
Rok Tygra se 
nezapře

Tak máme po volbách. 
Rok Tygra se opravdu 

nezapřel. Mnohde nastávají 
veliké změny. V Lounech ne 
o prsa, ale snad jen o bra-
davku vyhrála ODS před 
ČSSD, KSČM a Unií pro 
sport a zdraví. Je to pro ob-
čanské demokraty Pyrrhovo 
vítězství. Povolební jednání 
o tom, kdo, s kým a pro koho, 
bude opravdu vysokou školou 
diplomacie. 

Pro pravici skončily volby 
debaklem v Žatci. Na židli 
starosty s největší pravděpo-
dobností přesedne současný 
místostarosta, sociální de-
mokrat Aleš Kassal. Druhou 
nejúspěšnější stranou jsou 
komunisté, v závěsu s SNK 
ED, zastupovanou podnika-
telem Jaroslavem Hladkým, 
který se, dá se říci vítězně, 
opět vrací na radnici.  

V Postoloprtech zvítězila 
Iblova Radnice pro občany. 
Ostatní uskupení nezaosta-
la ovšem o mnoho a tak síly 
při jednáních budou hodně 
vyrovnané. Věřme, že noví 
zastupitelé konečně vnesou 
do jednání věcnost, dělnost 
a nadhled, což by bylo jedi-
ně ku prospěchu.

V Podbořanech se mnoho 
nemění. Kandidáti ODS 
a ČSSD, kteří zde vládli v ko-
alici bez větších problémů, se 
nejspíš na další spolupráci 
opět domluví. Tím, že se do 
zastupitelstva neprobojoval 
osamocený bojovník proti 
šlendriánu Lumír Šopf, je 
naděje, že jednání zastupi-
telů budou konstruktivnější.

Ani v mnoha obcích, kde se 
lidé důvěrně znají, se zastu-
pitelé příliš nemění. Obyva-
telé povětšinou vsadili na 
osvědčené matadory, z nichž 
někteří vévodí na radnici od 
samého začátku (žiželic-
ký Petr Kvítek, tuchořický 
Ladislav Kubiska). Někde 
výčet zvolených zastupitelů 
připomíná rodinný podnik 
(Štípkovi ve Velemyšlevsi, 
Lněníčkovi v Nepomyšli). 
Pokud jsou to kvalitní lidé, 
proč ne.

Střídmá volební účast však 
prozrazuje, že se k volbám 
spořádaně vypravili přede-
vším příslušníci jednotlivých 
politických stran a jejich ro-
diny. Lidičkové, kteří rozhoř-
čeně lamentují po hospodách, 
k volbám povětšinou nepřišli. 
Zvednout půllitr je totiž da-
leko snazší, než zaškrtnout 
na volební plachtě oněch pár 
jmen, o kterých se pronášejí 
zasvěcené diskuse.

Květa Tošnerová
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Ještě než se rozeběhlo natáčení, 
předala známá zpěvačka a milov-
nice zvířat, Marta Kubišová, dvě 
velké tašky granulí pro malé pej-
sky. Od provozovatele útulku, 
pana Jaroslava Kubalíka, pak 
dostala kytici růží. Pak už se ro-
zeběhlo natáčení v areálu útulku. 

Ve vlastním pořadu paní Kubišo-
vá nabídne sedm pejsků a fretku. 
Původně na seznamu byla i kočič-
ka, ta ale našla svého nového ma-
jitele před natáčením. 

Pořad bude odvysílán v pátek 
22. října od 17:40 hodin na pro-
gramu ČT2. 

V Lounech získala nejvíce hla-
sů ODS, která získala 32 078 hla-
sů, což je 19,91%. V zastupitel-
stvu bude mít sedm mandátů. 
Starosta Jan Kerner se dostal 
do zastupitelstva jako poslední 
z kandidátky, nejvíce hlasů zís-
kali Miloslav Bouda a Jana Bene-
šová. Velmi těsně za občanskými 
demokraty skončila ČSSD.

S 31 474 hlasy (19,53%). 
Nejúspěšnějším kandidátem 
byl Petr Tyl, kterého volilo 
1 407 lidí. Třetí místo obsadila 
KSČM, získala 27 881 hlasů 
(17,30%). Nejvíc hlasů mají 

Drahomír Faix a Jaroslav Ma-
tička. Nejstarší kandidát, Zde-
něk Suchan, se do zastupitelstva 
poprvé v novodobé historii měs-
ta nedostal. 

Unie pro sport a zdraví skli-
dila 24 664 hlasů, nejúspěšněj-
ším kandidátem a zároveň ab-
solutním vítězem těchto voleb 
se stal Bořek Zasadil s 1 786 
hlasy před Radovanem Šabatou 
(1 487 hlasů). Mnoho přízniv-
ců zaznamenal archivář Bohu-
mír Roedl, který se z 22. místa 
na kandidátce propracoval až 
do zastupitelstva, ve kterém 

bude mít Unie pět mandátů.
Nováčkovi voleb, TOP 09, dali 

občané 17 692 hlasů. Volební 
uskupení získalo tři mandáty. 
Nejvíce hlasů dostal Jiří Tesař, na 
druhém místě lídr Michal Kučera 
a třetí mandát obsadí Alexandra 
Suková.

Koalice pro Louny (KDU-ČSL 
a Zelení) má dva mandáty – za-
stupiteli jsou Tomáš Chaloupek 
a Michal Pehr.

Do zastupitelstva se nedosta-
li ambiciózní Severočeši.cz, ani 
Věci veřejné, uskupení zůstala 
těsně pod pětiprocentní hranicí. 

V Lounech volilo 40,90% z cel-
kového počtu voličů.

Zvítězilo uskupení Radnice 
pro občany-nezávislí, které zís-
kalo 4 901 hlasů, což je 18,93% 
a čtyři mandáty z jednadvace-
ti. Po třech mandátech získa-
li kandidáti Nového impulsu 
pro Postoloprty s 3 028 hlasy 
(11,70%), Našeho Postoloprtska 
s 3 992 hlasy (15,42%),  Severo-
čechů.cz  - 3 257 hlasů (12,58%) 
a KSČM 3 742 hlasů (14,45%). 
Po dvou mandátech mají Koalice

HNHRM a TOP 09 a ČSSD. Je-
diný mandát  získala ODS.

Vítězem voleb v Postoloprtech 
je Miroslav Solar (321 hlasů), 
jednička kandidátky Naše Po-
stoloprtsko. Druhý je Karel 
Srbecký (Radnice pro občany 
– Nezávislí) s 313 hlasy a třetí 
Václav Ibl ze stejného uskupení 
s 309 hlasy.

Volebního práva využilo 
35,54 % voličů.

V Blšanech zvítězili Nezávislí 
s 1 215 hlasy (25,64%), jasným 
vítězem voleb se stal Vlastimil 
Polcar. V Cítolibech byly volby 
záležitostí ODS s 2 087 hlasy 
a současným starostou Petrem 
Jindřichem, který se ziskem 244 
hlasů stal vítězem voleb. 

Ve Hřivicích zvítězilo Sdružení 
nezávislých kandidátů HřiMa-
Touch se ziskem 1 040 hlasů. 
Vyhrál současný místostarosta 
Václav Madl se 180 hlasy, sou-
časný starosta Josef Hajm se 167 
hlasy skončil druhý, oba z vítězné-
ho uskupení.

V Kryrech prvenství náleží 
uskupení Za Kryry a obce krás-
nější v čele se současným staros-
tou Miroslavem Brdou, který se 
stal se ziskem 568 hlasů vítězem 
voleb.

V městysi Nepomyšl bodovali 
Nezávislí kandidáti Nepomyšl 
s 1 007 hlasy, tj. 51,77%! Vítězem 
voleb je starosta Josef Lněníček.

V městysi Panenský Týnec suve-
rénně zvítězilo uskupení Oživení 
obce s 9 085 hlasy, což je 64,63% 
a v devítičlenném zastupitelstvu 
získalo sedm mandátů. Volby vy-
hrál Jiří Strachota se 146 hlasy. 

Peručtí nejčastěji volili usku-
pení Nezávislí, kterému přiděli-
li 7 607 hlasů, vítězem voleb je 
současný starosta Antonín Lanc 
se 603 hlasy.

Na Ročově zvítězila ODS těs-
ně před ČSSD. Obě strany zís-
kaly v zastupitelstvu pět man-
dátů. Čtyři mandáty pak přísluší 
uskupení Ročov – Pro občany 
a jeden KSČM. Vítězem ročov-
ských voleb se stal středoškolský 

profesor Karel Mareš (ČSSD) se 
159 hlasy. 

Starostové a nezávislí zvítězi-
li ve Slavětíně a získali tak pět 
mandátů ze sedmi, přičemž nej-
více hlasů dostal současný staros-
ta Jaroslav Jandl.

Ve Vroutku suverénně vede Ku-
belkova Vroutecká Liga se ziskem 
2 394 hlasů, vítězem je Jaromír 
Kubelka s 507 hlasy. 

Nyní sice budou probíhat povo-
lební vyjednávání stran, které se 
dostaly do zastupitelstev, ale prv-
ní zastupitelstvo se sejde nejdříve 
po deseti dnech. Stávající staros-
tové ho mohou svolat až na pokyn 
ústřední volební komise, která má 
právě oněch deset dní na podání 
případných protestů. Starostové 
pak mají za povinnost svolat 1. 
zastupitelstvo do 15 dnů po po-
tvrzení výsledků voleb ústřední 
volební komisí.

PODBOŘANY (red) – V Pod-
bořanech jasně vyhrála ODS se 
7 990 hlasy (18,48%) a obsa-
dí šest mandátů z jednadvace-
ti mandátů. Na druhém místě 
ČSSD se 7 507 hlasy (17,36%) 
s pěti mandáty a KSČM 6 061 
hlasů (14,02%), což jsou čty-
ři mandáty. Uskupení Za prů-
hledné a vyrovnané hospodaření 
města 4 975 (11,51%) získalo tři 
mandáty, SNK Za nová pracovní 
místa získal 3 909 hlasů se ziskem 

dvou mandátů a jeden mandát 
získali Nezávislí.

Vítězem podbořanských voleb 
je současný starosta Radek Re-
indl (ODS), kterému dalo hlas 
801 voličů. Na druhém mís-
tě místostarosta Karel Honzl 
z ČSSD dostal 795 hlasů a třetí 
Karel Zerner (KSČM) 606 hla-
sů. Překvapivě se do zastupitel-
stva nedostal Lumír Šopf (Proti 
šlendriánu).

Zúčastnilo se 47,43 % voličů.

Sociální demokraté získali 
23 451 hlasů (16,75%) a budou 
mít v zastupitelstvu 5 mandá-
tů stejně jako KSČM s 22 312 
hlasy (15,94%) a SNK Evropští 
demokraté získali 19 694 hlasů 
(14,25%).

Dále se do zastupitelstva pro-
bojovali čtyři kandidáti Unie pro 
sport a zdraví, pouzí tři kandi-
dáti ODS, po dvou mandátech 
získaly TOP 09 a Volba pro 
město, poslední mandát je zá-
ležitostí uskupení Starostové 
a nezávislí, které bude zastu-
povat Petr Čech. 

Největší důvěru projevili obča-

né Martinu Štrossovi z Unie pro 
sport a zdraví (1 318 hlasů), jen 
o čtyři hlasy za ním zaostal sou-
časný místostarosta Aleš Kassal 
(ČSSD), třetí nejoblíbenější je 
Břetislav Frýba (1 290 hlasů), 
též z Unie pro sport a zdraví.

Dohru patrně bude mít kausa, 
na kterou upozornili redaktoři 
Žateckého a lounského deníku, 
kdy docházelo k úpravě hlasova-
cích lístků ve prospěch kandidáta, 
člena Městské policie v Žatci, Jiří-
ho Holubky. Případem se začala 
zabývat i policie ČR.

V Žatci přišlo k volbám 37,65 % 
voličů.

Více než deset případů spá-
chala dvojice, z níž jednomu 
z nich ještě v době páchání 
trestné činnosti nebylo patnáct 
let a druhým je 24-letý mladík 
z Chomutovska.

Oba aktéři od června do za-
čátku srpna na různých místech 
lounského regionu odstřihávali 

a kradli nadzemní sdělovací ka-
bely, čímž způsobili nejen ško-
du odcizením, ale také přerušení 
telekomunikačních služeb desít-
kám účastnických stanic. Hoši 
nakradli bezmála tři kilometry 
těchto kabelů a jenom kráde-
ží způsobili škodu za celkem 
148 224 Kč. Kabely poté vypalo-

vali a  vozili do sběrných surovin. 
Staršího z aktérů obvinil policejní 
komisař z trestných činů krádeže 
a poškození a ohrožení provozu 
obecně prospěšného zařízení, 
za což trestní zákoník ukládá až 
šestileté odnětí svobody. Případ 
mladšího z účastníků byl odlo-
žen, neboť v době spáchání uve-
dené trestné činnosti nedovršil 
věku 15 let.  

Díváte se do tváře absolutního vítěze komunálních voleb na okrese. Lounský chirurg Bořek 
Zasadil může být opravdu spokojen. Důvěru mu vyjádřilo a svůj hlas dalo 1 786 voličů, čímž 
letošní komunální volby vyhrál. V ruce drží čerstvé jmenování zastupitelem.
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Trpké vítězství lounské ODS
LOUNY (red) – V pátek 15. a v sobotu 16. října proběhly v České 
republice komunální volby.

Na venkově suverénně bodují 
nezávislí kandidáti 

OKRES LOUNY (red) – Jak dopadly komunální volby v některých 
menších městech, městysech a větších obcích? 

Hoši ukradli tři kilometry kabelů
LOUNSKO (pčr) - Policisté objasnili, kdo má na svědomí krádeže 
nadzemních sdělovacích kabelů v lounském okrese.

ČSSD a KSČM vítězí v Žatci
ŽATEC (red) – V Žatci se komunální volby staly jasnou záležitostí 
ČSSD a KSČM a debaklem ODS.

Výsledky v Postoloprtech 
jsou hodně vyrovnané

POSTOLOPRTY (red) - Poměrně vyrovnaná situace nastala 
v Postoloprtech.

Volby v Podbořanech 
vyhrál starosta

Stále populární Marta Kubišová se seznamuje s nabízeným pejskem.

Marta Kubišová přijela do 
jimlínského útulku

JIMLÍN (jt) - Minulé úterý přijel do jimlínského útulku pro opuš-
těná zvířata štáb České televize s moderátorkou a zakladatelkou 
pořadu „Chcete mě?“, Martou Kubišovou. 
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Zachránkyně 
kostela
Miloslava 
Chloubová
byla odměněna

str. 2

Ministr
Jiří Pospíšil
a Věra
Mirvaldová
jsou přáteli

str. 3 

Básník
Emil Juliš
by ve čtvrtek 
oslavil 
devadesátiny

str. 5

Vychutnávejte si své noviny,
máte na to celý týden.
www.svobodnyhlas.cz 
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Kytičku pro obětavou paní…Na posledním jed-
nání zastupitelstva městyse Ročov, které se konalo v úterý 12. 
října, bylo jedním z bodů ocenění dlouholeté práce paní Mi-
loslavě Chloubové. Ta stála u založení Sdružení pro záchranu 
kostela v horním Ročově a sama se plně zapojila do záchran-
ných prací. Za svoji činnost byla v Ústeckého kraje oceněna 
prestižním Křesadlem. Dar za městys předává starosta Václav 
Trylč. Na keramickém talíři speciálně zhotoveném pro tuto pří-
ležitost, je reliéf zachráněného hornoročovského kostela. (jt)

„Policisté zahájili kontrolu 
firmy. Zatím nemůžeme kvůli 
narušení vyšetřování nic bližšího 
sdělit,“ prohlásil R. Skřepek.

Lounská firma je spojována 
s kauzou ČD Cargo. Kritici bý-
valého ředitele ČD Cargo Josefa 
Bazaly tvrdí, že Bazala byl spo-
luvlastníkem Lostru, který u ČD 
Cargo vyhrál řadu zakázek. Ba-
zala to odmítá. 

Ve spojitosti s Lostrem se 
v médiích objevily též informace 
o podezření z daňových úniků 
a praní špinavých peněz. Závod 
výrobce vagónů uzavřela policie 
ve středu ráno, současně proved-
la i domovní prohlídky.

Detektivové podle dostup-
ných informací zabavili v sídle 
firmy některé dokumenty, 
ale jinak její chod nenarušili. 

