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n Takhle jsme ho znali
„První srpnový den jsme vzpo-

mínali na černochovského rodá-
ka Václava Imbra. Bylo to totiž 
přesně deset let, co nás opustil. 
Působil jako předseda národního 
výboru, byl členem svazu proti-
fašistických bojovníků. Typické 
pro něho bylo, že každoročně 
doprovázel Černochovské v pr-
vomájovém průvodu s obecním 
praporem. Ten ušily místní ženy, 
jejichž manželé byli odvlečeni 
a umučeni v Mauthausenu. Tak-
to doprovázel první máje od roku 
1945 až do roku 1989. Z této 
doby pochází i pro nás tak cenný 
dokumentární snímek – z prvního máje roku 1989 v Lounech.“

Václav Imbr, Černochov

n Chodci si teď musí cvaknout
„Navštívila jsem Louny a bylo to docela dobrodružné. Chtěla jsem 

přejít u Všeobecné zdravotní pojišťovny. Čekala jsem, až budou mít 
chodci zelenou a naproti čekal mladý muž. Několikrát jezdila auta 
třídou Osvoboditelů, několikrát zastavovala. Dívali jsme se s tím 
chodcem střídavě na náš semafor, střídavě na sebe a nechápali. 
Teprve po chvíli nám došlo, že si musíme zmáčknout tlačítko a poté 
se spustí zelené světlo pro chodce. Opravdu mi to nenapadlo. Na 
fakt, že si nově musím při přecházení „cvaknout“, si časem zvyknu. 
Horší bylo, že Poděbradova ulice byla v den mé návštěvy (1. srpna) 
velmi nešťastně rozkopaná. U Sokolovny rozebírali chodník, a když 
jsem chtěla přejít, kolem zvláštní školy bylo postaveno lešení. Tak 
jsem šla ulicí. Zpátky jsem se snažila v domnění, že bezpečněji, přejít 
u pošty. Chyba, je tam rozkopaný chodník také, v rozích samé díry. 
Nějak daremně si to ti Lounští načasovali. Vždyť mohli přece udělat 
napřed jedno, a pak druhé. Kdepak, nechali vše na poslední chvíli, 
a teď se mohou strhat pilnem, aby to stihli do Lounského letního 
vábení.“                                                                                                   M. Š., Líšťany

n Slušelo nám to
Reakce na článek Indiáni na Ohři (SH 31, který vyšel 1. srpna): 

„Škoda, že jste s námi nemohli zůstat déle. Mezi děti v indiánském 
přibyli odpoledne i dospělí – a takhle nám to slušelo.“

Růžena Jakubcová, Obora

n Pozor na zlodějskou věštkyni
„Ráda bych varovala všechny důvěřivé občany. Po Lounech, a mož-

ná i po dalších našich městech, chodí cikánka a předvídá budoucnost. 
Vezme vám ruku do dlaní a napovídá, co chcete slyšet o budoucnosti. 
Taky diktuje čísla, co budou tažena ve sportce. Avšak jediné, co spo-
lehlivě vychází – že vás při tom věštění okrade. Proto nebuďte, milí 
občané, tak hloupí, jako já. Dejte si pozor na vychytralou ženu.“

O. D.,  Louny

n Višňovou jsem nadšen 
„Je docela škoda, že se Višňová tour fotila vždycky jenom na startu. 

Věřím, že byste na trase pořídili fotky ještě zajímavější. Ovšem nej-
krásnější by byly asi ze závěrečného dojezdu a večerní zábavy. Jsem 
rád, že jsem se letošního, škoda že posledního, ročníku zúčastnil. 
Uvažuji, že i naší Oboře by podobná akce slušela.“

Petr Janský, účastník Višňové tour 2007

n Náměstíčko hezké, ale...
„Chvíli jsem postála v čelním pohledu z Vrchlického ulice a pozo-

