
Oproti velmi špatnému roku 
2006 se jedná o mírný nárůst, 
ale v porovnání s rokem 2005 jde 
o propad v produkci o 28,1 %. 

Největší mírou (81 %) se na 
produkci podílela nejlepší svě-
tová jemná aromatická odrůda 
Žatecký poloraný červeňák. Na 
Žatecku bylo sklizeno 3215,5 t 
(výnos 0,88 t/ha) Žateckého po-
loraného červeňáku.  

Největší propad produkce 
oproti očekávání a uzavřeným 
smlouvám byl v roce 2007 právě 
u odrůdy Žatecký poloraný červe-
ňák. „Tento výsledek v kombina-
ci s nízkou produkcí v roce 2006 
znamená pro obchod s touto od-
růdou velké problémy. Celková 
produkce Žateckého polorané-

ho červeňáku z České republiky 
v roce 2007 není schopná pokrýt 
světovou poptávku po této odrůdě 
a to částečně i v případech dlou-
hodobých smluvních závazků,“ 
říká Zdeněk Rosa ze Svazu pěs-
titelů chmele ČR. 

Plocha tradiční odrůdy klesla 
jen od roku 2000 v ČR o 1073 
ha, tedy o 18 %. Pokles ploch 
Žateckého poloraného červeňá-
ku pokračuje kvůli nedostatečné 
obnově a vysokému průměrnému 
stáří porostů této odrůdy v České 
republice. 

„K stabilizaci situace by bylo za-
potřebí investovat v příštích 5 le-
tech okolo 1 – 1,5 miliardy korun 
do obnovy konstrukcí a porostů 
této odrůdy,“ uvedl Z. Rosa.

Výsledky dalších českých od-
růd se dají považovat za uspo-
kojivé a došlo k dalšímu nárůs-
tu jejich podílu na celkové pro-
dukci chmele v České republice. 
„Velmi dobře dopadla odrůda 
Sládek s celkovou produkcí 
488,2 t a průměrným výnosem 
2,27 t/ha. Produkce Premiantu 
činila 424,4 t a celkový průměrný 
výnos 1,7 t/ha je do značné míry 
ovlivněn velkým podílem výsazů 
této odrůdy v roce 2007. Celková 
produkce u Agnusu činila 119,7 t 
s výnosem 2,35 t/ha,“ informoval 
Rosa.

I přesto, že byl obsah alfa hoř-
kých látek u Žateckého polora-
ného červeňáku vyšší než v roce 
2006, jednalo se s 2,9 % o stále 
velký propad proti dlouhodobé-
mu průměru 3,3 %. U ostatních 
pěstovaných odrůd se průměr 
obsahu hořkých látek pohyboval 
okolo dlouhodobého průměru.

Zdraví nemocní
Na Nový rok si všichni tisk-

neme ruce a přejeme zdraví. 
Souhlasím, pouze připomí-
nám, že okolo sebe vidím 
mnoho zdravých lidí, kteří 
jsou přesto svým způsobem 
nemocní. Ukládám je do šup-
líku Zdraví - nemocní.

Stačí se jít v tuto předvá-
noční dobu podívat do jaké-
hokoliv supermarketu! Stovky 
dvojic se předhání, co lepšího 
vybrat, čím naplnit vozík, na 
co nezapomenout. Nedávno 
jsem si z jednoho přivezl do-
konce i modřinu. Dvoumetro-
vý dlouhán si radostný nákup 
spletl s tratí Formule 1 a s na-
bobtnaným vozíkem vrazil do 
mého. Ten můj, obdařený pěti 
krabičkami nízkotučných sýrů, 
nějak náraz nevydržel, stočil 
mi ruce a bác! Inkasoval jsem 
ránu třetím vozíkem.

Vzdal jsem to a šel se po-
stavit do fronty. Další hrůza! 
Přede mnou nejméně dvacet 
„bobtňáků“! Při pohledu na 
ně se mi evokovaly egyptské 
pyramidy.

Čekalo mě však další pře-
kvapení. Tentokrát zepředu 
i zezadu fronty. Nadávalo se 
z obou stran. Na drahotu, na 
politiku, na mládež, na Unii 
a dokonce i na Vánoce, které 
berou čas a peníze! Nemohl 
jsem věřit. Těch dvacet minut 
v mírové frontě mi připomnělo 
frontu válečnou. Zcela nechtě-
ně jsem slyšel výkřiky umíra-
jících z Remarqueovy knihy 
Na západní frontě klid. Další 
šok mě ale čekal při přecházení 
parkoviště. Jeden z nejhalas-
nějších nespokojenců té naší 
fronty přemisťoval koupené 
zboží do kufru přepychového 
mercedesu!

Zařadil jsem si ho do šuplí-
ku Zdraví - nemocní. Nemoc-
ní povahou, nemocní duševně. 
Nemocný postoj k životu pra-
mení z vlastní nevyrovnanos-
ti, sobeckosti a závisti. Štěs-
tí nám mává z úplně jiného 
soudku!

