
Nosnou odrůdou zůstává Ža-
tecký poloraný červeňák s 89,5 % 
plochy. V porovnání s předchá-
zejícím rokem vzrostla plocha 
odrůdy Premiant a snížila se 
celková plocha odrůdy Žatecký 
poloraný červeňák a to přede-
vším v Žatecké chmelařské ob-
lasti. Od roku 2000 klesla jeho 
plocha celkem o 1070 ha.

K poklesu ploch došlo v posled-
ních letech kvůli špatné ekono-
mice pěstování, kterou ovlivnila 
především nízká pěstitelská cena 
a zvyšující se náklady na pěstová-
ní chmele. Dalšími faktory jsou 
věková struktura porostů chme-
le a dlouhodobě negativní vývoj 
kurzu české měny vůči euru. 
Nízké ceny, které byly pěstite-
lům chmele v ČR dlouhodobě 
nabízeny, jim dávaly signál, že 
nabídka není ve vyrovnaném 
stavu s poptávkou. 

Po sklizni roku 2006 vypadá 
situace zcela jinak. „Loňská 

sklizeň se dá z pohledu množ-
ství charakterizovat jako nižší, 
ne však katastrofální, rozho-
dujícím byl ovšem nízký obsah 
hořkých látek u ranných odrůd 
chmele a to v celoevropském 
měřítku. Ukázalo se také, že pro-
dukce odrůdy Žatecký poloraný 
červeňák především z Žatecké 
chmelařské oblasti dosáhla již 
kritické hranice z pohledu po-
třeby odběratelů,“ říká tajem-
ník Svazu pěstitelů chmele ČR 
Zdeněk Rosa. 

Pěstitelé letos očekávají mezi-
ročně mírně vyšší výnosy, i tak 
bude sklizeň lehce podprůměr-
ná. Loni v Žatecké oblasti sklidili 
3645,5 tun chmele, výnos dosáhl 
0,9 tuny z hektaru. Letos to bude 
asi 1,04 tuny z hektaru.

Rostliny ještě ovlivní déšť z mi-
nulého týdne, kdy spadlo 30 až 
80 mm srážek, řekl předseda Sva-
zu pěstitelů chmele ČR Bohumil 
Pázler. Teplé a suché jaro se pod-

le něj projevilo ve velmi špatné, 
ale i velmi dobré kvalitě porostu. 
Je tak nesnadné odhadnout letoš-
ní sklizeň. „Středeční déšť urči-
tě chmelu prospěje. Na druhou 
stranu kvůli vydatné přeháňce 
padlo 15 hektarů chmelnic, ze-
jména v okolí Sedčic u Žatce, 
Ročova a Pochválova,“ uvedl 
Pázler. Asi pět hektarů chmele 
poničil déšť i u Postoloprt. 

Nejvíce, zhruba deset hektarů, 
spadlo u Sedčic. „Škodu odhadu-
ji na tři miliony korun. Spadly 
chmelnice zhruba na třetině vý-
měry, s pozdními odrůdami Slá-
dek a Premiant. Na zemi už ne-
dozrají, takže je chmel zničen,“ 
uvedl Jaroslav Zídek, jednatel 
firmy M+A+J, která u Sedčic 
pěstuje chmel na 34 hektarech. 
Se sklizní začne 20. srpna.

Jako první začali sklízet úro-
du 12. srpna pěstitelé v Běsně 
u Strojetic. Právě dnes začíná 
sklizeň Hop Servis s.r.o. „Začne-
me spadlým chmelem v Postolo-
prtech,“ hlásil v předvečer jedna-
tel podniku Emil Bureš ml.

Deště přitom přišly téměř na 
den po pěti letech, kdy nekontro-
lovatelné proudy vody z Krušných 
hor zahájily největší povodně v se-
verních Čechách. V roce 2002 šly 
rychle za sebou dvě vlny extrém-
ně silných dešťů, v některých mís-
tech napršelo za pár dní tolik, co 
jindy za půl roku. 

