
Petrohradská lokalita je jednou 
z nejrozsáhlejších a nejznáměj-
ších boulderingových oblastí. 

„Máme zde 225 boulderů, na 
start se postavilo 184 soutěží-
cích, z toho 44 žen. Jsou tady 
soutěžící ze Slovenska, Polska, 
Maďarska, Rakouska, Německa, 
Slovinska, Švýcarska a samozřej-
mě Češi. Máme tady kompletní 

českou špičku. Například 14letý 
Adam Ondra z Brna, který je vel-
kou nadějí lezení a je třetí ve svě-
tovém žebříčku v lezení na laně. 
Z dívek 16letá Silva Rajfová také 
z Brna, která byla na posledním 
světovém poháru třetí,“ uvádí 
Petr Resch, pořadatel závodu. 
Spolu s Karlem Hegrem si zdejší 
skaly pravidelně zkoumají, pro-

čišťují a připravují tak půdu pro 
tyto každoroční závody – Petro-
hradské padání. 

Akce se těší velké oblibě a svěd-
čí o tom i soutěžící, kteří zde byli 
s kočárky a ratolestmi. Výhodou 
tohoto sportu je, že s ním můžete 
začít prakticky kdekoliv bez ja-
kéhokoliv vybavení, ať už sám 
či ve skupině. Příznivci boulde-
ringu shodně hovoří o tom, že 
je sport naučil rozvaze, umění 
neriskovat a řešit problém v da-
né situaci. 

A kdože vyhrál Petrohradské 
padání 2007? Hlavní ceny si 
vybojovali Adam Ondra a Nelly 
Kudrová z Prahy.

Bývalý jednatel dřevařské 
firmy měl před čtyřmi roky 
nakoupit repliky historického 
nábytku z Malajsie a nechat 
je navézt do jedné z hal skla-
du u Podbořan. Rozmontova-
ný nábytek měl pak ze skladu 
kdosi ukrást pomoci vytlače-
ného okna. Pojistnou událost 
Havelka na základě plné moci 
oznámil pojišťovně, po které 

nárokoval téměř 2,5 milionu 
korun. 

Nahlášenou krádež tenkrát 
vyšetřovala policie, nakonec vy-
vodila, že k žádnému trestnému 
činu nedošlo a Havelka byl ob-
viněn z toho, že se fingovanou 
loupeží snažil zinscenovat po-
jistný podvod. „Byl to hlídaný 
oplocený areál, pachatel by měl 
projet s náklaďákem tam i zpát-

ky jednou cestou, nikdo ale auto 
neviděl. Žádné stopy kolem haly 
i okna, přes které by mohli tahat 
nábytek, se nenašly. Navíc než 
jsme přijeli, bylo již okno zadě-
láno dřevěným kusem, což bylo 
nezvyklé a zkreslující. Řekli 
nám, že to zakryli před případ-
ným sněžením. Nesněžilo tak, 
že by to nesneslo odkladu do 
našeho ohledání místa činu,“ 
vzpomínal u soudu V. Pešek. 
Dodal, že okno vypadalo jako 
vysklené, ne rozbité. Trvá na 
tom, že ke vloupání a odcizení 
dojít nemohlo.

(dokončení na str. 2)

Úvodník o vodníku
Porůznu se vynořují dětské 

dny s laděním armádním, 
jako v Žatci či Staňkovicích, 
se zaměřením záchranářským 
kupříkladu ve Velemyšlevsi či 
policejním jako v Kozlech, 
kde s obcí spolupracuje Bě-
lušická věznice a spoluvytvá-
ří dětský den i pro děti svých 
zaměstnanců. 

V Oboře je dětský den ne-
odmyslitelně spjat s vodníky. 
Letos jich bylo sedm: vedle 
středněvěkých a mladých i dvě 
vodníčátka. Od dob archivá-
ře Bořivoje Lůžka se slibně 
namnožili. Podle vyprávění 
pamětníků šlo prapůvodně 
o jakousi společenskou satiru, 
kdy byli ústy vodníka praný-
řováni jistí komunisté ze vsi. 
Postupem času se však obor-
ští vodníci zaměřili dětským 
směrem. 

Ti letošní byli přepychově 
zmalovaní a postrojení. Ne-
chali dětem přednášet básnič-
ky a líčili, jaké svinstvo nachá-
zejí v řece ve svých zátočinách 
a pod svými jezy. Je potěšují-
cí, že všechny děti bez výjim-
ky znečišťování řeky šmahem 
odsuzovaly. Pak ale vodnický 
mluvčí vyhlásil, že má tento-
krát málo penízků a ptal se, 
zda to dětem vadí. Pragmatič-
tější část dětského davu řvala 
„Vadí!“ - a ti nejmenší a tenčící 
se hrstka romantiků statečné: 
„Nevadí!“ Všichni svorně pak 
nastavovali ručky pro zlaté čo-
koládové mince. 