„Předmětem zájmu vyšetřo-
vatelů je údajně podezření 
z daňových úniků. Legios má 
přitom k dispozici aktuální 
potvrzení příslušného finanč-
ního úřadu o bezdlužnosti 
firmy. Jako akciová společ-
nost má i auditované výsledky 
hospodaření,“ uvedla ve svém 
prohlášení firma.

Výroba nákladních vagonů 
v závodu probíhá bez problémů 
dále, stejně jako práce na licenční 
lokomotivě Maxima společnosti 
Voith.

Posádkový dům armády 
znovu na prodej

ŽATEC (bal) – Město Žatec 
opět nabízí k prodeji objekt 
bývalého Posádkového domu 
armády (PDA). Na jaře zastu-
pitelé souhlasili s prodejem, zá-
jemce ale nakonec kupní smlouvu 
s městem nepodepsal. PDA tak 
městu zůstal. To jej dnes nabízí 
i s přilehlým objektem v Úzké 
ulici, kde jsou čtyři byty, za šest 
milionů korun. 

Vojáci přestali PDA využívat 
v roce 2003, loni jej ministerstvo 
obrany bezúplatně převedlo 
na město. Nyní objekt využívá 
stavební firma, která provádí 
v rámci projektu Chrámu chme-
le a piva rekonstrukci renesanční 
sladovny na protější straně Masa-
rykovy ulice.

Orientační systém 
má zelenou

LOUNY (jt) - Městský infor-
mačně orientační systém, který 
v současné době funguje v Lou-
nech, dostal zelenou i do dalších 
let. S jeho fungováním je napros-
tá spokojenost a tak nic nebránilo 
tomu, aby se společností, která 
tento systém pro město zajišťuje 
a stará se o jeho údržbu, byla 
prodloužena smlouva na dobu 
neurčitou.

Pirát benzinek 
v rukou policie

OKRES LOUNY (pčr) - Na 
56-letého muže z Prahy ko-
nečně spadla klec. Tento pirát 
benzinových čerpacích stanic 
od nich ujížděl v průběhu čer-
vence tohoto roku bez placení. 
Policistům se podařilo objasnit 
celkem osm případů, všechny 
se stejným scénářem. Uvedený 
muž přijel k pumpě vždy s osob-
ním vozidlem Škoda Felicia 
a do nádoby v zavazadlovém 
prostoru natankoval motorovou 
naftu za tisíce korun. Poté, aniž 
by za odebrané palivo zaplatil, 
z místa ujel. Tohoto jednání se 
dopouštěl ještě ve společnosti 
dalšího pachatele. Trestnou 
činnost nepáchal jen u benzinek 
v lounském okrese, ale také na 
Chomutovsku, Kladensku a dal-
ších místech. Celková škoda, 
kterou svým počínáním způso-
bil, přesahuje 50 tisíc korun. 
Policisté již ve věci zahájili trestní 
stíhání a dotyčného muže obvinili 
z trestného činu krádeže, za což 
mu v tomto případě hrozí až pě-
tileté vězení. Jeho vyšetřování je 
vedeno na svobodě.

Po stopách 
patrona knihovníků 

Jeronýma
LOUNY - V neděli 10. října 

uspořádala Městská knihovna 
Louny 1. ročník cykloturistické 
akce „Po stopách patrona Jero-
nýma“. Nultý ročník úspěšně 
proběhl 9. 9. 2009. Pěší trasa 
vedla do Černčic, cyklistická 
přes Cítoliby, Chlumčany, Blšany 
a Veltěže do Černčic, kde se cyk-
listé připojili k turistům. Všichni 
společně navštívili kostel sv. 
Vavřince (dalšího z patronů kni-
hovníků). Před zpáteční cestou 
se posilnili v místní cukrárně 
a putovalo se přes Kotěrovu 
kolonii a Jeruzalém. Účastníci 
dohromady ušli a ujeli 185 km. 
Kromě místních obyvatel se při-
pojili i návštěvníci Třetího festiva-
lu z Plzně, Domažlic a Litvínova. 
Lounská knihovna tak vytvořila 
další tradiční akci.    

I. Konířová, J. Hrbková,
MěK Louny

Zúčastnilo se jí celkem 12 poli-
cistů, z toho 4 policisté dopravní 
služby. V okrese Louny obsadili 
šest stanovišť, na kterých zkon-
trolovali celkem 136 vozidel. 
Podrobnou kontrolu technického 
stavu provedli u 26 nákladních 
vozidel a jejich přípojných vozidel. 
Celkově zjistili 15 přestupků pro-

jednaných na místě v blokovém 
řízení (za 3 400 Kč), 2 přestupky 
budou oznámeny správnímu 
řízení a 1 vozidlo bylo odstaveno 
pro nevyhovující technický stav. 
Dále policisté zjistili, že v pěti 
případech nepoužili cestující 
v motorových vozidlech bezpeč-
nostní pásy a zádržné systémy.

Uvedené kontroly probíhají 
i v rámci běžného výkonu služby 
dopravní policie. Např. 11. října 
při této kontrole zjistili policisté, 
že řidič nákladního vozidla Mer-
cedes řídil v době pravomocné-
ho zákazu řízení, neměl u sebe 
doklady a vydával se za někoho 
jiného. Byl proto předveden 
a policisté v této věci zahájili 
úkony trestního řízení. Vůz byl 
pro nevyhovující technický stav 
odstaven.

Proto se v polovině tohoto roku 
rozhodla společnost Mach3net  
v souvislosti se svými pohledáv-
kami za neplatícími zákazníky 
uskutečnit výběrové řízení na 
jejich vymáhání. V průběhu léta 
se z původně dvanácti oslovených 
specializovaných firem dostaly do 
užšího výběru tři pražské společ-
nosti, z nichž jako vítěz nakonec 
vzešla společnost CREX s.r.o. 
V průběhu měsíce září obě 
společnosti dojednaly konečné 

podmínky  odprodeje pohledá-
vek. Společnost CREX s.r.o. se 
tak stala majitelem pohledávek 
za několika stovkami neplatících 
zákazníků. Tito byli v minulém 
týdnu společností CREX s.r.o, 
obesláni a vyzváni k zaplacení 
dlužných částek. Většina z nich 
svůj dluh uznala a domluvila se 
s touto společností na přímém 
uhrazení dluhu nebo na splátko-
vém kalendáři.

Společnost Mach3net s.r.o. tím-

to vybízí všechny svoje zákazníky, 
kteří mají pocit nejasností nebo 
nedorozumění, popřípadě jsou 
si vědomi svého řádného pla-
cení za služby, kdy mohlo dojít 
k platbě s chybnými platebními 
symboly ze strany zákazníků,  
aby ji neprodleně kontaktovali 
telefonicky na telefonním čísle 
725 030 307, případně osobně 
v kanceláři na adrese Žatec, 
Zeyerova 977, nebo na emailu 
info@mach3net.cz. Společnost 
Mach3net s.r.o. se zavazuje  všem 
dotčeným poskytnout v jejich 
případech maximální možnou 
ochranu a vyřešení nejasností 
a zároveň by tímto chtěla proje-
vit poděkování všem řádně a včas 
platícím zákazníkům.

(mach3net)

Hlavním cílem akce, které se 
v průběhu dne zúčastnilo na 
150 dětí (některé přišly i s ro-
diči), bylo seznámit ostatní 
spolužáky se svými oblíbenými 
autory a jejich díly. Pozornost  
dětí vzbudil malý čtenář Martin 
Říha, který přinesl knížku „Na 

hradě Kvíkově“. Knížku na-
psala jeho maminka a hlavním 
hrdinou je právě malý Martin. 
Nechybělo ale ani štafetové čte-
ní nesmrtelného hitu „Robinson 
Crusoe“ a knihy Daniela Kühnla 
„Správná parta a kouzelný míč“.  
Všechny děti uvítal knihovník 

dětského oddělení, který pří-
tomné čtenáře seznámil se služ-
bami lounské knihovny a vyzval 
je, aby se přišli i se svými rodiči 
do knihovny zaregistrovat.  
Příjemným překvapením bylo, 
že např. žáci 5b. z 1. ZŠ už 
prakticky všichni vlastní žlutou 
průkazku čtenáře a pilně využí-
vají nejen možnosti půjčovat si 
knihy a hudební nahrávky, ale 
i zdarma využívat internetu. 

Jiří Menoušek

n Nešikovný zloděj
ŽATEC - V neděli pozdě večer 

se v Podměstí vloupal do uza-
mčeného vozidla Peugeot Part-
ner 25-letý  mladík. Za pomoci 
šroubováku se pokoušel vozidlo 
i nastartovat v úmyslu se s ním 
projet. Navíc se pokusil odcizit 
autorádio v hodnotě 1 500 Kč. 
To se mu však nepodařilo, ne-
boť byl na místě přistižen maji-
telem vozidla. Svým činem však 
stačil napáchat škodu za 6 500 
Kč.  Policejní hlídka mladíka 
zadržela a umístila do policejní 
cely. 
n Neopatrná zahrádkářka

LOUNY - V pondělí odpo-
ledne v zahrádkářské kolonii 
Na Losech žena pracovala na 
pozemku a chatu ponechala 
odemčenou bez dozoru. Dovnitř 
vnikl neznámý zloděj a odcizil 
mobilní telefon, dámské hodin-
ky, peněženku s platební kartou, 
parfém a další věci. Celkovou 
škodu vyčíslila poškozená na 
7 250 Kč. 
n Mrtvá ve školní jídelně

LUBENEC  - V úterý, ko-
lem šesté hodiny ráno, byl 
oznámen požár objektu školní 

jídelny.  Uvnitř byla nalezena 
žena středního věku bez zná-
mek života. Jednalo se o tamní 
zaměstnankyni, která v objektu 
občas přespávala. K požáru do-
šlo z nezjištěných příčin, žena 
se zřejmě udusila zplodinami, 
přesnou příčinu smrti určí až  
pitva. Cizí zavinění nebylo do-
sud zjištěno. 
n Mladistvý řídil v zákazu

ŽATECKO - Trestného činu 
maření výkonu úředního roz-
hodnutí se dopustil teprve šest-
náctiletý mladík z Karlovarska, 
který opakovaně řídil vozidlo  
Škoda Felicia z Čeradic do Kně-
žic a zpět. Mladík nejenže v tomto 
věku ani nemůže vlastnit řidičské 
oprávnění na příslušnou skupinu 
motorových vozidel, ale navíc ří-
dil v době zákazu. 
n Od benzínky bez placení

LOUNY - Ve zkráceném 
přípravném řízení sdělili poli-
cisté podezření z trestného činu 
krádeže 45- letému muži z Lito-
měřicka. Ten koncem července 
přijel  s vozidlem Ford Mondeo 
k  čerpací stanici v Husově ulici 
a po předchozí domluvě s dalším 
komplicem natankovali do auta 
15 litrů benzinu Natural v hod-
notě 500 Kč, načež ujeli bez 
zaplacení. 

n Nenastoupil výkon trestu
ŽATEC - Nástupu trestu 

do výkonu odnětí svobody se 
několik měsíců vyhýbal 45letý 
muž ze Žatce. I když si v břez-
nu tohoto roku osobně převzal 
výzvu k nástupu, do věznice se 
mu nechtělo. Až na základě pří-
kazu k dodání do výkonu trestu 
vydaného Okresním soudem 
v Lounech byl 12. října zadržen 
a následně eskortován do lito-
měřické věznice. 
n Dělníci nalezli munici

PODBOŘANY - V areálu bý-
valých kasáren  nalezli ve středu 
ráno pracující dělníci starou mu-
nici. Policejní hlídka proto vyjela 
na uvedené místo a vyrozuměla 
pyrotechnika krajské správy. 
Ten určil, že se jedná o tři ostré 
náboje do samopalu, devět sle-
pých nábojů a dva ostré náboje 
do hlavně tanku. Nalezenou 
výbušninu si převzal k likvidaci. 
Nikdo nebyl zraněn ani nedošlo 
k žádné hmotné škodě.

Jaromíra Střelcová,
Policie ČR, Louny

Upřesnění:
V SH 41 v případu Těžce zra-

něný cyklista v závěru vypadla 
věta: Nehoda je dále v šetření 
policistů.                                  (red)

Energie Holding 
přispěla na kostel 

téměř třetinou
LOUNY (tz) - V září byl slav-

nostně vysvěcen zrekonstruo-
vaný kostel  Nejsvětější Trojice 
a Čtrnácti svatých pomocníků 
v Lounech, kde byly za pomocí 
veřejné sbírky zrekonstruovány 
oltářní sochy a oltář.

Do sbírky se také zapojila 
EnergieHolding a.s., která 
v Lounech provozuje centrální 
zásobování teplem. Přispěla 
celkovou částkou 100 000 Kč, jíž 
věnovala Městu Louny na opravu 
kostela a do celkových nákladů 
rekonstrukce tak přispěla téměř 
třetinou. 

Vážení občané! 
Rád bych touto formou poděkoval všem, kteří se 
rozhodli podpořit Koalici pro Louny v těchto komu-
nálních volbách. 
Děkujeme za Vaši podporu ve volbách. Uspě-
li jsme s 7,44 % a jako zastupitelé byli zvoleni
Tomáš Chaloupek a Michal Pehr. 

Můžeme slíbit, že uděláme vše proto, abychom nezklamali.

�������
���
�����

Pietní akt navštívila řada hostů… V pátek 
si při pietním aktu na Mělcích připomněli shromáždění hos-
té, jak zde před 66 lety padli tři sovětští výsadkáři. Na akci 
zavzpomínal i jeden z posledních přímých účastníků akce, 
pan Josef Stach z Vysočiny (na snímku s lounským staros-
tou Janem Kernerem). Více o výsadkářích na str. 5.    (toš)

V sobotu odpoledne zavládlo na lounské radnici vzrušení. 
Všichni napjatě sledují první výsledky voleb.

Jako první odevzdal vpod-
večer vysčítané hlasy devá-
tý lounský okrsek. Podívat 
se přišla i tajemnice Renáta 
Čapková (dáma v bílém).

Dobroměřický starosta 
Jaroslav Fořt září spokoje-
ností. Hlasy už byly sečteny 
a tak ví, že jeho uskupení 
Dobroměřice 2010 – 2014 
vyhrálo na celé čáře. FO
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 Upozornění dlužníkům společnosti 

Mach3net
ŽATEC - Telekomunikační společnost Mach3net s.r.o., která 
už několik let poskytuje internet v Ústeckém kraji a středních 
Čechách a má stovky spokojených zákazníků, začala v průběhu 
letošního roku v souvislosti s ekonomickou krizí, která dolehla 
i na naši zemi, evidovat vzrůstající trend neplatících zákazníků. 
Tento nepříznivý trend je pochopitelně zřejmý i v ostatních eko-
nomických odvětvích a postihuje většinu ekonomických subjektů, 
velké společnosti nevyjímaje.

V Legiosu zasahovala policie
LOUNY (red) - Firmu Legios Louny (dříve Lostr) obsadili minu-
lou středu policisté z útvaru pro odhalování korupce a finanční 
kriminality. Mluvčí firmy Roman Skřepek media informoval, že 
až do skončení operace platí informační embargo.

Velké Říjnové Společné čtení 
v lounské knihovně

LOUNY - Co jsou to kurděje, kdo byli Maurové, byl Shakespeare 
proutník?  To vše a další zajímavé věci se dozvěděly děti z loun-
ských škol. Ale jen ty, které ve čtvrtek 7. října zúčastnily Velkého 
Říjnového čtení, pořádaného lounskou knihovnou v rámci celo-
státního Týdne knihoven.

Policisté zkontrolovali přes sto vozidel  
Řídil v zákazu, doklady neměl a vydával se za jiného

OKRES LOUNY (pčr) - V rámci preventivních opatření, ve snaze 
snížit přetrvávající nekázeň řidičů a počet dopravních nehod na 
pozemních komunikacích, proběhla ve čtvrtek v lounském okrese 
celorepubliková dopravně bezpečnostní akce.
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stručně z obcí stručně z městMinistr fandí mo-
dernímu umění…
V Plzni v Masných krámech 
probíhá rozsáhlá výstava děl 
lounského výtvarníka Vladi-
slava Mirvalda Retrospektiva. 
Na zahájení, které se konalo 
ve čtvrtek 14. října, promlu-
vil znalec moderního umění, 
ministr spravedlnosti ČR Jiří 
Pospíšil. „Vladislav Mirvald 
je výtvarník pozapomenutý, 
avšak významem srovnatel-
ný se Zdeňkem Sýkorou,“ 
uvedl na zahájení výstavy. 
Mirvalda označil za fenomén 
a klíčovou osobnost moderní-
ho umění. Jeho dílo přirovnal 
k neobjevenému pokladu, kte-
rý výrazně přesahuje hranice 
Loun a jeho tvorbu řadí do 
sféry zázraků. Jménem loun-
ského starosty pozdravila 
hosty zástupkyně města Edita 
Hořejší. Na vernisáži zazněly 
verše Emila Juliše. Na snímku 
ministr Jiří Pospíšil a dr. Věra 
Mirvaldová. Výstava potrvá 
do 16. ledna 2011. (toš)

Společné prohlášení města Louny  
a společnosti Poliklinika Louny a. s.

