
Přítomné srdečně přivítal jed-
natel lounské organizace Evžen 
Seidl. V současnosti má lounská 
pobočka 42 členů.

Členka konfederace po levici 
mi vylíčila svůj příběh. Od 24 
let se ocitla sama s miminkem 
a dlouho ji nikde nezaměstnali. 
Manžel byl zavřen v uranovém 
pekle Jáchymova, původní roz-
sudek zněl – třicet roků. Nej-
krásnější roky života tak paní 
strávila sama. Když se muž 

s podlomeným zdravím vrátil, 
dcerka již končila školu. „Ro-
din s podobným příběhem bylo 
mnoho. Ale mé jméno nezve-
řejňujte, lidé jsou zlí,“ žádala 
mne. 

„Největší zločin komunismu 
netkví jen v tom, že nás při-
pravovali o život, že nás zaví-
rali a že naše rodiny trpěly, ale 
především v rozsáhlé morální 
a psychické devastaci národa,“ 
zdůraznil Evžen Seidl. 

Závěrečnou řeč pronesla Na-
děžda Kavalírová. Připomně-
la, že političtí vězni jsou živou 
minulostí národa. Uvažovala 
nad likvidací sedláckého stavu 
– minulý režim zničil vážené 
rody, které o půdu a krajinu 
pečovaly i pět set let.  Velmi 
chválila myšlenku navštěvo-
vat školy, besedovat s mládeží 
a přibližovat jim pravdu o bol-
ševicích. „Na všech školách 
nás mladí lidé přijímají s úctou 
a pochopením. Nechceme oheň, 
ani síru. Chceme jen, aby o mi-
nulosti zněla pravda – a v jejím 
jménu využiji každý svůj den,“ 
uzavřela N. Kavalírová.

V roce 2004 podal Finanční 
úřad v Podbořanech na podnika-
tele trestní oznámení za krácení 
daně ve výši 15 milionů korun. 
Tuto částku úřad  doměřil na zá-
kladě daňové kontroly, která se 
týkala let 1999-2002. 

„Nejen, že tato částka byla 
doměřena na základě použití 
tzv. pomůcek, ale naprosto ne-
odpovídala obratu firmy. Teh-
dy jsem měl 12 zaměstnanců 
a obrat zhruba milion měsíčně. 
Spočítali to z obratu, jako kdy-

bychom neměli žádné náklady 
a režii, celé to bylo nesmyslné 
a proto jsme okamžitě podali 
odvolání. Rozběhlo se policejní 
vyšetřování a začal jsem být stí-
haný. Svým způsobem jsem to 
i přivítal, protože jsem konečně 
chtěl, aby někdo prokázal, že 
jsme se v takovýchto částkách 
vůbec nemohli pohybovat,“ vy-
světluje Peterka.

(dokončení na str. 2)

Město a obec stanovily komisi 
pro společný postup při prode-
ji. „Jsme ve fázi shromažďování 
informací o postupech realizace 
prodeje společnosti. Proběhlo 
poptávkové řízení v oblasti po-
skytování takového druhu služ-
by, jakou je prodej firmy. V tuto 

chvíli jsou nabídky firem k pro-
deji Technických služeb,“ řekl 
místostarosta Postoloprt Voj-
těch Bernard. 

Tržní hodnotu Technických slu-
žeb si nedovolí odhadnout. „Na 
tuto otázku by nám měla právě 
odpovědět firma, kterou město 

a obec zvolí,“ dodal. 
Vlastní prodej firmy, jejíž zá-

kladní kapitál se pohybuje v řá-
dech milionů korun, je samozřej-
mě závislý na rozhodnutí obou 
zastupitelstev. V případě obce 
Výškov je rozhodnutí o prodeji 
definitivní. „Zastupitelé města 
Postoloprt se ještě definitivně 
nevyjádřili. Ti se touto otázkou 
budou v brzké době zabývat,“ 
předeslal Vojtěch Bernard.

Jediná možná 
odpověď je ne

Snad je to náhoda, že první 
referendum o větrných elekt-
rárnách se v Líšťanech usku-
tečnilo 30. července 2005 
a druhé se má konat opět tři-
cátého, tentokrát listopadu. 
Jako falešný pětník, pořád 
v oběhu, říká legendární Indi-
ana Jones – a totéž si můžeme 
říci o projektu větrných elekt-
ráren, které mají zdevastovat 
přírodu na okraji Přírodního 
parku Džbán. 