Až se budu na Nový rok dívat 
do očí svým nejbližším a přát 
jim hodně zdraví, nezapome-
nu dodat: „Nemocná může být 
i duše. I na ni myslete!“

Vlastimil Řebec
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Uvnitř 
čtěte:

K nejvzácnějším 
bytostem roku 
2007 patří čerstvě 
narození Vánoční 
příloha
str. 3

Seriál nás dovedl 
na Zbrašínsko, 
v Hořanech se 
pilně nacvičovaly 
koledy
str. 4

Sběratel Jaroslav 
Rychtařík nás
provede 
prvorepublikovými 
Louny
str. 5

Škola, kde studenti 
testují pedagogy

LOUNY (toš) - Vysokoškoláci, kteří se rozhodnou pro Doplňko-
vé pedagogické studium České zemědělské univerzity v Praze, se 
mohou na své měsíční praxi docela dobře ocitnout v Lounech. 

Ježíšku, prosím, dej… Děti ve školách, školkách, ale i dětských domovech píší svá přání 
v dopisech Ježíškovi. Dávají je za okna, vyvěšují ve třídách a doufají. Každý v něco jiného a všichni 
v to samé - v lásku, pohodu, přátelství. Jen musíme číst srdcem za autodráhou, zlatým řetízkem 
pro mámu, autem pro tátu, notebookem pro celou rodinu... A pak jsou přání, ze kterých dojetím 
až zamrazí. Přání mámě, aby už byla zdravá, aby jí Ježíšek přinesl hlavně hodně štěstíčka, a ségře 
nějaké ty džíny… Toto jsou jen dva z několika stovek dopisů. Držíme palce, ať se rodinám poštěstí 
a srdíčková přání se vyplní.                                                                                                                                                 (bal)

Sokolové nabídli azyl 
poštovním holubům 

LENEŠICE (pla) - Lenešičtí holubáři, členové ZO Českého sva-
zu chovatelů poštovních holubů v Lounech, připravili v sokolovně 
oblastní výstavu poštovních holubů. V sobotu zde bylo vystave-
no 215 holubů z oblasti od Roudnice po Klášterec a od Ústí nad 
Labem po Louny. Chovatelé ze sdružení přivezli to nejlepší ze 
svých chovů.

Sládek dopadl až překvapivě dobře
Produkce Žateckého poloraného červeňáku zaznamenala propad

Musíme s dobou, 
od ledna za sedm

Milí čtenáři! Držíte v ruce posled-
ní letošní výtisk. Ač je s vánoční 
přílohou, zaplatíte za něj obvyk-
lých šest korun. To příští číslo už 
bude o korunu dražší - tedy za 7 
Kč. Je mi líto, ale po osmi letech 
jsem nucena sáhnout k úpravě 
ceny. Doufám, že tato cena zvý-
šené náklady na výrobu pokryje. 

Dále upozorňuji všechny, kdo 
si potřebujete podat inzerát do 
lednového čísla, že uzávěrka prv-
ního lednového čísla je v pátek 28. 
prosince. To vyjde již ve středu 2. 
ledna. Ve vybraných prodejnách 
v Lounech bude k mání již v pon-
dělí 31. prosince v odpoledních 
hodinách. 

O Silvestru bude redakce veřej-
nosti otevřena, rádi Vás uvidíme!

Květa Tošnerová, vydavatelka

Zastupitelé dnes rokují o penězích

Silvestr - den zavírací, úřad je na rekreaci!
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Svatomartinský sbor 
v kostele svatého Martina
VIDHOSTICE (sih) - Ve vidhostickém kostele uspořádalo uply-
nulou sobotu Sdružení přátel kostela sv. Martina adventní kon-
cert. Sdružení usiluje již několik let o záchranu svatostánku, 
který byl, jako mnoho jiných, zdevastován a rozkraden. Za po-
moci dobrovolníků, nadací a fondů je kostel z nejhoršího venku 
a pomalu ožívá. 

Takový holub to vůbec nemá 
lehké, aby uspěl v hodnocení. 
Holubice musí mít nalétáno 
2000 a holub 3000 km a v sou-
těžních přeletech získat umís-
tění. Nejlepších deset holubů 
postupuje do celostátní výstavy. 
Nejvýše hodnocená je roční holu-
bice - šampiónka ve své kategorii 
z chovu Václava Davida z Lovosic. 
Ten se holubaření věnuje od roku 

1967 a nyní má ve svých holubní-
cích 180 ušlechtilých letců. 

Součástí oblastní výstavy bylo 
i zasedání OVS Louny, složené 
ze zástupců všech organizací, za 
předsednictví lounského Stanisla-
va Sunkovského. Připravena byla 
též bohatá tombola. Hlavním kla-
dem je bezesporu osobní setkání 
chovatelů a prohlídka výsledků 
práce kamarádů - holubářů.

