sám. 
Dívka si koně půjčovala často 
a toto se nikdy nestalo. Strážníci 
prošetřili místo dívčina bydliště, 
ale doma nebyla. O pomoc při 
hledání byla požádána Policie ČR 
a psovod PČR. Pátrání po dívce 
bylo prováděno v travnatém teré-
nu kolem řeky Ohře a na polních 
cestách, které dívka nejčastěji vyu-
žívala pro projížďku. Nakonec bylo 
zjištěno, že dívka utrpěla při pádu 
vážná zranění ruky a jelikož se toto 
odehrálo v blízkosti bydliště, došla 
po čase domů, odkud byla převeze-
na záchrankou do nemocnice.
n Vloupání na benzínku

LOUNY - Do objektu benzinové 
čerpací stanice v Rybalkově ulici 
vnikl neznámý pachatel. Poté, 
co kamenem rozbil skleněné 
vstupní dveře, odcizil cigarety 
v předběžné hodnotě 15 000 Kč. 
Na dveřích způsobil škodu za dva 
tisíce korun. 
n Vyzvedl traktor ze školky

LHOTA - Žatečtí policisté šetří 
krádež traktoru Zetor 5245, který 
zmizel z areálu lesní školky u ob-
ce na Žatecku. Pachatel jej odcizil 
v minulých dnech, kdy na místo 
vnikl po odstranění visacího zám-
ku na vratech. Způsobenou škodu 

vyčíslila poškozená společnost na 
200 000 Kč.
n Cílem nafta

PODBOŘANY - Kdosi vnikl do 
volně přístupného areálu recyklace 
firmy v Podbořanech a z odstave-
ného bagru odčerpal 350 litrů 
motorové nafty v hodnotě 9 450 
Kč. Poškozením způsobil škodu 
za 1 600 Kč.
n Kradl dírou v pletivu

PODBOŘANY - O víkendu 
kradl nezjištěný poberta v jedné 
firmě. Z pletivové uzamčené 
klece v hale si přisvojil asi 100 kg 
měděného polotovaru - trubiček 
pro další výrobu. Materiál prota-
hal vystřiženým otvorem v pletivu. 
Škoda přesahuje 40 000 Kč.
n Řidič vyvázl s pokutou

ZEMĚCHY - V pondělí 21. květ-
na kolem osmé hodiny ráno se na 
železničním přejezdu směrem od 
Cítolib střetla Škoda Fabia s osob-
ním vlakem. Dvaatřicetiletý řidič 
fabie přehlédl zvukové a světelné 
zařízení a vjel na přejezd, kdy po 
železnici projížděl od Loun na 
Rakovník osobní vlak. Přední 
částí vozidla do vlaku narazil, ale 
naštěstí byl odmrštěn mimo trať, 
což  zabránilo tragédii. Nikdo 

nebyl zraněn, celková škoda byla 
předběžně vyčíslena na 105 000 
Kč. Policisté nehodu vyřešili na 
místě udělením blokové pokuty.
n Nezvaný host

STAŇKOVICE - Neznámý 
pachatel rozbil vstupní dveře do 
hospůdky na hřišti a vzal cigarety 
různých značek, cukrovinky, al-
kohol i nealko nápoje a finanční 
hotovost, celkem za 24 326 Kč.
n Vyloupil klenotnictví

LOUNY - Do prodejny hodi-
nářství-klenotnictví ve Vrchlic-
kého ulici se vloupal zloděj tak, že 
rozbil skleněnou výplň výlohy, ze 
které odcizil šperky a náramkové 
hodinky. Škoda na výloze činí 
10 000 Kč, na ukradeném zboží 
bude vyčíslena dodatečně. 
n Kradl v kotelně

LOUNY - V době od 26. do 
27. května vešel kdosi do neuza-
mčené haly společnosti Hitachi 
v Lounech. Vysadil z uchycení 
železnou mříž, která zajišťovala 
vstup do kotelny. Z prostor kotelny 
odcizil nářadí za 70 400 Kč. 

A. Tallowitz, MP Postoloprty
M. Malý, MP Louny

J. Střelcová, PČR Louny
T. Krupička, PČR Louny

„Tímto chceme zamezit plýtvání 
finančních prostředků z krajského 
rozpočtu. Jedná se opravdu jen 
o spoje, kdy jedou dva autobusy 
po jedné lince ve stejný nebo 
blízký čas!“ upozorňuje Krajský 
úřad Ústeckého kraje na svých 
webových stránkách.

