
Moderátor Radek Komoráš po-
vzbuzoval skákající a vybízel další 
návštěvníky, aby se přidali. V prv-
ní půlhodině se uskutečnilo 880 
regulérních stylově čistých žabích 
přehupů. Nadšenci zpočátku do-
stávali za každý skok od starosty 
papírovou medaili, ale její vydá-
vání rekord brzdilo, navíc brzo 
došly. Později už moderátor roz-
děloval pouze pomyslné jedničky 
z tělocviku a masíroval znavené 
skokany nadšenými výkřiky. 

Nejmladšími účastníky akce 
byli teprve tříletí Láďa a Emma 
Sekaninovi – dvojčata, která 
na akci přivedla babička Anna 
Odvárková ze Žiželic. Kajma-
na překonával i Roman Daniš, 
zakladatel akce Kliky v Žabo-
klikách, nebo jezevčík Tobby, 
kterého držela v náručí Monika 
Pischová. Jednoduché to neměl 
ani mladík Daniel Komoráš, 
který přeskakoval maketu plaza 
se sádrou na ruce. Když už doti-

kávaly opravdu poslední vteřin-
ky, jako poslední si skočil starosta 
Vladimír Kořenský. 

Z dospělých se na vytvoření 
rekordu nejstatečněji podíle-
la 33letá Andrea Hajná, z dětí 
nejvíce přeskoků uskutečnila 
13letá Jiřina Růžičková z Tep-
lic. Do databáze českých rekor-
dů bude zapsáno 2147 skoků. 
Žabokliky obdrží i certifikát. 
Koncem července bude výsledek 
této akce spolu s ostatními kuri-
ózními českými rekordy předán 
do Londýna, kde ho dost možná 
čeká i zápis do Guinessovy knihy 
rekordů.

Z vypovědí svědků, ale i samot-
ného poškozeného spíše vyplynu-
lo, že si o ránu „řekl“. „Pán hodně 
moc popíjel. Když odešel na zá-
chod, vytrhl tam ze zdi zásobovač 
na papírové ručníky. Šla jsem se 
podívat, co se děje a on křičel, 
že mě nepustí, dokud nebudou 
ručníky. Lekla jsem se, podařilo 
se mi utéct a běžela jsem za Ser-
gejem. Ten ho chtěl uklidnit, ale 
host nadával a vyhrožoval mu, až 
dostal pěstí,“ vzpomínala u soudu 

na poškozeného servírka.
„Měl jsem v restauraci schůzku 

se zákazníkem a poškozený, znač-
ně opilý, k nám přišel a brblal, že 
si s ním musíme připít či co. Tři-
krát jsme ho posílali pryč, nedal si 
říct. Pak jsme slyšeli velkou ránu, 
to něco utrhl na záchodě… Bar-
manka plakala a pan obžalovaný 
jí šel na pomoc,“ vypovídal další 
svědek. 

Poškozený se po incidentu lé-
čil zhruba měsíc. Podle lékařské 

zprávy měl zlomeninu nosních 
kůstek, zhmožděný obličej, trž-
nou ránu na obočí. Podle vý-
povědi jednoho ze svědků však 
poškozený padl na schody sám, 
když se rozmáchnul na Černova 
a ten ránu vykryl. 

Obžalovaný se k činu hlásí, 
poškozenému se omluvil. Uhra-
dil mu náklady kolem 3,5 tisíce 
korun za léčení, a hlavně se s ním 
dohodl na finančním vyrovnání ve 
výši 25 tisíc korun. Půl již zapla-
til, zbytek musí uhradit do konce 
zkušební doby podmíněného za-
stavení stíhání. Zkušební doba 
podle rozhodnutí soudu činí 10 
měsíců.

Takové zvláštní 
narozeniny

Dne 30. srpna 1991 vyšlo 
první číslo Svobodného hla-
su. Začínala jsem bez peněz, 
jen s nadšením. S úctou jsem 
myla schody do redakce, pro-
tože tam lpěl prach z bot mých 
čtenářů, mých inzerentů. Lidí, 
kteří týden co týden umožňují 
mojí firmě další existenci. 

Mé srdce bylo plné huma-
nistických ideálů. Snila jsem 
o velké rodině čtenářů, kte-
ří díky Svobodnému hlasu 
vlastně nejsou nikdy sami. 
A moc jsem chtěla, aby právě 
zpravodajství v mých novinách 
bylo objektivní, aby nikým ne-
manipulovalo, abyste si mohli 
udělat vlastní obrázek o situ-
aci na základě vlastního inte-
lektu. Protože kolik lidí, tolik 
názorů a tolik dílčích pravd... 

S láskou jsem platila své 
první daně, aby moje milovaná 
vlast prosperovala a vzkvétala. 
Dnes daně odvádím opatrně 
a bez nadšení, protože jsem 
ztratila dojem, že by státní 
peníze byly děleny nějak zvlášť 
spravedlivě.  