Rada města Loun odsouhlasila dne 6. října 
2010 majetkový vstup města Loun do spo-
lečnosti Poliklinika Louny a. s. a to v podo-
bě odkoupení 5% akcií společnosti městem 
Louny za kupní cenu 3 miliony Kč s možností 
dalšího navyšování majetkového podílu ve 
společnosti.

Cílem majetkového vstupu města Loun do 
společnosti je postupné zkvalitňování zdra-
votní péče ve městě Louny a jeho spádové 
oblasti.

Dne 11. října 2010 proběhl v kanceláři sta-
rosty města Jana Kernera slavnostní podpis 
tohoto společného prohlášení za účasti ve-

dení města a před-
sedy představenstva 
akciové společnosti 
Poliklinika Louny 
Oldřicha Pastyříka.

Žáci se dozvěděli, jak úspěš-
né tyto Olympijské hry pro teh-
dejší Československo byly (14 
získaných medailí a respektive 
7. místo v hodnocení zúčastně-
ných států).

Osmašedesátiletý Petr Čermák 
dětem sdělil, že je původním po-
voláním konstruktér obráběcích 
strojů a veslovat začal ve svých 
patnácti letech vlastně náhodou. 

Původně se totiž chtěl věnovat 
kanoistice a jízdě na divoké vodě. 
Vysvětlil jaký je rozdíl mezi ves-
lováním a pádlováním, vyprá-
věl, jaké druhy posádek a lodí ve 
veslování rozlišujeme. Do repre-
zentace se dostal ve svých dva-
ceti letech. Vyprávěl, jak nároč-
né byly závody na MS, ME či na 
OH. Poutavě povídal o samotném 
olympijském závodě v roce 1964. 

Zavzpomínal na olympijský zá-
vod v roce 1968, který sportov-
ci tehdy vnímali jako velký neú-
spěch (skončili pátí). 

Petr Čermák se snažil dětem 
vysvětlit, jak důležité je ve spor-
tu „táhnout za jeden provaz“, jak 
důležitá je kolektivní spolupráce. 
„Pro každého sportovce je asi nej-
větší zážitek slavnostní nástup zú-
častněných států a zahájení OH. 
I zkušení sportovci, kteří již mají 
za sebou třeba dvě, tři olympi-
ády, jsou naměkko a mají slzy 
v očích, když jim tleská tolik lidí 

a když dojde k zapálení olympij-
ského ohně,“ svěřil se P. Čermák.

A pak už patřila celá tělocvič-
na žákům, kteří „bombardovali“ 
vynikajícího veslaře svými dota-
zy. Petr Čermák ochotně odpo-
vídal na zvídavé otázky více než 
hodinu. Závěr celé povedené akce 
nemohl samozřejmě skončit jinak 
než autogramiádou.

Besedu zorganizovalo Cent-
rum sportu při ZŠ Postoloprty 
ve spolupráci s Českým olympij-
ským výborem a s Nadačním fon-
dem Romana Šebrleho. 

ŽATEC (čej) - Rekordní počet 
žáků a učitelů z partnerské ško-
ly v dánském Stubbekóbingu na 
ostrově Falster poctil návštěvou 
začátkem měsíce října Obchod-
ní akademii v Žatci. 

Tradičního výměnného poby-
tu, který se koná každé dva roky 
a jehož kořeny sahají do poloviny 
90. let, se letos zúčastnilo na de-
vadesát žáků. Po necelé tři dny se 
o ně starali žatečtí studenti, kteří 
je hostili ve svých rodinách. Pro 

dánské kolegy byl vedle tradiční 
prohlídky města Žatce, letos po-
prvé i s exkurzí do Chrámu chme-
le a piva, připraven výlet do sklár-
ny v Novém Boru a skalního hra-
du ve Sloupu v Čechách. 

Při loučení se obě strany do-
mluvily na možnostech dalšího 
pokračování výměnných pobytů. 
„Jelikož se dánská škola přestě-
hovala do nové budovy a navýší 
počet svých žáků, nebude moci 
na pobyty přijíždět škola celá. 

Přesto by se ale mohla men-
ší skupina žáků do výměnného 
programu v příštích letech za-
pojit,“ upřesnila velikou změnu 
Mgr. Stanislava Váňová, duše 
projektu. 

Nový areál internátní školy na 
pobřeží Baltu poznají studenti 
žatecké obchodní akademie za-
čátkem dubna 2011, kdy oplatí 
dánským žákům letošní návště-
vu. Věřme, že to nebude napo-
sledy.

n POŠTA VE Strojeticích 
vyžaduje opravy. Vedení Čes-
ké pošty zaslalo Městskému 
úřadu Kryry, pod něž Stroje-
tice spadají, dopis o výskytu 
plísně na poště ve vsi. Kryrš-
tí zastupitelé v září dopis pro-
jednali a rozhodli, že oprava 
pošty ve Strojeticích bude za-
řazena do plánu údržby v roce 
2011.
n VE VÝŠKOVĚ se re-

konstruuje stávající vytápění 
kulturního domu. V současné 
době je rozpracována projek-
tová studie na vytápění KD 
a výše nájmu ze strany obecní-
ho úřadu zůstává beze změn.
n OBEC OPOČNO připra-

vuje na sváteční čtvrtek 28. říj-
na křest knihy „Opočno, brá-
na do Podlesí“. Slavnost se 
uskuteční od 14 hodin v míst-
ní sokolovně. 
n KULTURNÍ KOMISE 

obce Petrohrad připravuje na 
sobotu 30. října historicky již 
druhý Country candrbál. Začí-
ná se v pohostinství Na návsi 
ve 20 hodin. Přijďte se poba-
vit!, svou pořadatelé. 
n FOTBALISTÉ V Novém 

Sedle mají od srpna nový 
trávník na hřišti a na zápa-
sech se těší poměrně aktivní 
účasti diváků. Ostatně rozpis 
přátelských utkání, fotogalerii 
a další novinky se dozvíte z je-
jich webových stránek www.tj-
novesedlo.websnadno.cz.  
n V BLATNĚ se rozšíří 

veřejné osvětlení – osvětlena 
bude také cesta k č.p. 116. 
Uvolnění financí na tuto akci 
schválili v závěru září zastupi-
telé obce. Celkové náklady na 
rozšíření veřejného osvětlení 
činí 56 400 Kč. 

n PRVNÍ POZEMKY v lo-
kalitě Na Rynečku v Lounech 
mají majitele. Před čtrnácti 
dny byly zakoupeny první dvě 
parcely na výstavbu rodin-
ných domků. Situace je po-
dobná jako v případě Zahrad-
ního města, kdy se také dlou-
ho čekalo na prvního zájemce 
o koupi. Radnice doufá, že se 
nyní prodej již rozhýbe. 
n MĚSTO ŽATEC zve nej-
širší veřejnost na pietní slav-
nost u příležitosti 92. výročí 
vzniku samostatného Čes-
koslovenska. Odehraje se ve 
středu 27. října v 11 hodin 
u památníku na Kruhovém 
náměstí v Žatci.
n DOTACI VE výši 35,5 
tisíc korun poskytl Krajský 
úřad Ústeckého kraje Základ-
ní škole Postoloprty. Finanční 
prostředky jsou určeny na pro-
gram aktivního života PAŽIT.
n INZERTNÍ TABULE 
u městského úřadu v Kryrech 
byla přidělena realitní kan-
celáři KCT Rakovník, která 
zde zveřejňuje inzerci o pro-
deji a pronájmu nemovitostí 
v Kryrech a přilehlých obcích. 
Pronájem inzertní tabule rea-
litní kanceláři – za 600 korun 
ročně – schválili v září kryrští 
zastupitelé. 
n ZASTUPITELÉ V Podbo-
řanech schválili prodej firmě 
Intomen Real, která pro řetě-
zec KIK zajišťuje budování no-
vých obchodů, pozemek v Ža-
tecké ulici pro nový obchod 
s textilem. Další pozemky už 
společnost získává od jiných 
majitelů. Na ploše 580 metrů 
čtverečních by měl vyrůst ob-
chod s levným textilem a par-
koviště. Město si dalo podmín-
ku, že zkolaudováno musí být 
do tří let.
n NA ČISTÍRNĚ odpad-
ních vod v Lounech finišují 
práce na celkové rekonstruk-
ci a modernizaci, které prová-
dí společnost Severočeské vo-
dárny a kanalizace. Plánovaný 
termín byl do konce října toho-
to roku. 

Vzhledem k nepříznivým kli-
matickým podmínkám byla je-
jich úloha ztížena. Jednak mu-
seli vydržet na svých postech 
i v dešti a v chladnu a jednak 
museli být zvláště obezřetní, 
protože na rozbahněné a uklou-
zané trati docházelo k mnohem 
většímu počtu pádů a karambolů 
než obvykle. 

Škoda, že počasí nebylo lepší, 
protože trať byla jako vždy per-

fektně připravena a i organizačně 
vše klapalo. Zima a déšť jsou však 
nepřítelem diváků i samotných 
jezdců. Závod musel být zkrácen 
pouze na jednu rozjížďku v každé 
kategorii a výsledky byly vyhláše-
ny dle této jediné rozjížďky. 

Odsouzení si svoje povinnosti 
traťových komisařů splnili beze 
zbytku a ani tentokrát důvěru 
pořadatelů nezklamali. Na jarní 
závody v příštím roce se už těší. 

Lenešické zdraví zvon… V Husově ulici v Le-
nešicích byla po dvou letech zásluhou sponzorů dokončena 
oprava husitské zvoničky, kterou inicioval a vedl Lenešic-
ký okrašlovací spolek, vedený Zdeňkem Plačkem. V úterý 
12. října byla zvonička znovu uvedena v život. Hostem akce 
byl historik Michal Pehr, který připomněl 90. výročí vzni-
ku husitské církve a zamýšlel se nad historií pozoruhodné 
církevní památky, kterou roku 1938 postavil František Ku-
čera z Dobroměřic. Bohoslužbu s prosbou o požehnání vedli 
biskup Církve československé husitské Doc.Thdr. David 
Tonzar, ThD a lounská farářka ThDr. Helena Smolová. (red)

Heligonkáři stále v kurzu… V sobotu se ve Vroutku 
konalo setkání heligonkářů. Tradice se k městu váže již několik 
desetiletí, letos se heligonkáři sjeli pošestadvacáté. Vše má na 
svědomí bývalá starostka Libuše Moravčíková, která s touto 
tradicí začala. Do Vroutku se sjelo čtrnáct soutěžících heli-
gonkářů z různých koutů naší země. Kromě nich se o zábavu 
starala skupina Kladenská heligonka, která diváky bavila před 
a po soutěži. Sál kulturního domu byl zaplněn do posledního 
místečka. Mnoho diváků navštěvuje Vroutek cíleně kvůli této 
akci. O vítězi rozhodují diváci, takže je jistota, že zvítězí ten, 
který se líbil nejvíc. Všichni účastníci obdrželi pamětní listy 
a drobné ceny. Na snímku soutěžící Josef Krajňák z Teplic, 
který hraje na heligonku z roku 1926. „Pokud to srovnám 
dnes a před lety, je to nebetyčný rozdíl. Vystupující se dří-
ve báli zpívat, byli nesmělí. Dnes přijdou a rozjedou to i se 
zpěvem, za chvíli se k nim přidá celý sál. Má to úplně jinou 
atmosféru. Máme řadu účinkujících, kteří se k nám vracejí 
každoročně,“ zhodnotila spokojená Libuše Moravčíková. (sih)

Vězňové opět v roli 
traťových komisařů

DRAHONICE (hyk) - Koncem září proběhl poslední letošní závod, 
pořádaný AMK Krásný Dvůr na motokrosové trati ve Vysokých 
Třebušicích. Stejně jako v červnu při závodech Mistrovství Evro-
py, i tentokrát se postavilo na svá stanoviště traťových komisařů 
deset odsouzených z věznice Drahonice. 
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Dánové v Žatci možná naposled

Olympionik vyprávěl, jak důležité je táhnout 
za jeden provaz

POSTOLOPRTY (red) - V úterý 12. října se na ZŠ Postoloprty 
v tělocvičně na Draguši uskutečnila beseda s Petrem Čermákem, 
který se zúčastnil dvou Olympijských her a z olympiády v Tokiu 
roku 1964 přivezl bronzovou medaili ze závodů osmiveslic. 
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kam za kulturou

dopisy a reakce

n Longital zahrají na dotykovou obrazovku
LOUNY (jvn) - Louny přivítají slovenskou skupinu Longital. „Elek-

troničtí písničkáři“ z Bratislavy vystoupí ve Vrchlického divadle ve 
středu 20. října. „Jejich léčivá 
hudba je silná a srozumitelná. 
Ještě ne sen, ještě ne bdělá re-
alita. Longital je nezaměnitelný 
i díky virtuózní hře smyčcem na 
kytaru a využití v našich konči-
nách nevídaného hudebního ná-

stroje – dotykové obrazovky Lemur Jazz Mutant,“ píše se o nich na 
www.longital.com. Zvukoví cestovatelé Shina (zpěv a basa) a Daniel 
Salontay (zpěv, kytara, smyčec)  se na pódiích potkávali mj. s kapela-
mi Moloko či The Levellers. Glen Hansard nabídl skupině předska-
kovat koncerty The Frames v části jejich evropského turné.

n Do Žatce na Miss zlatého moku
ŽATEC (ms) - Diváci, kteří přijdou na galavečer soutěže Miss zlaté-

ho moku ČR do žateckého Městského divadla v pátek večer 22. října, 
se mají opravdu nač těšit. Kankán, scénky, zpěv i kouzlení ve volných 
disciplínách jedenácti finalistek netradiční soutěže, v níž krásné dívky 
zastupují známé pivní značky, vhodně doplní profesionální kouzelník, 
vlasová a módní show i zpěváci Tereza Černochová a Roman Vojtek. 
Želízko v ohni má i Žatecký pivovar, jehož pivo v soutěži prezentuje 
23-letá Anna Zázvorková z Loun a žatečtí a lounští občané ji jistě při-
jdou do divadla podpořit. „Do Žatce se chystají i fanoušci soutěžících 
dívek a jednotlivých pivovarů, takže zájem o vstupenky je obrovský. 
Kapacita divadla však ještě není naplněna, takže zájemci mají stále 
možnost zúčastnit se atraktivní podívané,“ uvedl za pořadatele Vlas-
timil Hüttig. Začátek představení galavečera soutěže je v 19 hodin 
a předprodej vstupenek probíhá v městském divadle. 

n Fanánek již v pátek!
DOBROMĚŘICE (for) - Velkolepý večírek se chystá na pátek 22. 

října do Dobroměřic. V rámci oslav 10. výročí trvání skupiny Tři sestry 
Banditos (revival) zde vystoupí legenda 
české rockové scény Lou Fanánek Ha-
gen se skupinou Synové výčepu a rovněž 
i skvělá skáčková formace z Plzně Tles-
kač. Nabitý program počítá s pokusem 
o zápis do české knihy rekordů v počtu 
„sestřiček“ na jednom koncertu. Dívky 
a paní, které přijdou v kostýmu zdra-
votní sestry, budou vpuštěny zdarma. 
Navíc každý posluchač obdrží malý 
dárek a prvních sto lidí pivko zdarma! 
„Chtěli jsme naše výročí oslavit společ-
ně s věrnými diváky, kteří každý rok za 
námi chodí do Dobroměřic, a poděkovat 
jim,“ říká jeden organizátorů akce Hon-
za Spousta a dodává: „V rámci vystou-

pení Tří sester Banditos, kapely, která pochází z Loun, se představí 
i její bývalí členové. Účast přislíbil Petr Mašek (nyní Paralet), Milan 
„Šuk“ Šlik, Lukáš Králíček a další. Hostem koncertu bude vítězka 
soutěže talentů v Lounech, skvělá Veronika Fialová!“ Na akci byl již 
zahájen předprodej v Lounech i v Žatci. Více na www.revival.cz. 

n Celý rok je pro Aquarius svátkem
ŽATEC - Skupina Aquarius si letos připomíná 40 let nepřetržité 

činnosti, a celý tento rok  je pro kapelu malým svátkem. A protože 
čtyřicetiletým zvykem skupiny bylo rozdávat svým příznivcům dobrou 
zábavu a příjemně prožité chvíle, nebylo tomu jinak ani letos. Skupina 
Aquarius rozložila oslavu na celý rok. V rámci oslav se uskutečnila 
výstava fotografií v žateckém městském divadle, benefiční koncert se 
známými hosty a také vystoupení na letošní žatecké Dočesné.  „40“ 
ale není to jediné kulaté číslo, které zdobí hudebníky této skupiny, 
také agentura Patrik slaví malé výročí, a to 15 let. A aby byla kulatá 
čísla letošního roku dovršena, je tady  30. Večer pro všechny. V pro-
gramu vystoupí I. Bartošová, H. Janků a další známí umělci. Vstu-
penky je možno objednat telefonicky či formou SMS na 603 502 295. 
V sobotu 23. října od 20 hodin v KD Moskva se na vás těší Sváťa 
Štěpánek, Zdeněk Srp, Petr Brehm a Dáša Brehmová. Pro všechny 
přítomné je připraveno „Velké finále“ a  „Velká rozlučka“. POZOR, 
milí čtenáři a fanoušci skupiny - uskuteční se „opravdu poslední večer 
pro všechny,“ sdělil s důrazem Petr Brehm.