Od 3. června mají ve všední dny 
jezdit dva nové páry spojů na lince 
Chomutov – Údlice – Velemyšle-
ves, které budou končit v průmys-
lové zóně Triangle. Mají odjíždět ze 
zastávky Staňkovice, Triangle-Jih 
v časech 7:35 a 16:55.

V oblasti Kadaň - Žatec do 2. 
června zajišťovaly dopravu auto-
busy Karlovy Vary, od 3. června 

to bude Dopravní podnik měst 
Chomutova a Jirkova. V oblasti 
Lounsko – východ do 2. června 
pojede ČSAD Slaný, od 3. června 
Dopravní podnik měst Mostu 
a Litvínova. Oblast Lounsko-
-západ, kde jezdí do 2. června 
autobusy firmy Kavka zajistí od 
3. června dopravu BusMat plus. 

Od 3. června dojde na lince Lou-
ny – Pnětluky - Kounov k úpravě 
časových poloh spojů č. 101,  102 
(+40 min!!), 104  a 108. Od 3. červ-
na dojde k časovému posunu spoje 
č. 104 na lince Louny - Charvatce 
a č. 106 na lince Žatec – Postolopr-
ty - Počerady. Na Podbořansku na-
dále zajišťuje dopravní obslužnost 

Autobusová doprava Podbořany. 
Od 3. června dojde k markantnímu 
posunu času odjezdu spoje č. 114 
linky Žatec – Louny – Řevničov 
– Praha. Tento spoj pojede o 240 
minut dříve.

Dojde i ke změnám na lince 
Žatec – Měcholupy - Velká Čer-
noc - Kounov. Na lince Žatec 
– Podbořany – Lubenec - Karlovy 
Vary dojde k prodloužení spoje až 
do Karlových Varů a bude zave-
den nový spoj v trase Podbořany 
– Žatec - odjezd z Podbořan ve 
4:50 hodin. Od 3. června pak 
bude opět provozován nedělní 
spoj na lince Podbořany – Kryry 
– Lubenec – Blatno. Zato budou 
zkráceny spoje č. 3 a 4 na lince 
Podbořany – Měcholupy - Želeč 
o úsek Měcholupy - Želeč.

Děti mohou vyrazit s DDM 
Žatec na letní tábor Žerotín. 
V termínu 30. června - 14. čer-
vence si za cenu 3750 korun užijí 
táborové hry, soutěže, skákací 
hrad, to vše s vojenskou témati-
kou. „Ubytování je v chatkách, 
volných míst zatím 50,“ přiblížila 
Helena Gondeková z DDM Žatec. 
„Pro menší děti je připraven stře-
dověk (pohádky, dějepisné hry) 
a pro starší děti (13 let a více) je 
připraven army program. Mohou 
jet děti od šesti let do patnácti,“ 
dodává Vendula Poštová z per-
sonálu tábora. V srpnu pak zve 
žatecký dům dětí na letní tábor 
Manětín. „Ten se koná od 7. do 20. 
srpna, cena 2900 korun, ubytování 
v stanech. Ještě je volno,“ doplnila 
H. Gondeková.  

Školáci také mohou využít pří-
městských táborů. Cena je oproti 
klasickým táborům levnější. Jejich 
hlavní náplní jsou různé soutěže, 
sportovní hry, jednodenní výlety 

a koupání. Od 9. července do 31. 
srpna nabízí příměstské tábory 
např. DDM Žatec. „Aktivity se 
odehrávají podle počasí – vy-
cházky, hry, soutěže,“ přibližuje 
Helena Gondeková. 

Dům dětí a mládeže Podbořany 
pořádá dva běhy příměstského tá-
bora v termínech 23.- 27. července 
a 30. července - 3. srpna. „Celkem 
máme ještě 20 volných míst. Cena 
za jeden běh je 350 korun (vstupné, 
obědy a jízdné). Děti přijdou ráno 
na 8. hodinu a odcházejí v 16 
hodin,“ sdělila Hana Ivanovová 
z DDM Podbořany.

Základní škola Postoloprty 
nabízí pobytový zájezd do ital-
ského letoviska Rosolino Mare 
už v polovině června a pro žáky 
i jejich rodiče jej pořádá cestovní 
kancelář MoPet, v termínu od 15. 
do 24. června. „Je to jediné leto-
visko italského Jadranu, které leží 
v chráněném území – přírodním 
parku Delta Pádu. V ceně zájezdu 

– 4900 Kč – je zahrnuta doprava 
lůžkovým autobusem, ubytování 
v apartmánech, plná penze včetně 
pitného režimu, doprava a vstupné 
do aquaparku v Chiogii, plus navíc 
výlet lodí do Benátek,“ přibližuje 
organizátorka Kateřina Tippne-
rová, která v pátek měla ještě dvě 
volná místa. 

