
Pětadvacet degustátorů – u jed-
notlivých stolů seděli pivovarští 
(nechyběl ředitel pivovaru Lou-
ny Daniel Urban), štamgasti, pří-
chozí, členové Strany přátel piva 
Louny, za novináře Pavel Macák 
a za osobnosti Lounska místosta-
rosta Jan Čermák, ředitel Vrchlic-
kého divadla Vladimír Drápal či 
malíř Václav Krejcar.  

Degustátoři chutnali celkem 
8 vzorků piva (vzorek = 0,1 li-
tru) a hodnotili vůni, chuť, pl-
nost, hořkost a svěžest piva. Za 
tyto parametry mohli udělit mi-
nimálně jeden, maximálně však 
pět bodů.  „Přípustná je vůně po 
surovinách, z nichž pivo vzniká, 

jako je slad, chmel, smí i lehce vo-
nět po kvasnicích. Pivo nesmí být 
cítit zatuchle, ale ani mdle, siru-
pově, po vařené zelenině a nijak 
jinak nepříjemně,“ vysvětloval 
O. Koucký laickým degustáto-
rům, jak náležitě vyplňovat de-
gustační formulář. „Mezi vzorky 
je třeba vyčistit chuťové pohár-
ky. Hořkou chuť nejlépe setře-
te mastnotou, proto uzeninou, 
další chuťové dojmy odstraní sýr 
a poté vám chuťové pohárky do-
čistí pečivo,“ připomínal odbor-
ník na degustaci. 

Poté již servírky přinášely 
ochutnávačům vzorky. Značky 
ochutnávaných piv byly zveřej-

něny až po skončení degustace 
spolu s výsledky.

Výsledky degustace: 1. Březňák 
světlý ležák, 2. Gambrinus svět-
lý ležák, 3. Louny světlý ležák, 4. 
Staropramen, 5. Svijany, 6. Ža-
tec, 7. Bakalář, 8. Zlatopramen.  

„Pro zajímavost u družstva šta-

mgastů vyhrál s velkým násko-
kem Lounský světlý ležák. Pro 
uvolnění atmosféry hrála hudba, 
kterou svou aparaturou zabez-
pečil Pavel R. Vejrážka,“ dodává 
Jan Č. Spousta, člen Strany přá-
tel piva a spoluorganizátor pivu-
libé akce.

„Udělali jsme průzkum mezi 
občany, abychom zjistili, co jim 
v obci chybí, co by si přáli změ-
nit,“ uvedl Radek Čečetka, člen 
zastupitelstva Zbrašína. Výsled-
kem byl projekt dětského hřiště.

Hřiště vzniklo z nevyužitého 
parku, který se rozkládá v těs-

ném sousedství zbrašínské ná-
vsi. Staré stromy prošly omlazo-
vacími prořezy, aby v parku bylo 
bezpečno. Trávník překřížily nové 
chodníky z přírodních materiálů, 
osazené lavičkami. Obec pro děti 
zakoupila a do parku umístila čty-
ři dřevěné atrakce odpovídající 

normám EU. 
Spolu s dětským hřištěm vzni-

kl i veřejný prostor pro dospělé. 
Mezi prvními, kdo si jej oblíbi-
li, byly kromě dětí například ma-
minky s kočárky. „V letních mě-
sících sem přijíždí také mnoho 
chatařů a chalupářů. Nové hřiš-
tě jistě ocení i jejich děti,“ dodal 
Čečetka.

Celkový rozpočet projektu do-

sáhl téměř 130 tisíc korun, ne-
počítaje dobrovolnickou práci 
občanů. Zbrašínské zastupitel-
stvo chce dětské hřiště s parkem 
dále rozvíjet. „Uvažujeme napří-
klad nad dokoupením laviček,“ 
konstatoval R. Čečetka.

Fond T-Mobile funguje již tře-
tím rokem. Na Lounsku letos 
podpoří 32 projekty celkovou 
částkou 1,7 milionu korun.

„Vzácností letošní výstavy je 
kozák dubový, hlíva fialová, ale 
například také šťavnatka holu-
binková,“ pochlubil se exponáty 
přední žatecký mykolog Ing. Pa-
vel Donbaj. V letošním roce si 
opravdu přišel na své. Dokonce 
objevil i velice vzácnou mucho-
můrku Vittadiniho.

