
„Jméno průmyslové zóny Tri-
angle vystihuje jak její trojúhelní-
kový tvar, tak filozofii budoucího 
rozvoje zóny. Prostor leží v sevře-
ní tří silnic a trvalo 3 x 3 měsíce, 
než se z opuštěného letiště stala 
funkční zóna. Věřím, že Triang-
le pomůže Ústeckému kraji ne-
jen v boji s nezaměstnaností, ale 
i s novým fenoménem. Mám na 
mysli nezaměstnavatelnost, totiž 
fakt, že systém nemotivuje hledat 
si práci,“ řekl mimo jiné hejtman 
Ústeckého kraje Jiří Šulc. 

S bývalým vojenským letištěm 
se symbolickým přeletem sou-

kromého cvičného letadla L 59 
Delfín rozloučilo i letectvo. 

Rozloha strategické průmys-
lové zóny Triangle je celkem 
364 ha, z toho 295 ha je určeno 
k prodeji, ostatní pozemky jsou 
využity pro dopravní a technic-
kou infrastrukturu. Z plochy, jež 
je k dispozici investorům, bylo 65 
ha prodáno společnostem IPS Al-
pha Technology Europe a Hitachi 
Home Electronics (Czech). Hita-
chi část své plochy postoupí pro 
výstavbu závodu Hitachi Trans-
port – smlouvu o směně pozem-
ků schválilo 27. června zastupi-

telstvo Ústeckého kraje. 
Celkový rozpočet přípravy 

zóny Triangle, zajišťované Ús-
teckým krajem jako hlavním in-
vestorem, je 2,5 miliardy korun, 
s předpokladem úplného dokon-
čení v příštím roce. 

V březnu tohoto roku Ústec-
ký kraj předal firmě IPS Alpha 
Technology Europe, vyrábějící 
LCD panely pro ploché televizní 
obrazovky, inženýrské sítě, které 
vybudoval za 413 milionů korun. 
„Nyní máme 500 pracovníků, do 
konce roku plánujeme zaměstnat 
1500 lidí,“ řekl generální mana-
ger firmy Fumiaki Yonai. 

Obdobně o měsíc později byly 
funkční přípojky všech sítí úspěš-
ně předány i společnosti Hitachi 
Home Electronics (Czech). Její 
výrobní hala také již zaměstnává 
několik stovek lidí.

„Je to sportovní odpoledne pro 
ženy a je to již čtvrtý ročník. Jsou 
zde ženy z Kryr, Vroutku, Holede-
če a Staňkovic, kde fungují Sva-
zy žen. Každý rok probíhá setkání 
jinde. Každé družstvo má za úkol 

vymyslet dvě soutěžní disciplíny. 
Pořádající družstvo také připraví 
ceny, dárkové koše a nějakou tu 
lahvinku. Je však úplně jedno, 
kdo zvítězí, protože tady jde jen 
o to, pobavit se a zasmát se. Po 

skončení her si sedneme, občer-
stvíme se a najednou zjistíme, že 
je večer,“ směje se Hana Balado-
vá z Kryr, kde se sportovní klání 
konalo loni. 

K nejzajímavějším disciplí-
nám patřilo střílení podprsenek 
do kruhu na cíl nebo běh dvou 
soutěžících přivázaných k sobě 
poslepu.

A nejsou to zdaleka všechny 
překážky, jež musejí překonat 
vozíčkáři, ale i starší lidé, ne-
vidomí s holí či maminky s ko-
čárky. Monika Bidovská s dce-
rou Ivanou v invalidním vozíku, 
které se akce zúčastnily, ta mís-
ta důvěrně znají, manévrují tudy 
denně. „Dostat se do radnice je 
problém. Mají tu zvonek, je 

pravda, že pracovnice sociálního 
odboru jsou vstřícné a seběhnou 
k vám dolů, není to ale řešení. 
Když byla dcera menší, zkrátka 
jsem ji vzala na záda a nesla do 
schodů. Teď už to nejde,“ dělí se 
Monika Bidovská.

