
Mezinárodní dětský den v pá-
tek připravila Základní škola na 
Peruci. Účastnilo se ho přes 50 
dětí a 5 pedagogů z německého 
Leubsdorfu. Žáci ze Stradonic, 
kteří pomáhali s organizací, se 
s mladými Sasy domlouvali ang-
licky a rukama. „Dobrý to bylo,“ 
libuje si Jaroslava Jirásková z 8. 
třídy. „Musel jsem něco říkat 
třikrát, než mne pochopili,“ 
přibližuje Petr Kučava. Jakub 
Mašín přiznává, že se mu pletli 
Češi a Němci, protože se akce 
účastnili taky neznámí školáci 
z Koštic. „Absolutní guláš a dob-
rá sranda,“ hodnotí akci tento 
sedmák.

V sobotu vylekal pořadatele 
dopolední slejvák. Například 
z letního kina v Kryrech dětský 
den raději přesunuli do kulturní-
ho domu. V ostatních obcích se 
akce konala venku a scénář byl 
obdobný. Děti plnily roztodivné 
úkoly, za které dostávaly slad-
kosti a malé dárky jako sešity, 
propisky či omalovánky. 

V Lubenci na hřišti na dítka 
dohlíželi dobrovolní hasiči, kte-
ří jim ukázali zásah při hašení 
vraku vozu, Veteran Car Club 
z Karlových Varů zde uskutečnil 
spanilou jízdu svých plechových 

miláčků, které však víc obdivovali 
tatínkové. Nechyběly buřty a klo-
básy opečené na grilu. 

Ve Vroutku si děti musely 
odměnu zasloužit procházkou 
pohádkovým lesem, ve kterém, 
kromě plnění úkolů, mohly vidět 
minizoo s liščaty a divokým pra-
sátkem, které si děti neohroženě 

hladily. I tady asistovali dobro-
volní hasiči a děti se mohly svézt 
na koních. 

V Kryrech byl dětský den 
v pirátském duchu, kdy děti 
absolvovaly Cestu za pokladem 
plnou pirátů a námořníků, což 
nebyl nikdo jiný než místní ženy 
ze Svazu žen a místní hasiči. 
I tady byly tradiční úkoly jako 
chytání rybek, srážení kuželek, 
skákání v pytlích, skládání ob-
rázků, házení kroužků. A i tady 
na konci cesty děti čekala truhla 
se sladkým pokladem. 

V neděli proběhl dětský den 
v Košticích na ostrově, kde 
vznikla odpočinková zóna. Sta-
rosta Jaroslav Vlasák přivítal 
mezi účastníky zvláště koštickou 
omladinu, která na projekt zís-
kala příspěvek. Za dvě stě tisíc 
od Agentury mládeže z EU byly 
pokáceny poškozené a nemocné 
stromy, opravena lávka a vznikly 
bezpečné dětské atrakce podle 
současných norem. Na úpravě 
se podílelo zhruba třicet lidí, po-
mohla řada obětavců, například 
Vratislav Novák vytvořil totem, 
ženy ušily teepee.

Toto je úlomek zvonu... Režisér Josef Císařovský 
spolu s kameramanem Karlem Machoněm a asistentem kamery 
Vojtěchem Sládkem začali minulé úterý a čtvrtek natáčet dokument 
o bourání Loun Příběh jedné sanace. V úterý se natáčelo hlavně 
v lounském archivu. Ve čtvrtek jsme mohli filmaře zastihnout 
v uličce u Domu Sokolů z Mor. Na snímku je pamětnice Jiřina 
Wittreová za svobodna Hausenblasová, která spolu s bratry An-
tonínem a Karlem pochází z významného lounského statku. Za 
jejího dětství bylo v hospodářství dvanáct párů koní. Paní Wittreová 
vzpomíná, jak za války přijeli Němci a zrekvírovali zvon z chrámu 
sv. Mikuláše. Pádem dolů se roztříštil na kousky. Její maminka ces-
tou ze mše svaté úlomek zvonu našla a od té doby se stal nesmírně 
cennou relikvií jejich rodiny. (toš)
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n    Jak to vypadá s plánovaným 
úložištěm jaderného odpadu? 
Stale připadá v úvahu lokalita 
mezi Blatnem a Pastuchovicemi?

