
n  Nic víc již nemůžeme dát, 
než kytičku na 
hrob položit 
a tiše vzpomí-
nat. Dne 30. 
července tomu 
budou dva roky, 
co nás navždy 

opustila naše drahá maminka, 
paní Natálie Justýnová z Po-
stoloprt. Kdo jste ji znali a měli 
rádi, vzpomeňte prosím s námi. 
S úctou vzpomínají dcery Hana 
a Jarka s rodinami.
n V tomto měsíci by se dožil sta 

let pan Josef Ebert z Dobroměřic. 
Vzpomíná syn s rodinou.
Poděkování
n  S hlubokým zármutkem 

oznamujeme všem přátelům 
a známým, že dne 8. července 
zemřela paní Šárka Straková, 
rozená Švadlenková z Loun. Dě-
kujeme všem, kteří se s ní přišli 
rozloučit na její poslední cestě, 
za květinové dary a kondolence. 
Rodina.

Blahopřání

n Dne 27. července oslaví naši 
milí rodiče František a Emílie 
Adamcovi z Bítozevse zlatou 
svatbu. Mami a tati, děkujeme 
za život, péči a lásku a do dalších 
společných let vám přejeme hod-
ně zdraví a pohody. Irena, Milena 
a František s rodinami.
Vzpomínka
n Dne 20. července tomu bylo 

pět let, co nás na-
vždy opustil náš 
drahý manžel, 
otec, tchán a dě-
deček, Oldřich 
Stehlík z Loun. 
Všichni, kdo jste 

ho znali, si s námi vzpomeňte. 
Manželka a dcery s rodinami.
n Dne 20. července uplynuly 

čtyři smutné 
roky, co nás na-
vždy opustil náš 
milovaný a nej-
hodnější tatínek, 
dědeček, pradě-
deček a tchán, 

pan Zdeněk Holec z Loun. 
Stále s láskou a úctou vzpomí-
nají rodiny Koppova, Hübelova 
a Czervoniakova.
n Dne 26. července by se dožila 

99 let naše drahá 
maminka, paní 
Anna Štaflová 
z Vršovic. Andu-
ličko naše zlatá, 
denně na Tebe 
s láskou a úctou 

vzpomínáme. Vděční Naďa 
a Vašek.
n  Kytičku na hrob poklade-

me, chviličku 
p o s t o j í m e , 
s bolestí v srdci 
v z p o m í n á m e . 
Dne 27. červen-
ce vzpomeneme 
1. výročí, kdy od 

nás odešel náš manžel, tatínek, 
tchán a dědeček, pan Václav 
Kohoutek z Mradic. Kdo jste 
ho znali, vzpomeňte s námi. 
Manželka, syn Václav s rodinou, 
dcera Zdena s rodinou.
n V pátek 27. července uplyne 

dlouhých a velmi 
smutných pat-
náct let od náh-
lého úmrtí paní 
Heleny Blechové 
ze Žatce. Všem, 
kteří jste ji znali 

a měli rádi, děkujeme za tiché 
uctění její světlé památky. Man-
žel, bratr s celou svojí rodinou 
a všichni ostatní příbuzní.
n  Dne 27. července vzpome-

neme 37. výročí, 
kdy navždy 
odešel můj táta, 
náš děda Josef 
Lacika z Mradic, 
a jeho syn Josef, 
který by se dožil 

31. července 59 let. Vzpomeňte 
s námi. Rodina
n Těžko se s Tebou loučilo, těž-

ko je bez Tebe žít. 
Láska však smrtí 
nekončí. V srdci 
Tě navždy bude-
me mít. Dne 29. 
července vzpo-
mínáme čtvrté 

smutné výročí, kdy nás náhle 
bez slůvka rozloučení opustil v ne-
dožitých 54 letech pan Antonín 
Blümel z Chomutova. S úctou 
a láskou stále vzpomínají man-
želka Daniela, synové Antonín 
s František. Kdož jste ho znali, 
věnujte mu tichou vzpomínku 
s námi.
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společenská kronika

Oznámení do Společenské 
kroniky přijímáme nejpozději 
do čtvrtka do 9 hodin před-
cházejícího týdne, než mají 
být zveřejněna. Písemně: 
Redakce Svobodného hlasu, 
Česká 177, 440 01 Louny 
(oznámení objednána pí -
semně budou zveřejněna až 
po zaplacení složenky). Te-
lefonicky 415 652 204 (také 
záznamník) nebo e-mailem: 
hlas@ln.cz (i tato oznámení 
budou zveřejněna až po za-
placení složenky, kterou vám 
zašleme). Osobně v redakci: 
Česká 177, Louny (pondělí 
a středa od 8 do 17 hodin, 
úterý a čtvrtek od 8 do 15 
hodin, pátek od 8 do 13.30 
hodin).