(Stanislava  Žitníková)
n Od východu na západ: české báje v komiksu

LOUNY (mvo) - V neděli 24. října se v 17 hodin v Oblastním 
muzeu v Lounech uskuteční vernisáž výstavy Václava Šlajcha Od 
východu na západ: české báje v komiksu. Budete moci zhlédnout 
pověsti z východočeského i západočeského kraje. Lounský rodák 

Václav Šlajch je absolventem magis-
terského oboru „Mediální a didaktická 
ilustrace“ na Ústavu umění a designu 
v Plzni. Aktivně se zabývá knižní 
ilustrací a komiksovou tvorbou. Jde 
o autora charakteristického osobitým 
přístupem, širokým tvůrčím rozsahem 
a citem pro zpracovanou látku. Aktivně 
spolupracuje jako ilustrátor s Městskou 
knihovnou v Praze nebo sdružením 
Analphabet books z Brna. Své práce 
vystavoval kromě ČR například v Bru-
selu (prestižní The Belgian Comic Strip 
Center), Paříži nebo Stockholmu. Vý-
stava potrvá do 28. listopadu.

LOUNY (red) - Dne 29. října 
1950 se poprvé otevřely dveře 
nového městského – tehdy 
Fučíkova – divadla. A o dva 
dny dříve, 27. října, začne 
v tomtéž divadle, přejmenova-
ném po roce 1989 po slavném 
rodákovi Jaroslavu Vrchlickém, 
slavnostní večer v režii stávající-
ho vedení.

Pamětníkům, bývalým i sou-
časným, zaměstnancům divadla 
a vůbec lidem, kteří dávali loun-
ské kultuře svou energii a čas 

poděkuje za jejich práci a obě-
tavost „divadlo“ a několik jeho 
hostů. Tahle oslava měla být asi 
před 10 lety, kdy bylo divadlu 
rovných 50 roků, ale tehdy bylo 
ještě namísto budovy jen čerstvé 
staveniště.

Pro všechny zájemce je v rám-
ci oslav na měsíce říjen i listopad 
připravena široká škála pořadů 
a představení, o kterých budeme 
průběžně informovat. 

Např. hned další den, 28. října, 
pro všechny lidi, kteří mají rádi 

dobrý a laskavý humor, bude 
znovu uvedena hra Vstupte!, 
kterou byl zahájen první týden 
při novodobém otevření divadla 
v roce 2003. Petr Nárožný, Ladi-
slav Mrkvička, Jan Čenský a Jana 
Švormová se na Vás – přesně po 
7 letech! – těší. 

Měsíc listopad uzavře předsta-
vení, které je výjimečné a sku-
tečně zapadá do rámce oslav 
výročí divadla a připomenutí, 
že divadlo může být skutečně 
hlubokým zážitkem. Ředitel 

Vrchlického divadla Vladimír 
Drápal k tomu podotýká: „Osi-
řelý Západ je jednou z nejemo-
tivnějších a nejpůsobivějších 
her, kterou jsem viděl. Příběh 
zuřivé lásky dvou bratrů, exce-
lentní herecké výkony, ponurá 
atmosféra, dynamika hry, vše 
zanechá v divákovi skutečně 
hluboký dojem. Proto jsem se 
rozhodl tuto hru, která rozhodně 
není ani „jednoduchá“, ani prvo-
plánová, ani „legrační“, v rámci 
programu oslav 60 let našeho di-

vadla přivézt i do Loun. Doufám, 
že zaujme i další návštěvníky 
a potvrdí, že divadlo může být 
skutečně zázrakem.“ 

Divadelní „oslavy“ ukončí 
slavnostní otevření nové galerie 
výtvarného umění, která se ote-
vře v pátek 10. prosince v nově 
zrekonstruovaných suterénních 
prostorách Vrchlického divadla. 
Na úvod nemohla být zvolena vý-
stava lounským bližší – pod ná-
zvem „Spolu“ budou vystavena 
díla, spojená se vzpomínkou na 

nejen tři významné umělce, ale 
zejména tři kamarády – Kamila 
Linharta, Vladislava Mirvalda 
a Zdeňka Sýkoru. Bude to přes-
ně na den 60 let od jejich první 
společné výstavy, která se konala 
od 10. prosince 1950 právě ve 
Fučíkově divadle. Čtvrtým do 
tohoto „trojúhelníku“ je básník 
Emil Juliš, jehož vzpomínková 
výstava výtvarných děl i ukázek 
z jeho poezie proběhne paralelně 
ve prostorech divadla s vernisáží 
8. listopadu od 18 hodin.

Dne 14. srpna na Akademickém 
mistrovství ČR v Plzni získala ve 
střelbě ze sportovní malorážné 
pistole bronzovou a ve vzdu-
chové pistoli stříbrnou medaili. 
Těmito výsledky si zároveň 
vybojovala i nominaci na Akade-
mické mistrovství světa v Polsku.

Dne 10. září se zúčastnila spolu 
s další střelkyní SKP Louny Pavlí-
nou Lindnerovou Mistrovství ČR 
ve střelbě z malorážných zbraní, 
opět v Plzni. Jana v základním 
závodě střílela výborně a do os-
mičlenného finále postupovala 
jako třetí za dvojicí našich olym-
pioniček a medailistek z nedáv-
ného Mistrovství světa Lenkou 
Maruškovou a Michaelou Musi-
lovou. V dramatickém finále pak 
třetí příčku uhájila. Pro Janu to 
bylo první mistrovství v katego-
rii žen, loni byla ještě juniorka, 
a hned obrovský úspěch v podo-

bě bronzové medaile. Premiéra 
to byla i pro Pavlínu Lindnero-
vou, která byla na mistrovství 
v malorážkách poprvé. Bohužel, 
zaplatila nováčkovskou daň, 
když podlehla nervozitě a závod 
se jí příliš nepovedl. Získala 
ale cenné zkušenosti. Obě naše 
střelkyně, Jana i Pavlína, byly 
zařazeny do družstva Ústeckého 
kraje, a spolu s Hanou Krystyní-
kovou z SSK Meziboří obsadily 
v soutěži týmů třetí příčku. A tak 
se i Pavlína vracela domů s úspě-
chem a Jana s druhou medailí.

Medailové žně vyvrcholily 
13. – 19. září na Akademickém 
mistrovství světa v polské Wro-
clawi. Jana Brabcová tu spolu 
s Michaelou Musilovou (Dukla 
Plzeň) a Janou Lorencovou 
(Rapid Plzeň) získala bronzo-
vou medaili v soutěži družstev 
za celky z Francie a Maďarska, 

o pouhé tři body před domácími 
Polkami. Završila tak úspěšnou 
bilanci letošní sezony, když ze 
tří vrcholných závodů získala 
pět cenných kovů.

Nyní se bude připravovat na 
zimní vzduchovkovou sezonu, 
která jí začíná koncem listopadu 
Mezinárodním závodem Grand 
Prix v Plzni.

n Pane doktore, díky
„Ráda bych poděkovala člověku, který je jistě dobře znám a mno-

hým jistě také pomohl.
Jsem samoživitelka a mám dva krásné a zdravé syny. Kvůli nádoro-

vému onemocnění jsem invalidní. Práci jsem si našla na čtyři hodiny, 
více bych ani nezvládla. Jsem v těžké životní situaci a loni mi osud 
přidal další ránu. Stala jsem se obětí podvodu!

Našla jsem si na přivydělání práci v Praze. Bylo to náročné jak fy-
zicky, tak psychicky, ale musela jsem něco dělat. Byly dny, kdy jsem 
neměla pro syna ani svačinu, natož něco sladkého. Jistě to mnozí 
okusili na vlastní kůži. A to jsem nekuřačka, nepiji a neutrácím. Je 
těžké být sama s dětmi.

Do Prahy jsem potřebovala auto, abych byla včas tam a zase zpět 
pro syna ve školce. Auto jsem si půjčila od otce mého mladšího syna, 
který měl auta dvě. Auto mi půjčil, ale nebylo mi přáno! V listopadu 
2009 jsem měla bouračku. Druhý řidič ze mě udělal úplnou krá...

Po půl roce mi přišel dopis od České kanceláře pojistitelů, že auto 
nemělo sjednané povinné ručení a já prý byla viníkem nehody s tím, 
že mám zaplatit (dnes již s úroky) cca 158 000 Kč. Myslela jsem ten-
krát, že se mohu tak leda oběsit! Celé noci jsem nespala a viděla ve 
snech, jak přijdou exekutoři, vystěhují nás na ulici, děti mi vezmou. 
Hrozná muka! Nebyl nikdo, kdo by mi pomohl.

Psala jsem do televize, do novin, ombudsmanovi. Z kanceláře 
ombudsmana mi poradili, že i já, člověk sociálně slabý, mám právo 
na obhajobu bezplatnou, popřípadě za sníženou odměnu. Měla jsem 
oslovit tři právníky a požádat je o pomoc. To jsem také udělala.

JUDr. Karel David nereagoval ani na email, ani na dopis s doručen-
kou, JUDr. Dagmar Csonková odepsala, že se omlouvá pro nedosta-
tek času. Už jsem ani nevěřila, že by se našel právník, který by pomohl 
někomu, kdo je na tom tak mizerně, jako já, když se osobně ozval 
JUDr. Jan Slunéčko. Pozval mne na schůzku a pomoc přislíbil. „Rád 
vám pomohu, přesto že mám spoustu své práce,“ řekl doslova.

Čekám, až přijde nějaká obsílka od soudu, ale už nečekám sama! 
Vám všem, kdo procházíte podobnými problémy, chci říci: „Ne-

vzdávejte se.“ Jsou mezi námi lidé, které peníze ještě nezkazily. Lidé, 
kteří, ač vynikají ve svém oboru a nemají zapotřebí se zaobírat chu-
dinou, přesto zůstávají především lidmi se srdcem a nenechají vás 
ve štychu!

Právě proto mé díky patří panu doktorovi. On jediný mi odpověděl, 
jediný nabídl pomoc, ač nemusel. Dal mi tím naději a klid. Pro mě 
je to nejen právní zástupce, ale je především „velký člověk“, kterých 
není mnoho. Vždy mu bude patřit má úcta. Díky, pane doktore, za 
mě i za mé dva syny!“                                             Denisa Sýkorová, Louny

n Nejlepší absolventi lounského gymnázia ve Francii  
„Nejlepší maturantky francouzského jazyka Gymnázia V. Hlavaté-

ho v Lounech čekal studijní pobyt ve Francii. O prázdninách jsme se 
především díky naší profesorce PhDr. Martině Krahulíkové vydaly do 
Francie na měsíční studijní stáž. 

Tato stáž je každoročně pořádána francouzskou organizací Li-
ons Club de France. 
Pro studenty je úžasná 
v tom, že se samozřej-
mě velmi zlepšíte ve 
francouzském jazyce 
a kromě cesty je vám 
hrazeno úplně vše. 
Hlavně poznáte spoustu 
zajímavých lidí z celého 
světa, uvidíte krásná 
místa, seznámíte se 
s ostatními kulturami 
a stanete se na pár dní 
či týdnů opravdovými 
Francouzi. 

První tři dny probíhaly v Paříži, kde se setkali všichni stážisté, na 
200 lidí z pěti kontinentů světa. Absolvovali jsme „Tour de Paris“, což 
v překladu znamená, že jsme navštívili to nejzajímavější z Paříže. Po-
slední večer byl zakončený úžasným představením všech přítomných 
zemí. Nádherný zážitek.  A pak už začala samotná stáž. 

Naše cesty rozešly. Stážisté mohli vybírat mezi pěti tematickými 
centry v různých částech Francie. Jedna z nás se vydala do kultur-
ního centra La Baule, druhá do Štrasburku, zaměřeného na historii 
a kulturní dědictví. Po stáži následoval ještě dobrovolný týdenní 
pobyt v rodinách.

Přes všechny kulturní a náboženské rozdíly jsme za pouhý měsíc 
vytvořili skvělý kolektiv a přátelství, která budou mezi námi trvat na-
vzdory tisícům kilometrů, jenž nás dělí. Zkušenosti a zážitky, které 
jsme si přivezli, jsou a budou pro nás nezapomenutelné. Za to vše 
děkujeme paní profesorce Martině Krahulíkové a samozřejmě i všem 
členům Lions Clubu.“

Vendula Poštová, Michaela Černá, absolventky GVH Louny 2010

n Poznáváme historii
„I ti nejmenší mohu získávat vhodnou formou znalosti o histo-

rii. Proto se děti z mateřské školy Šafaříkova vydaly na výlet do 
libochovického zámku. Cesta vláčkem příjemně ubíhala, v zámku 
nás přivítala milá paní průvodkyně. Ukázala dětem nejen tradiční-
ho krokodýla, ale i sály a komnaty princů a princezen. Po prohlídce 
se děti proběhly v parku, pozorovaly pávy a spořádaly svačiny od 
maminek. Domů jsme se vrátili příjemně unaveni, ale plni dojmů 
a nových vědomostí.“

Motýlkové a Korálci MŠ Šafaříkova Louny

n Nech mě udělat, prožít a porozumím
POSTOLOPRTY -  Děti z MŠ v Postoloprtech si užívaly podzimní 

přírody a  jejich darů. Paní učitelky se při práci řídí mottem: „Nech 
mě udělat, prožít a porozumím.“ Děti prošly podzimní zahrádkou, 
seznámily se se sklizní na polích a  společně s učitelkami se nechaly 
okouzlit barvami podzimu v lese.

Slunečné počasí přálo Projektu „Les na podzim“. Mladší děti pl-
nily úkoly v bažantnici, starší v lese. Poznávaly stromy, keře, sbíraly 
přírodniny, určovaly, co do lesa nepatří, poslouchaly zvuky, házely 
šiškami na cíl, vyprávěly, jak samy mohou přírodu ochraňovat. 
Vhodným doplněním prá-
ce učitelek  MŠ byl projekt 
Ekocentra Dymnivka při 
DDM Postoloprty v režii 
Ing. Z. Parýzkové Stromy 
a lidé v zámeckém parku 
v Postoloprtech. Zdařilé 
akce se účastnily předško-
láci. Všichni aktivně řešili 
zadané úkoly. Paní inže-
nýrce patří za záslužnou 
práci veliký dík.

Mirka Vandírková,
učitelka MŠ Postoloprty

Vrchlického divadlo začíná slavit
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Medailové žně Jany Brabcové
LOUNY (jj) - V průběhu srpna a září vrcholila Janě Brabcové, 
sportovní střelkyni SKP UNITOP Louny, její letní malorážková 
sezona. Janě se opravdu dařilo.

MČR ve střelbě - Plzeň, vyhlášení výsledků ve sportovní ma-
lorážné pistoli. Jednotlivci zleva: Michaela Musilová, Lenka 
Marušková, Jana Brabcová. 
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Dobrý den, Pavle, dovedu si 
představit, jaká spleť po-

citů vámi cloumá – touha žít 
ve svobodném vztahu s part-
nerem, asi i zlost na přítelovu 
matku, obavy, jak přítel citové 
vydírání zvládá…Zkusím vám 
nabídnout opěrné body.