Václav
Beneš,
starosta Blatna

„V únoru se na toto téma konal 
odborný seminář. Žádná z vytipo-
vaných šesti lokalit z užšího výbě-
ru zatím vyřazena nebyla, všechny 
jsou stejně vhodné. Minulý týden 
se na toto téma uskutečnilo setká-
ní starostů dotčených obcí. Platí, že 
jsme stále proti, aby se úložiště na-
cházelo právě zde. Otázka má být 
vyřešena v roce 2009. Zvažujeme 
však, že za splnění určitých podmí-
nek bychom mohli být vůči existen-
ci úložiště vstřícnější.“

otázka
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ŽATEC, CHODOVÁ PLANÁ 
(r) - Včera odpoledne se v ma-
lém sálku Městského divadla 
v Žatci degustovaly výrobky 
pivovarů, které se přihlásily do 
soutěže Miss zlatého moku ČR 
2007. Nechyběly u toho krásné 
dívky, finalistky soutěže. Na zá-
kladě výsledků degustace vybrali 
zástupci pivovarů v tomto pořadí 
své reprezentantky, které vzešly 
z výběru dívek z celé republiky. 

Dneska se zástupci médií se-
tkají s finalistkami soutěže Miss 
zlatého moku a realizačním tý-

mem soutěže v Pivních lázních 
Rodinného pivovaru Chodovar 
v Chodové Plané. V poledne se se-
jdou v tamním hotelu U Sládka. 
Po procedurách, jako jsou roz-
hovory, fotografování, filmování 
s finalistkami v Pivních lázních, 
na všechny čeká neméně příjem-
ná záležitost - exkurze v pivovaru 
Chodovar a ochutnávka piva. 

Příště se dozvíte, jaká dívka 
bude reprezentovat který pivovar 
a jaké to bylo v Pivních lázních, 
protože se návštěva uskutečnila 
až po uzávěrce novin.

n Agresivní ovčák
LOUNY - Hodinu a půl po 

půlnoci 27. května vyjížděla 
hlídka strážníků na telefonické 
oznámení do domu v ulici Petra 
Obrovce, kde ve vchodě byl agre-
sivní pes. Volající žena sdělila, že 
se nemůže dostat do domu. Stráž-
níkům se agresivního německého 
ovčáka podařilo chytit pomocí 
odchytové tyče. Pes byl převezen 
do útulku v Jimlíně.
n Honička městem 

LOUNY - O půl třetí ráno 29. 
května byla městská policie upo-
zorněna, že v České ulici řinčí 
sklo. Na Mírovém náměstí někdo 
rozbil výlohu u prodejny tabáku, 
pachatel utíkal po Pražské ulici 
s batohem na zádech. Strážníci 

prchajícího spatřili a dostihli ve 
Štefánikově ulici, kde se snažil 
proběhnout mezi garážemi. Tam 
byl dostižen. Šlo o 36letého muže 
z Loun, nesl kartony cigaret. Byl 
předán hlídce PČR. Šlo o recidi-
vistu, podezřelého ze spáchání 
dalších trestných činů.
n Renovace se nedočkaly

PETROHRAD - V době od 29. 
do 30. května neznámý pachatel 
vnikl do částečně oploceného 
areálu bývalé cihelny Petrohrad. 
Odstranil lešenářské podlážky, 
které zakrývaly rozbité okno 
o rozměrech 68 x 167 cm, vnikl 
do haly a odcizil 154 dřevěných 
europalet, určených k renovaci. 
Celková škoda byla vyčíslena na 
10 700 Kč.

T. Krupička, PČR Louny
M. Malý, MP Louny

(dokončení ze str. 1)
Obžalovaný se ptal policisty, 

zda šetřili verzi, že by někdo 
z hlídačů skladu „mohl mít 
prsty v krádeži“. Ten odpově-
děl, že je prověřovali běžným 
způsobem, problémy se záko-
nem nich nezjistili. 