rovala nově otevřené Náměstíčko. Vyloupl se tak prostor zcela nový 
- našinec by řekl - místo pro odpočinek jak těm nejmenším a jejich 
maminám, tak i seniorům, kteří při spočinutí na lavičce a pohledu na 
zcela novou kašnu budou pociťovat uvolnění, příjemný relax. Ale... Po 
celou dobu tam nebyla ani noha - pouze nepatrnou chviličku jedna 
maminka se dvěma maličkými dětmi, která odešla s konstatováním, 
že je tam strašné vedro. Řekla pravdu, kterou jsem okamžitě od-
souhlasila i já - prostě chybí stín stromů, chybí zastínění poměrně 
nevzhledného pohledu na oblouk České ulice, kde jsou nesourodé 
pseudostavby a vrata, která by bylo lépe nevidět. Přimlouvám se pro-
to, aby příslušné orgány města zvážily doladění těchto vad na kráse. 
Teprve pohled a názor více lidí dokáže objektivně upozornit na třeba 
drobné detaily. Záměr, který byl realizován, je nesporně pozitivním 
krokem, ale jeho doladění v těch věcech, o kterých se zmiňuji, může 
přispět k mnohem lepšímu celkovému dojmu a to nejen vizuálnímu 
- okem náhodného chodce, či diváka, ale hlavně praktickému využití 
lounskými občany - od nejmenších po nejstarší.“ 

Ivana Vágnerová, Louny

Z loňských více než 100 regis-
trovaných firem a živnostníků 
v Ústeckém kraji se nejlepší fir-
mou stala rumburská společnost 
Uniles a vítězným živnostníkem 

byl Antonín Svoboda ze Žatce. 
Účast v soutěži přináší především 
skvělou příležitost zviditelnit své 
podnikání na krajské i celostátní 
úrovni. Kromě věcných a užiteč-

ných cen pro své podnikání i za-
městnance mohou totiž účastníci 
vyhrát mediální kampaň v milio-
nové hodnotě. 

Do krajského finále každé ze 
soutěží postoupí 10 vybraných 
podnikatelských subjektů. Za-
tímco v případě uchazečů o titul 
Firma roku bude rozhodovat 
odborná porota na základě ob-

jektivních kritérií, u kandidátů 
na titul Živnostník roku půjde 
zejména o originální podnikatel-
ský příběh. 

Volba firmy a živnostníka roku 
2007 v Ústeckém kraji proběhne 
20. září. Vítězové obou kategorií 
budou reprezentovat svůj kraj 
v celostátním finále, které pro-
běhne 15. listopadu v Praze.

Děvčata se na návštěvách 
pivovarů podrobně seznámí 
s provozy a celkovou výrobou 
piva. Právě k výrobě a tradicím 
jednotlivých pivovarů budou 

směrovány vědomostní otázky 
při finálovém večeru. Ještě před 
tím ale bude pro soutěžící dívky 
a hosty připraven celodenní 
doprovodný program v repre-

zentačních prostorách nově zre-
konstruovaného zámku Chýše 
poblíž Lubence, jehož součástí 
je také Zámecký pivovar. Právě 
v tomto netradičním prostředí 
dívky předvedou svoji volnou 
disciplínu a dokončí poslední 
přípravy soutěže, včetně správ-
ného načepování piva.

Zatímco Žatecký pivovar re-
prezentuje 19letá Romana Ko-
váčová, Pivovar Louny zastupu-
je 24letá Barbora Richtrová. Je 
z Mnichova Hradiště a pracuje 
u Městské policie. „Barbora se 
byla podívat přímo v pivovaru, 
kterým ji provedl jeho ředitel 
a vrchní sládek Daniel Urban. 
Mimo seznámení se s výrobou 
piva Louny ochutnala nefiltro-
vané pivo přímo z ležáckých 
tanků načepované do pivovar-
ského mázu. -I když mám pivo 
ráda, takhle jsem ho ještě nikdy 
nepila. Chutná skutečně výbor-
ně,- pochvalovala si kandidátka 
na titul Miss zlatého moku 
s mírami 88-65-85,“ uvedl Josef 
Vejlupek, manažer společnosti 
Drinks Union.

Široké veřejnosti se finalistky 
Miss zlatého moku ČR předsta-
ví v žateckém Městském divadle 
31. srpna od 18:30 hodin na 
Galavečeru, na kterém vystoupí 
mj. například jako host i zpěvák 
Richard Tesařík (www.misszla-
tehomoku.com).

Potřebné mechanismy a pro-
gramy k praktickému využití 
této nové možnosti vytvářejí 
už dva roky v osmi krajích ČR 
školy zapojené do systémového 
projektu ministerstva školství 
– UNIV. Kolem stovky ředitelů 
těchto škol, včetně pedagogů 
z OA a střední zemědělské školy 
Louny a SOŠ a SOU Podbořany, 
se sešli v závěru června na celo-
republikové poradě na zámku 
v Třešti na Jihlavsku.