Letos byla vystavena také vel-
mi nevinně vypadající a žampion 
poněkud připomínající mucho-
můrka zelená. „Ještě jedovatější 
houbou než tento obávaný a zná-
mý druh, je však pavučinec ply-
šový,“ líčí P. Donbaj. Zákeřnost 
těchto hub spočívá v tom, že se 
otrava (zvracení a průjmy) proje-
ví za 8, někdy však až za 24 hodin 
po konzumaci. Záleží na celkové 
kondici. Potíže se stupňují a zhru-
ba pátý den vypoví játra službu. 
K usmrcení stačí několik gramů 
jedovaté houby. 

Zvláštní zkušenost učinil Pa-
vel Donbaj se žampiony. Exis-
tuje totiž nejedlý druh, který má 
zažloutlou nožku a při poranění 

ostře páchne po karbolu. „Přišla 
nám sem houbařka s celou pře-
pravkou těchto zápašných žam-
pionů a libovala si, že právě tato 
vůně je ta pravá a že tento žam-
pion jejich rodina konzumuje již 
léta a své houby si s láskou odvez-
la,“ přemítá mykolog.

Říká se, že když houby přemrz-
nou, neměly by se již konzumo-
vat. „Existuje však řada druhů, 
například penízovka sametono-
há nebo hlíva ústřičná, kterým 
mráz nevadí. U ostatních druhů 
se domnívám, že první zmrznu-
tí, podobně jako u masa, nevadí. 
Teprve při opakovaném zmražení 
může již dojít k rozkladným pro-
cesům,“ uvažuje odborník.

Houbařskou výstavu každoroč-
ně navštěvují například manžele 
Zdeňka a Antonín Kubíčkovi ze 
Žatce, které výstavou prováděl 
Ing. Milan Štuka.  Kubíčkovi 
na houby s oblibou chodí nad 
Velkou Černoc na malou či vel-
kou pískovnu, ale také za Hole-
deč nebo mezi Lhotu a Nečemi-

ce. „Sbírám asi 17 osvědčených 
druhů. Naučila jsem se je znát 
už od rodičů - v dětství. Znám 
zejména letní druhy, protože 
jsem o prázdninách jezdívala na 
Plzeňsko. Tyto výstavy mám vel-
mi ráda. Letos jsem si dobře pro-
hlédla hlavně ryzce a teď už si je 
do košíčku vezmu,“ přibližuje 
paní Zdeňka. 

Podobně jako kryrský myko-
log Augustin Herman, také Pa-
vel Donbaj připravuje houby na 
nejrůznější způsoby. Například 

pstřeň dubový dává v poměru 1:1 
s masem do guláše. Nepochybně 
bude vynikající. Návštěvníkům 
totiž připravil i malou degustaci 
– pikantní houbovou pomazán-
ku a velice jemnou a chutnou 
houbovou tlačenku. Zájemci si 
mohli u dalšího z žateckých my-
kologů Ing. Milana Bydžovského, 
který nestačil přinášet obložené 
talíře, zakoupit i sbírku osvěd-
čených houbových receptů, jež 
žatečtí mykologové během živo-
ta nashromáždili.

Hasičský den užívali děti i pořadatelé… V sobotu uspořádal sbor dobrovolných hasičů 
v Nepomyšli nedaleko Podbořan hasičský den. Malé i velké čekal bohatý program. Do Nepomyšle přijela svou 
techniku ukázat jednotka sboru dobrovolných hasičů z Vroutku. Výjezdová jednotka hasičského záchranného 
sboru z Podbořan zde předvedla vyproštění dvou osob z havarovaného vozidla, které si zahrály dvě místní 
dívenky. Obě byly věrohodně namaskované od členů Sdružení dobrovolných záchranářů ze Žatce, kteří také 
zraněné při simulované dopravní nehodě ošetřovali. Záchranáři pak pro všechny zájemce připravili ukázky 
maskování zranění a naučili přítomné základy první pomoci (na snímku Slavomil Jurnečka). Program byl do-
plněn několika vystoupeními orientálních tanečnic či Šmoulů z kroužku dětí z Nepomyšle. Podbořanští hasiči 
se se všemi rozloučili hromadou nastříkané pěny, která místní děti změnila k nepoznání. Hasičský den si tak 
v Nepomyšli všichni včetně pořadatelů náležitě užili.                                                      (Zdenka Uďanová, SDZ Žatec)
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stručně z obcí stručně z měst
n LOUNŠTÍ RADNÍ schvá-

lili poskytnutí 12 000 Kč Svazu 
tělesně postižených v Lounech 
(6000 Kč na exkurze a 6000 Kč 
na cyklus přednášek) a dále 
20 000 Kč Fondu ohrožených 
dětí v Žatci na výměnu pod-
lahové krytiny v bytech azy-
lového domu Střecha Žatec. 
Finanční příspěvky poplynou 
z prostředků sociální komise 
města. 
n  ODBOR ŽIVOTNÍHO 

