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kam za kulturou

dopisy

Pořadateli jsou opět místní 
organizace Českého rybářského 
svazu v Lounech a v Mostě. Závo-
dy se konají v pátek 8. května na 
vodní nádrži Matylda (rybářský 
revír 441 005 MO Most).

Závod je dvoukolový od 7 do 
10 hodin a od 11 do 14 hodin. 

Losování a prodej míst od 5:30 
do 7 hodin a startovné jako vždy 
jen 200 korun.

Pro závodníky je připraveno 25 
hodnotných cen, čerstvě zarybně-
ná nádrž a také občerstvení.

Srdečně zvou MO ČRS Most 
a MO ČSR Louny

„Ženám se úžasně povedla, 
moc hezky jíi oblékly, byla by 
škoda, aby shořela. Druhý rok už 
jsem dala ženským ty čarodějni-
ce úkolem. Pak jsme se do toho 
pořádně obuli a dneska máme 
čarodějnic šestnáct,“ směje se 
Věra Snopová.

Co na čarodějnici potřebujete? 
Staré punčocháče, pytlovinu, 
staré oblečení, botičky, barvy na 
obličej, možná trochu koudele 
na vlasy, ale dají se i namalo-
vat, apartní pokrývku hlavy, no 
a samozřejmě seno nebo slámu. 
Se špetkou šikovnosti a fantazie 
můžete směle začít!

Přes zimu úherecké čarodějnice 
odpočívají na půdě, zjara se vyne-
sou na sluníčko. Ty, které ležením 
utrpěly a příliš splesknou, vycpou 
ženy novým načechraným senem, 
vyperou jim garderóbu, anebo 
dostanou oblečení docela nové, 
a pak už se jimi vyzdobí pěkně 
celá vesnice.

„Letos jsme dokonce vyhlásili 

po vsi sbírku, abychom měli 
baby do čeho oblékat,“ říká 
Zuzana Kubištíková, která se na 
vzniku a strojení čarodějnic spolu 
s Věrou Snopovou, Dášou Bryn-
dovou a Renátou Lancovovou asi 
nejvíc podílejí.  

„Naše čarodějnice jsou tak pěk-
né, že nám je dokonce i kradou,“ 
stěžuje si Zuzanina maminka. 
„To přijelo cizí auto a já myslela, 
že si lidi tu naši čarodějnici fotí, 
ale oni nám ji, syčáci, ukradli. 
Vždyť si mohou udělat svoji. Je 
to tak snadné!“  

„Jednu úhereckou ježibabku 
přinesli chlapi do Klobuk do hos-
pody a hostinský nám ji vrátil,“ 
vzpomíná na osudy další babice 
v životní velikosti Věra Snopo-
vá. Na vycpávání čarodějnic si 
musí brát speciální obličejovou 
roušku, protože má na seno 
a slámu silnou alergii, ale ani to 
obětavou ženu od tvůrčího úsilí 
neodradí. 

„A jednu čarodějnici máme do-

konce v Muzeu vesnice v Kuřimi. 
Projížděla tudy ředitelka muzea, 
etnografka, co připravovala 
výstavu Rok české vesnice. Tak 
nás o jeden exemplář požádala, 
aby tento nový zajímavý zvyk 
podchytila,“ říká paní Snopová. 

Čarodějnice jsou nejen krásné, 

ale i nakažlivé. Nyní se s nimi 
můžete setkat i v sousedních Klo-
bukách, ale také v Žerotíně a úpl-
ně nejvíc jich letos hlásili z Telců, 
kde jen podél hlavní komunikace 
naše čtenářka napočítala a nahlá-
sila rovných patnáct ježibab!

Květa Tošnerová

Účastnily se kolektivy z těchto 
měst: Ledeč nad Sázavou, Praha, 
Brno, Jihlava, Opava, Heřmanův 
Městec, Hlinsko, Třebíč, Kolín, 
Kutná Hora, Čáslav, Hodonín, 
Pečky, Nymburk, Břeclav, Kuřim, 
České Budějovice, Podbořany 
a Buškovice.    