K moři 29. června míří na 10 
dní také Dům dětí a mládeže Po-
stoloprty. Cesta s cílem Rosolino 
Mare se sice jmenuje Relaxační 
týden pro ženy, je ale určena i pro 
rodiče s dětmi. „Děti se mohou 
brouzdat v moři a maminky 
užívat masáže a kosmetičku. 
Cena je 5900 korun a ještě je pět 
volných míst,“ říká Alžběta Bě-
lohoubková z postoloprtského 
domu dětí. 

V červenci se tento dům dětí 
chystá na letní tábor Mšeno u Měl-
níka. A sice od 21. července do 4. 
srpna. Pro nováčky tábor stojí 3800 
korun a 3750 Kč pro zájemce, kteří 
byli s DDM vloni na letním táboře 
v Kožlanech. „Pobyt je určen pro 
samotné děti ve věku 7 až 15 let, pe-
dagogický dozor zajišťujeme. Tady 

máme plno, jede 50 dětí,“ uvedla 
vedoucí táborového pobytu Hana 
Valentová. 

A do třetice – sportovní tábor 
v chorvatském Biogradu. „Usku-
teční se 21. srpna – 1. září. Čeká 
nás výlet na ostrov Kornati, Solné 
jezero. Cena pro dítě do 12 let je 
6100 korun, pro dospělé 6400 
Kč. Jet mohou samotné děti (pe-
dagogický dozor zajištěn), nebo 
rodiny,“ upřesnila Michaela 
Mužíková z DDM Postoloprty, 
která má pro zájemce ještě pár 
volných míst. 

Některé obce přispívají svým 
dětem na letní tábor. Jako napří-
klad Výškov. Tamní zastupitelé 
schválili finanční příspěvek na 
tábor ve výši 500 korun na dítě. 
„Obec Výškov přispívá dětem na 
tábory na základě předložených 
dokladů o úhradě táboru. Jedná 
se o zájezdy pořádané DDM 
Postoloprty. Dále jsou to dětské 
tábory individuálně hrazené rodi-
či u  zaměstnavatele,“ říká Hana 
Nowaková z OÚ Výškov.

Příště si povíme, kde na okrese 
lze za malý peníz přenocovat.

n Je pravda, že ČS prodlužu-
je u některých poboček otevírací 
dobu. Týká se to i pobočky v Lou-
nech?

Opravdu je to tak. Od 1. dubna 
2007 jsme prodloužili 
týdenní otevírací dobu 
o 2,5 hodiny. Pobočku 
každý den otevíráme 
již v 8.30 hod. Klienti 
změnu uvítali a jejich reakce jsou 
pozitivní.
n Česká spořitelna se snaží 

o maximální spokojenost klien-
tů. Můžete potvrdit, že došlo ke 
snížení front v pobočce?

Čekací lhůty na obsluhu se v po-
slední době zkrátily. Naši klienti se 
již naučili používat platební karty 
a internetové bankovnictví a do 
pobočky často přicházejí pouze 
s žádostí o radu. V letošním roce 
jsme posílili personální stav přepá-
žek. Každého klienta vítá takzvaný 
koordinátor haly. Problémové zů-
stávají výplatní termíny, a proto 
jsme pro naše klienty instalovali 
občerstvovací zařízení s vodou 

a pro jejich děti dětský koutek. 
Maminky jistě uvítají i nové ná-
jezdy pro kočárky. 
n Co nového nabízíte našim 

klientům?
Velmi oblíbené jsou 

hotovostní úvěry bez 
sledování účelu, kdy 
jednomu klientovi na-
bízíme až 200 000 Kč 

bez zajištění a s možností pojiš-
tění i proti ztrátě zaměstnání. Vše 
zvládáme do několika minut. Vel-
ká poptávka je i po hypotéčních 
úvěrech, které nově poskytujeme 
i bez prokázání příjmu klientů. 
Takový úvěr však musí být velmi 
dobře zajištěn. Velký zájem je 
i o kreditní karty s bezúročným 
obdobím až 45 dnů, u kterých 
jsme nově zjednodušili proces 
jejich vydávání. Na druhé straně 
máme pro naše klienty i zajíma-
vé možnosti zhodnocení jejich 
finančních prostředků. Velmi 
oblíbené jsou prémiové vklady, 
zajištěné fondy a investiční ži-
votní pojištění.