prostředí Městského úřadu 
Louny se ohradil proti projek-
tu na výstavbu čtyřpruhé rych-
lostní komunikace R7 v úseku 
Postoloprty- Bítozeves. Nebyla 
v ní řešena možnost podchodu 
pro zvěř. Projektant nyní ne-
chává zpracovat migrační stu-
dii. „Pokud studie přechod pro 
zvěř neumožní, budeme v tom-
to úseku z hlediska bezpečnos-
ti prosazovat minimálně oplo-
cení, aby nedocházelo ke stře-
tu zvěře s vozidly,“ říká vedou-
cí odboru ŽP Petr Čekal.
n MĚSTO ŽATEC vyhlási-

lo výběrové řízení na obsazení 
funkce ředitele příspěvkové or-
ganizace Regionální muzeum 
K. A. Polánka Žatec. V sou-
vislosti s tím schválili radní 
text inzerátu  výběrového ří-
zení na obsazení této funkce.
n U AUTOBUSOVÉHO ná-

draží v Lounech vznikají pásy 
zeleně. Bude zde vysazeno 31 
dřezovců, což jsou stromy po-
dobné akátu a 1529 keřů (skal-
níky, růže, kdoulovce, tavolní-
ky). Zeleň zde má sloužit pře-
devším k zadržování prachu.
n  V CENTRU Postoloprt 

ještě do dnešního večera je 
v provozu lunapark. Dětské 
atrakce na městském pozem-
ku před zámeckou zahradou 
byly k dispozici od 1. října. 
n DO KONCE října by měly 

být dokončeny schody, vedou-
cí mezi budovou radnice a re-
staurací Ohře v Lounech. Re-
konstrukci provádí společnost 
N+N konstrukce a dopravní 
stavby Litoměřice a přijde na 
2,2 miliony korun.

n VE VINAŘICÍCH se ko-
nečně schyluje k výstavbě vo-
dovodu. V pondělí 8. října vy-
psal tamní obecní úřad výběro-
vé řízení na dodavatele vodovo-
du. „Stavební povolení na vo-
dovod již máme. Nyní čekáme 
na přidělení dotace, naše žá-
dost již byla zařazena, splnili 
jsme veškeré náležitosti,“ in-
formuje starosta Divic a Vina-
řic Miroslav Janoušek.
n  DNE 27. října proběhne 

v Domoušicích a Solopyskách 
sběrová sobota. Podle pravidel 
pro sběrové soboty občané do-
nesou vytříděný odpad v pátek 
nebo lépe v sobotu do 8 hodin 
na stanoviště kontejnerů. 
n POPLATKY ZA odpadky, 

psy a pozemky jsou v Krásném 
Dvoře z velké části zaplacené. 
„Problém je v několika ná-
jemnících, kteří neplatí dlu-
hy za loňský rok a pravidelně 
se opožďují s platbou řádných 
plateb za nájemné v bytech a za 
služby,“ uvedla místostarostka 
obce Hana Filková.
n ODE DNE 25. září vyko-

nává pravomoce starosty Pod-
bořanského Rohozce místosta-
rosta Josef Kostka. Zastupite-
lé vzali na vědomí odstoupení 
Pavla Žiláka z funkce starosty.  
n  ZASTUPITELÉ OBCE 

Toužetín schválili rozpočto-
vé změny již realizovaných 
a předem řádně schválených 
akcí. Jedná se o navýšení 
těchto rozpočtových výdajů: 
silnice pro zásobování pro-
dejny 88 000 Kč, zhotovení 
pamětní desky generálu Fajt-
lovi 26 000 Kč, pořízení frézy 
s vozíkem 25 000 Kč.
n OBEC VRŠOVICE již ob-

držela 50 000 Kč z pokuty ulo-
žené ministerstvu obrany kvů-
li tamní střelnici, kde byly pro-
vedeny nešetrné zásahy vůči ži-
votnímu prostředí.

Sociální 
odbor bez 

bariér
POSTOLOPRTY 

(bal) – Na posledním 
svém jednání schvá-
lili zastupitelé města 
Postoloprty po delší 
rozpravě investici na 
opravu radniční budo-
vy na Mírovém náměs-
tí čp. 67. Nyní zde sídlí 
stavební úřad a odbor 
rozvoje města. Dle 
projektové dokumen-
tace a uskutečněného 
výběrového řízení při-
jde rekonstrukce zhru-
ba na 7 milionů korun. 
V letošním roce bu-
dou již zahájeny první 
opravy v celkové část-
ce 2,5 milionu. Po do-
končené opravě dojde 
k přestěhování odboru 
sociálních věcí z ulice 
5. května do nového 
prostoru. Klienti to-
hoto odboru se po lé-
tech dočkají bezbarié-
rového přístupu.

