
O hrdinství
jednoho
lounského kluka

Německo-sovětská válka 
trvala 1418 dnů. Kolik to 
asi bylo bojů? Statistika ne-
existuje, ale vsadím se, že 
sedmaosmdesát řádů a me-
dailí za lokální boj je případ 
zcela unikátní. Stal se za-
čátkem března 1943 v ukra-
jinské vsi, která se jmenuje 
Sokolové (nikoliv Sokolovo). 
Nadporučík Otakar Jaroš, 
velitel roty, která ve vsi skoro 
celá padla, posmrtně dostal 
Zlatou Hvězdu.

Pročpak ta nevídaná štěd-
rost od skoupých sovětských 
generálů? Je to logické – 
snažili se zastřít svůj vlastní 
zločin. Pozici, na které stá-
la československá rota, měl 
totiž bránit přinejmenším 
pluk... Plynula desetiletí, 
ale nikdo nikdy nezmínil, že 
smrt Otakara Jaroše a jeho 
roty zavinili ani ne tak Něm-
ci, jimž byla smrt řemeslem, 
jako sovětští vojevůdcové. Ale 
to je jiná věc. Moje téma je 
Otakar Jaroš.

Po listopadu 1989 se ur-
čitá část české společnosti 
začala za Jarošovo hrdinství 
stydět – vždyť byl veden jako 
Hrdina Sovětského svazu. 
Mimochodem tuto hodnost 
mohli vymyslet jen v tak šo-
vinistické zemi jako bolše-
vické Rusko. Hrdinský čin 
však (i v nepřátelské zemi) 
zůstává činem hrdinským. 
Moji oponenti možná nebu-
dou souhlasit: tak či tak, bo-
joval v Rudé armádě. Když 
tak, užiji neobvyklou analo-
gii. Plukovník Claus Schenk 
Graf von Stauffenberg sloužil 
ve Wehrmachtu, ale to není 
důvod, abychom ho přestali 
považovat za hrdinu.

Doufám, že se krajané Ota-
kara Jaroše neurazí, když řek-
nu, že moji krajané, obyvatelé 
Charkova, si špatně pamatují 
Otakara Jaroše jako nositele 
kdysi nejvyššího sovětského 
vyznamenání. Zato si ho moc 
dobře pamatují jako českého 
kluka, jenž položil život za 
osvobození Ukrajiny. Ne-
dávno charkovský spisovatel 
Olexander Jurčenko vydal 
poemu „Otakar Jaroš“. Také 
charkovský skladatel Hryhorij 
Cycaľuk má symfonickou po-
emu „Otakar Jaroš“. Ale ani 
tohle není, podle mne, to hlav-
ní. Nejvyšší důkaz lásky je, že 
ulici Otakara Jaroše všichni 
Charkované nazývají intim-
ně – Otakara. Dvoumilionové 
město, tisíce ulic, a jen jedné 
jediné stačí křestní jméno hr-
diny. Otakar – a tím je řečeno 
vše. Vrcholové uznání!

Mikuláš Shatylov
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Uvnitř 
čtěte:

Chožov už je znám 950 let... Oslavy se odehrávaly 
na chožovském hřišti a zahájil je starosta Jan Trefný. Poté nadchly 
návštěvníky svým vystoupením postoloprtské mažoretky. Ze-
jména kluci pak uvítali skupinu historického šermu - Vítkovce 
s vojenským ležením, ukázky sokolníka a atrakce. Středověké 
hry - střelbu z luku a kuše si s chuti vyzkoušeli například Dan 
Vydra a Kuba Srkal z Loun (na snímku). Házení kroužku na 
tyč vábilo všechny, zvlášť když u této disciplíny asistovala pů-
vabná členka Vítkovců Gábina Záhrobská. K tanci a poslechu 
hrála žatecká country skupina Limonádový Gin se zpěvákem 
a mluvičem Vaškem Malátem. Večer zahrála živá hudba Viva-
song Víti Vávry. (bal)

Lounsko

celé léto jsme s vámi

www.svobodnyhlas.cz

Je úterý, poslední natáče-
cí den. Filmaři působí nemalý 
rozruch v lounském jezdeckém 
oddílu. Režisér Císařovský si 
vymínil, že pro svůj dokument 
potřebuje natočit záběr v reali-
začním plánu nazvaný „násilný 
přechod řeky Ohře“ – který má 
evokovat historii Loun. Místo 
konzultuje s lounským histori-
kem dr. Bohumírem Roedlem, 
který na otázku režiséra, zda-li je 
pravděpodobné, že by tudy moh-
lo projet Libušino poselstvo za 
Přemyslem Oráčem, odpovídá: 
„Pokud existovala kněžna Libu-
še a Přemysl Oráč, pak ano, pak 
je pravděpodobné, že přes brod 
u budoucího města Loun přeje-

lo svatební poselstvo.“ A proto-
že původní brod pod barokním 
špitálem při stavbě jezu vzal už 
dávno za své, jediné vhodné mís-
to pro vjezd koní do řeky skýtá 
meandr mezi Louny a březen-
ským skanzenem. 