Taky jsem dlouho žila nadě-
jí, že se po revolučním kvasu 
a sametovém burčáku zka-
lené listopadové víno začne 
čeřit, lejna a hniloba sednou, 
a čistota, jiskra a říz zvítězí. 
Ale tyto procesy postupují vel-
mi pomalu. 

Mnozí z těch, kdo nepoctivě 
zbohatli, stejně náhle i zchud-
li, protože neunesou odpověd-
nost za majetek. A různí okres-
ní velikáši dostali z rozmaři-
lého života všelijaké nemoci 
a přehodnotili své žebříčky 
hodnot. Zažila jsem kupu ko-
munálních politiků, kteří byli 
ohromně důležití, ale už se ně-
kolikrát obměnili. A kupu peč-
livých úředníků, kteří zůstá-
vají. Taky množství drobných 
pracovitých podnikatelů, co 
navzdory často protichůdným 
zákonům stále žijí. Jen každo-
denní práce a poctivé snažení 
tunelářům navzdory má smy-
sl. Protože dává našemu životu 
opodstatnění.

Květa Tošnerová
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Podnapilý host si o inzultaci koledoval 

Strojírenské firmy postrádají kvalifikované dělníky

Za historií pramene Luna

Moderátor Radek Kajman Komoráš 
skákal přes kajmana také.

Kuriózní rekord v Žaboklikách

Kraj podpoří vysokoškoláky 
s výborným prospěchem

LOUNSKO (bal) - Již čtvrtým 
rokem uděluje Ústecký kraj vy-
sokoškolským studentům

stipendium ve výši 20 tisíc ko-
run na jeden akademický rok. Stu-
denti musí splnit několik podmí-
nek, mezi jinými výborný studij-
ní prospěch nebo trvalé bydliště 
v našem regionu. Kraj má pro le-
tošní akademický rok připraveno 
na podporu studentům, kteří se 
přijetím stipendia zavazují k od-
pracování několika let v našem 
regionu, celkem 7,2 milionu ko-
run. Za celou dobu existence byla 
téměř stejná suma vysokoškolá-
kům, kteří krajské stipendium 
získali, vyplacena. Do každého 
z předchozích tří ročníků si vy-
sokoškolští studenti z Lounska 
podali přihlášky. Někteří z nich 
stipendium získali, nyní má 
s krajem uzavřenu smlouvu 20 
studentů.

I tužky mají životní osudy
Putovala lodí z Vladivostoku do Terstu a vlakem do Čech

ŽATEC (toš) - Žatecké regionální muzeum K. A. Polánka připra-
vilo pro své návštěvníky další lahůdku. Poskytlo totiž azyl sbírce 
tužek Emanuela Petráně. 

Zruší se vlaky, odejdou lidé 
Krajští úředníci mají odlišnou vizi komfortu 

než obyvatelé vesnic
ŽATECKO (bal) - Radní Ústeckého kraje na schůzi v závěru srpna 
odložili rozhodnutí o nahrazení osobních vlaků autobusy na pěti 
železničních tratích, plánovaném od 9. prosince. Radní uložili 
odboru dopravy krajského úřadu koncepci dopracovat a úpravy 
v jízdním řádu ještě probrat s dotčenými obcemi. Rozhodne se 
při hlasování zastupitelstva 26. září. 

Pracovníky hledají hlavně 
zahraniční investoři. Napří-
klad Aisan Bitron Czech s.r.o. 
vyrábějící v Lounech součásti 
automobilů shání na dvě desít-
ky montážních dělníků mecha-
nických zařízení. Italský výrobce 
kobercových vláken Logit s.r.o. 

v Podbořanech hledá řidiče vy-
sokozdvižných vozíků. Z hledis-
ka trhu práce je vývoj v regionu 
i nadále příznivý, zaměstnavate-
lé však už mají problém najít do-
statek zejména kvalifikovaných 
dělníků, řekl ředitel lounského 
úřadu práce Petr Záhořík. 

„Problémem je nyní nedo-
statek kvalifikovaných dělníků 
především ve strojírenských 
oborech. Tradiční lounský vý-
robce železničních vozů Lostr 
například požádal o povolení 
přijmout zahraniční pracovní-
ky. Kdybychom ho nevydali, 
firma by přišla o zakázky a prá-
ci by ztratili všichni zaměstnan-
ci včetně Čechů,“ uvedl ředitel 
úřadu práce.

Tužka dokáže zaznamenat i ty nejušlechtilejší  myšlenky. Je to 
věc přívětivá, poctivá a navíc krásně voní dřevem.

„Grafitové tužky zejména 
naší výroby sbírám už 34 roků. 
Nashromáždil jsem přes 3 500 
exemplářů – od tužky, která má 
necelé tři centimetry, až po me-
trový exemplář,“ říká Emanu-
el Petráň, člen Klubu sběratelů 
kuriozit. „Pan Petráň, ten měl 
panečku všechny tužky vždycky 
bezvadně ořezané,“ vzpomíná 
na kolegu z Agrostavu Josef Zá-
branský. Právě on daroval příteli 
onu nejmenší tužtičku ze sbír-
ky. Lze se už jen domýšlet, jaký 
měla účel, poněvadž je součástí 
miniaturního zápisníčku z Fran-
tiškových Lázní. V notýsku je 
poznamenáno pouze datum 28. 
srpna 1921. 