Manželé František a Věra Ře-
hákovi s hendikepovaným synem 
Lukášem bydlí za závorami. „Je 

to dobrodružství, prokličkovat 
přes železniční přechod. Tady je 
úzké místečko, kde se dá projet 
vozíkem. V zimě, když leží sníh, 
je dobrodružství o to větší,“ při-
bližuje Věra Řeháková. Mezi 
chodníkem a vozovkou zejí vel-
ké díry.  

V Postoloprtech nechybí ani 
kuriózní místa, jako u Květinář-
ství v Masarykově ulici. Zde je 
sice položen nový chodník a vy-
baven předpisovými hrbolky pro 
slepce, ale hned před tím je kla-
sický děrovaný kanalizační po-
klop. „Může se tam zadrhnout 
hůl nebo i kolečko u kočárku,“ 
poukazuje Petr Říha.

Problémová jsou i místa, kde 
k novým chodníkům chybějí 
bezbariérové nájezdy, odnesou 
to nejen vozíčkáři, ale i starší 
lidé. Odřené koleno paní P. Ma-
rešové, která zde zakopla, vypo-
vídá víc než slova.

Nedávno rekonstruované zdra-
votní středisko do chirurgie a oč-
ního oddělení bezbariérový ná-
jezd má. Zrada podle Františka 
Řeháka nastává, když namoknou 
nebo namrznou dlaždice, to se 
promění v nebezpečné kluziště. 
Nemluvě o tom, že se k praktic-
kému lékaři nebo k zubaři stejně 
musí po schodech.

 (dokončení na str. 2)

One man show
Nadáváte-li na poslance, 

kteří v parlamentu nic nedě-
lají, mohli bychom jim do-
mluvit exkurzi na podbořan-
ské zastupitelstvo. To se to-
tiž stává záležitostí jednoho 
muže –  zastupitele Lumíra 
Šopfa. A dozvíme-li se, že ten 
či onen poslanec ve sněmovně 
nepromluvil za celý rok, pan 
inženýr Šopf by si mohl dělat 
statistiku opačnou – k jakému 
bodu nepromluvil. 

Nikdo mu neupírá aktivitu 
a sympatický zájem o dění ve 
městě, ale nemohu se zbavit 
dojmu, že minimálně polovi-
nu otázek, které pokládá na 
jednání zastupitelstva, by si 
mohl – pokud by chtěl, zjis-
tit na radnici u odpovědných 
pracovníků. Na posledním 
zasedání to došlo tak daleko, 
že mu starosta města uděloval 
slovo s hrůzou v očích a opako-
vaně upozornil, že příspěvky 
mohl shrnout do jednoho a ne 
se hlásit k jednomu bodu de-
setkrát. 

Neudržitelnost situace, kdy 
podbořanští zastupitelé zase-
dají až sedm hodin a většina 
jich po třech hodinách spíš 
nevnímá než vnímá, si uvě-
domují i samotní zastupitelé. 
Zastupitel Karel Zerner pro-
to navrhl přijmout usnesení, 
aby jednání končila ve 22 ho-
din.  Starosta Radek Reindl 
si to z organizačního hlediska 
neumí představit a naopak na-
vrhl začínat již v deset hodin 
dopoledne s tím, že každý za-
stupitel má na své vystoupení 
maximálně dvě minuty. Navíc 
prý radnice ušetří na mzdo-
vých prostředcích vedoucích 
odborů, kteří zde musejí být 
přítomni a platí se jim přes-
časy, hrubým odhadem čtyři 
až pět tisíc korun za ty pro-
sezené hodiny.

Ani tento návrh, stejně jako 
návrh Karla Zernera neprošel. 
Nakonec se tedy zastupitelé 
nedohodli na ničem a dál bu-
dou usínat na neproduktivních 
vysilujících sedmihodinových 
jednáních, kterým už sami 
přezdívají – One man show.

Simona Hejdová
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Uvnitř 
čtěte:

Žatecký Ondřej 
Valeš se zapletl 
s falešnou 
bankovkou

str. 2

Centrum Loun je 
průjezdné, okružní
křižovatka 
zprovozněna

str. 2

Udatný
mažoreťák 
rozkmital bránice 
účastníků 
memoriálu Bédy 
Keila str. 3

Lounsko

Kasárny mohou znamenat 
ekologickou zátěž 

Vrt je znečistěný pouze olejem, nikoli naftou
PODBOŘANY(sih) - Po pěti letech jednání o restitučních náro-
cích rodu Czerninů je jasno. Město Podbořany převezme are-
ál kasáren v hodnotě 233 milionů korun. Zastupitelé města po 
jmenovitém hlasování všemi hlasy schválili znění převodních 
a darovacích smluv z Ministerstva obrany. 