Ale jsme o dva a půl roku 
dál. Jak investor, který chce 
vnutit samosprávám své elek-
trárny za ještě víc peněz, tak 
občan, jdoucí k referendu. Za 
tu dobu už víme, že větrné elek-
trárny nejsou ekonomické ani 
ekologické. Produkují drahou 
energii, jejíž cenu uměle snižu-
je stát. Dokonce tak drahou, že 
(jak mi prozradil provozovatel 
několika elektráren v Kruš-
ných horách), technici těchto 
vrtulí na nohách pro obsluhu 
elektráren používají proud na-
koupený z veřejné sítě, protože 
jim to vyjde levněji! Zatěžují 
krajinu další stavbou a co víc, 
s každým dalším zdrojem ne-
jisté energie, jako je ta větrná, 
se musí zvětšovat výkon zálož-
ních zdrojů. Čím více větrných 
elektráren, tím více uhelných, 
protože ty dokáží startovat 
rychle a když nefouká, mohou 
energii vyrábět. 

Možná si ještě vzpomenete 
na listopad loňského roku, 
kdy se část západní Evropy 
ocitla „bez proudu“. Bylo to 
především z důvodu nestability 
dodávek z větrných elektráren, 
kvůli které  došlo k zatím nej-
vážnější poruše v přenosových 
soustavách. Větrné elektrárny 
je obyčejný podnikatelský zá-
měr, na který vám půjčí banka, 
protože teď a následujících pár 
let „to frčí“. Frázemi o ekologii 
se nenechme oblažit. 

Nedělejme ze sebe Indiány, 
kteří za butylku kořalky dají 
příchozímu to nejcennější, co 
mají – svoji půdu, svoji zemi. 
Tu jsme totiž nevyrobili. Odká-
zali nám ji naši dědové a měli 
bychom ji předat vnukům tak, 
aby ji mohli dál užívat – a ne, 
aby kličkovali mezi stožáry 
s vrtulemi.

David Hertl
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Ve čtvrtek 
nastoupí 

ředitel muzea
ŽATEC (red) – Komise, která 

vybírala nového ředitele Regionál-
ního muzea K. A. Polánka v Žatci, 
doporučila radním ze čtyř přihlá-
šených uchazečů 29letého Jiřího 
Kopicu z Kadaně. Nastoupit by 
měl již tento čtvrtek. Kopica má 
zkušenosti s vedením muzea v Ka-
dani, kde působil i jako archivář. 
„Zaujal jasnou představou, kam 
by mělo žatecké muzeum směřo-
vat,“ uvedl starosta Žatce Erich 
Knoblauch.

Nahlédli do světa nevidomých 
LOUNY (měk) - Minulé pondělí se středoškolští studenti v rámci 
projektu Život s bílou holí seznamovali se světem nevidomých. 
Přednášku ústeckého Tyflocentra pro studenty Obchodní akade-
mie v Lounech zprostředkovala Městská knihovna v Lounech. 

Ve  s t ř e d u  5 .  p r o s i n c e  2 0 0 7  o t v í r á m e  

HOTEL „ZLATÝ LEV“
v Lounech, Na Valích 620 

Nabízíme ubytování v 9 pokojích a 2 apartmánech širokou 
nabídka jídel v restauraci množství kvalitních vín v našem 

vinném sklípku Možnost rezervace rodinných a firemních oslav

Otvírací doba:
Po-Čt                           10:30-22:00
Pá                                  10:30-24:00
So                                  12:00-24:00
Ne                                 12:00-22:00
Restaurace tel.: 415 655 533

R e c e p c e  h o t e l u  t e l . :  4 1 5  6 7 7  6 7 7

Vzácní hosté výroční schůze – předsedkyně Konfederace politických vězňů České republiky 
Naděžda Kavalírová a starosta Loun Jan Kerner.

Chceme, aby o minulosti zněla pravda

Je mi líto všech ostatních
říká Leo Peterka, který definitivně vyhrál nad finančním úřadem

Chystá se prodej Technických služeb

Výchovný trest pro otce
Soudce: způsob, jímž obžalovaný chtěl chránit 

svého syna, je nepřípustný 
LOUNY (bal) – Dvěma roky s tříletou zkušební dobou potres-
tal okresní soud v Lounech Josefa Henlína (46) z Podbořan za 
způsob, jakým chtěl pomoci svému synovi, jenž se zapletl se zá-
konem. 

Letos v únoru měl J. Henlín 
vyhledat nezletilou svědkyni 
v případu svého syna, souzené-
ho za distribuci drog, přímo na 
základní škole v Podbořanech, 
kam chodila do 9. třídy, a vydírat 
jí. Vyvolal ji z učebny na chod-
bu a tam ji údajně přemlouval, 
aby si rozmyslela svou výpověď 
u hlavního líčení, které se mělo 
konat v březnu. Argumentovat 
měl tím, že partnerka jeho syna 
je v osmém měsíci těhotenství 
a jestli dívka usvědčí nevinného 
tátu od dítěte, které se má naro-
dit, potáhne se to s ní celý život 
a bude mít problémy.