Pivo musí vonět i chutnat
V restauraci Stromovka se uskutečnila degustace piva
LOUNY (toš) – Ve středu 3. října se ve velkém sále restaurace 
Stromovka pod patronátem nápojové skupiny Drinks Union usku-
tečnila první veřejná degustace piva pod dohledem odborníků. 
Akcí provázel jeden z předních znalců piva v republice, technolog 
Drinks Union Ondřej Koucký. Prvenství bylo přiznáno velkobře-
zenskému Březňáku. 

Houbařské srdce se jen smálo
Počasí letos vyprovokovalo k růstu i řadu vzácných druhů 

Sociální demokraté hostili 
na konferenci Paroubka 

DOBROMĚŘICE - V sobotu 6. října se v Kulturním domě v Dob-
roměřicích konala okresní konference ČSSD. Mezi hosty konfe-
rence byli předseda ČSSD Jiří Paroubek, předseda krajského vý-
konného výboru ČSSD Petr Benda, předseda okresního výkon-
ného výboru ČSSD v Rakovníku Luboš Doleček a místopředseda 
OVV ČSSD v Rakovníku Marcel Chládek.

Panychida za oběti… Předminulou sobotu dopoledne 
se na podbořanském hřbitově sešly asi dvě desítky volyňských 
Čechů a jejich potomků ke vzpomínce na oběti dramatických udá-
lostí z druhé světové války. Pravoslavný duchovní církevních obcí 
Podbořany a Kryry Vladislav Čejka na hřbitově sloužil smuteční 
obřad u památníku hrdinům z Novokrajeva.                               (bal)

Zbrašínští přivítali nové hřiště

Manželé Kubíčkovi si vystavené exponáty velmi důkladně 
prohlédli. Provázel je mykolog Milan Štuka.

ŽATEC (toš) – Žatecký mykologický kroužek uplynulou sobotu 
uspořádal v Domě dětí a mládeže podzimní výstavu hub. Deštivé 
počasí houbám přeje, takže stále rostou. V sobotu dopoledne bylo 
vystaveno 216 druhů hub, včetně překrásných pravých hřibů. Čle-
nové však stále ještě přicházeli z lesů a až do 18 hodin přinášeli 
na výstavu další přírůstky.
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ZBRAŠÍN (mk) – V obci bylo o posledním zářijovém víkendu 
slavnostně otevřeno nové dětské hřiště, vybudované s podporou 
Fondu T-Mobile, jenž přispěl částkou 60 000 Kč. 

FO
TO

 L
U

K
Á

Š
 Z

A
JÍ

Č
E

K

Jako delegáti konference byli 
přítomni i poslanec Josef Čerňan-
ský a předseda Ústřední kontrol-
ní komise ČSSD Martin Starec. 

Hlavními body jednání konfe-
rence byly nominace kandidátů 
do senátních voleb a do voleb do 
zastupitelstva Ústeckého kraje, 
které budou v roce 2008. 

Okresní konference jednomy-
slně nominovala za okres Lou-
ny do senátních voleb v obvodu 
č. 6 Louny – Rakovník člena 
lounské místní organizace  MU-
Dr. Vladimíra Emingera. Rakov-
nická ČSSD provede svoji nomi-
naci 20. října a posléze společná 
obvodní konference, která bude 
10. listopadu v Dobroměřicích 

za účasti delegátů z okresů Lou-
ny a Rakovník, určí společného 
kandidáta pro volby do Senátu 
v roce 2008. 

Pro volby do zastupitelstva 
Ústeckého kraje bylo konferen-
cí zvoleno 8 kandidátů a dva 
náhradníci. Kandidáty jsou mís-
tostarosta Žatce Aleš Kassal, mís-
tostarosta Loun Jan Čermák, Pa-
vel Mojžíš - Podbořany, Zdeněk 
Havlena - Louny, Vladimír Libich 
- Žatec, Lubomír Kanta - Louny, 
Miroslav Šramota - Žatec, a Eva 
Hingarová - Bitozeves (za jmény 
je uvedena MO ČSSD, které je 
kandidát členem).

Václav Špilar,
předseda OVV ČSSD

Štamgasti restaurace Stromovka řečené Bahno bezpečně iden-
tifikovali „svoje rodné“ lounské pivo a ocenili ho nejvýše.
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