Svazy žen střílely podprsenky na cíl

Nejen postoloprtské centrum je plné bariér
Akce Město bez bariér poukázala na problematická místa

Obnova elektrárny 
Počerady padá

ČEZ podala žalobu na Mosteckou uhelnou pro neplnění dohody
POČERADY (red) - Společnost ČEZ podala žalobu na Mos-
teckou uhelnou společnost kvůli nesplnění dohody o uzavření 
dlouhodobého kontraktu na dodávky uhlí pro elektrárnu v Po-
čeradech. Uvedl to výkonný ředitel ČEZ Daniel Beneš.

Triangle pomůže řešit i nezaměstnavatelnost
Bývalé letiště bylo definitivně proměněno v průmyslovou zónu
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POSTOLOPRTY (bal) – Rozbité chodníky na Mírovém náměstí 
v centru Postoloprt i kolem obchodu Lučan u Marxova náměstí. 
Chybějící bezbariérový přístup do hlavní budovy radnice i její so-
ciálního odboru v ulici 5. května nebo do základní školy. Obtížný 
terén u železničního přejezdu v Masarykově ulici nebo u zdra-
votního střediska. Na tato místa měla poukázat akce Město bez 
bariér, kterou v úterý 26. června uspořádala místní organizace 
ODS v čele se zastupitelem Petrem Říhou.

Jedná se o 22 ha pozemků 
a všech objektů v areálu kasá-
ren. Jediným problémem, který 
zastupitele zajímal, jsou eko-
logické škody, které v areálu 
vznikly a ještě mohou vzniknout. 
Největší bylo znečištění podzem-
ních vod ropnými látkami v místě 
čerpací stanice autoparku. Tato 
ekologická škoda byla asanována 
nákladem 5 milionů korun. Dle 
smlouvy přejde na město závazek 
řešit veškeré budoucí náklady na 

ekologické škody. Lokálně je zne-
čištěn pouze vrt PV 10.

„Radnice zde provedla doda-
tečný průzkum, který dopadl 
dobře. Zjistili jsme, že vrt je 
znečištěn oleji a nikoliv naftou, 
ten olej do něj de facto někdo 
nalil. V podstatě by se měl vrt 
umýt a k žádnému dalšímu pro-
nikání do okolí by nemělo do-
cházet. Náklady činí 150 tisíc 
korun“ uvedl tajemník radnice 
Martin Gutzer.

Mostecká uhelná byla ochotná 
o dohodě jednat až do soboty 30. 
června, kdy vypršel původní ter-
mín na uzavření kupní smlouvy. 
Už v pátek ale společnost ČEZ, 
který uhlí z Mostu potřebuje 
pro své elektrárny, a to jak pro 
stávající, tak hlavně pro novou 
elektrárnu v Počeradech za še-
desát miliard korun, podala ža-
lobu. „Dali jsme na Mosteckou 
uhelnou žalobu. Chceme, aby 
soud dlouhodobou smlouvu na 
dodávky uhlí mezi námi a Mos-
teckou potvrdil,“ řekl Beneš. 
„Dohodu jsme prostě nena-
šli. Teď jsou dva návrhy kupní 
smlouvy, jeden je náš, druhý 
Mostecké, a my jsme přesvěd-
čeni, že náš návrh je výhodný 
pro obě strany,“ dodal. 

Důvodem obchodní pře jsou 
limity na těžbu hnědého uhlí. 
„Těžaři prakticky podmínili do-
dávky uhlí pro Počerady zruše-
ním limitů,“ uvedl Beneš. Pod-
le něj žádala uhelná firma, aby 
ČEZ u politiků prolomení limitů 
prosadil. Když se to nepovedlo, 
zpochybnili těžaři dva roky sta-
rou předběžnou smlouvu, která 
počítala s uzavřením kontraktu 
na dodávky uhlí pro Počerady 

až do roku 2055. Návrh Mos-
tecké je podle Beneše pro ČEZ 
nepřijatelný, neboť obsahuje 
množství podmínek, za nichž 
by bylo možné smlouvu zrušit. 