V pondělí u soudu vypovída-
la učitelka podbořanské školy, 
která dívku uvolnila z olympiády 
z českého jazyka, aby na chod-
bě promluvila s mužem, který 
o to požádal. „Myslela jsem, že 
je to její otec. Dveře na chodbu 
jsem nechala dokořán, povídali 
si několik minut,“ líčila učitel-
ka. Právě tehdy měl obžalovaný 
domlouvat dívce ohledně svého 
syna. Svědkyně v obžalovaném 
poznala muže, jenž za její žáky-
ni přišel.

Také bývalý spolužák poškoze-
né, kterého v pondělí rovněž soud 
vyslechnul, poznal v obžalovaném 
muže, s nimž dívka mluvila. „Za-
hlédl jsem, jak jí tento pán dává 
vizitku s tím, že jestli si na něco 
vzpomene, má se mu ozvat,“ 

svědčil chlapec.
J. Henlín nepopíral, že za dív-

kou byl, odmítá ovšem, že by ji 
vydíral nebo jí dokonce vyhrožo-
val. Podle obhajoby chtěl, aby mu 
pomohla ve věci vyšetření opako-
vaných krádeží ze synovy garáže. 
Krádeže se ovšem odehrály aspoň 
půl roku předtím, než za dívkou 
přišel. Státní zástupkyně proto 
označila tuto verzi obhajoby za 
zcela nevěrohodnou. 

„Nikdy jsem nikoho nenutil, ne-
vydíral, natož abych vyhrožoval… 
Je v tom namočený policajt!“ - 
emotivně prohlásil před vynese-
ním rozsudku J. Henlín. Podle něj 
právě podbořanský policista stojí 
za mařením vyšetřování krádeže 
v garáži jeho syna, i za trestním 
stíháním jeho samotného.

Trestní senát nakonec rozhodl 
o podmíněném dvouletém trestu 
s tříletou zkušební dobou. „Obža-
lovaný ve škole, kam šel za ani ne 
15letou dívkou a stresoval ji, ne-
měl vůbec co dělat! Vzhledem 
k tomuto by měl být trest nepod-
míněný. Avšak dovedu pochopit, 
že jako otec chtěl chránit svého 
syna. Způsob, jaký zvolil, je ale 
nepřípustný. Uložený trest na úpl-
né spodní hranici sazby je pro něj 
výchovný a bude účinný,“ uzavřel 
případ soudce Petr Šilhan.

Obžalovaný se na místě proti 
rozsudku odvolal, státní zástup-
kyně se práva odvolání vzdala.

Bez očí obtížně najdete hrníček a zjistíte hladinu nápoje.

Sami studenti vyzkoušeli pomo-
cí speciálních brýlí, simulujících 
různé zrakové vady, jak vnímají 
okolní svět lidé se zrakovým po-
stižením. Bez pomoci zraku pak 
vyhledávali a rozpoznávali kon-
krétní předměty.

Studentům se také věnovali zra-
kově handicapovaní lidé z lounské 
organizace SONS. Vedle názor-
ných ukázek a doporučení, jak 
se mají vidoucí lidé k nevido-
mým chovat, na svých vlastních 
životních osudech demonstro-
vali, nakolik může ovlivnit život 

člověka závažná nemoc anebo 
třeba nerespektování bezpeč-
nostních předpisů na rizikových 
pracovištích.

Studenti prohlédli kompenzač-
ní pomůcky, od klasických bílých 
holí po nejmodernější elektronic-
ké pomůcky, jako jsou lupy, detek-
tory hladiny nebo barev. Zkoušeli 
dešifrovat text zapsaný v Braillo-
vě písmu.

Díky této přednášce si mohli 
studenti uvědomit, že to, co ob-
vykle považujeme za samozřejmé 
- až tak samozřejmé být nemusí.
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POSTOLOPRTSKO (bal) - Město Postoloprty a obec Výškov jako 
jediní společníci firmy Technické služby s.r.o., Postoloprty hle-
dají dodavatele služby na ocenění, přípravu a vlastní realizaci 
prodeje Technických služeb.

PODBOŘANY (sih) - Známý podbořanský podnikatel a zastupi-
tel Leo Peterka si konečně může oddechnout. Po několika letech 
soudních sporů s Finančním úřadem v Podbořanech ho v minulých 
dnech Okresní soud v Lounech definitivně zprostil všech obvině-
ní, která se týkala krácení daně a jiných plateb. 
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LOUNY (toš) - Členové lounské pobočky Konfederace politických 
vězňů na své výroční schůzi v pátek 23. listopadu přivítali vedle 
starosty Jana Kernera vzácné hosty – Naděždu Kavalírovou, Mi-
lana Nerada, Josefa Podpěru z pražského ústředí, z Litoměřic pak 
Vladimíra Chlupáče, Milana Šlégra a Stanislava Volného. 