Mimo jiné si Havelkova 
firma už dříve pořídila na le-
asing u ČSOB sušičku dřeva. 
Místo dvanácti milionů korun, 
které podle smlouvy stála, za-
platila jen část. Splátky po pár 
měsících nehradila a zařízení 
využívala dál. Svědek obhajo-
by, znalec pro ceny a odhady 
v nábytkářském průmyslu, ve 
středu jednoznačně řekl, že 
se nejednalo o kondenzační 
sušárnu řeziva, ale o klasic-

kou konvenční. „Je technicky 
jednodušší a cenově lacinější,“ 
vysvětlil polopaticky. V roce 
2004, kdy zpracovával posu-
dek ohledně stanovení ceny 
sušičky, byla prý již rok a půl 
odstavena. „Nemůžu tvrdit, že 
byla skutečně takovou dobu 
odstavena, to mi bylo řečeno 
zástupci firmy,“ dodal.   

Soud vyslechl také specialistu 
ohrožených aktiv ČSOB Lea-
sing. Ten tvrdí, že podbořanská 
firma si měla ověřit, co kupuje 
a jestliže podepsala smlouvu 
na „kondenzační“ sušárnu, tak 
je to její chyba. „Jsme jen posky-
tovatele leasingu, ne odborníci 
na techniku. Pan Havelka měl 
možnost namítnout, že přebírá 
ne kondenzační, ale jinou su-

šárnu a reklamovat, nic tako-
vého neudělal,“ uvedl zástupce 
leasingové společnosti. Potvrdil, 
že společnost pověřila plnou 
moci bezpečnostní agenturu 
k odebrání nesplacené sušičky. 
To jim Havelkova firma neu-
možnila. Obžalovaný trvá na 
tom, že od ČSOB Leasing ni-
kdy neobdržel papír o tom, že 
má někomu odevzdat zařízení.

Soud má ještě vyhledat a vy-
slechnout odpovědnou osobu 
ze zmíněné bezpečnostní 
agentury, vyžádat od další 
firmy zprávu o namontování 
alarmu, který v době krádeže 
údajně nefungoval. Podle jiné 
verze byl již dříve odstraněn. 
Hlavní líčení tak bylo odročeno 
na 25. července.

Ze strany německých zástupců 
tamních spolků existuje přání 
setkávat se se svými protějšky 
z řad fotbalistů, hasičů, důchod-
ců, handicapovaných obyvatel 
či se školami. „Chceme vnímat 
partnerství především jako 
možnost se vzájemně poznávat 

jakožto obyvatelé obou měst na 
poli sportu, kultury a v dalších 
zájmových oblastech,“ shodli se 
zástupci obou měst. V nejbližších 
týdnech dojde k výměně kontaktů 
na organizace tak, aby si mohly 
případně slaďovat formy spolu-
práce přímo mezi sebou.

Tělovýchovná jednota Blatno 
provozuje restauraci s ubytovací 
kapacitou 25 lůžek v 5 pokojích. 
K dispozici je i sál. Je to poblíž 
vlakového nádraží, zastávky 
autobusu a sportovního areálu. 
„Ubytovat se můžete za 150 ko-
run na osobu a noc,“ říká předse-
da TJ Blatno Viktor Zíka.

V Krásném Dvoře jsou dvě 
možnosti: ve sportovním areálu 
je k dispozici 8 čtyřlůžkových 
chat. Složí hlavně sportu, ale 
i zbloudilým turistům. „V červ-
nu je ještě možnost. Od půlky 
července a celý srpen však chaty 
máme zamluveny,“ uvedl pro-
vozovatel Rudolf Puchrik. Cena 
se pohybuje kolem stovky, další 
stokoruna za stravu. 

Turistickou ubytovnu Krásný 
Dvůr pronajímá od obecního 
úřadu Marie Pilařová. „Máme 
29 lůžek, ubytovávají se dělníci, 
fotbalisté, turisté. Povětšinou 
máme objednáno dopředu, ale 
když se někdo obrátí a bude volné 
místo, ubytujeme rádi,“ říká M. 
Pilařová, s tím, že cena za lůžko 
je 150 Kč.

Zavítáte-li do Ročova, je tu 
Penzion U Kulhánků s 14 lůžky 
pro hosty. Ubytovací kapacita 
u Kulhánků slouží v současné 
době spíše jako ubytovna pro 
obsluhu restaurace.