Bez dlouhodobé smlouvy na 
uhlí nemůže ČEZ v Počeradech 
rozjet jednu ze svých největ-
ších investic. Místo dožívající 
staré elektrárny chce vystavět 
za desítky miliard korun nový 
zdroj o výkonu 1300 megawat-
tů, což je více, než má jaderná 
elektrárna v Temelíně. Právě 
kvůli tomuto projektu uzavřely 
obě firmy předběžnou smlouvu 
na dodávky uhlí. 

Podle lidí z ČEZ začali těžaři 
původní dohodu zpochybňo-
vat poté, co se spolumajitelem 
dolů stal loni na jaře finančník 
Pavel Tykač. To však podnikate-
lův mluvčí odmítá. 

Těžební limity Mostecké brá-
ní získat další tři čtvrtě miliardy 
tun uhlí v dole ČSA, na kterém 
ale stojí dvě obce Horní Jiřetín 
a Černice v severních Čechách. 
ČEZ naopak poukazuje na to, že 
Mostecká uhelná společnost má 
i přes neprolomení limitů ještě 
důl Vršany, kde je uhlí dostatek 
na více než 40 let.

VROUTEK (sih) - Pokud by se neznalý návštěvník vydal v sobo-
tu 23. června ve Vroutku na fotbal, mohl být značně překvapen. 
Místo fotbalistů v dresech spatřil partu žen při plnění roztodiv-
ných úkolů.
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ŽATECKO (bal) - Strategická průmyslová zóna Triangle byla 29. 
června slavnostně otevřena. Pamětní desku odhalili a šampaňským 
pokřtili hejtman Ústeckého kraje Jiří Šulc, náměstek ministra do-
pravy Rudolf Vyčichla, výkonný ředitel společnosti Hitachi Home 
Electronics (Czech) John Conlon, generální manažer japonské 
společnosti IPS Alpha Technology Europe Yukihiro Sato a její 
generální manager Fumiaki Yonai.

Petr Říha se pokouší převézt Lukáše přes železniční přejezd

Změna by 
se hodila!

Jedním z pozůstatků českého 
politického pravěku je strana 
sociálně demokratická. Vznikla 
v dobách rakousko-uherského 
mocnářství a v zemích Koruny 
české přežívá již bezmála 130 let. 
Kapličky její pouti českými ději-
nami stojí na všech rozcestích 
politického života Česka, Mo-
ravska i Slezska a z jejího lůna 
vzešel i český bolševik. Ten v roce 
1948 svoji mateř přichýlil pod 
křídla Národní fronty poté, co se 
zbavila nepřijatelných renegátů 
typu Václava Majera. Po čtyřech 
desetiletích přežívání v sarkofágu 
totality se brzy oklepala a zahá-
jila vítězné tažení. Dnes je již 
pár let v čele tohoto státu a dělá 
všechno pro to, aby se u vlády udr-
žela. Když ne jinak, pak i s pomocí 
radostí se tetelících komunistů. 
A v tom je ten problém.

Bohužel, chování a činy 
mnohých čelných představitelů 
strany ukazují, že přes zjevnou ži-
votaschopnost a všehoschopnost 
je tato živoucí socialistická fosílie 
plná neschopných. Maskuje to ko-
pírováním manýr Velkého Sazeče 
Zemáků, který ji před útěkem do 
českomoravských hvozdů obrodil 
svým nepřekonatelným šarmem, 
rétorikou a schopností urazit ko-
hokoli, kdykoli se to hodí. To, co 
začalo podsednickou fackou, jež 
měla být nepochybně varováním 
všem potenciálním úchylkářům, 
pokračuje výhrůžkami o trestání 
stranické neposlušnosti a dáním 
do nosu všem, kdo se budou 
vzpírat osvícenosti sociálně de-
mokratických ministrů. Nepři-
pomíná vám to heslo „kdo nejde 
s námi, jde proti nám“ a hrozbu 
zakroucením krkem, jež používali 
předkové dnešních rudoskvoucích 
třešničkářů?