Bouřka doprovázená přívalo-
vým deštěm, která se během pá-
teční noci přehnala i nad našim 
regionem, způsobila výpadky 
elektřiny vedení vysokého a níz-
kého napětí. „Dodávky elektrické 
energie byly přerušeny zejména 
na Žatecku, vedení Libochovice 

– vývod Chožov,“ uvedla Soňa 
Hendrychová, mluvčí Skupiny 
ČEZ pro severní Čechy. Na od-
straňování poruch se v severo-
českém regionu podílelo na 30 
pracovníku poruchové služby 
Skupiny ČEZ. V pátek odpo-
ledne byly již dodávky elektřiny 
plně obnoveny.

Popadanými stromy se hasiči 
museli zabývat mimo jiné ve Vele-
myšlevsi či Břvanech na Lounsku. 
Voda si při průtrži mračen našla 
cestu do řady domů. Z tohoto dů-
vodu volali hasiče například lidé 
v Tuchořicích na Žatecku.

V samotném Žatci v ulici Pod 

Střelnicí příval poškodil kaná-
ly, asfaltovou část vozovky pod 
hrázděnkou (byla tlakem vody 
nadzdvižena a pak se zase vráti-
la, byť ne do zcela původní polo-
hy) a samozřejmě kostky. 

Újmy doznala také budova 
žatecké radnice v ulici Obrán-
ců míru, kde proteklo střechou, 
jsou poškozeny stropy a omítky. 
Liják neušetřil ani Křížovu vilu 
Polánkova muzea – i tam pro-
teklo stropem, škoda se odhadu-
je na sto tisíc korun.

U živlu zasahovali žatečtí dob-
rovolní hasiči, například v domě 
u 3. Základní školy odčerpávali ze 
sklepa asi metr vody. „Můj proza-
tímní odhad škody na městském 
majetku (komunikace, budovy) 
činí jeden milion korun,“ uvedl 
místostarosta Aleš Kassal.

Kupředu levá
Jakoby náhodou zrovna v pá-

tek třináctého, konkrétně srp-
na 1976, byl prvně slaven me-
zinárodní den leváků. V lidské 
populaci je jich podle výzkumů 
přibližně 10 %. Leváci přitom 
musejí být daleko zručnější, než 
pravoruký svět, protože si musí 
poradit se situacemi, které pra-
vák vůbec neřeší.

V minulosti bývalo leváctví zá-
važným sociálním handicapem. 
Dlouho převažovala tendence 
leváky násilně přeučovat na 
praváky. V Československu byla 
tato snaha oficiálně zavržena  
teprve až výnosem Ministerstva 
školství roku 1967. 

A co svět? Jak kde. Ve Ghaně 
se levák dodnes nemůže stát krá-
lem. V Indii či Indonésii je nesluš-
né jíst levou rukou nebo přijmout 
levou rukou dar. Eskymáci věří, 
že každý levák je čaroděj. Japon-
ský muž mohl beztrestně zavrh-
nout svou ženu, pokud zjistil, že 
je levačka. Někde v Africe dokon-
ce bývalo zvykem, že dítěti-levá-
kovi polili levou ruku vařící vodou 
a ponořili do bahna, dokud nervy 
neodumřely. Tak donutili použí-
vat pravou ruku. 

To naše společnost je naštěstí 
vstřícnější.

„Ať si hlavu lámu sebevíc, 
nenapadá mě v této souvislosti 
žádná událost, která by stála 
za zmínku. Vlastně vůbec žád-
ná. Pravděpodobně jsem z těch 
několika mála, kteří si touto 
fází vývoje prošli bez hlubšího 
zážitku. Měl jsem asi štěstí na 
rodiče i pedagogy, matka tehdy 
pracovala v dětské psychologic-
ké poradně, takže zřejmě ohlí-
dala i tuto věc, musím se jí ještě 
zeptat,“ řekl mi Mgr. Erich Kno-
blauch, dříve učitel, nyní starosta 
Žatce, který je levákem. 

Levákem je i MUDr. Miloslav 
Fišer, praktický lékař z Postolo-
prt, nebo sympatická soudkyně 
z Loun Mgr. Hana Bachová.

Existují domněnky, že leváctví 
v nějaké míře koreluje s nadprů-
měrnou inteligencí, tvořivostí, 
uměleckými schopnostmi. Le-
váci však nenosí jen tituly dok-
torů či magistrů. Šikovní lidé 
jsou třeba i řezníci a sekretář-
ky. Ostatně přečtěte si článek 
uvnitř čísla. Stránky můžete 
obracet levou i pravou rukou, 
ale písmenka prosím čtěte pou-
ze zleva doprava.