Co by tomu asi řekl Bořivoj 
Lůžek. Asi by se smál. A jak by 
reagoval na to, že se Poláci za-
čali vážně zabývat škodlivostí 
červené taštičky modrého Te-
letubbies, a že je možné pit-
vat intimní vztahy Křemílka 
a Vochomůrky, kteří žijí v jedné 
pařezové chaloupce, nebo od-
soudit společný klobouk králi-
čích kamarádů Boba a Bobka. 
Tomu by se ten pan Lůžek asi 
nepříčetně chechtal. Podobnou 
blbinu totiž může vymyslet je-
nom dospělý, děti ne.

Květa Tošnerová
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Nádherného 
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Lounsko

U nás čtete                           o sobě

Diskutujte s námi, zajímají nás Vaše názory
www.svobodnyhlas.cz

Fingovanou loupeží k pojistnému podvodu
Svědek trvá na tom, že ke vloupání a odcizení dojít nemohlo

Lounská knihovna v jedenáctce
nejúspěšnějších v republice!

Mají si kde hrát
Děti v Želči dostaly krásné nové hřiště

ŽELEČ (red) - „Kdo si hraje, nezlobí“, řekli si v Želči. A aby si 
děti měly kde hrát, rozhodli se s obecním úřadem Měcholupy 
postavit dětské hřiště. 

Postoloprtští 
uspěli v silné 
konkurenci

HRADEC KRÁLOVÉ (bal) 
- V pondělí večer se dramatický 
soubor ZUŠ Postoloprty pod 
vedením Evy Vinterové vrátil 
ze čtyřdenní Národní soutěžní 
přehlídky základních umělec-
kých škol literárně-dramatický 
obor v Hradci Králové. S před-
lohou Kristy a Jiřího Bláhových 
Obrázky z Českých pověstí tam 
reprezentovali celý Ústecký kraj. 
Ve své kategorií měli dost sil-
nou konkurenci. Tu tvořily např. 
ZUŠky z Plzně, Nového Města na 
Moravě, Prostějova nebo Ústí nad 
Orlicí. „Vystoupili jsme dobře, ale 
konkurence opravdu velká. Jsou 
tu ti nejlepší,“ referovali mladí 
postoloprtští herci svým blízkým 
a rodičům z Hradce. Domů si při-
vezli pěkné Poděkování.

Bouldery lákají petrohradské skály
Sport, který učí odvaze, rozvaze a řešení problémů

Dělnická ulice je plná odpadků
PODBOŘANY (sih) - Nespokojenost s odvážením odpadu panuje 
v některých částech Podbořan. Zejména jde o Dělnickou ulici, kde 
bydlí převážně romští spoluobčané. Jsou zde čtyři vchody po čty-
řech bytech, kolik zde skutečně bydlí lidí, však nikdo nespočítá.

Ukončení projektu Ajaxův zápisník 
ČERNČICE (pčr)- V pondělí provedl nprap. Tomáš Krupička 
preventivní přednášku na ZŠ Černčice, která byla zaměřena na 
ukončení projektu Ajaxův zápisník v tomto školním roce. Při této 
přednášce využil policista Ajaxův kufřík, který slouží k ukázce 
různých situacích v silničním provozu, ale i v životě. 

„Ano, problémy v Dělnické 
ulici máme neustále. Produkce 
odpadu v této lokalitě je abnor-
mální. Na každý vchod jsme 
posílili kontejnery. Teď jsou zde 
čtyři běžné kontejnery po 1100 
litrech a byly tam navíc přista-
veny velkoobjemové kontejne-
ry, kterých jsme schopni odvézt 
třeba šest. Bylo období, kdy jsme 
jich odvezli i jedenáct. Naposledy 
to tam někdo podpálil, my jsme 
veškerý nepořádek vyčistili a od-
vezli. Odhaduji, že je zde i plno 
dlužníků, kteří realitní kanceláři 
za odvoz odpadu dluží. Dávám 
tomu tak měsíc, než se tam vy-
skytne nějaký další problém,“ 
líčí starosti ekolog města Mar-
tin Jelínek.

V jiných částech města problé-
my s nepořádkem nejsou. Odpad 
se vyváží jednou týdně a pořádek 
se daří udržovat i na sídlišti v cen-
tru města v ul. Kpt. Nálepky, kde 
se kontejnery vyvážejí dvakrát 
týdně. „Menší problémy máme 
se zneužíváním svozového dvo-
ra, který je určen výhradně pro 
občany Podbořan a přilehlých 
částí. Přiživují se zde však lidé 
z Krásného Dvora a jiných ob-
lastí, kteří zde nemají co dělat. 
Pokusíme se zajistit nějaká opat-
ření,“ uzavírá Jelínek.

Poplatky za odvoz odpadu na le-
tošní rok jsou 500 Kč na osobu, 
1000 Kč za dvě osoby, 1500 Kč za 
tři osoby, 1800 Kč za čtyři osoby 
a 2125 Kč za pět osob.

Žáci druhých a třetích tříd si 
formou hry vyzkoušeli, jak se 
mají chovat na přechodu pro 
chodce (pomocí hry Jana na 
přechodu pro chodce) a dále jak 

nebýt zlodějem (pomocí hry Eliš-
ka si přeje koloběžku). Na konci 
besedy byli vyhodnoceni nejlepší 
dva žáci, kteří byli obdarováni di-
plomem a drobným dárkem. 

