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Občanské sdružení „NÁVRATY“
centrum sociálního poradenství a sociálních služeb

Husova 418, 440 01 Louny
Tel.: 415 653 667

Mob.: +420 721 635 350
E-mail: navraty@centrum.cz

Návštěvní hodiny:   Pondělí                     8:00 – 12:00
                                  Úterý                        8:00 – 12:00
                                  Středa                    12:00 – 16:00
                                  Čtvrtek                     8:00 – 12:00

POMŮŽEME, PORADÍME
Poskytujeme bezplatné individuální poradenství v oblasti:
- úpravy práv  k nezletilým dětem, problematika rozvodu, výchovné 

problémy u dětí a mládeže (sepisování návrhů k soudu – svěření 
do péče, výživné, úprava styku, úprava výchovy a výživy, otcovství, 
rozvod)

- mezilidských vztahů, rodičovských práv a povinností, domácí 
násilí

- pracovněprávních vztahů
- orientace na úřadech (dávky SSP, dávky pomoci v hmotné nouzi, 

dávky pro zdrav. postižené, OSSZ)
- náhradní rodinné péče (osvojení, pěstounská péče, adopce na 

dálku)

Dále nabízíme možnost poradenství přes e-mail.
Změna návštěvních hodin během měsíce července a srpna 2007
pouze na telefonické objednání (tel. č. 721 635 350)

TOP nebankovní 
půjčky

od 20-300tis.Kč, vhodné 
i pro důchodce do 

75let! bez poplatku! 
schválení do 30 min!
tel.774 140 201 
p. Stehlíková

Firma KLIMAMONT se sídlem u Chemopetrolu Litvínov 
přijme do trvalého pracovního poměru:
n elektromechaniky (vyhl. 50/6), ŘP sk. B
n zámečníky - svářeče
n chladící mechaniky
Z Loun zajištěna denně doprava. Tel.: 602 404 179.

Lounsko

Plastová
Hliníková
Dřevěná

návrh, výroba a montáž plastových oken, dveří, zimních zahrad
Dodáváme pětikomorový systém TROCAL s trojitým těsněním U 1,1

SLEVY až 30 %! 
12 LET NA ČESKÉM TRHU
Zajistíme Vám finanční prostředky na výměnu oken bez nutnosti 
zástavy bytů.

Louny - Miroslav Krupka Osvoboditelů 2671
Obchodní kancelář Tel./fax: 415 653 988
 mobil: 602 247 973
 e-mail: ltplast@tiscali.cz

Jako první se na trať mezi Lou-
ny a Počedělicemi vydali koloběž-
káři v hromadném závodu.

Pak se již podle jednotlivých ka-
tegorií vydali na 17 km dlouhou 
trať v boji proti chronometru han-
dbikeři. Počasí závodníkům přálo 
a ještě na otočce to vypadalo na 
velmi kvalitní časy. Pak ale přišel 
silný vítr a ten si vzal hodně sil. 
Přesto byly dosažené časy velmi 
dobré. Ten nejrychlejší, Vico 
Merklein jel průměrnou rychlos-
tí 36,4 km/h a ve své kategorii 
zvítězil o pouhou jednu tisícinu 
sekundy. Našim závodníkům se 
nedařilo a nejlepší z nich Marcel 
Pipek dojel na čtvrtém místě 
v kategorii B s odstupem 45,2 s. 
Mezi ženami kralovala po svém 
návratu do závodů Andrea Eskau 
z Německa.

Odpoledne pokračoval program 
slavnostním zahájením a poté li-
dovým závodem na kolečkových 
bruslích, do kterého nastoupil 
i duchovní otec lounských závo-
dů Radovan Šabata. Pak už se 
vydali do ulic města koloběžkáři 

v kriteriu na 30 minut a po nich 
i bruslaři na inlainech, kteří krou-
žili 30 minut + 1 kolo.

Po loňské premiéře pokračo-
valy závody handbiků kriteriem 
v ulicích Loun. Nejdříve to byl 
společný závod mužů kategorie 
A a žen (kategorie F). V něm 
se hned od startu ujala vedení 
Andrea Eskau a dojela do cíle 
závodu na 40 minut + 1 kolo 
jako nejrychlejší ze všech.