K nejcennějším patří sada tu-
žek, které daroval do sbírky Jan 
Michálek. Jeho tatínek ji dostal 
za hokejovou reprezentaci roku 
1933 a pan Michálek usoudil, že 
u Petráňů bude v těch nejlepších 
rukách.

Nejdelší cestu vykonala tužka, 
o kterou rozšířil Petráňovu sbírku 
Ladislav Grunt z Loun. Manželčin 
dědeček ve společnosti právě této 
tužky absolvoval celou legionář-
skou pouť napříč Ruskem, přes 

Čínu, Japonsko, Indonésii. Tužka 
obeplula prakticky celý svět, aby 
se pak přes Terst vlakem dostala 
zpátky do Čech. Po smrti legioná-
ře se ocitla v kurníku, kde s ní byla 
zaznamenávána snůška vajec.

Zvláštní kapitolou je sbírka 
inkoustovek, které se pro obsah 
jedovatého olova přestaly vyrábět 
zhruba před dvaceti lety. Sběra-
tel jich má na dvě stě a patrně jde 
o největší sbírku tužek tohoto sor-
timentu v celé České republice.

Petráňovi přátele rozšířili při za-
hájení výstavy jeho sbírku o dal-
ších dvacet osm cenných přírůst-
ků. „Je to jedna z nejúspěšnějších 
členských výstav,“ dal se slyšet 
předseda Klubu sběratelů kurio-
zit Ladislav Likler, jehož manžel-
ka Marie věnovala do sbírky nejen 
vzácnou tužku z hudebního festi-
valu z Bayreuthu, na níž je zazna-
menán notový zápis symfonie.

„Splnila se mi jedna z mých 
největších tužeb, zřela jsem Pet-
ráňovu sbírku tužek,“ zaveršova-
la si návštěvnice Jana Přimdová, 
která přijela na výstavu z Prahy, 
kde pracuje u jízdní policie. Sbír-
ku můžete spatřit také – a to do 
18. listopadu.

FO
TO

 K
V

Ě
TA

 T
O

Š
N

E
R

O
V

Á

Je to prozatím dobrá zpráva pro 
obyvatele Měcholup, Deštnice či 
Holedeče, jichž se může dotknout 
rušení vlaků na tratích z Žatce do 
Deštnice i z Podbořan do Žatce. 
Starostové těchto obcí totiž radu 
Ústeckého kraje dopisem důraz-

ně vybídli, aby celou situaci dů-
kladně zvážila a pokud možno 
přehodnotila. Na pět set občanů 
před časem dokonce podepsalo 
proti zrušení vlaků petici.

(dokončení na str. 2)

LOUNY (red) - Od konce srp-
na je v informačním středisku 
lounské radnice volně přístupný 
propagační tisk o historii pra-
mene Luna, vydaný Nadačním 
fondem MUDr. Josefa Zeise. 
Skládačka o formátu A3 přináší 
základní údaje o více než čtyřice-
tileté existenci vývěru léčivé vody 
z hlubokého vrtu na jižním okraji 
Loun, doplněné dobovými sním-
ky z let dnes již zapomenutých 
počátků jeho veřejného užívání. 
Příležitostnou publikaci ve dvou 
jazykových mutacích vydala re-

dakce Svobodného hlasu. Velmi 
kvalitní tisk v hnědém tónu pak 
provedla Tiskárna K&B v Mostě. 
Autorem textu a grafického návr-
hu je kurátor Oblastního muzea 
A. Hluštík, jemuž některé jedi-
nečné fotografie laskavě poskytly 
rodina Singerova, paní Zeisová 
a Státní okresní archiv Louny. 
Text anglické mutace je dílem  
překladatele A. Hluštíka juniora. 
Příznivcům lounských pramenů 
se tak dostává do rukou další pu-
blikace o původu a vzniku jedineč-
ného lounského pramene.   

LOUNY (bal) – Podmíněným zastavením trestního stíhání skon-
čil u Okresního soudu v Lounech případ lounského podnikatele 
Sergeje Černova (35). Čelil obžalobě z ublížení na zdraví poté, 
co v srpnu 2006 v restauraci Kasárna zlomil nos návštěvníkovi 
Jaroslavu B. (33). 

OKRES LOUNY (red) - Nezaměstnanost v okrese Louny klesla 
v minulých měsících pod deset procent a je tak nejnižší za poslední 
roky. Statistika nezaměstnanosti k poslednímu srpnu udává 8,5 % 
na Podbořansku, 10,6 % na Lounsku a 12,5 % na Žatecku.
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ŽABOKLIKY (toš) – Celých šedesát minut skákalo několik desí-
tek obětavců žabími skoky přes dřevěný model kajmana. Jejich 
počínání přihlížel a jenom poctivé skoky (ve stylu podřep – výskok 
– podřep) sčítal Aleš Zemín z agentury Dobrý den z Pelhřimova. 