V kategoriích Jednotlivci 
a DUA 1. místo Tomáš Chlad 
a URI – Hip Hop (VÚ Buškovi-
ce a DDM Podbořany), 2. místo 
Uri – břišní tanec ( DDM Pod-
bořany) a 3. místo Emil Čuga 
Hip Hop (VÚ Buškovice). Šlo 
o nepostupovou, neprofesio-

nální, soutěž tanečních skupin, 
tanečních souborů ZUŠ, zájmo-
vých kroužků ZŠ, DDM, střed-
ních škol a dětských kolektivů 
z celé ČR v různých tanečních 
stylech. 

Chceme poděkovat i dalším 
účastníkům soutěže - Kláře Anya-
laiové, Marii Czabkové, Jiřímu 
Bachmannovi a Petrovi Lackovi, 
kteří jsou společně s Uri a Tomá-
šem Chladem členy TS Deep 247 
a na soutěži kolektivů v kategorii 
Hip Hop získali 4. místo. 

Zina Čapková,
vychovatelka VÚ Buškovice

Den Země netradičně

n S Ódéeskou z Března do Loun
„Lounská ODS chystá 3. května sportovně relaxační akci – Splutí 

Ohře z Března do Loun. Sraz účastníků je v 10 hodin u slepého 
ramene bývalého mlýna ve Březně. K dispozici bude 6 velkých lodí 
s kapacitou 6-7 osob a 2 lodě pro 3 osoby, s tím, že část míst je již 
rezervováno, proto se v případě zájmu nahlaste co nejdříve. Lze vzít 
i vlastní loď, kterou do Března můžeme dopravit s ostatními loděmi. 
Trasa splutí měří přibližně 10 km. Na cestě předpokládáme zastáv-
ku na opékání uzenin, topinek, jablek. Potraviny a nápoje si vezmě-
te sebou. Lodě jsou bezpečné, přesto u malých dětí zvažte plovací 
vestu. Samotné splutí trvá asi tři hodiny plus hodina na opékání. 
Předpokládaný návrat do Loun je okolo 14. hodiny, cíl bude u stanu 
na koupališti, takže případný odvoz plánujte odsud. Rezervaci pro-
vádějte e-mailem na adresu barokni.spital@iol.cz“

Za organizátory Josef Klesal
n Obchodní akademie v zemi prince Hamleta 

„Z pětidenního výletu do Dánska se 4. dubna vrátila téměř sedm-
desátičlenná expedice žáků a učitelů Obchodní akademie v Žatci. 
V rámci pravidelného výměnného programu, který mezi oběma 
školami probíhá již patnáct let, oplatili dánské straně jejich říjno-
vou návštěvu v Žatci. Naši žáci byli ubytováni dva dny v rodinách 
svých hostitelů, zbytek pobytu strávili na internátní  škole v dánském 
Nykobingvej na ostrově Falster. 

Velké poděkování patří zejména paní kolegyni Stanislavě Váňové, 
která stojí u  zrodu tohoto programu a je duší celé akce. Stejně vel-
ký dík posíláme za milé přijetí i našim dánským hostitelům a pánům 
řidičům za šťastné a bezpečné návraty,“ poděkoval jménem všech za 
krásný výlet Ing. Ondřej Baštýř, jeden z členů výpravy. Ta navštívila 
také hlavní město Kodaň, prošla se po větrném pobřeží Baltu a pro-
hlédla si i další střední školy v kraji. Většina účastníků by se do po-
hádkové země, kde panují přátelská atmosféra a pohostinnost, ráda 
podívala znovu. Na shledanou za dva roky v Žatci.“  

Petr Čejka, Obchodní akademie Žatec       
n Kdo byl jednou slušný, bude slušný vždy

„Dne 10. dubna jsem po zaplacení zapomněl svou platební kartu 
na pultě čerpací stanice Benzina v Lounech. Nevěděl jsem to tři dny. 
Jaké bylo moje překvapení, když mi zaměstnankyně po kontrole kartu 
vrátila, peněžitý dar za úschovu odmítla a navíc se vcítila větou, to 
může stát. V dnešní době se zapomíná děkovat a zůstávám v úžasu, 
že ještě kolem nás žijí slušní lidé. A proto kolektivu zaměstnanců na 
zmiňované čerpací stanici za profesionální přístup touto cestou ještě 
jednou děkuji.“                                                         Ing. Josef Ježek, zákazník
n Sdělení seniorům