Alla Balkovska
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Uvnitř 
čtěte:

V Příběhu jedné 
asanace uvidíme 
poslední záběry 
Emila Juliše

V Ročově na 
svatého Vavřince 
šel chmelový 
průvod

V Jimlíně si 
někdo bezcitně 
odložil ročního 
labradora

Lounsko

Loňský rok byl pro chmelaře hraniční
Letos se očekává větší úroda chmele, i když na menší ploše

Město zrenovuje 
pamětní desku

LOUNY (bal) - Vedení města Lou-
ny rozhodlo o renovaci pamětní 
desky svého čestného občana Ota-
kara Jaroše. Deska je umístěna na 
rodném domě Kpt. Jaroše, jehož 
současný majitel Václav Hlavatý 
opakovaně na městě žádal, aby 
omšelou a již nedůstojnou pa-
mětní desku nechali vyčistit.

Toto rozhodnutí padlo minulý tý-
den na poradě vedení města. Ko-
lik taková renovace stane, a kdy by 
měla být deska zrenovována, zatím 
není jasné. 

„Další technické a finanční zále-
žitosti bude řešit příslušný odbor 
místního hospodářství. Rada měs-
ta bude schvalovat až ucelené infor-
mace odboru,“ uvedl místostarosta 
Jan Čermák. O rozhodnutí radnice 
ihned telefonicky informoval pana 
Hlavatého.

Minulý týden se jezdilo 
vcelku slušně 

Přesto se neobešlo bez zcela zbytečné nehody
LOUNY, ŽATEC (r) - Podprůměrný počet dopravních nehod za-
znamenali policisté minulý týden v okrese Louny. Vyjížděli celkem 
k 19 dopravním nehodám, při kterých se lehce zranili čtyři lidé. 
Škoda byla odhadnuta na 516 000 korun. O víkendu se událo 8 
nehod se dvěma lehkými zraněními a škodou 149 000 korun. Pří-
činy: rychlost, přednost, způsob jízdy.

Na Letní lounské vábení raději pěšky!
LOUNY (mo) - V průběhu konání Letního lounského vábení od 
pátku až do neděle 19. srpna nebude možné využít žádná parko-
vací místa na Mírovém náměstí – jak na placeném parkovišti, tak 
na volných parkovacích plochách ve spodní části náměstí.

Letos se na Ohři podával guláš… Na dvacet plavidel vyrazilo v sobotu 11. srpna 
ze starého jezu na Ohři v Žatci na tradiční Neckyádu. Jen domácí Chmelobrana letos postavila asi 
5 plavidel. Nechyběla Rumbulance a Říční Kuchyně z Teplicka. Posádka té první léčila rumem a té 
druhé přímo za plavby krmila výborným zabijáčkovým gulášem hladové říční vlky ze spoluplavidel. 
Na palubě Stanováku se spolu s místními Bárou, Drahomírou a Petrem Myšíkovými (na snímku) 
plavil jejich věrný pes Ben. Plavba trvala asi 4 hodiny a skončila u mostu v Rybňanech, kde byl 
připraven táborák, pivo a párky.                                                                                                                                       (bal)

Přívalový déšť způsobil velké škody
Řadil v Žatci, vypínal proud v okolí 

Vrah dostal 14 roků
STRÁNKY, ÚSTÍ N/L (red) – Vrah, který zabil ve Stránkách 
učitelku, Josef Haspra si za svůj čin odsedí čtrnáct let ve věz-
nici se zvýšenou ostrahou. Rozhodl o tom Krajský soud v Ústí 
nad Labem. 

Stránečtí obyvatelé si oddych-
li. Haspra tyranizoval své okolí. 
Starosta Holedeče, jehož částí 
Stránky jsou, byl zavalen stíž-
nostmi na agresivního muže. Tu 
někomu facku, tam zase udeřil 
tyčí. Předtím pobodal švagra.

Haspra svou přítelkyni, uči-
telku základní školy v Měcholu-
pech, dlouhodobě týral, žena si 
o tom psala v deníčku. V něm vy-
slovila obavy, že ji jednou zabije. 
Přesto muže dál ve svém domě tr-
pěla. Dokonce kvůli němu opus-
tila manžela i dvě děti. Domácí 
násilí vyvrcholilo loni v prosinci 
ranou kuchyňským nožem. 

