
Akty jsou ukrutná dřina... V Muzeu Volyňských 
Čechů byla v pátek zahájena vernisáž výstavy fotografií Miloše 
Žihly. Autor, který má ateliér v Mostě, zde představuje především 
černobílé akty, ale i barevné fotografie krajiny. Vernisáž zpestřily 
děti ze Základní umělecké školy a mladá recitátorka Radana Ja-
rošová, která přednesla básně Jany Polcarové z Brodů. „Snažím 
se zakomponovat dívky do prostředí, ať už v přírodě nebo starém 
domě. Kdo si myslí, že focení aktů je zábava, mýlí se. Je to ukrutná 
dřina, a někdy trvá několik hodin, než vznikne kvalitní fotografie. 
Akty fotím zásadně černobíle, nemám rád barevné retuše, ty vezmou 
snímku opravdovost. Jinak ale, jako každý umělec, i já stále hledám 
něco nového. Rád si vyjedu i do svých oblíbených Krušných hor, 
kde fotím krajinu a kde to jde i bez žen,“ říká Žihla. Fotografuje 
od svých 15 let, fotografii vystudoval. Má za sebou řadu expozic, 
ať už společných či samostatných. V Podbořanech výstava  potrvá 
do 30. června. (sih)   
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černá kronika

n    Strojírenská společnost 
Praga Louny slaví 1. čer-
vence čtyřicáté narozeniny. 
Chystá tento tradiční loun-
ský podnik také oslavy pro 
veřejnost?

Erik Zajíc, 
obchodní 
ředitel Praga 
Louny

„Pro veřejnost je tu Den 
otevřených dveří spojený 
s Dětským dnem, který naše 
společnost pořádá v sobotu 
23. června od 9 do 14 hodin 
přímo v areálu PRAGA Lou-
ny v Husově ulici. Máme při-
pravené prohlídky výrobních 
prostor, občerstvení zdarma 
pro všechny návštěvníky, 
atrakce pro děti i dospělé, 
mnoho soutěží a také losová-
ní o hodnotné ceny. Celý den 
bude pro příjemnou atmo-
sféru hrát Funny orchestra 
Jaroslava Kleina. Všechny 
srdečně zveme. Pojďte s ná-
mi oslavit 40. výročí založení 
společnosti PRAGA Louny.“

otázka
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Nápor dětí byl 
obrovský

HLUBANY (sih) -  Minulou 
sobotu uspořádal FK Hlubany 
na svém hřišti dětský den. Ačko-
liv byl začátek naplánován na 15. 
hodinu,  museli organizátoři za-
čít dřív, protože nápor dětí, které 
stály před jednotlivými stanovišti, 
nešel zadržet. Děti plnily tradiční 
úkoly jako kuželky, slalom, ská-
kání v pytlích, házení šipek nebo 
chůze na chůdách. Po úspěšném 
zdolání všech úkolů na ně čeka-
la odměna. Program doplňovala 
jízda na koních a především 
ukázka dobrovolných hasičů, 
kteří předváděli hašení požáru 
a záchranu zraněného. K zásahu 
přijeli s koňskou stříkačkou, půj-
čenou kolegy z Vroutku. Sklidila 
náramný obdiv.

Pro potěchu 
milovníkům 

cítolibských mistrů
CÍTOLIBY, PRAHA (red) 

– Musica antiqua Citolibensis 
je název prvního velkého alba, 
které vydal Supraphon v roce 
1968 s tehdy neznámými sklad-
bami starých českých mistrů 
18. století. V dosud neznámé 
lokalitě českého venkova – v Ci-
tolibech nedaleko Loun je objevil 
český muzikolog Zdeněk Šesták. 
Počin se setkal s mimořádným 
ohlasem. Roku 1984 následovalo 
vydání dalšího alba. Na realizaci 
se podílela řada špičkových pěv-
ců, varhaník Milan Šlechta, Pě-
vecký sbor Čs. rozhlasu, Pražský 
komorní orchestr a Symfonický 
orchestr hl. m. Prahy FOK s di-
rigentem Jiřím Stárkem. 