V samotných Lounech nabízí 
penzion Domu kultury s kapaci-
tou 35 lůžek ubytování za 300 Kč 
za osobu a noc se snídaní. „Lze 
přijít i bez rezervace, někdy však 
máme celý penzion obsazen. 
První týden v červenci bude ob-
sazen botaniky, kteří budou dělat 
v okolí Loun výzkum,“ upřesnila 
recepční Růžena Řehánková. 

Pro náročnější turisty je zde 
hotel Merlot. „Na letní sezonu 
máme zhruba z 50% předběžné 
rezervace. Stále je však možnost 
najít volný pokoj. Spolupracu-
jeme s cestovní kanceláří Elena 
tour. Ta nám dvakrát do měsíce 
vozí klienty z Petrohradu. Mají 
rezervace až do listopadu,“ uvá-
dí provozní Jolana Planičková. 
Jednolůžkový pokoj přijde na 
790 Kč, lůžko ve 2-lůžkovém po-
koji 600 Kč, včetně snídaně. 

Za hraniční tabulí Loun, faktic-
ky už v Černčicích je hotel Graf. 
Ubytovat se zde dá za 150 až 
250 korun. „Záleží, zda to bude 
standardně vybavený pokoj, 
nebo s lednicí a nebo i s televizí. 
Ubytování máme celkem pro 
60 lidí. Kdybyste se chtěli rychle 
spojit s hotelem a  rezervovat si 
nocleh, napište na mysapet@-
centrum.cz,“ sdělil provozní Jiří 
Příhoda.      

Ve Slavětíně s nádhernými 
rozhledy je agropenzion Hájen-
ka. Kapacita 16-20 lůžek, cena 
ubytování je 300 korun včetně 
polopenze. Každý pokoj má 
vlastní sociální zařízení, navíc 
penzion skýtá možnost přívěsů. 
Agroturistika čím dál více přita-
huje lidi. „Na letní měsíce máme 
hodně rezervací, snad v srpnu je 
to volnější,“ říká majitel farmy 
Leo Suchý.

I turistická ubytovna Dobro-
měřice s celkem 21 lůžky může 
být příjemnou zastávkou na 
vašem putování. Milé je venkov-
ní posezení u krbu s večerním 
opékáním. Lůžko s lůžkovinami 
přijde na 190 Kč za osobu/den, 
lůžko s vlastním spacákem 170 
Kč. „Ubytovna je zamluvena na 

první víkend v srpnu, jinak je 
zatím volná,“ prozradila za OÚ 
Dobroměřice Petra Hesová.  

V údolí pod Peruci leží kemp 
Peruc. Je zde 12 pětilůžkových 
chat, 3 dvoulůžkové pokoje, 2 
třílůžkové pokoje, dále dvoulůž-
kové stany. Vybavená kuchyně, 
jídelna, v areálu je víceúčelové 
hřiště s umělým povrchem, oh-
niště a vodní nádrž. „Kemp v le-
tošním roce ještě provozujeme 
my, tj. obec. Vše je stejné jako 
loni – chatky 80 Kč/lůžko, poko-
je 100 Kč/lůžko,“ říká asistentka 
starosty Helena Halamová.

Hotel Skot naproti kempu je 
pro náročnější klientelu. „Máme 
menší jednolůžkový pokoj za 
600 Kč/noc, dvoulůžkový za 
1200 Kč, třílůžkový za 1600 Kč. 
Samozřejmě se snídaní. Je lepší 
nám zavolat třeba i tentýž den, 
abychom s ubytováním počítali,“ 
radí recepční Šárka Hunter.

Také Podbořany nabízejí 
několik možností. V restauraci 
U Milady je možno podle doho-
dy sjednat ubytování, dle velkosti 
pokoje. Přespat se dá i v Národ-
ním domě, cena do 300 Kč za 
den. A také se najíst relativně 
levně - hlavní jídlo 40-50 Kč, po-
lévka 13 Kč a minutky za 80 Kč. 
Hotel Slunce s kapacitou 40 lůžek 
má ubytování kolem 200 Kč/den. 
Je vhodné pro  víkendové pobyty, 
či pro osoby na montáži nebo slu-
žební cestě.