Haspra tvrdil, že ženu nechtěl 
zabít a že šlo o nešťastnou ná-
hodu. Soudní znalec zdůraznil 
opak: rána nožem s čepeli dlou-
hou 17 cm byla vedena velkou 
intenzitou, zasáhla levou plíci 
a pronikla do srdce. Žena neměla 
šanci na přežití. Řezné rány na 
ruce naznačují, že se proti ráně 
nožem marně bránila.

„Jeho životem se vine nesma-
zatelná stopa násilí,“ uvedla 
v odůvodnění rozsudku před-
sedkyně senátu Kamila Elsnico-
vá. Po jeho vynesení si obžalova-
ný ponechal lhůtu pro případné 
odvolání.

V sobotu, necelou hodinu před 
zahájením žatecké Neckyády se 
na příjezdové cestě k řece poblíž 
benzínové pumpy stala zcela zby-
tečná dopravní nehoda, která se 
bohužel neobešla bez zranění. 
Mladý řidič dostal v nepřiměřené 
rychlosti na vlhké vozovce smyk 
a vjel do protisměru, kde se sra-
zil s protijedoucím autem. V něm 

jeli dva dospělí a dvě děti. Žena 
na sedadle spolujezdce narazila 
do předního skla a utrpěla pora-
nění hlavy. První pomoc jí byla 
poskytnuta náhodně přítomnou 
zdravotnicí ze Sdružení dobro-
volných záchranářů Žatec a po 
ošetření profesionální záchran-
kou byla převezena na žateckou 
chirurgii.

Mírové náměstí bude uzavřeno 
od páteční sedmé hodiny ranní do 
nedělního poledne s tím, že prů-
jezd náměstím od Hilbertovy do 
Pivovarské ulice bude v pátek 
zachován do 12:00. Po celou 
dobu akce bude průjezd náměs-
tím povolen pouze kolem sochy 
Jana Husa (vjezd z ulice Bene-
še z Loun, výjezd v Pivovarské) 
– kvůli kulturnímu programu 
Letního lounského vábení. 

V pátek mezi 21:00 – 21:30 
hod. dojde k dočasnému omeze-
ní provozu v ulicích Pivovarská, 
Žatecká a Žižkova v obou smě-
rech – pro lampiónový průvod.

V pátek také bude od 20:30 do 
22:30 v obou směrech uzavřena 
část Husovy ulice (od křižovatky 
s Prokopovou) po Komenského 
náměstí (k OD Billa) – to se bude 

konat ohňostrojové show u Lout-
kového divadla. V tuto dobu rov-
něž bude zakázáno parkování na 
parkovišti u Domu kultury – bu-
dou se zde totiž shromažďovat 
diváci ohňostroje.

V sobotu od 18:00 do 21:30 
bude obousměrná uzavírka sil-
nice přes most Veslařů od kři-
žovatky s ulici Petra Obrovce 
až po křižovatku ulic Benátky 
a K Velodromu – kvůli vzletu 
horkovzdušného balónu z areá-
lu bývalého zahradnictví Honka 
a hlavní části programu, Oslavě 
řeky Ohře.

Zahrádkáři, pozor! V době, kdy 
návštěvníci, kteří budou sledovat 
vzlet balónu, opustí ulici Benát-
ky, bude umožněn výjezd vozi-
dlům ze zahrádkářské kolonie 
směrem na Dobroměřice.

ŽATECKO (red) - Zatímco přívalový déšť z noci na čtvrtek za-
sáhl jen část našeho kraje, příval devastoval pouze Žatecko, noc 
na pátek byla dramatičtější na větším území. Hasiči museli od-
klízet popadané stromy, likvidovali požáry a čerpali vodu ze za-
topených sklepů.

ŽATEC, STEKNÍK (bal) - Celková plocha chmele v ČR činí letos 
5408 hektarů, což je nepatrný pokles od stavu roku 2006, kdy 
to bylo 5414 ha. 

Chcete bydlet 
ve svém?

Hledejte v realitních novinách 
– příloze tohoto čísla!

U Ročova minulý týden po silném dešti spadly tři hektary chmelnic