V pátek 22. června se na trhu 
objeví komplet 4 CD Musica an-
tiqua Citolibensis se skladbami 
citolibských mistrů. Milovníci 
hudby 18. století se zaposlou-
chají do pozoruhodné tvorby 
hudebníků z rodu Kopřivů – Vác-
lava Jana, Karla Blažeje a Jana 
Jáchyma, dále Jana Janouška, 
Jana Adama Galliny, Jana Venta 
a Jakuba Lokaje.

Po roce 1989, kdy došlo k roz-
padu velkých zemědělských pod-
niků a poptávka po tomto oboru 
značně poklesla, se původně 
zemědělské učiliště dokázalo 
přetransformovat na jiné obory 
– mechanik opravář silničních 
motorových vozidel, kuchař 
číšník, instalatér, zámečník, 
prodavač, krejčí, malíř, lakýrník. 
Obory jsou tříleté – učební a čtyř-
leté – zakončení maturitou. Poz-
ději přibylo i nástavbové studium 
– podnikání. 

Další velkou výhodou školy 
je vlastní internát s kapacitou 
180 míst. Celý areál školy je 
moderně vybaven. K dispozici 
jsou studentům dvě posilov-
ny, squash, sauna, tělocvična, 
společenská místnost a několik 
venkovních hřišť. Studenti 
školy jsou vidět na městských 
akcích, kde získávají praxi nebo 
pomáhají s organizací. Dívky 
pravidelně zkrášlují plesy svými 
módními přehlídkami. Také je 
zde široké spektrum kroužků od 
sportovních, uměleckých až po 
vzdělávací. 

Aktivity a sebevědomí školy je 
na vysoké úrovni. Svědčí o tom 
i oslavy, které se pojaly ve vel-
kém stylu. Hlavním hostem byl 
ministr zemědělství Petr Gan-
dalovič, který s ředitelem školy 
Ladislavem Grösslem a před-
staviteli města pobesedoval. 
Témata byla tradiční – možnost 
čerpání dotací a jiných pro-
středků a dalšího rozvoje v naší 
oblasti, ale i současné sucho, 
které zemědělce trápí. Mezitím 
si hosté mohli prohlédnout 
areál školy, domova mládeže 
a dílen, čehož hojně využívali, 
bavit se u hudebního programu, 
vystoupení mažoretek, ochutnat 
grilované dobroty a míchané ná-
poje, které připravovali studenti, 
projet se na koních nebo shléd-
nout představení historického 
šermu. 

Bylo možno zakoupit upo-
mínkové předměty, výrobky 
studentů, ale i obyvatel Domova 
pro seniory a Almanach, který 
škola vydala. Oslavy vyvrcholily 
slavnostním večerem v Národ-
ním domě.

Podle obžaloby letos v lednu 
Horváth u jedné z postoloprt-
ských hospod srazil pěstí na 
zem podnapilého spoluobčana, 
sebral mu mobil a utekl. O deset 
dní později v centru města zezadu 
napadl jiného muže, přetáhl mu 
přes hlavu bundu i košili a se 
svršky i s batohem poškozeného 
také zmizel. V noci na 1. března 
pak ze soukromé garáže starosty 
města ukradl dvě jízdní kola 
a prodal je.

„Byl jsem vyfetovaný z per-
níku, jinak bych nikoho nepře-
padl, to není můj styl,“ hájil se 
obviněný. Starostova garáž prý 
se přímo „nabízela“. „Pan sta-
rosta ji určitě zapomněl zavřít. 
Bylo tam i dražší zboží. Lyže, 
svářečka, nářadí, dvě auta. 
Nevěděl jsem, o čí garáž jde. 
Ale když jsem si na autě všiml 
nápis „městský úřad“, lekl jsem 
se, že by mohl být průser, tak 
jsem vzal jen ta kola,“ přiznal 
R. Horváth. Mobil a ostatní 
odcizené věci měl sebrat s jedi-
ným cílem, vyměnit je za drogu, 

nebo prodat v zastavárně, aby 
na ni měl. 

Horváth poprvé stál před 
soudem již v roce 2002 jako 
mladistvý, má za sebou majetko-
vou trestnou činnost.  Přitěžující 
okolností bylo i to, že za podobný 
trestný čin byl v posledních třech 
letech odsouzen. Jednak v roce 
2004 vykonal nepodmíněný 
trest, loni v únoru pak mu loun-
ský soud vyměřil za krádež 350 
hodin obecně prospěšných prácí, 
které doposud nevykonal.        