Po tomto závodu byl na progra-
mu zlatý hřeb dne. Kriterium na 
60 minut + 1 kolo pro kategorie B 
a C. Na trati bylo 120 závodníků 
z 21 zemí. V obou kategoriích se 
sváděli hodně tuhé boje o vítěz-
ství. Mezi „Béčkaři“ se dlouho 
držel v čelní skupince Marcel 
Pipek. Dokonce nějaký čas pole 
vedl, ale v závěru nastoupil vítěz 
letošní Počeradské a také čerstvý 
mistr světa Edward Maalouf 
z Libanonu a nedal nikomu šanci. 
Na Marcela zbylo až páté místo. 
V nejrychlejší kategorii C se jelo 
na doraz a každou chvíli se měni-
lo vedení ve čtyřčlenné skupince 

a rozhodovalo se v posledních 
metrech. Tam měl nejvíce sil 
Holanďan Roel Bruijn.

Na závěr proběhlo v podvečer 
vyhlášení vítězů a předání cen. 

Výsledky závodů podle kate-
gorií: Časovka – A1 – Richard 
Koller AUT 1:08:13,2. A2 – 1. 
Wolfgang Schattauer AUT 0:35:
27,2, 2.Christoph Etzelstorfer 
AUT 0:40:14,3. B – Lukáš We-
ber SUI 0:29:03,0, 2. Manfred 
Putz AUT 0:29:13,8, 3. Edward 
Maalouf LIB 0:29:28,5, 4. Mar-
cel Pipek CZE 0:29:48,2. C1 

– 1. Vico Merklein GER 0:28:
10,6. C2 – 1. Wim Decleir BEL 
0:29:17,7, 2. Roel Bruijn 0:29 
NED 0:29:25,0. FC – 1. Andrea 
Eskau GER 0:32:41,1 

Kriterium – A1 – Richard 
Koller AUT. A2 – 1. Wolfgang 
Schattauer AUT, 2. Christoph 
Etzelstorfer AUT. B - Edward 
Maalouf LIB, 2. Manfréd Putz 
AUT, 3. Lukáš Weber SUI, 5. 
Marcel Pipek CZE. C1 - Vico 
Merklein GER. C2 - Roel Bruijn 
NED, 2. Wim Decleir BEL.

FC – 1. Andrea Eskau GER.

Kvalifikační turnaj proběhl 
o víkendu v Mostě. Již po druhém 
hracím dni Žatečanky úspěšně 
složily reparát a přesvědčily, že 
do I. ligy patří. V pátek porazily 
Čakovice 9:6 (branky Bilohuš-
činová 7, Wüstová 2), Most 19:
9 (Wüstová 10, Bilohuščinivá 
3, Doskočilová 2, Bartoňová 1) 
a Bakov 16:6 (Bilohuščinová 6, 
Wüstová 4, Kuželová 4, Doskoči-
lová a Bartoňová po 1). V sobotu 
porazily Vracov 14:9 (Wüstová 7, 
Bilohuščinová 4, Doskočilová 2, 
Hokrová 1) a vítězstvím nad Ná-
chodem 19:18 (Bilohuščinová 8, 
Wüstová 7, Doskočilová 4) si již 

zajistily postup. V nedělním utká-
ní porazily Březno 14:8 (Wüstová 
5, Bartoňová 5, Doskočilová 3, 
Hokrová 1).

O tento úspěch se postaral 
kolektiv, který hrál ve složení 
Hornová, Bobková, Čítková, 
Samková, Pourová, Vlčková, 
Schneiderová, Šíbalová, Bilohuš-
činová, Doskočilová, Wüstová, 
Bartoňová, Kuželová, Hokrová 
a morálně podporující kapitán-
ka Plecitá, která pro zranění 
nemohla nastoupit. Fanoušci se 
tak mohou těšit, že v Žatci se 
bude na podzim opět hrát prvo-
ligová národní házená žen.