Je jedna hodina. Štáb očekává 
mladé jezdkyně. Dívky přijíždě-
jí v moderních strakatých trič-
kách, a tak je filmaři umlouvají, 
aby před kamerou projely nahoře 
bez. Na to je ale jednak poněkud 
chladno, jednak lounské ama-
zonky na výzvy filmařů odpoví-
dají cudně. Koneckonců dost na 
tom, že obnažily svá pěkně vytré-
novaná stehna. Dívky působí jako 
výjev z historického obrazu k Dív-

čí válce. Scéna se natáčí třikrát, 
pak je zachycen i vítr, stříbrné 
listy a řeka.

Hladoví filmaři se odebírají na 
Husovku do hospody U Jíchů. 
Oběd přísně pracovní, probí-
rá se další natáčení, prohlíženy 
jsou půdorysy domů, srovnává-
ny mapy. 

Chystá se srovnávací rekon-
strukce dvou dobových dokumen-
tů. Zaprvé olejomalby lounského 
legionáře a malíře pokojů Josefa 
Charváta, která zachytila strhují-
cí panoramu Českého středoho-
ří z prvního patra domu na rohu 
Žižkovy ulice. Zadruhé dokumen-
tární fotografii původních dvorů 
a zahrádek pod lounskými hrad-
bami pořízenou v první polovině 
30. let minulého století rovněž 
z výše prvního poschodí zboura-
ného domu. Z těchto důvodů se 
filmaři potřebují dostat pět až šest 
metrů nad současný terén. 

(dokončení na str. 2)

Šestého října 2005 popoledni 
se měla obžalovaná jako řidička 
Škody Fabia otáčet na přehled-
ném rovném úseku silnice druhé 
třídy z Počerad na Postoloprty, 
když se bočně srazila s předjíž-
dějícím favoritem. V něm jeli 
z Vrbky do Počerad starší man-
želé. Poškozený muž (74), který 
podle expertízy jel vyšší rychlostí 
a nebyl připoután, po nárazu do 
stromu proletěl předním oknem 
a utrpěl těžká zranění. Jeho o osm 
let mladší manželka-spolujezdky-
ně vyvázla s lehčími poraněními, 
nicméně s rozsáhlými jizvami. 
Stejně jako její muž se probrala 
až v nemocnici. 

Ze závěru lékařské zprávy MU-
Dr. Fišera z Postoloprt vyplynulo, 
že zranění u poškozeného může 
zanechat trvalé následky. Od doby 
nehody trpí nedoslýchavostí. Také 
oční lékař mu následně zjistil dvě 
dioptrie. Avšak soud zatím neví, 
zda poškozený neměl špatný zrak 

už předtím. Každopádně řídil bez 
brýlí. 

Při středečním líčení byli vy-
slechnuti soudní znalci z oboru 
dopravy a zdravotnictví. Zejmé-
na druhého znalce navrhla obha-
joba. „Nebylo v silách poškoze-
ného zabránit nehodě. Mám za 
to, že se jedná o velmi přehled-
ný úsek s viditelností zhruba 900 
metrů až na horizont, v jehož 
zhruba polovině došlo k nehodě. 
Mostek do pole, kde se chtěla ob-
žalovaná otočit, je velmi nouzo-
vé místo pro manévr. Nikdo ho 
nevyužívá,“ uvedl dopravní zna-
lec. Předjíždějící řidič podle něj 
nepředpokládal nebo i přehlédl, 
že se řidička chystá otočit. Zna-
lec vydedukoval rychlost favorita 
88 km/hod a příliš krátkou vzdá-
lenost mezi auty (15 metrů), aby 
stačil zabrzdit. 

„Vina není úplně na straně 
obžalované, k nehodě by nemu-
selo dojít, pokud by poškoze-

ný zahájil předjíždění s větším 
předstihem,“ řekl druhý znalec. 
I on připustil možnost „mrtvého 
úhlu“, kdy řidička přes veškerou 
snahu nemusela auto jedoucí za 
ní zahlédnout.  

Obžalovaná prý se musela po 
zavolání nadřízeného během 
cesty neprodleně a neplánova-
ně vrátit zpět. Když se chystala 
otočit, auto za sebou vůbec ne-
viděla. Zda se přece jen pořádně 
rozhlédla do zpětných zrcátek, 
anebo starší pán mohl přehléd-
nout blikání doleva, to soud bude 
ještě dodatečně zkoumat. Soud-
kyně vyžádá vyjádření obvodní-
ho lékaře poškozeného (o stavu 
zraku před nehodou) a doplně-
ní posudku od znalce z oboru 
dopravy. 

Obžalovaná je osobou netresta-
nou, s řidičským průkazem od 
roku 1993, bez záznamu. „Mě-
síčně najezdím čtyři až pět tisíc 
kilometrů,“ řekla s tím, že je zku-
šená a dodržuje pravidla. 

Soudní líčení bylo odročeno na 
počátek října.