Letos v dubnu byl mladík vzat 
do vazby. Cestou do věznice 
i s pouty utekl eskortě.  Když 
cestou do vazební věznice se 
zastavili u obvodního oddělení 
PČR v Postoloprtech a jeden z po-
licistů odešel na služebnu ověřit 
kulatým razítkem totožnost Hor-
vátha (protože nalhal, že nemá 
u sebe občanský průkaz), tak 
z auta utekl eskortě. Po necelé 
hodině ho policisti našli u sou-
sedky, kde hledal svoji družku 
s dcerou. „Chtěl jsem vidět svoji 
roční dceru, než nastoupím do 

věznice, kdyby mi to umožnili, 
neutekl bych,“ vysvětloval před 
soudem. 

Obviněný se ke všemu doznal, 
všem poškozeným se omluvil. 
„Panu starostovi se omlouvám, 
nastoupím do zaměstnání a ško-
du zaplatím, třeba ve splátkách,“ 
sliboval. M. Hylák se jako jediný 
z poškozených přihlásil o náhra-
du škody – 8,5 tisíce za zmizelé 
kolo. Druhé mu policie vypátrala 
a vrátila. 

„Ke všemu jsem se doznal. 
Chci se změnit, chci chodit do 
práce, starat se o rodinu,“ zněla 
poslední slova kajícníka před 
rozsudkem. Zákonná trestní 
sazba za to, co spáchal, je 2 až 
10 let. „Horváth je speciální 
majetkový recidivista, byl již 
souzen, ovšem nikoliv za násilí. 
Soud ke všemu přihlédl, proto 
uložil poměrně mírný trest. Je 
to mladý člověk, který má šanci 
se napravit. Věznice s dozorem 
je v okrese, a tak nebude daleko 
od rodiny,“ zdůvodnil rozsudek 
soudce Šilhan. 

Obviněný úhrnný trest přijal. 
Státní zástupce si ponechal lhů-
tu. U soudu byly máma i družka 
Horvátha. Soudce povolil 2 minu-
ty, aby se rozloučil s přítelkyní.

Startovalo celkem 22 koní. 
První dvě disciplíny - western 
horsemanship a western pleasure 
- patří mezi předváděcí. V horse-
manship se hodnotí pravidelnost 
chodu, správné nacválání, cou-
vání. V této disciplíně vyhrála 
Nikola Milkovičová a její český 
sportovní pony Čanka ze stáje 
Bitozeves. Druhá byla Andrea 

Koudelková na valachu Lenkvil-
lovi ze statku Tatinná a třetí Ma-
rie Kulhánková a její Mary Lou 
z ranče Nevada na Slovácku. 

Pleasur spočívá v tom, že koně 
chodí po obvodu jízdárny, kdy 
rozhodčí dává pokyny ke zrych-
lení či zpomalení a hodnotí se styl 
jezdce a koně, plynulost chodů, 
výstroj. „Dvojice musí působit 
dojmem naprosté pohody a sou-
znění,“ říká Andrea Koudelková, 
která v této disciplíně byla nejlep-
ší s klisnou Joe-Annou a western 
ježdění se věnuje již čtyři roky. 
Druhé místo získala Nikola Mil-

kovičová opět s Čankou a třetí 
místo obsadila Kateřina Kavková 
a její Meverick. 

První místo Nikola Milkovi-
čová s Čankou získaly i za trail, 
kde jde o projetí všech daných 
překážek. I tady druhé místo 
patří Andree Koudelkové s Len-
kvillem a třetí - Marii Kulhánko-
vé s Mary Lou. 

Rychlostní disciplíny vyhráli 
velcí koně. V slalomu kolem 
tyčí byl nejrychlejší byl Griffith 
v sedle s Petrou Čechovou, dru-
hou příčku obsadil Mirďas Šulc 
s koněm Jenny z ranče Monty 
na Litoměřicku a třetí místo má 
Milada Šimková a její Pedro. Na-
pínavá byla i jízda kolem sudů, 
kde opět prvenství patří Petře 
Čechové, jako druhý zajezdil na 
Emírovi Libor Louda, bronz má 
Milada Šimková na Pedrovi. 