Za svůj život nese zodpověd-
nost každý sám. Je dobré si 

uvědomit, že každý někde kon-
čí, a až tam zase může začínat 
druhý člověk. Neprolínáme se 
a náš vliv je pouze v hranicích 
daných naší bytostí. Tyhle 
hranice si musíme hlídat, už 
kvůli svému duševnímu zdra-
ví. Rádi bychom na sebe vzali 
cizí bolest, abychom milova-
nému člověku ulevili – ale to je 
naše rozhodnutí, nikoliv poža-
davek zvnějšku. Nikdo po nás 
nemůže chtít, abychom na svých 
zádech „nosili jeho batohy“, 
které naplnil svými břemeny. 
Pokud přítelova matka na vaše 
záda nakládá svůj strach z toho, 
jak lidé přijmou orientaci jejího 
syna, bezohledně plní cizí batohy 
víc než dost. Cítíte, jak tahle for-
mulace vystihuje absurditu jejích 
požadavků? Ona na vás nakládá 
svůj přebujelý strach z toho, co 
tomu řeknou lidi, jak se na ni 
budou tvářit. Je dobré si to věc-
ně zformulovat, člověku to může 
pomoci v posílení víry v oprávně-
nost vlastních požadavků.

Matka dává příteli na vybra-
nou mezi sebou a vámi. 

I když je mu 27 let, je to pro něj 
těžké. Psychologové mluví o se-

paraci od rodičů. Čím později 
probíhá, tím je těžší. V ideálním 
případě se čerstvě plnoletý člo-
věk odstěhuje a přirozenou ces-
tou začne žít svůj vlastní život, 
přičemž vztahy s rodiči přejdou 
do jakoby rovnoprávnější a part-
nerštější podoby. Ne každému se 
to podaří udělat včas. Rodiče pak 

mohou mít pocit, 

že potomek je 
stále „jejich“ a ve vztahu k dítěti 
mohou stále uplatňovat svou vůli. 
Opožděná separace je těžká pro 
citlivější lidi, které bolí falešný 
pocit, že zklamávají a nebudou 
matkou přijímáni, když si bu-
dou dělat věci po svém. Běžný 
osmnáctiletý kluk neřeší, co si 
kdo myslí, a jde za svým, ale 
s přibývajícími roky se dovedeme 
více vžít do druhých a máme o ně 
strach. Pak je těžší odmítnout 
ono „nošení cizích batohů“. 
I když právě tohle je úkol, který 
před vaším přítelem stojí – obhá-
jit vlastní dospělost a nezávislost 
na matce, která ho nechce nechat 
dospět a svobodně žít…

Mateřský pud je jedním 
z nejsilnějších pudů, kte-

rými nás vybavila Příroda. Velí 

matkám ochraňovat mláďata 
před nástrahami, ale také učit je 
nástrahám čelit. Přítelova matka 
přivedla na svět dítě, které již 
před narozením v sobě mělo na-
programovánu tuto sexuální ori-
entaci. MATKA HO STVOŘILA 
TAKOVÉHO, JAKÝM JE. A nyní 
má problém ho přijmout. Místo, 
aby synovi pomáhala čelit obtí-
žím, tak mu obrovské břemeno 

v podobě nepřijetí 

sama přihazuje: 
zavrhuji tě, protože nechci, aby 
se lidi dozvěděli, že se ti místo 
holek líbí kluci. Ať jsi jakkoliv 
kvalitním člověkem, nechci do-
pustit, aby tě moji známí znali 
v tvé pravdivosti. Já, tvoje matka, 
se za tebe stydím a vyžaduji, abys 
kvůli mým strachům obětoval své 
sny, plány, vztah s milovaným 
člověkem. A jestli s takovýmhle 
břemenem nedokážeš žít, to je 
mi jedno. Buď bude po mém, 
nebo tě zavrhnu. 

Je těžké vystavit se osobnímu 
jednání s takto psychicky zatí-

ženou ženou. Řešením může být 
dopis, ve kterém, třeba i společně, 
zformulujete potřebná sdělení. 
Matka bude mít čas pro opako-

vané čtení v soukromí, může si to 
nechat projít hlavou bez nutnos-
ti reagovat hned, a vy nebudete 
vystaveni první nekontrolované 
reakci. Je pravděpodobné, že 
nebude-li matka mít po otevření 
dopisu před sebou jeho autora, 
nebude reagovat osvědčeným 
způsobem, tj. citovým vydírá-
ním už proto, že nezbytná druhá 
strana nebude k dispozici. V do-
pise může zaznít, že orientace je 
nám dána vrozeně. Funkční vztah 

matky a dítěte přetrvává za 
všech okolností. Dospělý 
má právo na svou vnitřní 

svobodu, aniž by ji musel 
obhajovat. Zdravá matka si 

přeje štěstí dítěte, namísto 
aby mu v něm bránila. Dopo-
ručit by se matce dala i pomoc 

terapeuta (třeba v Rodinné po-
radně, kde je to i zdarma). Jistě 

by se i jí ulevilo, situace by se jí 
lépe zvládala. Taky může zavolat 
k nám, na Linku duševní tísně 
(476 701 444, nonstop). Každý 
klient je chráněn anonymitou, 
může říkat jen to, co sám chce 
a hovory se nenahrávají! I vám 
a vašemu příteli nabízím možnost 
hovoru s námi zde na lince. Čas-
to se společně na mnohé přijde. 
Moc bych přála i přítelově matce, 
aby jí došlo, že syna nejspíše ztra-
tí, nedá-li mu svobodu, a naopak 
ho může získat, když mu ke svo-
bodě pomůže. Držím vám moc 
palce a přeji dobrý vývoj, hodně 
odvahy a trpělivosti.

Pracovnice
Linky duševní tísně Most
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pohotovost pro bolavou duši

P říteli je 27 let, žije s rodiči. Jeho matka je neurotická, 

podezíravá, bere léky na uklidnění, vydírá rodinu zá-

chvaty. Všichni dělají, co ona chce. Přítel před ní proto tajil 

svou orientaci. Když jí řekl o svém vztahu se mnou a že se chce 

odstěhovat ke mně do Prahy, vyhrotila to, prý buď ona nebo já 

a vyhrožuje mu sebevraždou, protože „co tomu řeknou lidi“. 

Přítel je na nervy, nevíme, co dělat.    (Pavel, 31 let, Žatecko) Milý náš básníku…
K Vašim čtvrtečním devadesátinám bych Vám nejspíš da-

rovala nějaký noblesní čaj a rozhodně tu překrásnou novou 
knížku o Vladislavu Mirvaldovi. Jeho dílo teď vystavují v Plzni 
v Masných krámech. Byl byste unešen, jaká je to krása. Všech-
ny etapy jeho tvorby, kubismus, samé fascinující věci, co jsem 
viděla poprvé, koláže, kaňkáže, krajiny, moderna. To byste, 
Emile, čubrněl, na našeho ministra spravedlnosti Pospíšila, 
jakou vysekl řeč o moderním umění. Mirvalda představil jako 
klíčového umělce minulého století a Louny jako uměleckou vel-
moc. A Mirvaldově dceři, paní Věře, předal pan ministr velikou 
kytici. A Vladimír Drápal z Vrchlického divadla, tak ten jí dal 
kytice hned dvě, i za město Louny. Moc jí to slušelo. Taky tam 
byli od nás Pavel a Jaruška Vejrážkovi a milovník umění doktor 
Otakar Moravec. Výstava nádherná! 

Náš společný přítel P. R. Vejrážka má teď v Černčicích galerii, 
co nese Vaše jméno. Je z budovy staré školy. Vejrážka bořil a tvo-
řil, vyvozil tuny nepořádku, vyčistil ty prostory až na samu dřeň, 
až zůstalo jen čisto a příjemno. Ta galerie by lahodila Vašemu 
vkusu. Už v ní vystavovali Vladislav Zadrobílek, Zdeněk Ladra, 
Martin Stejskal, zimbabwští Afričané, teď má být Vajda Jíra.

A taky by se Vám nejspíš zamlouvala ta nová parádní lounská 
knihovna, přestavěná ze starého soudu. Jak Vás znám, nejvíc 
byste docenil hudební oddělení a fakt, že se v čítárně skvějí obra-
zy Jana Valta, takové ty jeho nádherné moderní krajiny, co jste 
měl rád. Ani se to moc neví, je to škoda, jsou moc dobré.

Ta galerie v podzemí Vrchlického divadla už je ho tová úplně. 
Byla jsem tam, pan Drápal nás osobně prováděl. Pan ředitel 
Drápal letos oslavuje šedesát let divadla, a na Vás myslí se 
speciální výstavou.

Emile drahý, jak těžko mi je, když Vás už nevídám. Nejspíš 
bychom spolu jeli nejen do té Plzně na Mirvalda, ale i do Prahy, 
do Galerie Pecka, na výstavu Zdeňka Ladry. Jé, to jste měl vi-
dět, jak se v té Praze s panem Ladrou vybavovali ředitelé galerií, 
uznale pokyvovali a předcházeli si ho. Chystám s ním vyprávění. 
Jak teď lesy hoří podzimem, je tenhle malovací šaman v extázi 
maluje samé věci hřejavé a zářící, aby se ty podzimní plískanice 
daly vydržet. Líbily by se Vám. 

A docela určitě byste se mnou tuhle sobotu šel do Galerie 
Benedikta Rejta na vernisáž výstavy obrazů Zdeňka Sýkory. 
To bude určitě veliká sláva, na kterou se sjedou umělci z ši-
roka daleka. 

A další dobrá zpráva, v lounském rozpočtu odsouhlasili 150 
tisíc na dílo Kamila Linharta. Tak se těším, že se ve městě ob-
jeví i jeho dílo. Paní Linhartová se drží, je stále tak elegantní, 
inteligentní a milá, nedávno o manželovi v GBR fundovaně 
rozprávěla.

Škoda, že tu nejste. Chodili bychom spolu od výstavy k výstavě, 
od díla k dílu, a pronášel byste ty svoje postřehy, jako tenkrát 
na výstavě Boštíka, co jste na ní usoudil, že máte příliš ošlé šle 
a proto jste nesundal bundu a já zůstala oblečená solidárně 
s Vámi, a bylo nám svorně horko a všechno bylo tak důstojné 
a slavnostní a vážné a Vy jste tenkrát o tom jorkšíráčkovi, co 
nesla jedna ta vznešená madame, nevinně utrousil, psík upustí 
exkrement, přibude exponát… Snad s žádným mužem jsem se 
tolik nenasmála, jako v Vámi.

Emile drahý, myslím na Vás často. Stýská se mi festovně. 
Po básníkovi, fandovi umění, a protože čeština klade důraz na 
konec, nejvíc se mi stýskává po Vás, moudrém kamarádovi. 

Vaše Květa Tošnerová

Doktor skupiny (údajně 
v hodnosti kapitána) Nikita K. 
Kosinkov, měl být absolventem 
lékařské fakulty v Moskvě, a toto 
mělo byť jeho druhé vysazení do 
týlu nepřítele.

Nejméně se vědělo o zástupci 
náčelníka štábu, Bělorusovi, 
když jeho padlí spolubojovníci 
měli být Rusové, por. Vladimíru 
Jastremském. Spolubojovní-
kům utkvěl v paměti jako tichý 
a skromný kamarád, funkcionář 
Komsomolu, který rád diskuto-
val a přednášel, přičemž neustále 
cosi četl a studoval. 

Jako u první se mi podařilo 
zjistit nad rámec obecných 
znalostí v případě Ukrajinky rt. 
Věry Stěpanovny Morhunové 
(rusky Morgunové), která se 
narodila v Rostově na Donu 
21. září 1924, Stěpanovi, naro-
zenému 1890, a Anně, narozené 
roku 1894. V roce 1924, když 
byla V. S. Morhunová zapsaná 
23. září 1924 do matriky č. 
89, bydleli v Rostově na Donu 
na adrese Černyševskij spunkt 
17. To je vše, co se podařilo 
zjistit v jejím rodišti o její oso-
bě a rodině.

Nedalo mi to, že o hrdinech, 
kteří padli za naši svobodu, se 
do současnosti nic neví. A začal 
jsem rozesílat dopisy do ruských 

a ukrajinských archívů. Po pěti-
letém úsilí se konečně dostavil 
úspěch. Z Centrálního státního 
archívu Ukrajiny v Kyjevě jsem 
se letos v lednu dočkal tolik oče-
kávaných údajů. A byly opravdu 

do značné míry překvapující.
Nikita Kuzmič Kosinkov se na-

rodil v roku 1915 v obci Zastenki, 
v Dribinské rajónu Mogilovské 
oblasti, nacházející se v Bělorus-
ku. V službách partyzánského 
hnutí působil od 3. září 1944 
jako lékař.

Arkadij Ivanovič Jastrem-
skij se narodil roku 1922 na 
Ukrajině, v obci Morgivka, 
Potievského rajónu Žitomirské 
oblasti. V ruských materiálech 
Paměti se nachází zmínka jen 
o jeho osobě, o ostatních nikoli. 
Je zde veden jako nezvěstný od 
decembra 1944. V materiálech 
z Kyjeva se píše, že v službách 
partyzánského hnutí byl od 3. 
září 1944 ve funkci velitele čety. 
On, stejně jako ostatní členové to-
hoto oddílu, kteří válku nepřežili, 
je v materiálech z Kyjeva vedený 
-  od vysazení 16. října 1944 je 
nezvěstný.  

A tak jsem v lednu 2010 ro-
zeslal dopisy do míst, kde žily 
matky Dr. Kosinkova Matrona 
a staršiny Jastremského Olga. 
A nastalo období čekání, zda 

v těch místech ještě vůbec někdo 
z rodin obou padlých výsadkářů 
žije. V případě A. I. Jastremské-
ho, se věc mým dopisem dala 
do pohybu. I když v jeho rodišti 
žijí v současnosti trvale jen čtyři 
rodiny, jedna z nich patří do jejich 
větve. A od A. F. Jastremské můj 
list putoval k skoro 82-letému 
bratrovi A. I. Jastremského Gri-
goriji Ivanovičovi do Rostova na 
Donu. Ten se konečně dozvěděl 
po dlouholetém pátrání, kde 
a jak jeho bratr zahynul, neboť 
o jeho osudu rodina do té chvíle 
nic nevěděla.

Záležitosti se za rodinu Jas-
tremských ujal vnuk G. I. Jas-
tremského, Alexej, který se přes 
Lolu Salajkovou, žijící v Brně, se 
mnou zkontaktoval. Tím pádem 
jsem se mohl o padlém výsad-
káři A. I. Jastremském dozvědět 
následovné:

Arkadij Ivanovič Jastremskij ro-
ku 1940 ukončil základní devíti-
letou školní docházku. Potom 
nastoupil do 1. kursu Žitomirské 
pedagogické univerzity, na oddě-
lení cizích jazyků. Rád sportoval. 
Po přepadení Sovětského svazu 
a obsazení jeho území Němci, 
od léta 1941 do jara 1944 půso-
bil jako partyzán v oddílu „Smrt 
fašismu“. Po osvobození jejich 
oblasti při dobrovolném odvodu 
14. března 1944 vstoupil do řad 
ČA. Členem 1. školního prapo-
ru, v./č. 13409, jeho 2. školní 
roty byl od 30. března 1944. Už 

v hodnosti staršiny se dostal do 
služby k UŠPH v Kyjevě, kde ve 
Svjatošině působil zřejmě jako 
velitel. Rodina mu naposledy 
psala na číslo p/p 33493. Od 
podzimu 1944 jim o jeho další 
službě nebylo nic známo, ani 
to, kde a jak se stal nezvěstným, 
v které části frontu to bylo, nemě-
li informace.   

Bratr Grigorij Ivanovič se na-
rodil 10. dubna 1928. Přesné da-
tum narození však není známo, 
měl ještě čtyři sourozence, kteří 
zemřeli jako děti. Vedle nich se 
vyššího věku dožil ještě mladší 
bratr Leonida, který zemřel 
v Sevastopolu 23.ledna 2002. 
Tam se po válce přestěhovala 
celá jejich rodina, a tam zemře-
la i jeho matka Olga Jastremská 
19. února 1990. Jejich otec byl 
zavřený v rámci stalinských re-
presálií a roku 1937 zastřelen. 

Rodina G. I. Jastremského se 
nejdříve usadila v Rostově na 
Donu. Jaká shoda náhod, ne-
boť právě tam se narodila také 
V. S. Morhunová, která padla 
společně s A. I. Jastremským 
ráno 17. 10. 1944 na Mělcích. 
Alexej se už zapojil v Rostově 
na po pátrání po její rodině. Jak 
dopadne, ukáže čas. Jedno je ale 
jisté, jako člen rodiny padlého A. 
I. Jastremského nesmírně touží 
navštívit místo, kde zahynul bra-
tr jeho dědy, o jehož osudu přes 
šedesát pět roků  nic nevěděli.