Šlo o osmou celostátní poradu 
ředitelů škol zapojených do pro-
jektu UNIV, který vstupuje do 
závěrečného třetího roku svého 
řešení.
n Evropu zatím dotahujeme

Jak zaznělo na poradě v Třešti, 
zapojuje se v ČR do dalšího vzdě-
lávání pouze 5,9 % dospělých, za-
tímco v zemích EU téměř 11 %. 
„Navíc se ukazuje, že se v ČR do 
poskytování dalšího vzdělávání 
výrazně méně zapojují školy,“ 
uvedla obsahová manažerka pro-
jektu UNIV Helena Marinková 
z Národního ústavu odborného 
vzdělávání, který je řešitelem 
projektu.

Tříletý projekt UNIV byl proto 
zahájen v srpnu 2005. Během 
dvou let byly v jeho rámci vy-
tvořeny v osmi krajích sítě po 
jedenácti školách, které budou 
vzdělávat dospělé. Zájemcům tu 
budou uznány jejich již nabyté 
znalosti, s využitím modulové-
ho vzdělávání si doplní pouze 
chybějící kompetence a budou 
moci získat dílčí, anebo i úplnou 
kvalifikaci.

n Začalo pilotní ověřování
Programů dalšího vzdělávání 

bude v projektu připraveno cel-
kem 132, většina z nich je nyní 
těsně před dokončením. Už 70 
konkrétních kandidátů se bě-
hem května a června zúčastnilo 
pilotního ověřování prvních 
vzdělávacích programů (zatím 

dílčí kvalifikace učebních oborů 
kuchař, číšník, kadeřnice, cukrář, 
prodavač). Většina dobrovolníků 
(celkem 51) byla úspěšná a získa-
la jednu či více dílčích kvalifikací. 
Porada v Třešti celostátně i v sek-
ci Ústeckého kraje zhodnotila 
právě konkrétní zkušenosti škol 
z pilotního ověřování uznávání 
předchozího učení.

Josef Matoušek z Ministerstva 
zemědělství předložil k dořešení 
praktické připomínky z pohledu 
ministerstev jako orgánů, jež 
budou udělovat školám auto-
rizace k ověřování nabytých 

znalostí uchazečů o doplnění 
kvalifikace.

V diskusi porady byl pak 
ing. Matoušek jedním z těch, 
kteří argumentací vyvrátili oba-
vu, že by nová možnost získává-
ní dílčích – a postupně i úplných 
kvalifikací v dospělém věku 
demotivovala žáky k nástupu do 
počátečního studia. Už pilotní 
ověřování naznačuje, že do 
systému vstupují lidé s výučním 
listem nebo i maturitou, kteří si 

chtějí doplnit vzdělání v jiném 
oboru.

Ing. Matoušek také ujistil, že 
výuční list získaný ověřováním 
znalostí a doplňováním kvalifi-
kací bude mít stejnou hodnotu, 
jako v počátečním studiu. Jak do-
dal Jan Skřivánek z Ministerstva 
průmyslu a obchodu, měla by 
pak navíc novela živnostenského 
zákona zjednodušit a zřejmě 
i zlevnit získání živnostenského 
listu.

„Díváme se stále očima na-
šeho školství s tradicí z dob 
Rakouska-Uherska, ale jsme 

v EU a je třeba zavést nabídku 
celoživotního vzdělávání, jako 
je tomu ve vyspělé Evropě,“ za-
znělo v diskuzi k tomuto tématu. 
Jak dodala obsahová manažerka 
projektu UNIV dr. Marinková, 
Francie umožňovala už v roce 
1934 získat titul Ing. na základě 
obhajoby práce.
n Nabídku vzdělávání shrne 
portál

Řešitelé projektu UNIV z Ná-
rodního ústavu odborného vzdě-
lávání Praha na podzim uvedou 
do provozu internetový portál, 
který bude poskytovat informace 
o nabídce již vytvořených vzdě-
lávacích programů pro dospělé. 
Vznikne také souborný katalog 
s nabídkou programů.