Cílem disciplíny klíčová dír-
ka je vjetí rychlým cvalem do 
ohraničeného prostoru, rychlý 

obrat bez přešlápnutí ohraničení 
a tryskem do cíle. Tady nejšikov-
nější byli Mirďas Šulc s Jenny, 
Libor Louda s Emírem a Milada 
Šimková s Pedrem. 

V disciplíně záchrana se umísti-
li pouze koně ze stáje Bítozeves, 
kde na vyšších příčkách jsou Zu-
zana a Markéta Kňavovi a Lucie 
Czervoniaková. Nikola Milkovi-
čová s Čankou byly třetí. 

Westernové závody v Tatin-
né mají také svého šampióna 
- sedmiletou klisnu Čanku 
s jezdkyní a trenérkou Nikolou 
Milkovičovou. Čanka zvítězila, 
co se tyče všestrannosti koně jak 
v technických, tak v rychlostních 
disciplínách.   

Do programu byly zařazeny 
dvě zajímavé ukázky: reiningo-
vá úloha, které se ujala Andrea 
Koudelková na koni Chex a při-
ježděnost tříleté perspektivní 
klisny, kterou předvedla Nikola 
Milkovičová s klisnou Darinou. 
Tato klisna absolvovala dobře 
trail, ač před třemi měsíci nesla 
na svém hřbetu poprvé jezdce.

„Byli bychom rádi, kdyby se 
tyto závody staly tradicí dvakrát 
do roka, na jaře a na podzim,“ 
přeje si Nikola Milkovičová, 
maturantka Střední školy ze-
mědělské a ekologické v Žatci. 
Mimochodem Nikola již tento 
víkend soutěží na celostátní 
přehlídce středoškolské odborné 
činnosti v Prostějově. Zvítězila to-
tiž v krajském kole se svou prací 
„Obsedání koní“.

„Ve spolupráci s Rančem Sever-
ní hvězda Přítkov a Rančem Mon-
ty Hlinná u Litoměřic chceme 
zorganizovat Podkrušnohorský 
westernový pohár pod záštitou 
hejtmana Ústeckého kraje a na 
tuto akci přizvat jezdce i z druhé 
strany Krušných hor,“ přiblížila 
plány Jezdecké společnosti Bito-
zeves Pavlína Kňavová.

Čilá jubilantka... V lounském Domově pro seniory se 9. 
června dožila sta let paní Jiřina Brožková. „Kolik mi je let? Cože, 
sto? To snad né,“ bránila se jubilantka a vzpomínala: „Tatínek 
i maminka byli z Lenešic. Tam jsem poznala i Pepčouna a on si 
mě vzal. On zlobil mě a já zlobila jeho, a tak jsme žili.“ Stoletou 
paní v pondělí velmi potěšila kytice a osobní gratulace starosty Jana 
Kernera. S rozpaky přijala dar Petra Burdycha, zástupce Minister-
stva práce a sociálních věcí ČR – jako každému stoletému občanu 
jí byl zvýšen důchod o dva tisíce korun. Paní Brožková se pak bez 
brýlí úhledně podepsala do pamětní knihy a přiťukla si se starostou 
šampaňským. „Na zdraví všech, co jsou tu,“ pravila. Jan Kerner pak 
naporcoval patrový narozeninový kokosový dort, který na počest 
oslavenkyně upekly zaměstnankyně domova. Paní Brožková se do 
něj s velkou chutí pustila. V domově mají ještě další obyvatelku, 
starší sta let, paní Marii Strouhalovou. V Ústeckém kraji žije podle 
květnové statistiky 34 stoletých a starších lidí. V celé republice je 
to 547, z toho pouze 89 mužů. Vůbec nejstarší občanka Čech se 
narodila roku 1898. (toš)

n Květiny od Husa
LOUNY - Dvě hodiny po půl-

noci dne 5. června kontrolovala 
hlídka strážníků Mírové náměs-
tí. Vtom z lavičky náhle vstala 
žena, přešla k soše Jana Husa, 
kde ze záhonu vydloubla květiny 
a uložila do tašky. Strážníci ji za-
stavili. 49letá žena z Loun se ke 
krádeži přiznala a květiny vrátila. 
S pokutou souhlasila.
n Vzájemná pomoc policistů