STŘEŠNÍ NOSIČE,
NOSIČE JÍZDNÍCH KOL

NA VŠECHY TIPY VOZŮ ZA 
VÝHODNÉ CENY

AUTODÍLY KOČINA
1082 LOUNY TEL.415652791

Nabízíme 50 000
kusů rostlin

pro malo
i velkoodběratele

PRODEJ OKRASNÝCH A OVOCNÝCH 
DŘEVIN V ŠIROKÉM SORTIMENTU

NEJVĚTŠÍ VÝBĚR A NEJLEPŠÍ CENY V OKOLÍ
• thuje • cyprišky • jalovce • tavolníky • ptačí zoby 
• přísavníky • vřesovištní rostliny • vodní rostliny 
• růže • skalničky • trvalky • bazénové ryby • travní 
osivo • substráty • rašelina • mulčovací kůra (balené 
v pytlích) • a mnoho dalšího •

NÁVRH A REALIZACE ZAHRAD A PARKŮ
KOUPACÍCH JEZÍREK, ZÁVLAHOVÝCH SYSTÉMŮ

Kokovice 56 - v těsné blízkosti obce
Klobuky u Slaného, www.zahradnictvi-liska.cz

Prodejní doba:denně 9 - 18 hodin
Tel./fax 312 579 748, mobil 608 377 658

liska.cz@volny.cz

Na
bí

zím
e

NÁBYTEK VÁCLAV MALÍK - EBEN
výroba a prodej nábytku

Jimlín 221
n kuchyňské linky včetně montáže a spotřebičů Mora, 

Whirlpool, Fagor
n vestavěné skříně Brastan
n kancelářský nábytek
n kusový nábytek na míru

e-mail: malik.eben@razdva.cz
www.nabytek-malik.cz

tel./fax 415 696 753, mobil 731 118 374

Lounsko

SERVIS VAH
Přemysl Verner

Nová Ves 12, 440 01 Louny
zajišťuje:

opravy n montáž n cejchování 
vah a závaží

Tel.: 604 325 761, 415 694 577

ČALOUNICTVÍ
Jiřina a Jiří Koudelovi

Nová Ves u Loun 24
Veškerá výroba čalouněného 

nábytku na zakázku
Oprava čalouněného nábytku
Zakázky lze objednat v Dřevokomplexu,

ul. Svatopluka Čecha v Lounech.
Tel.: 776 785 600, 415 694 114

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

BYTOVÁ JÁDRA
V l a d i m í r  F o g l

• vše pro byt na klíč • od návrhu až po realizaci • koupelny 
• modernizace a rekonstrukce bytu • instalace vody, topení•

Železářství v České, Táboritská 157, 440 01 Louny
tel.: 415 652 306
e-mail: vladimir.fogl@tiscali.cz

     rok na zahradě
n Připravuje Specializovaná prodejna 

Zahrádkář v České ulici 167 Louny
| Plíseň révová

Letošní proměnlivé počasí neobyčejně příznivě podporuje roz-
voj houbových chorob, kterým střídavá vzdušná vlhkost vyhovuje. 
Jednou z  plodin ohrožených hned několika druhy plísní je réva 
vinná, a tak v posledních dnech přichází řada zahrádkářů se 
vzorky listů i hroznů napadených plísní révovou.

Plíseň révová (peronospora) 
se nám začne ukazovat v květnu 
až červnu a napadení se projeví 
nejprve jako drobné, nejčastěji 
žlutozelené „olejové“ skvrnky, 
které jsou na spodní straně listů 
pokryty bělavým povlakem hou-
by. Tyto méně výrazné projevy 
často přehlédneme, a všimneme 
si, až když  napadené listy, květy 
ale i části nebo až celé mladé hroz-
ny postupně hnědnou, zasychají 
a opadávají. Poškozené bobule 
jsou zpočátku šedozelené, pozdě-
ji hnědnou, sesychají a scvrkávají 
(vzhled rozinek). Silné napadení 
listů způsobí navíc horší vyzrání 
letorostů, čímž se zvyšuje riziko 
poškození zimními mrazy. Zdro-
jem infekce bývají v loňském roce 
napadené listy, které jsme včas 
neodstranili a na kterých houba 
přezimuje.

Základem ochrany před touto 
chorobou je správná agrotechni-

ka – tedy vedení, řez a tzv. zelené 
práce, které zajistí vzdušnost po-
rostu. Na rychle osychajících lis-
tech vystavených slunci se plísni 
nedaří! Důležité je také na pod-
zim dobře shrabat a zlikvidovat 
spadané listí. Poměrně novou 
metodou nechemické ochrany 
je pěstování tzv. interspecific-
kých odrůd. Ty byly vytvořeny 
mezidruhovým křížením za vy-
užití amerických a asijských bo-
tanických rév, které jdou nositeli 
odolností k mrazu a houbovým 
chorobám. Nejčastěji se může-
me setkat s odrůdami Krystal, 
Prim Vostorg, Polar. Chemická 
ochrana spočívá v jednom po-
střiku před květem a dvěma po 
odkvětu. Další ošetření závisí 
na počasí příhodném pro šíření 
choroby a použitém postřiku. 
Využít lze přípravky Dithane, 
Kuprikol, Ridomil a mnoho 
dalších.