Obávám se, že nejde o podob-
nost čistě náhodnou. Minulost 
právě odstoupivšího sociálně 
demokratického parlamentního 
stařešiny napovídá cosi o tom, 
kdy a kde se on a jistě i mnozí 
další soustraníci učili a vyučili. 
Ale to všechno by se snad dalo 
nějak přečkat (neboť dinosauři 
nakonec také vyhynuli) a chápu, 
že leckdo chce ještě chvíli zůstat 
u korýtka, byť se svědomím pře-
vlečeného komunistického dezer-
téra. Horší je, že za těch pár let, 
po něž nám sociální demokracie 
se svojí menšinovou většinou 
předvádějí politickou kulturu, 
zažili jsme příliš mnoho pádů 
z ministerských křesel, legisla-
tivních kotrmelců a podezřelých 
afér vně i uvnitř stěn Lidového 
domu, než aby to byla náhoda.

Asi to vypadá, že jsem si na pa-
roubkovce nějak zasedl. Nikoli. 
Ty ostatní partaje nejsou zase 
až tak o mnoho lepší. Už třeba 
jenom v tom, jak se nechají stále 
více strhávat do planých diskusí 
v parlamentu i v televizi. Z toho 
trapného hašteření má požitek 
pouze potutelný a číhající bolše-
vik. Nebylo by to poprvé, kdy při 
prosazování vlastních zájmů na-
strčil do rvačky někoho jiného.

Začíná předvolební třeštění. 
Strany se o nás voliče začínají 
zajímat, podbízet se, umlouvat. 
Využijme toho k rozumné úvaze 
o svém hlasu. Je to jediná šance, 
jak můžeme něco změnit. Až se 
vysypou urny a spočítají hlasy, 
budeme pro partaje jen nezajíma-
vá hemžící se šedivá masa, která 
nikdy nepochopí jejich úžasné vize 
a obětavé činy. Když to u voleb 
zbabráme, budeme mít zase jen 
to, co jsme si zasloužili.

Antonín Hluštík
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n Odpadky? Zeptejte se v polo-
vině února

Českou inspekci životního 
prostředí na hory slisovaných 
odpadků v obci upozornila sta-
rostka Libčevsi Vlasta Staňková. 
Inspekce pak přivolala na po-
moc celníky. Starostka zároveň 
podala oznámení na policii ČR. 
Ministerstvo životního prostředí 

ve spolupráci s německým úřa-
dem pro odpadové hospodářství 
vyjednávají povolení, aby náklad 
mohl - už legálně - zamířit zpět 
do Německa. „Žádné změny do-
sud nenastaly, zeptejte se prosím 
v polovině února,“ konstatovala 
současnou situaci Jarmila Kreb-
sová, vedoucí tiskového oddělení 
Ministerstva životního prostředí.

Navracení je jedním z důsledků 
odhalení nelegálních praktik. Dalším 
mohou být milionové pokuty původ-
ci a příjemci nákladu. „Předali jsme 
protokol právnímu zástupci firmy, 
jež si nechala odpad přivézt. Ten 
se zatím nevyjádřil. Inspekce zahájí 
správní řízení o uložení pokuty až po 
obdržení znaleckého posudku na za-
třídění odpadu od soudní znalkyně 
a po ukončení šetření inspekce s do-
pravci tohoto odpadu ohledně celko-
vého přepraveného množství. Tyto 
úkony by měly být hotovy do středy 
7. února,“ uvedl Jiří Turek, vedoucí 
oddělení odpadového hospodářství 
České inspekce životního prostředí. 
Množství německého komunálního 
odpadu, který se v Libčevsi ocitl, se 
odhaduje na stovky tun.