Prvním závodem Mistrovství 
bylo 200m volným způsobem. 
Náš plavec v něm hned od 
počátku diktoval tempo, které 
udržel jen jindřichohradecký 
Martin Rus. David ale v závě-
ru nasadil svůj zdrcující finiš 
a dohmátl jako první v čase 2:
16.88, čímž získal svůj první 
mistrovský titul. Další závod 
400m volným způsobem se 
odvíjel obdobným způsobem. 
Jen se změnil soupeř, kterým 
byl trutnovský Radoslav Šutri-
epka. David nakonec rozhodl 
až v samotném závěru, když 
dohmátl jen o 14 setin sekundy 
před svým soupeřem v čase 4:

52.17. Tímto závodem zakončil 
náš plavec i první půlden.

V sobotu odpoledne se začína-
lo disciplínou 50m volným způ-
sobem. David sice nastupoval 
až s druhým nejlepším časem, 
ale vypjal se k velkému výkonu, 
zaplaval si osobní rekord a již 
potřetí v řadě zvítězil v čase 0:
28.96. 

V neděli plaval David nejprve 
100m volným způsobem a opět 
svedl velký souboj se svým 
největším soupeřem Martinem 
Rusem. Tentokrát se více dařilo 
právě jeho soupeři a David časem 
1:04.12 získal tentokrát stříbrnou 
medaili.

PERUC (lš) - V sobotu 30. června se na Peruci hrál tradiční turnaj 
O pohár starosty městyse Peruc, který vyhráli za účasti 4 mužstev 
domácí borci. Ve dvou utkáních zvítězili a v posledním remízo-
vali, což jim stačilo na výhru. Vedle Peruce se turnaje zúčastnila 
mužstva Křesína, Lipence a Černochova.

Dramatický závod kategorie C,
kdy ještě vedl Wim Decleir před Roel Bruijnem.

Strhující závody Evropského poháru 
EHC v Lounech

Záštitu nad podnikem převzal předseda senátu Přemysl Sobotka
LOUNY (jt) - Třetím podnikem pokračoval seriál závodů Evrop-
ského poháru EHC v Lounech. Tento pohárový závod se konal 
dva týdny po mistrovství světa v italském Parabiagu a tak jsme 
na startu mohli vidět řadu čerstvých mistrů světa. Mezi ženami 
se po zranění z dopravní nehody do svého vozíku posadila sym-
patická Andrea Eskau.

Andrea Eskau nenašla mezi ženami konkurenci a vybojovala 
dvě vítězství.

Žatecké národní házenkářky 
se vracejí do I. ligy

MOST (mp) - Více jak měsíc trval spor mezi VV SNH a TJ Šrou-
bárnou Žatec o možnosti startu družstva žen v kvalifikaci o I.ligu 
2007/2008. O konečném verdiktu muselo nakonec rozhodnout práv-
ní oddělení ČSTV a to vyznělo ve prospěch žateckých házenkářek.

Pohár starosty Peruce 
vyhrálo domácí mužstvo

Diváci viděli především od 
domácího celku dobrou kopanou 
a hned v prvním utkání přehrál 
Křesín 3:1, což se ukázalo pro 
celý turnaj jako rozhodující. I ve 
svém druhém vystoupení domá-
cí vyhráli, když porazili Lipenec 
2:1 a tak bylo jasné, že v posled-
ním utkání proti Černochovu 
stačí k zisku poháru i remíza. 
Což se také stalo a Černochov, 
který skončil poslední, alespoň 
získal na turnaji bod za remízu 

0:0. Ten naopak v dalších dvou 
utkáních podlehl Křesínu 1:5 
a Lipenci 0:3. 

Křesín skončil na druhém mís-
tě, když ve zbylých dvou utkáních 
rozdrtil své soupeře shodně 5:1 
(Lipenec i Křesín) a měl na tur-
naji nejlepší útok. Ten nastřílel ve 
třech utkáních 11 branek. 

Nejlepším brankářem turnaje 
byl po zásluze vyhlášen domácí 
Filip, který mužstvo několikrát 
významně podržel. 

Plavec David Urban třikrát 
mistrem ČR v plavání

NOVÝ JIČIN (jka) - Na Letní Mistrovství České republiky mlad-
šího žactva, které se konalo 16.-17. června v Novém Jičíně, se 
nominoval žatecký elitní plavec David Urban. Ten beze zbytku 
potvrdil svou vynikající formu a v konkurenci 186 plavců ze 74 
oddílů z celé ČR se dokázal 5x umístit na stupních vítězů. 
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