Loni v září muže s jeho o rok 
mladší spolujezdkyní zadrželi po-
licisté při kontrole v Peruci. Jeho 
družka, se kterou společně jeli 
Škodou 105, před časem koupila 
vůz a jelikož ještě nestihla získat ři-
dičské oprávnění, poprosila druha, 
aby spolu jeli do Loun na sběrnou 
sobotu. „Jeli jsme, abychom 
něco vydělali, večer když jsme se 
vraceli, nás zastavila policie. Řekl  
jsem hned, že nemám řidičák,“ 
vzpomínal obžalovaný. U soudu 

svědčila také jeho družka, která 
shodně popsala událost. „Chci si 
dělat papíry, přemluvila jsem ho, 
abychom jeli.“

V případu byl přibrán i znalec 
v oboru psychiatrie. Obžalovaný 
totiž trpí lehkou mentální re-
tardací, je zbaven způsobilosti 
k právním úkonům. „Netrpí 
psychózou, jen neznal nové znění 
zákona, chybně se domníval, že 
dostane za to jenom pokutu,“ 
vyjádřil se znalec. 

„Za volant sedl z důvodu řešení 
složité životní situace, aby si něco 
vydělali při sběrném dni,“ dal se 
slyšet obhájce a žádal o obecně 
prospěšné práce. 

Věc má háček: obžalovaný má 
celkem deset záznamů v trestním 
rejstříku. Naposledy si v roce 
1998 vykoledoval nepodmíněně 
5 let s ostrahou za vloupání. „Je 
vidět že na obžalovaného trest 
zapůsobil výchovně, když k dal-
šímu prohřešku došlo až nyní. 
Bohužel je ale kvalifikován jako 
trestný čin,“ komentoval případ 
soudce Šilhan. „Když má člověk 
strach, aby něco neprovedl, tak 
se hlídá. Moc toho lituju,“ kál se 
obžalovaný.

Tři autoři v XXL... V pátek byla v lounské Galerii XXL 
zahájena výstava obrazů Lubomíra Fárky (vlevo), Jana Veselého 
a Michaela Straky (vpravo). Vernisáže se kromě majitele galerie 
Ladislava Paura zúčastnili například lounský místostarosta Jan Čer-
mák či slavětínský sochař Tomáš Polcar, bratří Jan a Václav Jírové, 
antikvář Pavel R. Vejrážka nebo teplický knihař Ivo Vodička se syny 
Vojtou a Ivem. První patro abstraktními obrazy „Příběh rybníka“ 
zaplnil žatecký malíř Lubomír Fárka. „Jde o rybník Želeček. Má 
zhruba 32 arů, je plný života a proměn,“ vypráví o zdroji inspirace 
šestapadesátiletý L. Fárka. V Galerii XXL vystavuje rád, líbí se mu 
zdejší prostory a na zdejších vernisážích je častým hostem. Výstava 
potrvá do 20. června, více na www.galeriexxl.info. (toš) 

Ústecký kraj redukuje duplicitní spoje
Sledujte odjezdy svých autobusů, u četných spojů se mění

ÚSTECKÝ KRAJ (red) - Ty spoje, které jsou na linkách provozovány 
zároveň Ústeckým krajem a jinými dopravci, budou v příštích dnech 
redukovány, jiné vzniknou.

Vysloužil si víc než pokutu 
Neznal nové znění zákona a řídil bez oprávnění

LOUNY (bal) – Sedmačtyřicetiletý invalidní důchodce Antonín 
Eisenhamer minulou středu s poděkováním přijal rozsudek 
Okresního soudu v Lounech. Za řízení motorového vozidla bez 
řidičského oprávnění byl potrestán šesti měsíci s podmínkou na 
dva roky a zákazem řízení všech druhů motorových vozidel na 
dobu tří roků.  

Kam s dětmi o prázdninách
Domy dětí a mládeže chystají prázdninové tábory a zájezdy

OKRES LOUNY (red) – Blíží se prázdniny. Kromě návštěvy pří-
buzných, dovolených či rodinných výletů mohou rodiče přihlásit 
děti na letní tábory, které pořádají domy dětí a mládeže i základní 
školy. Nabízejí pobyty v tuzemsku, ale i v zahraničí. 
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Česká spořitelna v Lounech 
- rozšiřujeme otevírací dobu 

V pobočce České spořitelny v Lounech jsme začátkem dubna tohoto 
roku rozšířili otevírací dobu tak, aby lépe vyhovovala potřebám kli-
entů. Více nám o tomto vstřícném kroku řekl ředitel pobočky Pavel 
Hons, který připomněl i některé další novinky v nabídce banky.