(pokračování na straně 2)

Tuny německých hadrů v srdci Českého středohoří
LIBČEVES (bal) - Zemědělský areál v Libčevsi zaplavily nekonečné 
tuny odpadu. Případ nezákonného dovozu komunálního odpadu přes 
hranice až do Libčevsi řeší české a německé úřady. Obsah dalších čtyř 
kamionů měl rozšířit už tak velkou nelegální skládku, kvůli které se 
rozpoutal skandál. Náklad zajistili celníci, kamiony následně odstavili na 
střeženém místě v Dubí na Teplicku. Kamiony pro Libčeves stojí dodnes 
u hranic a čeká se na výsledek jednání se zástupci z Halle, sídla německé 
společnosti - původce odpadů. Podklady z českého ministerstva životního 
prostředí odešly, úřad v Halle se prozatím nevyjádřil.

n Nelegální praktiky nakládání s odpady se dosud vyšetřují

Obžalovaný Korf většinu obvinění 
odmítá, uznává jen dvoumilionovou 
pohledávku restituenta Jiřího Zimy 
(38) z roku 1997. Jeho nemovitosti 
(bývalý státní statek Postoloprty) 
totiž převedl na jinou společnost, 
kterou řídila jeho sestřenice M. Do-
ležalová. „Je pravda, že kupní smlou-
vu jsem uzavřel, ale nesledoval jsem 

tím záměr, abych někoho poškodil. 
Už jsem neměl peníze a chtěl jsem 
sehnat strategického investora na 
rozjezd výroby bionafty,“ vysvětloval 
před soudem Korf. Zima ale peníze 
nedostal ani od Korfovy sestřenice. 
Byla to ona, kdo ho o již uskutečně-
ném prodeji informoval. „Jan Korf 
se všemožně vyhýbal komunikaci 

a tedy jednání o svém dluhu,“ tvr-
dí poškozený Zima. Obžalovaný 
se ovšem při své výpovědi snažil 
tvrdit, že osobně věřitele informo-
val písemně. „Cítím závazek vůči 
panu Zimovi dál,“ řekl. Na otázku, 
zda je ochoten uhradit škodu, však 
výmluvně uvedl: „Záleží na tom, jak 
dopadne konkurzní řízení. Prodal 
jsem podíl v době, kdy jsem nevěděl, 
že na soukromě hospodařící rolníky 
může být vyhlášen konkurz.“ Státní 
zástupkyně obžalovanému kromě 
jiného připomněla, že začátkem 90. 
let dostal státní dotace na výrobu řep-
ky a výrobu bionafty, kterou nakonec 
nedovedl do zdárného konce.

Jan Korf měl také připravit o 7,5 
milionu korun věřitele své firmy 
Potraviny Korf, když prodal svůj 
podíl v ní za desetitisíce korun. 
Zmocněnec věřitele trval u soudu na 
náhradě škody. Lidem, kteří Korfovi 
miliony půjčili, je nevrátil a firma šla 
po prodeji do konkurzu. „Společnost 
neměla takovou cenu, aby ji správce 
konkurzní podstaty prodal lépe než já. 
Určitě jsem věřitele nezkrátil,“ odmítl 
obvinění Korf. Také v Kněževsi na Ra-
kovnicku způsobil podnikatel podle 
obžaloby pětimilionovou škodu. Za 
jednu korunu tam koupil nemovitosti 
a dluhy, které s nimi byly spojené. Ma-
jetek pak rozprodal. „Chtěl jsem tam 

rozjet drůbeží program, v bývalých 
kravínech jsem chtěl chovat brojlery 
a na polích hospodařit. Na odběru 
drůbeže už jsem byl domluven, drů-
bežářské závody by kryly směnku na 
úvěr od banky. Vše, co jsem prodal, 
jsem do toho investoval,“ hájil se Korf. 
V roce 1999 pak měl obžalovaný stát 
na straně dlužníka i věřitele při prodeji 
pěti směnek. Zprostředkoval papírový 
prodej směnek za 35 milionů mezi svý-
mi dvěma příbuznými Adámkovými 
za dvakrát nižší cenu. Podle obžaloby 
Korf navíc odmítal spolupracovat se 
správcem konkurzní podstaty a úmy-
slně se mu vyhýbal. Hlavní líčení 
s Janem Korfem bude pokračovat 
15. března. Senát Okresního soudu 
v Lounech chce vyslechnout další 
zástupce poškozených věřitelů.