Pavlík Kolbabek, Terezka Skipalová a Tomáš Lalík na hřišti.
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„Nic tu pro děti nebylo, a to jich 
tu máme zhruba padesát. Na hřiš-
ti se vyřádí i desítky dalších, které 
přijíždějí na prázdniny. Dnes si ho 
naplno užijí i pozvané děti z ža-
teckého dětského domova,“ řekla 
před slavnostním otevřením hřiš-
tě Lenka Vlčková, obyvatelka Žel-
če a vedoucí projektu. 

Hřiště vznikalo na návsi na po-
zemku po zbouraném domě od 
loňského léta. Má rozlohu 600 
m2, je ohraničeno dřevěným a 
živým plotem. Místní lidé včetně 
dětí na jeho úpravě nechali bezpo-
čet hodin dobrovolné práce. Vy-
bavení hřiště však svěřili odborní-
kům, kvůli přísným normám EU. 
„Nakoupili jsme dřevěné prvky od 
firmy Tomovy parky. Máme věž se 
skluzavkou, pískoviště, prolézací 
sestavu a houpačky,“ líčí Lenka 
Vlčková. 

Rozpočet činil necelých 250 
tisíc korun včetně dobrovolnické 
práce, přičemž částkou 119 500 

korun přispěl Fond T-Mobile 
prostřednictvím Komunitní na-
dace Euroregionu Labe.

V sobotu po poledni byla slav-
nostně přestřižena páska, poté 
vysvětil hřiště liběšický kněz 
Otec Vilém. Pak už se děti ro-
zeběhly a okamžitě obsadily 
všechny prvky. V doprovodném 
programu vystoupil účastník 
SuperStar Michal Hudček, mažo-
retky a historičtí šermíři Vítkov-
ci. Na tři sta návštěvníků zhlédlo 
divadelní představení, vystoupení 
fakíra a umění sportovního klubu 
Aikido. 

„Dětský den proběhl přesně 
podle našich představ, ba i lépe. 
Navíc jsme prodejem triček, sbír-
kou v kostele a na dobrovolném 
vstupu získali 10 000 Kč na opra-
vu sochy sv. Jana Nepomuckého 
na návsi v naší obci,“ uzavírá 
spokojená Lenka Vlčková. Díky 
tomu, že je hřiště na návsi, není 
problém s jeho ohlídáním.

LOUNY, PRAHA (r)- Čestné uznání za práci a rozvoj dětského 
knihovnictví získala lounská knihovna v celostátní soutěži Ka-
marádka knihovna. Do soutěže se zapojilo 104 oddělení pro děti 
z knihoven z celé republiky. 11 nejlepších, mezi nimi i Městskou 
knihovnu Louny, navštívila porota a poté je pozvala do Prahy na 
slavnostní vyhodnocení soutěže minulý pátek. 

Odborná porota zvláště oceni-
la projektovou práci knihovny, 
intenzivní spolupráci se školami 
a městskými institucemi, pro-
pojení knihovnictví s výtvarnou 
a hudební tvorbou. „Jakmile se 
Lounští přestěhují do nových 
prostor, budou vážnými kandi-

dáty na vítěze,“ prohlásila Zlata 
Houšková z Národní knihovny. 
Ocenila obrovský kus práce slu-
žebně mladého týmu, který v krát-
kém čase pozvedl dětská oddělení 
do první knihovnické ligy.

Ocenění získala knihovna 
díky kvalitní práci a vysokému 

pracovnímu nasazení knihovnic 
Jany Hrbkové a Věry Pokorné, 
výtvarnici Jitce Andrlové a Olze 
Soukupové, která připravuje hu-
dební pořady a navázala úzkou 
spolupráci s organizacemi pro 
handicapované.

„Pro vedení knihovny je cena 
potvrzením správnosti nastole-
ného trendu, který sází na roz-
manitost knihovnické služby 
a otevřenost všem skupinám,“ 
řekla ředitelka knihovny Dag-
mar Bahnerová.

LOUNY (bal) – Lounský policista kapitán V. Pešek vyšetřoval de-
sítky, možná stovky vloupaček. Údajná krádež 245 kusů replik 
starožitného nábytku ze skladu u Podbořan, kterou šetřil, na něj 
„působila velmi nevěrohodně“. Minulou středu takto vypovídal 
jako svědek v kauze Václava Havelky, obžalovaného z pojistného 
podvodu a neoprávněného užívání cizí věci. 
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PETROHRAD (sih, bal) - V sobotu se v místních skalách usku-
tečnil 5. ročník závodů v boulderingu. Jedná se o lezení po rela-
tivně krátkých cestách, částech útesů, valounů, zdí bez použití 
lana, helmy a jakéhokoliv dalšího vybavení. Každý boulder je 
bodově ohodnocen podle obtížnosti od 1 do 1900 bodů. Sou-
těžící není nijak omezen, může to zkoušet, co mu síly stačí. Je 
logické, že nejlepší je kámen přelézt napoprvé, to však dokážou 
jen zkušení borci.

Lukáš Jeřábek Silva Rajfová