Osádka (33letý muž a 24le-
tá žena) Renaultu 19 přijela 
k benzince. Zatímco řidič seděl 
za volantem s nastartovaným 
motorem, žena natankovala ne-
celých 12 litrů benzinu Natural, 
nasedla a řidič ujížděl. Obsluha 
čerpací stanice jim v tom chtě-
la zabránit tím, že se postavila 
před vůz. Řidič do ní narazil, až 
poškozená upadla, a pokračoval 
v jízdě směrem na Holedeč. Po 
ujetí několika kilometrů byl do-
stižen policisty. 

Povedenou dvojici z Chomu-

tova obvinil komisař z krádeže 
a pokusu trestného činu úmysl-
ného ublížení na zdraví, muže 
navíc i pro trestný čin řízení mo-
torového vozidla bez řidičského 
oprávnění, neboť není držitelem 
řidičského průkazu, a zároveň 
na oba podal podnět k návrhu 
na uvalení vazby. Ta byla soud-
cem akceptována. 

Čerpadlářka (26 let) utrpěla 
zranění, se kterým bude zřej-
mě v pracovní neschopnosti. 
Policisté na případu dále pra-
cují.

Benzin nezaplatil, zranil 
čerpadlářku

ŽATEC (pčr) - V noci ze čtvrtka na pátek vyjížděli policisté k ben-
zinové čerpací stanici do žatecké Husovy ulice, kde se odehrál 
zločin. 

„Tohle mě doslova nadzvedlo 
ze židle. Když už není co vzít, 
kradou se alespoň plechové ša-
blony ze střech, které se vozí do 
sběren. Naši pracovníci v rámci 
VPP provádějí nutnou údržbu, 
aby do objektů nezatékalo a celá 
snaha je vniveč,“ rozčiluje se sta-
rosta města Radek Reindl.

Radnice chce vbrzku zabezpe-
čit areál kamerovým systémem. 
Jen letos areál přijde na 3 mili-
ony korun. Dva miliony půjdou 
na zpracování odhadů, projektů, 
studií, statiku a milion bude stát 
právě základní údržba, provoz 
a ostraha. 

„Chci upozornit všechny ne-
nechavce, že město si bude 
tvrdě chránit svůj majetek. Na 
každém, koho přistihneme v ka-

sárnách při krádeži, budeme 
požadovat, aby v rámci trestu 
šel pracovat pro město. Budou 
uklízet chodníky, sekat trávu, 
vynášet odpadky, samozřejmě 
ve městě, a ne v kasárnách. Tak-
to si trest odpracují rychle a my 
nemusíme čekat na zdlouhavé 
přestupkové řízení. Pokud ne-
nastoupí, nahlásíme to probač-
ní a mediační agentuře. Laicky 
řečeno to znamená, že jedna 
neodpracovaná hodina veřejně 
prospěšných prací znamená je-
den den vězení. Doufám, že to 
odradí od dalších krádeží. Drzost 
zlodějů už mne šokuje. Areál je 
24 hodin denně hlídán a proti 
všem těmto „chytrákům“ bude-
me postupovat naprosto nekom-
promisně,“ uzavírá Reindl.

Reindl je šokován 
drzostí zlodějů

Proti chytrákům hodlá postupovat tvrdě a nekompromisně
PODBOŘANY (sih) - Podbořanská radnice po pětiletém snažení 
konečně převzala areál bývalých kasáren. Je v zuboženém stavu. 
Minule jsme psali, že zde již není co ukrást. Vynalézavost zlodějů 
je ale bezmezná. Před několika dny byli v areálu přistiženi dva 
zloději, později další dva, kterým se však podařilo utéct. Přestože 
areál hlídá bezpečnostní agentura se psy, zlodějům to nevadí.
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Zavinění zkoumají odborníci
Znalci nevylučují možnost „mrtvého úhlu“

LOUNY (bal) – Třetí stání u lounského soudu má za sebou obža-
lovaná Hana W. (46) z Prahy. Podle žaloby státního zástupce se 
dopustila trestního činu ublížení na zdraví z nedbalosti. 

Petr Císařovský a Jan Šimek – na fotce jako kluci, a zároveň téměř 50 let poté.
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Tudy projel Přemysl Oráč 
Příběh jedné lounské čtvrti byl minulý týden dotočen

LOUNY, BŘEZNO (toš) – Poslední červencový den strávil filmový 
štáb Josefa Císařovského v Lounech natáčením dokumentu Příběh 
jedné asanace – o likvidaci lounského předměstí zvaného „Lázně“ 
v sousedství barokního špitálu. Filmaři točili plavení koní na Ohři, 
pak na vysokozdvižné plošině pohled na České středohoří, který 
skýtala okna zbouraných domů, a nakonec točili dva kamarády 
po téměř padesáti letech.   

Pivovar Louny 
zastupuje na
Miss zlatého moku 
policistka
Barbora Richtrová
                         str. 4

Sólokapr,
ulovený
Josefem Purkytem 
z Líšťan, má skoro 
třináct kilo
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Lounský místostarosta 
Jan Čermák
zachraňoval pamětní 
desku kapitána Jaroše 
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