Připravil Stano Bursa 

Měli tváře, osudy, zemřeli tak mladí II.
Sovětští parašutisté neváhali za naši svobodu obětovat život

Co se v Lounech či bývalém Československu do minulého roku 
vědělo o těchto třech padlých sovětským výsadkářích na Měl-

cích? Na to, kolik roků od vojny uběhlo, věru poskromnu. O Věře 
Morhunové z vyprávění Vasila Kiše bylo známo: „K naší skupině 
přišla od náčelníka UŠPH gen. por. Strokača jako pracovnice 
jeho štábu, a já jsem ji na žádost náčelníka naší skupiny k němu 
přidělil jako pomocnici. Morhunová s námi neabsolvovala žádný 
výcvik ani školení, a k naší skupině byla přidělena na její výslov-
nou žádost až těsně před odletem v Rzeszowe.“ 

Svjatosino - léto 1944. Z většiny těchto lidí vznikla parade-
santní skupina Jan Kozina. Zprava leží Dr. Kosinkov, zprava 
čtvrtý stojí Jastremskij, uprostřed je vedení skupiny, zleva 
Kiš, Melnik a Kopčak. 

Rodina Jastremských, děti Arkadij, Grigorij a Leonid. 
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Zdeněk Sýkora… Galerie Benedikta Rejta zve všechny 
zájemce o moderní výtvarné umění a obdivovatele tvorby Zdeň-
ka Sýkory na slavnostní zahájení výstavy jeho obrazů a plastik, 
které se uskuteční v sobotu 23. října v 16 hodin ve výstavních 
prostorách galerie, v Pivovarské ulici č 34, v Lounech.

Výstava je uspořádána 
za přispění všech čes-
kých veřejných institucí, 
které pro tuto výstavu 
zapůjčily sbírky ze svých 
fondů. Skýtá jak dobrý 
přehled jak o zásadních 
etapách tvorby malíře 
Zdeňka Sýkory, tak 
o erudované a prozíravé 
akviziční činnosti těchto 
institucí.

(Alica Štefančíková,
ředitelka GBR Louny)FO
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Básník Emil Juliš s režisérem Josefem Císařovským v loun-
ském antikvariátu P. R. Vejrážky.



Blahopřání
n Dne 20. října oslaví své 75. 

narozeniny náš 
milovaný manžel, 
tatínek, tchán, 
dědeček a pradě-
deček, pan La-
dislav Herink 
z Loun. Tímto 

mu celá rodina přeje hodně zdra-
ví, štěstí, lásky a spokojenosti do 
dalších let. Tatínku, děkujeme Ti 
za Tvojí lásku a obětavost.
n Dne 23. října oslaví své 65. 

narozeniny pan 
Helmut Vacíř 
z Bítozevse. Do 
dalších let mu 
přejeme hod-
ně zdraví, štěstí 
a životní pohody. 

Manželka Věra, dcera Lenka s ro-
dinou a dcera Pavla s rodinou.
Vzpomínka
n Chybíš nám maminko, chy-

bíš nám všem, 
domov byl domo-
vem, za Tebe jen. 
Na druhém břehu 
musíš už stát a my 
si s Tebou nemů-
žeme povídat.

Dne 19. října tomu bylo 10 let, 
co nás navždy opustila paní Ka-
rin Černohorská z Libořic. Ni-
kdy na ní nezapomenou manžel 
Jaroslav, dcery Jitka, Iveta a Pe-
tra, vnoučata a ostatní příbuzní.
n Kdo měl rád, nezapomene, 

kdo znal, vzpo-
mene. Dne 20. 
října by se dožil 
80. let můj drahý 
manžel, laska-
vý tatínek, děde-
ček a pradědeček, 

pan Jaroslav Šrůma z Loun. Dne 
24. prosince uplyne již 19 let, kdy 
není mezi námi. S láskou a bo-
lestí v srdci vzpomínají manžel-
ka a dcera Jaroslava s rodinou. 
Děkujeme všem, kdo vzpome-
ne s námi.
n  Kulatých 70. narozenin by 

se dne 20. říj-
na dožil pan Pa-
vel Lev z Loun. 
V listopadu uply-
ne druhé smut-
né výročí od jeho 
úmrtí. Stále vzpo-

mínají manželka Jana, dcery Pav-
la a Daniela s rodinami a ostatní 
příbuzní. Všem, kteří vzpomenou 
s námi, děkujeme.
n  Dne 23. října uplyne již 5 

let, co nás na-
vždy opustil náš 
drahý a milovaný 
syn, vnuk, strýc 
a synovec, pan 
Ladislav Šereš 
- „Pepeš“. Čas 

jako by se zastavil, bolest v srd-
ci vrytá, jen vzpomínka nám zů-
stane, je v našich myslích skrytá. 
S láskou vzpomínáme.
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UHELNÉ 
SKLADY LOUNY
(ul. Mělecká - za ELOPSEM)

Provozní doba
Po,St, Pá 9-15 hod.

Út, Čt 12-15 hod.
Objednávky na tel.:

415 671 656
725 120 160, 603 364 761

PROFIT CZ a.s.

MĚSTO LOUNY
oznamuje konání veřejných dobrovolných dražeb

dne 25. října 2010
ve velké zasedací místnosti v 1. poschodí dvorního traktu

budovy Městského úřadu Louny, Mírové náměstí 35, Louny
1) pozemek p. č. 156/35, orná půda, o výměře 1 095 m2, v katastrálním 

území Dobroměřice
 Čas zahájení dražby:          13 h
 Nejnižší podání:           80.000 Kč
 Minimální příhoz:           5.000 Kč
 Předmět dražby je oceněn cenou v místě a čase obvyklou na částku 

160.000 Kč.
2) jednotka č. 1744/16, byt, o ploše 33,6 m2, ve III. NP budovy s čp. 1744 

v Lounech, ul. U Spravedlnosti, včetně podílu 336/5708 na společných 
částech budovy s čp. 1744 a podílu 336/5708 na pozemku p. č. 1916 
v katastrálním území Louny

 Čas zahájení dražby:     13:30 h
 Nejnižší podání:         263.450 Kč
 Minimální příhoz:           5.000 Kč
 Předmět dražby je oceněn cenou v místě a čase obvyklou na částku 

385.000 Kč.
3) jednotka č. 1968/9, byt, o ploše 51,8 m2, ve IV. NP budovy s čp. 1967 

a čp. 1968 v Lounech, Tyršovo náměstí, včetně podílu 518/25621 na 
společných částech budovy s čp. 1967 a čp. 1968 a podílu 518/25621 
na pozemku p. č. 2479/3 v katastrálním území Louny

 Čas zahájení dražby:          14 h
 Nejnižší podání:         429.400 Kč
 Minimální příhoz:         10.000 Kč
 Předmět dražby je oceněn cenou v místě a čase obvyklou na částku 

645.000 Kč.
4) jednotka č. 1972/13, byt, o ploše 51,2 m2, ve IV. NP budovy s čp. 

1971, čp. 1972, čp. 1973 a čp. 1974 v Lounech, Tyršovo náměstí, 
včetně podílu 512/43565 na společných částech budovy s čp. 1971, 
čp. 1972, čp. 1973 a čp. 1974 a podílu 512/43565 na pozemku p. č. 
2471/3 v katastrálním území Louny

 Čas zahájení dražby:     14:30 h
 Nejnižší podání:         374.810 Kč
 Minimální příhoz:         10.000 Kč
 Předmět dražby je oceněn cenou v místě a čase obvyklou na částku 

510.000 Kč.
5) budova čp. 1267, objekt k bydlení, na pozemku p. č. 1957, v Lounech, 

ul. Rybalkova, s pozemky dle geometrického plánu dosud nezapsaného 
v evidenci katastru nemovitostí: p. č. 1957, zastavěná plocha a nádvoří, 
o výměře 654 m2, p. č. 1959/4, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 
465 m2 a p. č. 1959/5, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 21 m2 
v katastrální území Louny 

 Čas zahájení dražby:          15 h
 Nejnižší podání:      2.000.000 Kč
 Minimální příhoz:         50.000 Kč
 Předmět dražby je oceněn cenou v místě a čase obvyklou na částku 

2.500.000 Kč.
Úplné znění textů dražebních vyhlášek najdete na úřední desce 
Městského úřadu Louny, www.mulouny.cz/úřední deska/výběrová 

řízení/prodeje a pronájmy nebo www.centralniadresa.cz.
Bližší informace lze získat na odboru místního hospodářství MÚ 

Louny – tel: 415 621 165, 415 621 119, 415 621 180.
Ve specializované prodejně Zahrádkář,

Česká 167 v Lounech právě probíhá

prodej ovocných stromků
v plném sortimentu druhů i odrůd.
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AKCE ŘÍJEN
Olej 4l + olejový fi lr

SLEVA 10%

Autodíly Kočina.
Husova 1082, Louny
www.autodilykocina.cz 
tel.: 415 652 791

SERVIS VAH
Přemysl Verner, Nová Ves 12, 
440 01 Louny, zajišťuje opravy 

• montáž • cejchování vah 
• závaží

Tel.: 604 325 761

ČALOUNICTVÍ
Jiřina a Jiří Koudelovi

Nová Ves u Loun 24
Veškerá výroba čalouněného 

nábytku na zakázku
Oprava čalouněného nábytku

Zakázky lze objednat v Truhlářství 
Laube, Husova 650 v Lounech.

Tel.: 776 785 600, 415 694 114

2906 DEL VW Caddy_SAZ Myslivec_210x148_VZOR.indd   1 10/14/10   11:03:00 AM

FELUX, s.r.o. VRŠOVICE 28, 440 01 LOUNY 
- podniková prodejna, tel. 415676509, 721166105

www.fhb-feluxfroup.cz

VELKÝ VÝPRODEJ ZLEVNĚNÉHO ZBOŽÍ

SLEVY AŽ 70%
od 22.10. do 27.11. 2010, 700až 1600 včetně sobot.
v nabídce zlevněného zboží jsou:

- židle
- stolky
- postele
- stojany na květiny
- elektrické lampy
- lustry
- krbové nářadí
- drobné dekorativní 

předměty
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kulturní servis řádková inzerce

české noviny
z České ulice

jsme tu s Vámi 
dvacátý rok

pozvánka do kina

Inzeráty přijímáme písemně 
a telefonicky - nejpozději do 
pátku do 13 hodin předchá-
zejícího týdne, než mají být 
zveřejněny. Adresy inzerentů 
pod značkou nesdělujeme, 
odpovídejte na ně písemně do 
redakce našich novin. Značku 
uveďte v levém horním rohu 
obálky. Vaše inzeráty očekává-
me na adrese: Svobodný hlas, 
Česká 177, 440 01 Louny. Tele-
fon a záznamník: 415 652 204, 
mail: hlas.inzerce@ln.cz

středa                                                                          20. října
14:00    Restaurace Slávie Louny – VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE OO SONS ČR 

LOUNY – každoroční setkání organizace nevidomých a slabozrakých
17:00    Vrchlického divadlo Louny – O CHYTRÉM HONZOVI A PRINCEZNĚ ROZÁRCE 

– dětské divadlo, pohádka v podání Docela velkého divadla
19:00    Vrchlického divadlo Louny – LONGITAL – vystoupí zvukoví cestovatelé Shina 

(zpěv a basa) a Daniel Salontay (zpěv, kytara)
čtvrtek                                                                        21. října

18:00    Křížova vila Žatec – DÁMSKÝ VEČER – módní přehlídka modelů na denní nošení, 
večerních a svatebních šatů, trendy podzim – zima, střihy účesů pro denní nošení, 
představení vlasové kosmetiky, ukázka podzimního líčení, péče o pleť a nehty

19:00    Vrchlického divadlo Louny – DÁVÁME DĚŤÁTKU KLYSTÝR! - činohra v podání 
Divadla v Dlouhé

pátek                                                                           22. října
19:00    Městské divadlo Žatec – GALAVEČER MISS ZLATÉHO MOKU 2010 – tradiční 

soutěž, Žatecký pivovar zastupuje 23-letá Anna Zázvorková z Loun, předprodej 
vstupenek v MD Žatec

19:00    Hostinec U kulatého stolu Senkov – BLANÍK – hra Járy Cimrmana v podání 
Divadelního souboru Klouzák Postoloprty

20:00    KD Dobroměřice – 10 LET POD PAROU – Tři sestry Banditos, dále vystoupí 
Lou Fanánek Hagen, Synové výčepu F. Sahuly a Tleskač

20:00    Loutkové divadlo Louny – ŽALMAN A SPOL. - folk a contry, koncert známé 
folkové skupiny

sobota                                                                        23. října
13:00    Mírové náměstí Louny – FRANTIŠEK Z HAMONÍNA – tradiční skautská hra 

vás zavede do středověkých Loun, více informací na tel.: 777 000 344
16:00    GBR Louny – ZDENĚK SÝKORA – zahájení jubilejní výstavy k 90. narozeninám 

významného lounského výtvarníka
17:45    MD Žatec – BORIS GODUNOV – přímý přenos opery M. P. Musorgského 

z Metropolitní opery v New Yorku
neděle                                                                         24. října

17:00    Muzeum Louny – OD VÝCHODU NA ZÁPAD – české báje v komiksu, zahájení 
výstavy Václava Šlejcha

úterý                                                                           26. října
19:00    Vrchlického divadlo Louny – PAVLA MARKOVÁ A JOHANA NOVÁKOVÁ 

– koncert v rámci cyklu koncertů pro dva klavíry 2010

ZAŠKRTNĚTE V KALENDÁŘI
n          Ve dnech 29. a 30. října se ve státním zámku Libochovice koná akce Zámek plný 

kouzel 2010, na ukončení zámecké sezóny se s hosty rozloučí pohádkové postavy 
v zámeckých interiérech, rezervace prohlídek nutná na tel.: 416 591 443

VÝSTAVY
n          ZDENĚK SÝKORA (GBR Louny, do 27. února 2011)
n          VÁCLAV ŠLAJCH: OD VÝCHODU NA ZÁPAD (Muzeum Louny, do 28. 11.)
n          ZDENĚK LADRA (Galerie Pecka Praha, do 27. října)
n          ZMIZELÉ SUDETY (Křížova vila Žatec, do 30. října)
n          ZAPOMENUTÍ HRDINOVÉ (Muzeum K. A. Polánka Žatec, do 30. října)
n          BEST OF PETUL (Galerie U Plazíka Peruc, do 28. října)
n          VYŽEHLENÉ OBRÁZKY ANEB SVĚT MEZI STÉBLY – (Galerie U Kozorožce 

Peruc, do 30. října) 
n          Z DĚJIN SEVEROZÁPADNÍCH ČECH (stálá výstava, Oblastní muzeum Louny)
n          KABINET CHMELOVÝCH ZNÁMEK (stálá expozice, Chmelařské muzeum Žatec)
n          HISTORICKÝ A URBANISTICKÝ VÝVOJ MĚSTA ŽATCE (stálá expozice, 

Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci)
n          PRAVĚK STŘEDNÍHO POOHŘÍ (stálá expozice, Regionální muzeum K. A. 

Polánka v Žatci)

LOUNY KINO SVĚT
20.10.  HABERMANNŮV MLÝN (dra-

ma, Něm/ČR) v 17:30
20.10.  PIRAŇA 3D (akční, horor, USA) 

ve 20
21.-26.10. JÁ, PADOUCH (anim., rodin., 

USA) v 17:30
22.-23.10. REYKJAVÍK (horor, Isl) ve 22
23.-24.10. ALFA A OMEGA (anim., dobr., 

USA/Ind) v 10
23.-24.10. LEGENDA O SOVÍCH STRÁŽ-

CÍCH 3D – (anim., dobr., fanta-
sy, rodin., USA/Aus) v 15

25.10.  THE DOORS (dok., USA) ve 
20

26.-27.10. PIRAŇA 3D (akční, horor, USA) 
ve 20

27.10.  LEGENDA O SOVÍCH STRÁŽ-
CÍCH 3D – (anim., dobr., fanta-
sy, rodin., USA/Aus) v 10

27.10.  JÁ, PADOUCH (anim., rodin., 
USA) v 15

BLŠANY
23.10.  SEX VE MĚSTĚ 2 (drama, 

komed., USA) v 17:30
PERUC

23.10.  JÁ, PADOUCH (anim., rodin., 
USA) v 17:30

PODBOŘANY
22.10.  EXPENDABLES: POSTRADA-

TELNÍ (akční, dobr., USA) v 19:30
POSTOLOPRTY

21.10.  SALT (thriller, USA) v 19
25.10.  NEJVĚTŠÍ Z ČECHŮ (dok., 

ČR) v 19

Zaměstnání, služby
n   Žádám řidiče, který jezdí 

denně před šestou hodinou do 
Prahy a má volné místo, aby 
zavolal na tel.: 776 144 422.

n   Přijmeme pracovníka, 
pracovnici pro práci na CNC 
strojích, nebo absolventa prů-
myslové školy. Tel.: 602 220 
843.

n   Spolehlivá důchodkyně 
s praxí v administrativě hledá 
práci. Tel.: 723 817 311.

n   PŘIVÝDĚLEK. Vedlej-
ší činnost, 8-12 000 Kč/měs, 
hlavní činnost 18-32 000 Kč/
měs. Ne dealer a pod. Info na 
www.rybka.privydelekzdomo-
va.cz.

n   Rizikové kácení stro-
mů pomoci lanové techniky 
a prořezávky stromů. Tel.: 
775 686 117.

n   Potřebujete pokácet, snížit 
listnaté a jehličnaté stromy? Tel.: 
723 102 660.

n   Opravy a rekonstrukce 
střech, klempířské a veš-
keré zednické práce. Tel.: 
776 779 849.