„Senior klub Louny má ještě několik volných míst na 6denní pobyt 
v Deštné v Orlických horách v době od 22. do 28. května. Pobyt stojí 
3 350 Kč. Zájemci, hlaste se buď přímo v Senior klubu nebo na tel.: 
605 214 704.“                                                                              Vilma Svobodová

n Syčáci přivezou brněnského Lišáka
LOUNY (jv) - Ty syčáci koncertují v Lounech. Kapela Pet-

ra Váši rozparádí kavárnu Vrchlického divadla ve středu 29. 
dubna. Kdo byl na produkci 
tohoto brněnského „fyzického 
básníka“ již minule, měl by 
vědět, že jeho skupina je stejně 
nekompromisní jako on: nepři-
způsobuje se žánrům, ale sama 
si je vytváří. Bohužel nakonec 
nepřijede s avizovaným bube-

níkem, ale v původním triu. S jmenovaným frontmanem a zpě-
vákem dále vystoupí Petr Zavadil (kytary) a Tomáš Fröhlich 
(baskytara). Vedle svých nejznámějších písní předvedou také 
řadu výstupů z „ekopsychologické opery“ Lišák je lišák. 
n Čarodějnice a čaroděj

KOŠTICE (pk) - Letošní Svatojakubská noc bude tradičně sla-
vena i v Košticích. Na své upálení se chystají čarodějnice, které se 
usídlily u místních obyvatel. Jsou to opravdové krasavice, jak se 
na čarodějnice patří. Jejich čas přijde 30. dubna na fotbalovém 
hřišti, kde bude v 19 hodin zapálen ohýnek pro nejmenší, ve 20 
hodin přijde na řadu velká vatra a čarodějky a  ve 20:30 je ohlá-
šen tajemný chůdař s čarovným programem. Poté je připraveno 
společné posezení u ohně - třeba i do rána.
n Lepé děvy a baby budou mít svůj den 

ŽATEC (kf) - Mažoretky MŠ Alergo a ZUŠ Žatec zahájí ve 
čtvrtek 30. dubna v 17 hodin na náměstí Čarodějnický rej. Průvod 
čarodějnic vyrazí od radnice k vojenskému prostoru  K 500. V 18 
hodin pak startuje rej čarodějnic, pod moderátorskou „hůlkou“ 
Radky Maškové. Těšte se na volbu Miss Čarodějnice 2009, sou-
těže pro děti, projížďky na koních, zapálení hranice a upálení 
čarodějnice. Ve střehu bude Katovská pořádková služba, nebude 
chybět skákací hrad (na vlastní nebezpečí). Hudbu zajistí Loch-
ness, Jukebox a DJ Karel Fiala. Občerstvení zajištěno! 

Krom lepých děv se v plné kráse ukážou i Dobrovolní hasiči, 
Záchranáři Žatec, G - Titan Žatec, Jitřenka Žatec, Lukostřelci, 
Žatecké Popelky, Karate Žatec, Junák a další. 
n Ženy, paní, děvčata, renovujte košťata  

TOUŽETÍN (ms) - Konec dubna už je tady, tak rozšiřte naše 
řady!  Vylepšete košťat vzhled, na ten mimořádný let. Startuje-
me 30. dubna v 18 hodin od hřiště v Toužetíně. Rej čarodějnic 
poletí pro kolegyně do Donína. Občerstvení  a oheň připraveno 
u  místního rybníka. Srdečně zvou MO ČČK spolu se Sokolem 
Toužetín.        
n Ruský virtuóz přiveze klasické a židovské housle