Důkazem je i sobotní koncert 
Chrámového sboru sv. Martina 
ze Sedlčan pod vedením sbor-
mistryně Marie Kopáčové. Sbor 
zahrál a zazpíval osm advent-
ních a vánočních písní od Adama 
Michny z Otradovic, 3 části Missy 
brevis B dur W. A. Mozarta a dvě 
barokní pastorely českých sklada-
telů Linky a Koutníka. 

Předseda sdružení František 

Černík v krátké úvodní řeči pří-
tomné seznámil s průběhem pra-
cí a děkoval, že našli v mrazivém 
času do kostela cestu. Přítomen 
byl i otec Josef Šimon z Kryr, kte-
rý se naopak ujal závěrečné řeči. 
Připomněl význam Vánoc pro 
křesťany a poděkoval sboru za 
hudbu. Na závěr si všichni spo-
lečně zazpívali Pochválen buď 
Kristus pán.
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V úterý 11. prosince obdržela 
Obchodní akademie generála 
Františka Fajtla z rukou vedou-
cího katedry pedagogiky Milana 
Slavíka statut cvičné školy insti-
tutu vzdělávání. 

„Zajišťujeme spolupráci v ob-
lasti řízené pedagogické praxe po-
sluchačů doplňujícího pedagogic-
kého studia učitelství odborných 
předmětů a učitelství praktického 
vyučování,“ říká ředitel obchodní 
akademie Miloslav Bouda. Adept 
učitelství provázen učitelem školy 
předstoupí před studenty a snaží 

se s nimi podělit o své odborné 
znalosti. Někteří budoucí kanto-
ři si studenty ihned získají, jiní 
musí o jejich přízeň tvrdě bojo-
vat. Po měsíci předvedou svůj 
pedagogický um před odbornou 
komisí. 

„Dlouhodobě jsme spokojeni se 
způsobem, jak na této škole praxe 
probíhá. Velmi si této školy váží-
me,“ poznamenal prof. Slavík. 

Obchodní akademie generála 
Františka Fajtla patří ke 38 ško-
lám v republice, které se tímto 
statutem může pochlubit.

POSTOLOPRTY (bal) – 
Dnes se koná veřejná schůze 
zastupitelů města Postoloprty. 
Začíná v 17 hodin v zaseda-
cí síni městského úřadu. Jed-
ním z hlavních bodů jednání 
je schvalování rozpočtu 2008. 
Zatím byl navrhnut provozní 
rozpočet na příští rok. „Jedná 

se o prozatímní rozpočet bez 
investic, kdy příjmy činí 64 mi-
liony, výdaje bezmála 59 milio-
nů korun,“ upřesnila tajemnice 
úřadu Jana Fišerová. 

Zastupitelé mají na stole 
například žádosti odboru roz-
voje města o zahrnutí částky 
175 000 korun do městského 

rozpočtu na rok 2008 na reali-
zaci rozvodů sítě nízkého napětí 
v lokalitě chystané výstavby ro-
dinných domů za ulici Větrnou 
a o přesunutí do rozpočtu 2008 
částky 190 400 korun na zho-
tovení realizační projektové do-
kumentace zasítění parcel v uli-
ci Větrné.

OKRES LOUNY (red) - 
Lounští, pozor! O Silvestru, 
dne 31. prosince budou vaše 
snahy o vyřízení úředních zá-
ležitostí na Městském úřadu 
Louny zbytečné. Úřad totiž 
bude pro veřejnost uzavřen. 
„Rozhodli jsme se pro celo-
podnikové volno. Jednak ten-
to den přicházelo velmi málo 

občanů a jednak si řada za-
městnanců stejně brala dovo-
lenou,“ vysvětluje tajemnice 
Renáta Čapková. 

To radnice v Podbořanech má 
31. prosince úřední den. „V pon-
dělí je pracovní doba od 7 do 16:
30 s půlhodinovou přestávkou 
od 11:30 do 12 hodin. „Zřej-
mě úřad nebude zaplněn všemi 

úředníky, ale jestli občan přijde 
pro občanský nebo řídičský prů-
kaz, bude přijat,“ řekl místosta-
rosta Karel Honzl. 

V Žatci avizují, že na měst-
ském úřadě budou mít otevře-
no od 8 do 11 hodin. Stejně tak 
Městský úřad Postoloprty bude 
mít 31. prosince otevřeno do 11 
hodin.

ŽATEC (red) - Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, 
pracoviště Žatec poskytl konečné údaje ke sklizni chmele v roce 
2007. V ČR se letos vyrobilo celkem 5630,6 tun chmele, což od-
povídá výnosu 1,04 tuny z hektaru. V Žatecké chmelařské oblasti 
bylo vypěstováno celkem 3891,8 tun, tj. výnos 0,97 t/ha. 
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