Jsme v útulku 
a hledáme 

hodného pána

Čiva je nejspíše kříženec či-
vavy, asi 1,5 – 2 roky starý pes, 
v kohoutku cca 29 cm, dobrý 
zdravotní stav. Mazlivý a milý 
společník, vhodný pouze do 
teplého domova. Je očkovaný 
a odčervený.

4 štěňátka, pejsci i fenky ve 
věku 9 týdnů, stále čekají na 
nový domov. Vhodná pouze 
do teplého domova. 

Útulek nabízí více než 60 
psů. Přijeďte se podívat. 

Tel.: 604 451 258, 
www.utulek-jimlin.wz.cz

n   Veškeré zednické prá-
ce, bourání a kopáčské práce, 
obklady, dlažby, malování. 
Pokrývačské práce, natírání 
střech. Vše zajistím, spoleh-
livost. Tel.: 720 536 903.

n   Provedu veškeré zednické 
a obkladačské práce. Vše přivezu. 
Tel.: 607 232 409.
Domy, usedlosti
n   Prodáme venkovské stavení 

v obci Černochov. Zastavěná plo-
cha 220 m2, zahrada 1 250 m2, 
obytná plocha 380 m2. část je po 
rekonstrukci, 150m2.  Klidné pro-
středí. Cena k jednání 1 880 000 
Kč. Tel.: 606 963 019.

n   Nabídka prodeje ne-
movitostí v k.ú. Jimlín z kon-
kursní podstaty. Typ: rodinný 
dům se zahradou. Dne 27. 
10. 2010 v 9:30 hod. v budo-
vě Okresního soudu Louny, 
ul. Sladkovského 1132, č. dv. 
217 se bude konat opakova-
ná dražba budovy čp. 76 a st. 
pozemku parc. č. 155, zapsané 
na LV č. 570 u KÚ pro Ústec-
ký kraj, kat. pracoviště Louny, 
k.ú. a obec Jimlín, nejnižší 
podání činí 400.000 Kč, dra-
žební jistota činí 150.000 Kč. 
Výhodná příležitost. Bližší 
informace Vilém Holubec, 
tel.: 602 655 891.

n       Prodám rodinný dům 4+2 
(2 x 2+1, samostatně i dohro-
mady), Obora u Loun, stodola, 
dílna, velká upravená zahrada 
1.400 m2, velmi dobrý stav, nové 
koupelny, okna, střecha, ihned 
k nastěhování, možno k bydlení 
i rekreaci. Více info a foto na 
www.bolha.cz. Cena: 2 390 000 
Kč. Tel.: 775 334 400.

n   Prodám RD na Ročově, 
podsklepený, půda k vestavbě, 
pozemek 1 000 m2, plyn, el. 
220/380V, voda, kanalizace, 
garáž. Cena 1 800 000 Kč. Tel.: 
733 362 620. RK nevolat!
Byty 
n   Prodám byt 3+1 s balkonem 

v Lounech, ul. Přemyslovců, 80 
m2, os. vl., zateplený dům. Cena 
1 050 000 Kč. Tel.: 608 983 535.
n   Prodám družstevní byt 3+1 

s balkonem v sídlišti Nad tratí 
v LN. Možno převést do os. vlast. 
Dům je zateplen, plast okna, 1. 
patro, čistý a klidný vchod. Cena 
k jednání 890 000 Kč. Ihned 
volný. Tel.: 606 859 426. RK 
nevolat!
n   Prodám byt v Lounech, 

2+kk v blízkosti centra. Plast. 
okna, zateplen, 5. patro, výtah. 
Cena 700 000 Kč. Při rychlém 
jednání sleva. Tel.: 608 528 781.
n   Prodám byt  2+1 s balko-

nem v Lounech P. Obrovce, cena 
dohodou, tel.: 605 260 324.
n   Prodám byt 3+1+L v po-

dílovém spoluvlastnictví, Louny 
pod Kauflandem, 3. patro + 
garáž. Dům je s vlastní kotel-
nou, zateplený, bez dluhů. Tel.: 
603 145 971.
n   Prodám byt 2+1 v OV, 

Louny, ul.Přemyslovců. Byt po 
celkové rekonstrukci, vlastní 
topení (plynový kotel). Tel.: 
777 307 647, po 18. hodině.
n   Prodám družstevní byt 2+1 

v Postoloprtech, Dvořákova ul. 
Přízemí, obyt. plocha 64 m2, cena 
329 000 Kč. Tel.: 731 826 120.
n   Prodám byt 2+1 v Mostě. 

Cena 335 000 Kč. Tel.: 732 206 
944.
n   Pronajmu byt 2+1 po cel-

kové rekonstrukci v Lounech. 
Kauce 10 000 Kč + nájem pře-
dem. Nájemné 6 500 Kč + el, 
plyn, voda. Jen pracujícím. Tel.: 
725 649 880.
n   Pronajmu byt 1+1, Louny, 

část. zařízený. Cena proná-
jmu 4 000 Kč+poplatky. Tel: 
606 365 765.
n   Pronajmu byty 1+2 a 1+1 

v Lounech. Tel.: 731 741 301.

n   Pronajmu dlouhodobě byt 
1+1, 34 m2 s balkonem, Louny-
-západ. Nájem+služby 6 000 Kč. 
Ihned volný. Tel.: 732 114 179.
n   Pronajmu byt 2+1, 52 m2 

v Lounech-západ u kotelny, 2. 
patro. Tel.: 776 155 255.
n   Pronajmu dlouhodobě byt 

2+1(upraven na 3+1), Louny, ul. 
Přemyslovců, 63 m2, 4. patro, po 
celkové rekonstrukci. Nájemné 
6 000 Kč+služby. Kauce 15 000 
Kč. Pouze vážní zájemci. Tel.: 
776 153 630.

n   Pronajmeme dlouhodo-
bě byty 1+kk a 2+kk v Lounech 
na Tyršově náměstí v cihlovém 
zrekonstruovaném domě. 
Součástí domu relaxační cen-
trum Pomeranč. Nájemné od 
3 900 Kč do 6 000 Kč/měsíc. 
Vratná kauce 10 000 Kč. Tel.: 
777 168 333.

Zvířata, výpěstky
n   Prodám pár pávů a prase na 

zabití. Tel.: 604 350 365.
n   Daruji koťata. Tel.: 723 366 

377.
n   Prodám thuje, výška cca 

60 cm, 50 Kč/ks a levně pokojové 
květiny. Tel.: 606 871 335.
n   Prodám prase na zabití. 

Tel.: 720 218 076. Volat po 17 
hod.
Různé 
n   Kdo daruje, nebo prodá za 

rozumnou cenu chvojí ze stříbr-
ného smrku, jedle, douglasky, 
thuje, buxusu, nebo celý strom. 
Odběr koncem listopadu. Tel.: 
728 568 073.

Včelí farma Martin Keil Hřivice

prodej 
včelího 
medu.
Provozní doba

po telefonické dohodě denně
od 6:00 hod do 21:00 hod.

Bližší informace a ceny
na tel.: 606 950 549

Stavební práce
Milan Nipauer

Tel.: 602 463 288

Prodej stavebnin
Mělecká 2638, Louny
(areál ELOPS-Elektro)

Tel.: 723 374 484

To se zdálo jako zcela snadný 
úkol a když dal soupeř v 6. minu-
tě první branku, tak prohrával již 
4:1. Když pak Kotěšovec efektně 
zvyšoval ve 20. na 14:6, vypada-
lo to na zcela jasnou záležitost 
a trenér hostí si bral oddechový 
čas. Hosté začali mnohem lépe 
bránit a hlavně přesněji střílet. 
Když proměnili dva brejky v řadě 
a snížili ve 25. na 15:11, bral si 
time trenér Miler. Hosté zvládli 
takticky i samotný závěr a ze 
sedmy korigovali na přijatelných 
17:14.

Druhý poločas ale patřil jedno-
značně domácím a škodovce ujel 

vlak jménem Lokomotiva rych-
lostí expresu. Střelecky se dařilo 
Bittnerovi. Ten dvěma brankami 
zvyšoval ve 39. na 26:17. Třicátá 
branka padla ve 24. a 35. branka 
šest minut před koncem. Bran-
kovou tečku a čtyřicátou branku 
dal Kotěšovec. Louny vedou jako 
jediný celek bez porážky tabulku 
a za týden jedou do Bělé pod 
Bezdězem.

Sestava: Macke, Kerner, 
Semerád 2, M. Kotěšovec, 
Bittner 4, Miko 7/1, P. Házl 5, 
Hartman, Vacek 5, Bařtipán 2, 
Zmatlík 3/3, M. Brecko 4, V. 
Kotěšovec 8.

DOBRUŠKA/KRČÍN (jt) - Ná-
rodní házenkářky Šroubárny 
Žatec hrají poslední utkání 
podzimu na hřištích soupeřek. 
Shodou okolností se jedná o ve-
doucí trio tabulky 1. ligy. Tento 
víkend měly Žatečanky na pro-
gramu dvojzápas a příští neděli 
pak poslední kolo podzimu na 
půdě třetího Tymákova.

V Dobrušce se hrála rychlá 
útočná házená, ve které útoky 
převyšovaly obranu a Žatec držel 
po poločase nadějný stav. Ačkoli 

10 branek není málo, dali domácí 
plných 18 a to rozhodlo o zcela 
jasné výhře leadra tabulky.
n Sokol Dobruška - Šroubárna 
Žatec 29:19 (11:9) 

Sestava:  Černovská, Andr-
tová -Vlčková, Schneiderová, 
Kolářová ml., Dlouhá - Plecitá 
6, Wüstová 6, Bartoňová 5, 
Janečková 2, Pospíchalová, L. 
Solčaniová 
n Sokol Krčín - Šroubárna 
Žatec 24:15 (14:6) 

Na hřišti druhého celku 

tabulky se opět nedařilo žatec-
kému útoku, který se v prvním 
poločase doslova trápil.

Ani  11 branek Wüstové 
nestačilo na přijatelnější vý-
sledek, když jí  spoluhráčky 
podpořily  pouhými čtyřmi 
brankami.

Sestava: Černovská, Andr-
tová -Vlčková, Schneiderová, 
Kolářová ml., Dlouhá - Plecitá 
2, Wüstová 11, Bartoňová 1, 
Janečková 1, Pospíchalová, L. 
Solčaniová. 

n TJ Sokol Ejpovice - TJ Šr. 
Žatec 15:12 (8:8) 

Začínali v sobotu v Ejpovicích 
za stálého deště a nepříjemné 
zimy. První půle byla tím, co 
očekávali a vedení se přelévalo 
z jedné strany na druhou a nikdo 
se výrazněji neodtrhnul. Hra byla 
hodně upracovaná díky velmi 
kluzkému míči i povrchu. Tak 
poločas skončil 8:8. Ve druhé 
se hostům podařilo jít do vede-
ní o dvě branky a už to vypadalo, 
že se blýská na lepší časy, když 
přišlo nepříjemné zranění Pavla 
Sýkory, který již nemohl hrát 
a  útok se stal bezzubým. Toho 
dokonale využili domácí a strhli 
vedení na svojí stranu a také ho 
udrželi do konce.

Sestava: Horník, Beldík, Lu-
čan, Pavlas, P. Nociar, Popelka, 

Antol 5, Janák, Hradiský 2, 
P. Sýkora 5, T. Sýkora. 
n Sokol Tymákov - TJ Šr. Žatec 
23:16 (15:6) 

Do utkání s neporaženým Ty-
mákovem se šlo velmi těžko bez 
zraněného Pavla Sýkory a bez 
dorostenců Janáka a Pavlase, 
kteří si odjeli plnit dorostenecké 
povinnosti do Žatce. Vývoj první 
půle dával tušit, že to bude ob-
rovský debakl.

Žatečtí útočníci zahazovali 
jeden balon za druhým a obra-
na byla neúnosně přetěžovaná, 
přesto dokázala vybojovat hod-
ně míčů. Bez gólového efektu 
to ale vypadalo, jako že nehrála 
nic. Tymákovští se chopili šance 
a při neplodnosti hostujícího úto-
ku dovedli poločas k hrozivému 
výsledku 6:15. Nástup do druhé 

půle  měli hosté fantastický 
a k úspěšnosti obrany se ten-
tokrát přidali i útočníci. Když  
v patnácté minutě vedli již 5:1 
(za druhou půli), soupeř se začal 
strachovat, aby nedošlo k obratu 
a začal kombinovat sestavu, jen 
aby Žatec nějak zastavil. Je to 
však velmi zkušený tým, a ne 
nadarmo bez porážky, takže se 
jim to  povedlo. Je třeba  vy-
zvednout obranu se Štěpánem 
Horníkem, která v obou zá-
pasech podala výtečný výkon. 
V neděli Beldík dokonce od 5. 
minuty s nepříjemným zraně-
ním stehna a musel tedy často 
střídat, ale velice adekvátně ho 
nahrazoval Popelka. Bez útoč-
níků se vyhrávat nedá a tak to 
také dopadlo. Žatec přezimuje 
na čtvrtém místě tabulky.

Sestava: Horník, Beldík, Lu-
čan, P. Nociar, Popelka, Antol  
4, Hradiský 9, T. Sýkora 3. 

Václav Kotěšovec se opět předvedl jako velký bojovník, který 
se dokázal osmkrát prosadit proti chatrné obraně soupeře.
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Po troše napínání suverénní 
vítězství se čtyřicítkou

TJ Lokomotiva Louny -  Autoškoda Mladá Boleslav 
40:23 (17:14) 

LOUNY (jt) - Lokomotiva bez Klimta měla mít snadnou úlohu: po-
radit si s Boleslaví, která měla na svém kontě pouhé dva body. 

Nevydařený dvojzápas na konci 
podzimní části II. ligy

EJPOVICE/TYMÁKOV (hav) - Poslední dva zápasy v letošní roce 
čekaly žatecké muže o víkendu na hřištích soupeřů. Zraněními 
prolezlá sezona je dohnala i nyní.

Žatečanky na hřištích favoritek 
neuspěly
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kam v okrese na fotbal

ROUDNICE n.L. (jt) - Skvělý 
výsledek se podařil basket-
balistům Loun na palubovce 
Roudnice v utkání třetího kola 
Severočeské ligy.

Domácí byli rozhodně favori-
tem, ale hosté je zaskočili drtivým 
nástupem a v úvodní čtvrtině si 
vypracovali rozhodující náskok, 
který už po zbytek utkání velmi 

dobrou taktickou hrou udrželi 
až do závěrečné sirény. Na straně 
domácích nejlépe střílel Bambas 
s 20  body a 18 dal Šašek. Louny 
drží čtvrtou příčku a v pátek 22. 
října hostí od 19:30 hod poslední 
Varnsdorf. Sestava a body: Pelc 
16(1), Peterka 14, J.Vít J.14, J.Po-
lan 8(2), Hnátek  7(1), Polcar 6, 
Maršál 4, M.Vít 4, Přibyl 2

n HC Slovan Louny –  HC Dra-
ci Bílina 5:8 (0:2,4:3,1:3)

Slovan nastoupil k odloženému 
utkání proti Drakům v nových 
dresech, ale premiéra se jim příliš 
nevydařila. A tak přišla první a asi 
dost zbytečná prohra.