LOUNY  -  Půl hodiny po 
půlnoci dne 2. června prochá-
zela hlídka strážníků kolem 
prodejny Penny. Spatřila slu-
žební vozidlo Policie ČR, které 
zastavilo v Zeměšské ulici za vo-
zidlem, ze kterého vyběhli dva 

mladíci. Utíkali před policisty 
přes pole směrem k prodejně. 
Při probíhání kolem prodejny 
strážníci oba mladíky (16 a 17 
let) z Dobroměřic dopadli. 
Kladli aktivní odpor a tak mu-
selo být použito donucovacích 
prostředků a u staršího z nich 
také služební pouta. Oba byli 
předáni hlídce Policie ČR. 
n Nález munice

VROUTEK - Dne 9. června 
bylo oznámeno na linku 158, 
že v lesním porostu Na Hůrce 
byl nalezen předmět, který při-
pomíná munici. Hlídkou OOP 
Kryry bylo zjištěno, že v lesním 
porostu 20 cm pod povrchem se 
nachází předmět připomínající 
munici. Na místo byl přivolán 
policejní pyrotechnik Ústí nad 

Labem. Munici zajistil a uvedl, 
že se jedná o vystřelenou, ale 
nevybuchlou tankovou střelu 
ráže 75 mm (průraznou), která 
pochází z výzbroje německé ar-
mády z 2. světové války a převezl 
ji k zneškodnění.
n Velmi zvláštní návštěva

LOUNY – Dne 6. června před 
9. hodinou byli na lince 156 
strážníci upozorněni na mladíka 
romského vzhledu, který chodí 
po domech v ulici Petra Obrov-
ce, zvoní na zvonky a zkouší, zda 
jsou domy otevřené. Strážníci 
kontaktovali několik majitelů 
bytů. Otevřel jim i 23letý muž 
s dítětem v náručí. Strážníkům 
na dotaz, zda neviděl v domě po-
dezřelého mladíka, rozrušeným 
výrazem ukázal hlavou směrem 

do obývacího pokoje a dodal, že 
muž je u nich v bytě. Po chvilce 
se ke dveřím dostavila jeho 
22letá družka, která vyděšeně 
sdělila, že muž, který zvonil po 
otevření bez pozvání vstoupil do 
bytu a posadil se v obýváku. Ne-
tajila se strachem o dceru. 21letý 
muž z Loun vstal a s rukama za 
zády šel proti strážníkům. Pro-
tože neuposlechl výzvy, aby se 
zastavil a ukázal ruce, museli 
strážníci použít hmatů a chvatů, 
včetně služebních pout, neboť  
muž  kladl na zemi aktivní od-
por. Převzala ho hlídka Policie 
ČR - z důvodu podezření z trest-
ného činu omezování domovní 
svobody.

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

Srazil opilce, okradl starostu
Rudolf Horváth navíc přiživil svůj trest předešlými zločiny 

LOUNY (bal) - Dvě loupeže, jedna krádež a maření výkonu 
úředního rozhodnutí během ledna až dubna tohoto roku stačily 
Rudolfu Horváthovi z Postoloprt, aby si minulou středu vysloužil 
v okresním soudu v Lounech trest odnětí svobody na čtyři roky 
ve věznici s dozorem.
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Proslaví western Tatinnou?
I na malé vsi lze uspořádat jezdecké závody ve velkém stylu

TATINNÁ (bal) - V sobotu 9. června se na Magic statku Tatinná 
poprvé konaly westernové závody. Spolupořadatelem byl Ranč 
Severní hvězda Přítkov, obec Bitozeves a Jezdecká společnost 
Bitozeves, která dříve pořádala westernové závody pro děti. 
„Obec Bitozeves a zvláště pan starosta organizačně i finančně 
podpořili tuto akci nemalou měrou. Bylo to náročné, ale stálo 
to za to. Závody navštívilo odhadem cca 800 lidí,“ rekapituluje 
Pavlína Kňavová z Jezdecké společnosti Bitozeves.  
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SOŠ a SOU Podbořany 
slavila šedesátiny

Původně zemědělské učiliště přizpůsobilo obory poptávce
PODBOŘANY (sih) - V sobotu vyvrcholily oslavy 60. výročí zalo-
žení SOŠ a SOU Podbořany. Škola je jednou z nejlépe fungujících 
v naší oblasti. Svědčí o tom výborné výsledky studentů v odbor-
ných soutěžích, které se konají po celé republice. 