| Choroby jahodníku
Právě v těchto dnech je také doba vhodná k zamyšlení nad 

výsledky pěstování jahodníků, a případnou objednávku nových 
sazenic. O úspěchu totiž rozhoduje kvalita sadby, na které na-
padení některými chorobami nebo škůdci nemusí být patrné, 
přesto zabrání sklizni.
n Červená (fytoftorová) hnilo-

ba kořenů
Způsobuje ji houba Phyto-

phtora fragariae. Rostliny žlout-
nou jako při nedostatku živin, 
vadnou, usychají, kořeny jsou 
od špiček uhnilé. Silnější kořeny 
mají po vytažení ze země vzhled 
„krysích ocasů“ a jsou na průřezu 
červené až hnědočervené (stejně 
tak  kořenový krček). Tyto pří-
znaky bývají nejzřetelnější v době 
kvetení rostlin a pak na podzim, 
kdy je vlhko a chladněji. Spory 
této choroby přezimují v půdě, 
a dlouhodobě nám tak brání 
v pěstování jahodníků. 
n Krčková hniloba jahodníku
Je způsobena houbou Phyto-

pthora cactorum, a dovede i do 
druhého dne úplně znehodnotit 
sklizené (zdánlivě) zdravé plody. 
Ty začnou ztrácet barvu a lesk, 
stávají se namodralými a zcela 
změknou. Pro svoji trpkou chuť 
jsou naprosto nepoživatelné. 
Mladé napadené plody hnědnou 
a později kožovitě tuhnou až úpl-
ně ztvrdnou. Přeřízneme-li příčně 
krček rostliny, je hnědý. Odumí-
rají kořínky, vadnou listy, později 
celé trsy. Na rozdíl od předchozí 
choroby se tyto příznaky objevují 
v plném létě.

Obě tyto nemoci způsobují 
houby, které dlouhodobě přeží-
vají v půdě a to i bez přítomnosti 
jahodníku. Nové výsadby proto 
provádíme na nezamořené po-
zemky a pouze certifikovanou 
sadbou vypěstovanou pod peč-
livým dohledem státní odborné 
instituce - ÚKZÚZ. V žádném 
případě nebereme sadbu od 
souseda, která může být zdánli-
vě zdravá  jen proto, že choroba 
dosud plně nepropukla. Důsledně 
dbáme na správné střídání plodin 
(jahodník znovu na stejné místo 
až po 5 letech). Máme-li popsa-
né problémy na svém pozemku, 
sazenice máčíme v 0,25% roztoku 
přípravku Aliette 80 WP – pono-
řené i s kořenovými krčky po dobu 
20 min.
n Roztočík jahodníkový
Je na rozdíl od předchozích 

škůdce živočišný. Jedná se o vel-
mi drobného žlutobílého roztoče 
vysávajícího srdéčko rostliny, 
která pak vadne, krní, listy se 
deformují, mnohdy svinují, 
plody dále nerostou a zasychají. 
Při silnějším výskytu hnědnou 
a usychají celé rostliny, méně 
napadené hynou během dvou 
až tří let.( Na obrázku je napa-
dená rostlina v popředí). Tohoto 
nemilého nepřítele jsme získali 
také nejčastěji darovanou sad-
bou od známého, jehož porost je 
roztočíkem zamořen. Na sadbě se 
totiž vizuálně neprojevuje. Máme-
-li takto napadené jahodníky, je 
nejúčinnější jejich likvidace a na 
tomto pozemku několik let jahody 
nepěstovat. 

Posledním vážným škůdcem 
jahodníku, kterého si společně 
se sadbou můžeme zanést na 
zahrádku, je háďátko jahodní-
kové. Rostliny napadené tímto 
škůdcem na jaře špatně obrůsta-
jí, mají slabé výhony, stonky jsou 
krátké a ztlustlé a listy malé a zde-
formované, srdéčka odumírají. 
Květy bývají nahloučené a plody 
různě znetvořené a nerovnoměr-
ně zrající. Podobně se projevuje 
i napadení háďátkem zhoubným. 
Takto poškozené rostliny z poros-
tu ihned odstraňujeme.

V boji proti uvedeným cho-
robám a škůdcům je nejvý-
znamnějším opatřením výsadba 
zdravé, nenapadené sadby. Na 
infikovaném pozemku vysazu-
jeme jahodníky až po nejméně 
pěti letech. U fytoftor můžeme 
vybírat k pěstování odrůdy odol-
nější a každopádně je lepší při 
zjištěném napadení  poškozenou 
rostlinu odstranit, neboť se stá-
vá zdrojem infekce pro zbytek 
porostu.

S přáním mnoha pěstitelských 
úspěchů

Otakar Parma ml.

Ve specializované prodejně 
Zahrádkář přijímáme objednáv-
ky registrované sadby jahodníku 
v odrůdách: Elvíra, Karmen, 
Dukát a Senga Sengana.