Nechtěl jsem nikoho poškodit, tvrdí Jan Korf
n Věřitelé stále marně čekají na své rozpůjčované miliony
LOUNY/ŽATEC (bal) - Minimálně z pěti trestných skutků se musel 23. 
ledna zpovídat před soudem žatecký podnikatel Jan Korf (50). V letech 
1998 až 2000 měl poškodit různé věřitele o desítky milionů korun tím, 
že rozprodal své podíly i se závazky. Státní zástupkyně ho minulý týden 
obžalovala z trestného činu porušování povinností při správě cizího ma-
jetku, poškozování věřitele a z narušování konkurzního řízení.

Megasekáč v Libčevsi. Přičinliví spoluobčané ve volně přístupném 
zemědělském areálu doplňují šatník.
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„Všechny lékárny zachovaly 
plný provoz. Na demonstraci také 
vystoupil zástupce Koalice soukro-
mých lékařů a studenti brněnské 
Farmaceutické fakulty. Náš protest 
podpořila Asociace českých a morav-
ských nemocnic,“ řekla předsedkyně 
okresního sdružení lékárníků Louny 
Věra Šperglová po návratu z Prahy. 
Demonstrující předali do podatelny 
Ministerstva zdravotnictví petici 
a vyčíslení ztrát z léků, které pacienti 
vracejí do lékárny. „Hodně je jich ne-
načatých nebo byly užity 1-2 tablety. 

Tato suma činila 5 miliard korun za 
rok ze všech lékáren v ČR,“ podotýká 
V. Šperglová, která provozuje lékárnu 
v Podbořanech.

„Snížení marží může být podle lé-
kárnické komory pro malé lékárny 
likvidační. Těžko se mohu vyjádřit 
k tomu, je-li tomu skutečně tak. 
Zásadně však odmítáme důvody, 
které k tomuto kroku ministra 
vedly, i způsob, jakým s nimi jedná. 
Nám nastaví přísné regulace a jim 
sníží marže, aby nám pomohl se do 
regulací snáze vejít. Považujeme to 

za nesystémový krok, který může 
příště postihnout kteroukoliv jinou 
skupinu poskytovatelů péče. Řeše-
ní vidíme ve vymezení péče hrazené 
z veřejného zdravotního pojištění, 
úplné vyčlenění volně prodejných 
léků a stanovení progresivní de-
grese marže za drahá léčiva,“ uvedl 
k protestu lékárníků praktický lékař 
Václav Šmatlák. Na projev solida-
rity zástupce Sdružení praktických 
lékařů na demonstraci lékárníků 
tento jejich názor tlumočil.

V pondělí 30. ledna pak byly 
zavřeny lékárny od 12 do 15 hodin 
na protest proti nepodloženým a ne-
odborným zásahům ministra Ratha 
do zdravotnictví. „Protestujeme proti 
tomu, že dr. Rath zásadní změny ve 

zdravotnictví, změny zákonu a vy-
dání vyhlášek neprosazuje v Parla-
mentu demokratickou cestou, ale 
prostřednictvím poslance Krákory. 
Neprojednává změny ve výborech, 
v legislativní řadě. Neprobíhá připo-
mínkové řízení odborníků. To není 
demokracie, ale soustředění moci 
na jednoho člověka s milionářskými 
manýry, kterému velmi chutná moc. 
Rath nás prezentuje v mediích jen 
jako milionáře a ne jako odborníky 
přes léky,“ zdůraznila předsedkyně 
lounských lékárníků.

V pondělí měly být léky v době 
protestu vydávány jen v případě 
ohrožení života. „Prosím tímto naše 
spoluobčany o pochopení.Věřte, že 
k takovému kroku nepřistupujeme 

rádi. I nadále budeme vysvětlovat 
lidem naše problémy,“ kladla na 
srdce minulý pátek Věra Šperg-
lová.

Ke snížení marže došlo již dvakrát 
- v roce 1996 a 1999. Ministr Rath 
tvrdí, že se to lékáren nedotklo a přes 
hrozby lékárníků, že mnoho lékáren 
zanikne, se tak nestalo. „Nestalo se 
tak z toho důvodu, že snížení marže 
na sebe vzali distributoři léků v rám-
ci svého konkurenčního boje. Tehdy 
zanikly distributorské firmy hlavně 
české. Toto třetí snížení marží ale 
padne pouze na lékárny. A oprav-
du je jich jedna čtvrtina ohrožena. 
V našem okrese je ohroženo 9 pro-
vozoven. Lékárny nezavřou ze dne na 
den, budou se snažit udržet provoz 
co nejdéle, ale postupně k tomu 
dojde,“ vidí skepticky budoucnost 
předsedkyně sdružení.