LOUNY (jvn) - Recitál Alexandra Shonerta chystá Vrchlického 
divadlo ve spolupráci s Kvítkem. Ruský houslový virtuóz zahraje 
lounským milovníkům dobré hudby ve čtvrtek 30. dubna. Na 
klavír ho doprovodí jeho matka, Natalie Shonert. V první části 
vystoupení zazní klasické skladby Bacha, Paganiniho, Čajkov-

ského a Dvořáka. Po přestávce 
špičkový houslista publikum 
seznámí s ukázkami z díla 
židovských skladatelů Lauba, 
Wieniawskiho, Kreislera, 
Grokhovskiho. Shonert vy-
studoval Novosibiřskou státní 
akademii a v jeho umění se 
odráží proslulá ruská hudební 
škola. Žije v Praze, která se mu 

stala druhým domovem. Je nositelem prestižních mezinárodních 
cen. Vystupuje jako hostující sólista symfonických a komorních 
orchestrů, nebo se sólovými koncerty téměř v celé Evropě a velmi 
úspěšně debutoval v Americe. Nedávno sklidil ovace v Rakousku. 
Kritici vysoce oceňují preciznost, virtuozitu a zejména výraznou 
osobitost interpretačního stylu. „Když jsem ho poprvé uslyšel, 
úplně mě ohromil,“ vysvětluje Vladimír Petržilka, proč ho pozval. 
„Pro Kvítek již hrál o Vánocích v husitském kostele, ale chtěl jsem 
mu v Lounech uspořádat regulérní koncert, aby tu lidi poznali 
špičkového houslového mistra,“ dodává sbormistr Kvítku, jehož 
doporučení je zárukou kvality.
n Hudební zkušebna přivítá Hypnotix! 

ŽATEC (rr) – Zajímavá akce proběhne v Hudební zkušebně 
Žatec v pátek 1. května od 18 hodin. Vystoupí Hypnotix, The 

Slots, Pinking Shear a Lety Mimo. 
Legendární Hypnotix vystoupí v rámci 
jedinečného turné ke svým 20. naro-
zeninám. Těšit se můžete mimo jiné 
na speciální sety připravené pouze pro 
tato vystoupení. Prožijte prvomájový 
večer na „zkušebně“ plný směsice sty-
lů jako jsou world music, dub, trance, 
rock, indie rock. Žatecký Majáles 2009 
se koná za přispění města Žatce. 

Přijďte se podívat také na Chmelfest 09, který se uskuteční 
v sobotu 2. května v žateckém Letním kině od 11 hodin.
n Punk znovu v Getitonu

LOUNY (vm) - V pátek 1. května se v lounském hudebním klu-
bu GeTiTon (Poděbradova 638) uskuteční další punkový koncert. 
Zahrát přijedou ZakázanÝ ovoce z Prahy a jihočeští Exni!to.
n Zdeněk Sýkora poctí divadlo grafikou a filmem

LOUNY (jv) - Zdeněk Sýkora se vrací do Vrchlického diva-
dla v Lounech. Světoznámý malíř tam tentokrát vystaví kolekci 
své grafiky, která vykazuje vysokou uměleckou autonomii a je 
velmi účinnou připomínkou jeho výsadního postavení na české 
výtvarné scéně. Prestižní výstava bude slavnostně zahájena 
v pondělí 4. května v 18 hodin. Expozici doplní projekce filmu 
Zdeněk Sýkora. Tento čtyřicetiminutový dokument byl natočen 
na jaře roku 1993 v rámci cyklu České televize Album. Zachy-
cuje rozhovor dvou lounských přátel – malíře Zdeňka Sýkory 
a teoretika umění Josefa Hlaváčka. V tomto takřka neznámém 
snímku jsou zobrazeny také Louny a jejich okolí. Zdeněk Sýkora 
(*1920) se svojí tvorbou jako jeden z mála českých umělců za-
psal do dějin světového umění. Od modernistické malby se záhy 
dostal k složitě formulovaným dílům, založeným na kombinaci 
geometrické abstrakce s programováním a později matematizo-
vanou náhodou. Kromě stěžejního malířského díla vytvořil také 
kolem šedesáti grafik, volně vycházejících z hlavní malířské linie 
jeho tvorby, vždy však zkoumajících specifické problémy barev-
nosti a strukturality. Nevšední výtvarná díla je možno v lounském 
divadle shlédnout do konce června.