Branky: 22. Derfler, 28. Šedi-
vý, 34. Křivka, 35. Červíček, 45. 
Budiš
n HC Slovan Louny – HC Lo-
vosice 6:5 ss (2:3, 2:1, 2:2)

Hokejisté Slovanu hostili celek 

Lovosic, který přijel pouze s 11 
hráči. Ti ale domácí v úvodní třeti-
ně dokonale zaskočili. Lounským 
se ve druhé části hry podařilo stav 
srovnat a svého soupeře zatlačili 
před jeho branku, ale výrazněji 
se odskočit nepodařilo. Zkušený 
tým hostí, posílený o borce z Ústí, 
udržel remízu a o vítězi rozhodly 
až samostatné nájezdy, když ten 
rozhodující proměnil Derfler.

Branky: Derfler, Zetka 2x, Sak 
2x, Vojěchovský.

Pátek 22. října od 19 hodin
n KP: Chmel Blšany-LoKo Cho-
mutov
Sobota 23. října od 15:30 hodin
n 1.A třída: Dobroměřice-Kláš-
terec
n 1.B třída: Postoloprty-SKP 
Kadaň, Žatec B-lenešice
n OP: Peruc-Kozly, Cítoliby 
-Chlumčany, Slavětín-Blatno, 

Dubany-Hříškov, Vrbno-Bobo-
měřice B od 12:30 a Vel. Černoc 
-Podbořany od 10:15 hod.
Neděle 24. října od 15:30 hodin
n 1.B třída: Louny B - Černči-
ce
Čtvrtek 28. října od 15:30 hodin
n SIAD CUP: Dobroměřice 
-Souš, Strupčice-Louny, Ledvice 
-Žatec, Ervěnice-Blšany

n Slavoj Žatec – FK Louny 0:1 
(0:0)

Dlouho očekávané derby Žatec-
-Louny přišlo na pořad Krajského 
přeboru v 11. kole a byl to dokon-
ce souboj prvního celku s druhým. 
Co více si přát. Na zápas se na 
stadion u Ohře přišlo podívat 
úctyhodných 750 diváků a bylo 
se nač dívat. Za krásného sluneč-
ného počasí, ale na podmáčeném 
terénu byli v prvním poločase 
mnohem nebezpečnější domácí. 
Do první šance se dostal v 10.Ilav-
skij, který trefil z těžkého úhlu tyč 
a pak již jej Číž vystrčil na roh. 
Další šanci měl ve 29. Baierl, který 
nezužitkoval přihrávku od Paula. 
Za další dvě minuty zahrávali do-
mácí přímý kop těsně za hranicí 
velkého vápna, ale střelu k tyči Číž 
skvělým zákrokem vytáhl na roh. 
Lounské útoky končily většinou 
před hranicí vápna, ale hosté hráli 
velmi zodpovědně a měli míč více 
času pod kontrolou.

V podobném duchu začal i dru-
hý poločas, jen hosté se dostávali 
častěji před Zaťkovu branku. Prv-
ní velkou šanci měl Hasil. V 65. 
zatáhl míč k rohovému praporku 
Střelec, poslal zpětnou přihrávku 
na Hasila a ten pohotovou střelou 
orazítkoval břevno žatecké bran-
ky. Velká chvíle hostujícího celku 
přišla v 73. minutě. V. Suchý za-

hrával rohový kop, který k tyči 
usměrnil Lesniak a dost možná 
ještě tečoval některý z domácích 
zadáků. Poslední desetiminu-
tovka patřila domácím, kteří 
v závěrečném tlaku 2x ohrozili 
hostující branku, ale se situací si 
vždy skvěle poradil Číž. Na dru-
hé straně měl ještě v 86. velkou 
příležitost Střelec, ale jeho pokus 
vytěsnil Zaťko na roh.

Velké podzimní derby tak zná 
svého zaslouženého vítěze, v je-
hož dresu působí nejeden bývalý 

Žatečák včetně trenéra Šidlofa, 
který musel být s výkonem svého 
mužstva naprosto spokojen.

Louny tak stále drží první mís-
to v KP Ústeckého kraje, Žatec je 
nyní čtvrtý.

Branka 73. Lesniak. Rozhodčí: 
Zaňka, Prágl, Richter, ŽK: Paul, 
Heinc-Kyncl, Podroužek. Diváků 
750.

Žatec – Zaťko, Zlatohlávek, 
Heinc, Krejčík (55. Poborský) , 
Horňák, Svoboda, Paul, Ilavskij 
(85. Loos), Vávra, Macháček, 
Baierl.

Louny: Číž, Břečka (88. Sluš-
ný), V. Suchý, Jamrich, Střelec, 

J. Suchý, Kyncl (55. D. Podrou-
žek), Lesniak, Trup, Hasil (78. 
Stanislav), Lazarik.
n SK MONDI Štětí – FK Chmel 
Blšany 1:3 (0:1)

Úvod utkání patřil domácím 
a Chmelaři spíše čekali na brej-
kovou situaci. První šance přišla 
ve 12. z kopačky Siegla ml. S tou 
si ale brankař Procházka poradil. 
Za dvě minuty Jelínek hlavou po 
přímém kopu jen těsně minul 
domácí branku. Do otevřené levé 
strany obrany domácích si  ještě 
před poločasem naběhl  Stracený 
a křížnou střelou přivedl hosty do 
vedení 1:0. 

Druhou půli začali aktivněji 
opět domácí a kopali dva rohy za 
sebou. Ovšem bez efektu. Na dru-
hé straně dalo Procházkovi hodně 
práce, aby zkrotil střelu Nováka. 
V 70. se domácí dožadovali pe-
nalty za faul na Malého. Přišel 
kiks Běloubka, který trefil krtka 
a míč se dostal k Sieglovi ml., 
který neměl problém zakončit. 
Za tři minuty korigovali domácí 
z penalty za faul na Šimrala. Exe-
kutorem byl Peterka. V 80. přišla 
chyba domácích ve středu hřiště, 
kde přišli o míč a pro Straceného 
bylo snadné dát svou druhou 
branku v utkání. Blšany jsou na 
6. místě tabulky.

Branky: Peterka (Pk) - Stracený 
2, Siegl ml.

Rozhodčí: Zvonář-Živnůstka, 
Zubr, ŽK: 3:5, Diváků 150.

Černí andělé Vás zvou na utkání 7.kola WHIL házené žen
hrané ve sportovní hale v Lounech

v sobotu 23. října od 17 hodin
DHK Baník Most – ŠKP Bratislava.
Přijďte povzbudit nováčka, který již má první body v souboji 

s loňským mistrem Slovenska

n Sokol Domoušice – Sokol 
Březno 0:2 (0:1)

Domácí sice měli více ze hry, 
přesto si body odvezli hosté. První 
branka padla v nastaveném čase 
první půle, kdy si hráči nerozu-
měli s lavičkou a Bureš v poklidu 
dokončil své sólo.

Domácí chtěli srovnat stav, ale 
Kutner ml. inkasoval za svůj zá-
krok v 66. červenou a zanedlouho 
přesilovku využili hosté ke vstřele-
ní druhé branky Národou. Od 88. 
se síly na hřišti vyrovnaly, když po 
třech minutách působení viděl 
střídající Lorenc 2x žlutou a pak 
i červenou.. 

Na vyrovnání zbývalo jen 
málo času a soupeř si vedení 
pohlídal.
n SK Havran Kryry – FK Kláš-
terec nad Ohří 1:1 (0:0)

V Kryrech se hrál pohledný 

a rychlý fotbal. Ačkoli oba týmy 
měly spostu šancí, branek padlo 
pouze po jedné na obou stranách. 
V 10. poslal Zelinka jen slabou 
střelu do brankaře, pak Jarolím 
obešel brankaře, ale pálil nad, 
Karban po půlhodině trefil pouze 
nohy brankaře. Jarolímovu střelu 
v závěru poločasu vytáhl Gabriel 
na roh a stejný hráč ještě stačil 
trefit břevno.

Hosté hrozili hlavně ze stan-
dardek. Po hodině hry domácí 
rychle rozehráli na Jarolíma, ten 
posunul na Karbana a domácí 
vedli 1:0. Radost jim trvala jen 
7 minut, když po neméně po-
hledné akci srovnali Poustkou. 
Ve finiši měly šance oba celky. 
Nejdříve Bešík mířil mimo, 
pak Fišer prošel před branku, 
ale tam byl odzbrojen. Poslední 
šanci měl v nastaveném čase 

Gregor, který ale orazítkoval 
břevno.
n FK Duchcov – FK Dobromě-
řice 4:1 (1:1)

Dobroměřickým se poslední 
zápasy nedaří, ale v Duchcově 
začali aktivně. Už ve druhé mi-
nutě po rohovém kopu netrefil 
odkrytou branku Pšigrocký. 
Domácí ale přebrali rychle ini-
ciativu, Chochola dostal ideální 
přihrávku do běhu, nedokázal 
však vystřelit, v 8. minutě Berkův 
centr k zadní tyči sebral Sedláček 
před dotírajícími útočníky. Poté 
vystřelil nebezpečně naproti 
hostující Havelka, ze dvaceti 
metrů, ale minul. Po ztrátě míče 
na půlce se řítil do šance v 16.  
hostující Hendrych, Berko byl 
ale rychlejší a míč ukopl na roh. 
Na první branku si tak museli 
diváci počkat až do 25. minuty, 
kdy si pro faul do pokutového 
území došel zkušeně Holubička 
a sám penaltu proměnil. Hosté 

zvýšili aktivitu a první větší šan-
ci na vyrovnání nevyužil po rohu 
nepokrytý Menhart, když hlavou 
netrefil míč. O šest minut později 
se ale dočkali, Vosátka nedokázal 
dostatečně před šestnáctkou udr-
žet míč, který do branky dopra-
vil Sachar. Až do přestávky byly 
Dobroměřice herně lepší.

Průběh druhého poločasu 
ovlivnil rychlý gól domácích 
a poté dvě červené karty. Ve 48. 
minutě našel Rejfek Chocholu 
a ten pěkným lobem Sedláčka 
překonal. O deset minut si oba 
hráči vyměnili role a Rejfek 
s pomocí teče zvýšil. Aktivní 
Chochola měl největší podíl i na 
dalším gólu. Po hodině hry utekl 
po straně a přihrál před branku 
zcela volnému Gründlovi, který 
nemohl nedat. Pak se ale nechal 
zbytečně za zakopnutí míče 
vyloučit Chochola, osm minut 
na to šel ze hřiště po zajetí do 
soupeře i Holubička. 

V Kryrech se hrál pohledný fotbal, moře 
šancí, ale branek málo

OKRES LOUNY (jt) - Domoušice nesplnily roli mírného favorita 
a zbytečně přišly o možnost uhrát alespoň remízu. Dobroměřice 
stále trápí produktivita, ale i výkony zadních řad.

n Sokol Údlice-FK Postoloprty 
2:1 (2:0)

Postoloprtským se nepodařilo 
zachytit nástup domácích a dva-
krát inkasovali. Po změně stran 
pak už jen snižovali, ale vyrovnat 
se jim nepodařilo. V tabulce tak 
klesli na třetí místo o bod za spo-
řickou rezervu.
n Sokol Lenešice – 1.FC Spo-
řice B 1:3 (1:2)

Spořická rezerva se posunula 
vpřed právě díky domácímu pro-
padáku Lenešic, které tak jsou na 
předposledním místě tabulky.

n FK Blažim-SFK Meziboří 3:4 
(1:4)

Blažimští sice bojovali, ale tří-
brankovou ztrátu z první půle již 
stáhnout nedokázali. Po brankové 
přestřelce tak byli šťastnější hosté 
a Blažim je stále poslední.
n Sokol Tuchořice-Sokol Hor-
ní Jiřetín B 2:0 (1:0)

Domácí potvrdili roli favorita 
a zaslouženě si připsali tři body 
a drží tak sedmou příčku tabulky.
n FK Louny B-SK Černovice 
2:1 (1:1)

Lounská rezerva zabojovala 

a připsala si cennou výhru. Hosté 
začali zostra a z brejku se v 5. ujali 
vedení 0:1 brankou Dufka. Louny 
se oklepaly a brzo daly také bran-
ku, ale pro faul ji sudí neuznal.

Hosté dobře kombinovali a hro-
zili z brejků. Domácím pálili za 
středních vzdáleností a nebezpeč-
né měli standardky. Vyrovnání 
přišlo ve 41. Centr odvrátil Kocián 
jen ke Stránskému, který skóroval.

V 68. došlo k faulu těsně před 
domácím pokutovým územím, 
ale sudí byl jiného názoru a naří-
dil penaltu. Po protestech ocenil 
řečnické nadání brankaře Černo-
vic dvěma žlutými a poslal jej pod 

sprchu. Náhradní gólman neměl 
šanci a bylo 2:1. Síly na hřišti se 
vyrovnaly po vyloučení Kalivody 
za faul loktem, ale výsledek se již 
nezměnil. Louny jsou páté o bod 
za Černovicemi.
n SK Černčice-Slavoj Žatec B 
3:1 (1:0)

Domácí potřebují body jako 
sůl, a ty si také v plném počtu 
nakonec připsali. Skóre otevřel 
hlavou Šus. Ve druhém poločase 
z trestného kopu přidal druhou 
branku Kincl a poslední vstřelil 
Izera. Za Žatec snižoval z penalty 
na 3:1 Havelka. Černčice jsou 
jedenácté a Žatec devátý.

V Lounech se jiskřilo a červenalo, body jsou 
ale doma. Zabojovaly i Černčice

OKRES LOUNY (jt) - Ve stínu fotbalového derby proběhlo 9. kolo 
fotbalové 1.B třídy, které přineslo i několik zajímavých výsledků.

Ondřej Šedivý se pokusil překvapit lovosického brankaře 
zpoza jeho klece. Ale to se mu nepodařilo.

Slovan vytěžil ze dvou domácích utkání jen dva body
LOUNY (jt) - Hokejisty Slovanu čekala v rozmezí tří dnů dvě 
utkání. To páteční Slovan doslova prokoučoval a podlehl v dohrávce 
Bílině, v neděli pak udolal Lovosice až na nájezdy.

Žateckého Zdeňka Macháčka stíhá opora zadních lounských 
řad Ladislav Jamrich, záda mu jistí Marek Břečka.

Derby jak má být
Bojovné s nasazením a šancemi na obou stranách

ŽATEC/ŠTĚTÍ (jt) - Šlágrem bylo určitě 10 let očekávané derby 
Žatec-Louny, které diváky určitě nezklamalo. Blšany jako třetí náš 
celek získal body na úkor Štětí na jeho hřišti.

Hosté byli mnohem rychlejší 
a také důraznější. Z jejich rych-
lých akcí také padly obě branky, 
které je poslaly do vedení. V zá-
věru třetiny se nechal zbytečně 
vyloučit Ditrich. Do druhé části 
sice oba celky nastupovaly ve 
čtyřech, ale jakmile šli hosté do 
plných, vstřelili od modré třetí 
branku, což se později ukázalo 
jako rozhodující. Domácí hráli 
více jak minutu a půl přesilov-
ku 5 na 3, ale Mistoler netrefil 
odkrytou branku. Snížit se ale 
přeci jen podařilo zásluhou Gálla. 
Poslední třetinu se hrálo nahoru, 
dolů a domácí se dostávali častěji 
do šancí. Do konce zbývala 1:41 

min, Turza opustil domácí klec 
a Louny hrály power play. V dr-
tivém náporu se prosadil opět 
Gáll a snížil na 2:3. K druhé 
power play se odhodlali domácí 
půl minuty před koncem, ale 
srovnat se již nepovedlo, i když 
k brance bylo blízko. Louny tak 
jsou se 4 body šestnácté. O tom-
to víkendu přivítají v sobotu od 
13 hodin vedoucí tým Spectrum 
Praga a v neděli třetí tým tabulky 
Benders Ďáblice od 10:30 hod.

Sestava: Turza, Martin Svo-
boda, Kurucz, Zetka, Dlouhý, 
Derfler, Janeček, Gáll 2, Ditrich, 
Kožarský, Mistoler, Boublík, 
Drásta.

Akci Tomáše Mistolera dokázali obránci South Parku zastavit 
a nabíhající Gáll se k míčku nedostal.

Rozhodla nevýrazná 
první třetina

SHK Louny - South Park Cows 2:3 (0:2,1:1,1:0) 
LOUNY (jt) - Hokejbalisté Loun měli sice lepší začátek, ale střely 
zpoza modré brankaře hostí neohrozily a před brankou nebyl ni-
kdo, kdo by se postaral o dorážku.
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Basketbalisté vezou 
body z Roudnice

BK REAL Roudnice n/L „A“ - Sokol BK Louny „A“  
66 : 75 (11:25, 31:45, 48:63)
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