V pondělí v poledne byly lékárny uzavřeny
n Čeští lékárníci protestují proti zásahům ministra Ratha
OKRES LOUNY/PRAHA (bal) - Demonstrace v Praze 26. ledna před 
Ministerstvem zdravotnictví se zúčastnilo přes 1500 lékárníků z celé 
České republiky. Z okresu Louny jich tam jelo šestadvacet.

Zimní bitva potřinácté... U podbořanského koupaliště se v sobotu odehrálo další dějství středověké bitvy. V boji se utkaly stovky 
bojovníků - historických šermířů z Čech, Slovenska, Litvy a Polska. „Někteří v Podbořanech i nocovali - většinou v tělocvičně, našli se i odvážlivci 
Páni ze Zvěřince, kteří i v dvacetistupňových mrazech tradičně přespali venku ve svém stanu,“ říká organizátor Ondřej Dragula. Mezi válečníky 
jste mohli vidět i čtyři koně, poníka nebo cvičenou kozu, s níž přijel kovář z Chmelištné. MUDr. Radim Šindelář, jenž zajišťoval první pomoc, 
mohl být spokojen - bojovníci utržili pouze dva drobné šrámy. Akci připravovali šermíři z podbořanské skupiny Agmen - ti zajišťovali technickou 
stránku - a W-Arlet, společnost života středověkého z Křivoklátska, jež se postarala o scénář. Tentokrát Dobro bojovalo proti Zlu...a pohříchu 
nezvítězilo. Zlo zůstalo nepotrestáno a černí rytíři plnými hrstmi rozhazovali zlaté peníze mezi třináct set diváků. Dobro, Láska a Pravda tak 
možná zvítězí až napřesrok.

Sousedská pomoc se 
stala mladé ženě osudnou

PODBOŘANY (sih) - V pátek odpoledne 
došlo přímo v centru města, v panelovém domě 
nedaleko obchodního domu Rubín, k vraždě. 
Obětí je 37letá žena, která ve svém bytě ukryla 
týranou kamarádku s dětmi. Vrahem je tamní 
gambler a častý návštěvník hospod. Byl známý 
tím, že svou ženu, s níž má asi osmiletá dvojčata, 
několik let mlátil a týral. „Bití a hádky tam byly na 
denním pořádku. Co se u nich dělo, bylo doslova 
peklo,“ říkají sousedé.

V pátek měli tohoto muže propustit ze zaměst-
nání z místní továrny na výrobu obkladaček. Oka-
mžitě zamířil do hospody a po návratu domů pro-
pukla divoká hádka. Zoufalá manželka hledala 
pomoc u své sousedky, která jí vždy v podobných 
situacích poskytovala azyl. Té se to stalo osudné. 
Když odvážně otevřela dveře, aby sousedovi do-
mluvila, rozzuřený muž ji bodl nožem do krku. 
I když se lékař záchranky snažil ženu udržet při 
životě, na místě útoku vykrvácela.

Sousedé hovoří o tom, že agresívní násilník 
chtěl zaútočit na svou manželku a v alkoholo-
vém opojení se spletl. Jsou to však jen dohady. 
Návštěvníci hospody v Pšově potvrdili, že vrah po 
činu s naprostým klidem přijel do této hospody, 
dal si zde ještě panáka, se všemi se pozdravil, chví-
li se zdržel a sháněl nocleh. Poté, co mu byl nocleh 
odmítnut, tak odjel dál směrem do Žatce.

„On zde byl známá firma, který svou ženu 
terorizoval. Byl závislý na automatech, pil a byl 
to prostě šílenec schopný všeho. No a takhle to 
dopadlo,“ konstatuje další obyvatelka Podbo-
řan. Policisté násilníka několik hodin po vraždě 
zadrželi.
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Přežvykejte
si své noviny
v klidu,
máte na to
celý týden