Náš kroužek Dramatická tvo-
řivost se zde prezentoval svým 
pásmem z veršů Jiřího Žáčka 
Ahoj, moře, se kterým jsme 
vystoupili na loňské Školní aka-
demii. Děti braly tento den jako 
výlet, na který se moc těšily. 
Byly opravdu nadšené. Přivíta-
la je nádherná budova divadla, 
vynikající atmosféra a velké 
množství malých divadelníků. 
V naší recitační skupině jsme 
byli za všech 8 zúčastněných 

kolektivů nejmladší. Porota 
ocenila a k dalšímu postupu 
doporučila kolektiv ze ZUŠ 
Děčín, který se odpoledne 
o postup porval s vítěznými 
divadelními kolektivy. Nás 
porotci pochválili za nadšení, 
elán a chuť do recitace, která 
z dětí sršela. Takže je návrat 
domů bez cenných kovů ani 
nemrzel. Už se těší, až nacvičí 
pásmo nové... Okoukali prý 
nějaké recitátorské fígle!

I recitace jednotlivců má na 
naší škole tradici. Také letos jsme 
se přes městské a okresní kolo 
probojovali až do kola krajské-
ho! A tentokrát hned 3 naši zá-
stupci předvedli své umění. A to 
18. dubna v Městské knihovně 
Chomutov. Tato starobylá budo-
va bývalého jezuitského kláštera 
dodávala skvěle zorganizované 
akci na důstojnosti.

V 1. kategorii (2. a 3. tříd) 
nás velice pěkně reprezentoval 
žák 3.A Luděk Pivrnec. Ve 3. 
kategorii (6. a 7. tříd) jsme měli 
dokonce dvě své zástupkyně: 

Kateřinu Martinovskou, která 
byla v krajském kole poprvé, 
a již soutěžemi ostřílenou Karo-
línu Kučerovou. Obě dívky jsou 
žákyněmi 7.B. Vystoupení děv-
čat bylo velice pěkné, procítěné 
a určitě se v ostré konkurenci 
neztratily. Rostou z nich výborné 
recitátorky.

Kačce, Karolínce, Luď kovi 
a všem malých dramaťákům ze 
3. A děkuji za vzornou reprezen-
taci naší školy a přeji jim i nadále 
samé hezké chvíle s poezií.

Kateřina Fedáková,
učitelka ZŠ Postoloprty

Postoloprtští recitátoři dvakrát v kraji 
POSTOLOPRTY - V dubnu se třeťáci - dramaťáci vydali do Cho-
mutova, kde se v Městském divadle konalo krajské kolo Dětské 
scény, soutěže divadelních, loutkářských a recitačních kolektivů.
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V Úhercích jsou čarodějnice nakažlivě krásné
Neberte nám je, vždyť je děláme lidem pro radost, prosí Věra Snopová

Když před deseti lety bývalá místostarostka Věra Snopová po-
žádala někdy koncem dubna pracovnice úřadu v rámci VPP 

paní Bryndovou a Dundrovou, jen tak z hecu, vyrobily čarodějnici 
k upálení, netušila, že dává vznik nové tradici.

Kromě sólových exemplářů ježibab můžete v Úhercích spatřit 
i výjev ze života čarodějné rodinky: pantáta čaroděj v gumá-
kách, paňmaminka se dvěma rozjívenými čarodějňátky.
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Výchovný ústav Buškovice a DDM 
Podbořany opět nejlepší v tanci 

BUŠKOVICE, LEDEČ - Stejně jako v loni se VÚ Buškovice s DDM 
Podbořany dne 18. dubna zúčastnil v Ledči n. S. tradiční soutěže 
Ledečský taneční pohár.

Rybáři načínají druhou 
desítku závodů

MOST - Již XI. ročník rybářských závodů Matylda 2009, memo-
riál Ing. Karla Urbánka, se koná na severu Čech.MĚCHOLUPY - Netradiční vy-

učování proběhlo při oslavě Dne 
Země na Základní škole v Měcho-
lupech. Ve středu 22. dubna si žáci 
připomněli den planety v zábavně 
naučném projektovém dni envi-
ronmentální výchovy zaměřeném 
na ochranu přírody, ekologii. 
Pracovali s chutí a zadané úkoly 

plnili se zaujetím. Připomněli si 
některé z problémů, se kterými 
se Země potýká, a uvědomili si, 
že záleží na každém z nás, jak se 
nám zde bude žít. Poděkování za 
hezké dopoledne patří všem dě-
tem a jejich třídním učitelkám. 

Helena Gondeková,
učitelka ZŠ Měcholupy
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