V krajích již také začala vzni-
kat informační centra, která 
zájemcům o doplnění dílčí nebo 
úplné kvalifikace nabídnou veš-
keré informace o možnostech 
vzdělávání a poskytnou jim 
„průvodcovskou službu“ během 
celého procesu uznávání jejich 
dosavadních kompetencí a po-
stupného dalšího vzdělávání. 
Vznik takového Centra uznávání 
celoživotního učení v Ústeckém 
kraji nedávno odsouhlasila Rada 
kraje.

„V případě druhé fáze projektu 
bude jedním z cílů rozšiřování 
nabídky programů dalšího vzdě-
lávání poskytovaných školami 
v již zapojených krajích včetně 
Ústeckého, a to zejména ve vaz-
bě na procesy uznávání,“ avizuje 
hlavní manažerka projektu UNIV 
Jana Bydžovská a dodává, že by 
se uznávání výsledků předchozí-
ho učení mělo v budoucnu týkat 
nejen učebních, ale i maturitních 
oborů.

Od nejlepšího živnostníka se čeká originální příběh 
ÚSTECKÝ KRAJ (r) - Do konce července měly firmy a živnostní-
ci v Ústeckém kraji šanci přihlásit se do soutěží PX Firma roku 
2007 a Makro Živnostník roku 2007, stát se tak firmou nebo 
živnostníkem roku Ústeckého kraje a pokusit se vybojovat titul 
i na celostátní úrovni. 

KOLEŠOVICE (r) – Na ze-
mědělském letišti Kolešovice 
u Rakovníka se tento víkend 11. 
a 12. srpna uskuteční první MI-
LITARY MODEL AIR FEST. 

V sobotu začíná hlavní letový 
program od 10 do 17 hodin a od 
19 do 23:30 program večerní. 
V neděli začíná hlavní letový 
program v 10 a pokračuje do 17 
hodin. Uvidíte letecké bitvy z 1. 

a 2. světové války, skupinové 
lety, leteckou akrobacii, makety 
vojenských a civilních letounů 
ze všech historických období 
v letových ukázkách.

Účast závazně přislíbili: 
Skupina historie vojenského 
a policejního letectva Kolešovice 
s programy Armádní křídla, Sun-
dejte Hartmanna, Proti tajným 
zbraním Luftwaffe. Skupina 

LMK Pavlíkov vystoupí s pro-
gramem Nebeští jezdci. RC Air 
Club Uherský Brod se pochlubí 
Nebem nad Verdunem. Program 
skupiny LMK Liberec se jmenu-
je 1. světová válka ve vzduchu. 
Modeláři sekce Plzeň - západ 
připravili Ohnivé nebe a zúčast-
ní se i další skupiny a jednotlivci 
se svými programy a sólovými 
ukázkami. „Přislíbena je i ukázka 

skutečných tryskových letadel L-
29 a L-39,“ zve letecký modelář 
Igor Vyznal, který akci organizuje 
spolu s kolegy. 

V sobotu večer zájemci zhléd-
nou dokumenty z Military show 
2001, 2003 a 2005, celovečerní 
film Piloti a Noční nálet na pro-
tiletadlové postavení.

Info o pořadatelích na 
www.shvplnove.wz.cz.

Milovníci letadel stráví víkend v Kolešovicích

Josef Matoušek z Ministerstva zemědělství (uprostřed) disku-
tuje na poradě ředitelů škol zapojených v projektu UNIV. 

Uznávání výsledků předchozího učení 
neomezí zájem o studium 

Také v našem okrese očekávali srpnový vstup nového zákona v platnost
LOUNY, TŘEŠŤ (red) - Nový zákon o uznávání výsledků další-
ho vzdělávání začal platit 1. srpna. Umožní uznávat dospělým 
zájemcům o doplnění kvalifikace i výsledky jejich předchozího 
neformálního vzdělávání mimo školu.
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Dívky navštívily „své“ pivovary 
Galavečer Miss zlatého moku ČR 2007 se již blíží

ŽATEC (ku) - Letošní soutěž krásných dívek a pivovarů Miss 
zlatého moku ČR, nad kterou převzal záštitu hejtman Ústecké-
ho kraje Jiří Šulc, v době prázdnin pokračuje návštěvami deseti 
finalistek ve „svých“ pivovarech. 

Romana zastupuje Žatecký pivovar.Barbora ochutnala pivo z ležáckého tanku.
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Poslední první máj 1989.