Možnost ubytování přes 
prázdniny nabízí SOŠ a SOU 
Podbořany v domě mládeže. „Je 
to 150 Kč za osobu a noc. Musí 
se předem objednat a na letošní 
prázdniny je již ubytování uza-
vřeno,“ uvedl zástupce ředitele 
školy Jiří Drápal.

V Očihovci na Podbořansku je 
penzion Wella Hof. „S ubytová-
ním na léto to vypadá celkem 

dobře, máme rezervace, dá se 
k nám přijet i bez ní a pokud 
máme volno, tak bez problémů 
každého ubytujeme. Můžete 
u nás bydlet měsíc nebo pouze 
přenocovat. Ceny máme pouze 
za lůžko (400 Kč se snídaní), ne 
za pokoj, kterých máme sedm. 
Děti do 3 let zdarma, děti do 12 
let mají 50% slevu. Jsme rodin-
ný penzion oceněný **** ECE-
AT. Jezdí k nám hodně cizinci, 
v poslední době i tuzemští hosté, 
kteří se k nám rádi vracejí. Jediné 
co neděláme, je ubytovávat dlou-
hodobě dělníky, vzhledem k vyba-
venosti pokojů,“ řekla majitelka 
Zuzana Zahrádková.

V Žatci je kromě jiného mož-
nost ubytování ve školním hotelu 
SOU a SOŠ SČMSD, Žatec, s.r.o. 
– Hop Hotel Garni. „Ubytovávají 
se u nás pracovníci firem Hitachi, 
Alfa z průmyslové zóny. Je zde 
možnost i pro krátkodobé turisty, 
ubytování je od 250 Kč/osobu,“ 
upřesnila vedoucí recepce Jitka 
Mülerová. 

Také je tu možnost v ubytovně 
TJ Sever Žatec – u řeky na okraji 
města, na trase Plzeň - Most. „Co 
je víceméně jisté, jsou víkendy 
– pátek až neděle, kdy se u nás 
krátkodobí turisti mohou ubyto-
vat. Nejlépe když si o to řeknou 
do páteční 18. hodiny, abychom 
připravili uvolněné lůžko. Jinak 
tu míváme ubytované sportovce, 
stavbaře atd. Cena za ubytování 
je 190 Kč za lůžko/den. Pro mo-
bilnější komunikaci volejte na tel. 
607 893 743,“ nabízí pan Sulík.

Zase náročnější turisti ocení 
pension Černý rytíř v centru 
města. „Máme 7 pokojů se 16 
lůžky. Každý pokoj má sociální 
zařízení, televizor, satelit. Cena 
za jedno lůžko a noc je 450 Kč,“ 
láká provozovatelka žateckého 
penzionu Martina Pilnáčková.

Fingovanou loupeží 
k pojistnému podvodu

Kde v letě můžete přenocovat
Lounsko, Žatecko a Podbořansko nabízí také krásnou turistiku

OKRES LOUNY (bal) – Prázdniny se kvapem blíží a náš okres 
nabízí řadu krásných míst. Pokud chcete oblast prozkoumat 
důkladněji, jistě uvítáte informace o možnostech přijatelného 
ubytování. 

Dětem nastalo červnové hraní
Pro dospělé byly velkým zklamáním dopolední deště

LOUNSKO, PODBOŘANSKO (sih, toš) - Minulý týden probíha-
ly v mnoha obcích a městech tradiční dětské dny. Na Peruci den 
stihli v pátečním suchu, v ostatních místech pršelo.

V Lubenci oslavily děti svůj den spolu s hasiči.
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Pivovary si vybíraly 
v krásných dívkách 

Starosta Erich Knoblauch předává svému německému kole-
govi Michaelu Brändelovi dárky.
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Zástupci Žatce navštívili 
partnerské město Thum

THUM, ŽATEC (kas) - Projednání možností partnerské spolu-
práce na bázi zájmových organizací a sportovních oddílů se sta-
lo středobodem víkendové návštěvy starosty Ericha Knoblaucha 
a místostarosty Aleše Kassala v německém městě Thum, jež leží 
v Sasku, necelých 100 kilometrů od Žatce.
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