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S pokorou a úctou
a Dny evropského dědictví se
pokaždé moc těším. Nabídnou
to nejzajímavější, co na Lounsku
máme. Většinu památek už důvěrně znám, proto jsem letos zamířila
do lounského archivu. S jeho ředitelem Bohumírem Roedlem mne
totiž pojí společná láska k vesnicím.
Výstava nadchla. Žasla jsem,
nakolik slavnou mají některé vísky
historii. Řeknete si třeba Hořenec,
a v archivu k němu opatrují hned
dvě nádherné listiny. Řeknete Vrbno nad Lesy a z nejstarší dochované
knížky se na vás dívá skvostný obrázek Krista. Ani jsem netušila, kolik
krásného se dochovalo o Slavětínu,
Kozlech, Mnichovském Týnci, Ročovu či zaniklých Trhlavech… A co
potom městští giganti jako je Vroutek, Buškovice, Blšany?
S o to větší úctou teď budu procházet vesnicemi, když vím, jak slavná
historie kráčela přede mnou, a budu
našlapovat s o to větší pokorou.
Kroniky, listiny, pečeti. Co asi
zbude po nás? Pár cédéček s megabajty virtuálních obrázků.
Květa Tošnerová

Foto Jaroslav Tošner
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Archeolog Petr Holodňák ukazuje nejvzácnější střep, který se v břežanské pískovně našel.

Jedinečný archeologický objev v pískovně u Břežan
Největší neolitická stavba má základy o rozměru dnešního paneláku

ŽATEC (jt) – Unikátní objev učinili archeologové v pískovně poblíž
Břežan u Žatce. Po šetrném skrytí ornice se ukázaly kůlové jamky,
stopy po původním osídlení lokality. Archeologický průzkum zde
probíhá od roku 1996, ovšem to, co nyní na archeology čekalo, překvapilo i je samotné.
„Jedná se o pozůstatky osídlení jasně patrné kůlové jamky, které
ze střední doby bronzové, někdy ohraničují půdorys staveb a středz roku 1 550 před našim letopoč- ní řadu sloupů, která podepírala
tem. Na štěrkopískové ploše jsou střechu. Jedná se o šest až sedm
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staveb kůlové konstrukce, z nichž
největší má rozměr úctyhodných
40 x 8 metrů. Právě velikost staveb je naprosto ojedinělá nejen
na našem území, ale v celé střední
Evropě,“ říká vedoucí výzkumu,
archeolog žateckého muzea Petr
Holodňák.
(dokončení na str. 2)

Ředitel Městské policie Louny končí,
místostarosta se omlouvá

LOUNY (rud) – Na zářijovém zasedání městských zastupitelů starosta Jan Kerner shrnul případy trestních oznámení na členy Městské policie Louny.
„Z obrazového záznamu jsem se trestního oznámení, které podal
na vlastní oči přesvědčil, že měst- pan Fiala z Panenského Týnce
ský strážník, který vystoupil na mi- na mne v souvislosti s výběrovým
nulém zasedání městského zastu- řízením na právníka města vyšetpitelstva, nemluvil pravdu a uvedl řování probíhá a zatím nebyla zjišzastupitele v omyl. Jak známo, těna žádná pochybení z mé strany
trestní oznámení na ředitele měst- a podle mne ani neexistují. Dále
ské policie Zdeňka Valeše a jeho si myslím, že zatahování orgánů
bývalého zástupce Radka Příhodu činných v trestním řízení do radbyla zastavena. Co se týká třetího ničních šarvátek je zbytečné.“

„Koalice pro Louny je přesvědčena, že i místostarosta Pavel
Csonka, který trestní oznámení
inicioval, a spolu s ním ČSSD
by z případu měli vyvodit důsledky, přičemž omluvu považujeme
za to nejmenší,“ uvedl zastupitel Tomáš Chaloupek a směrem k místostarostovi Csonkovi
pronesl: „Každý rovný chlap by
z funkce odstoupil, pane místostarosto.“
(dokončení na str. 2)
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Foto Jaroslav Tošner

Vernerův mlýn přivítal podzimní hosty

Kateřina Veliká v Černčicích…V sobotu 17. září byla
v Galerii Emila Juliše v Černčicích zahájena výstava barvitých snových obrazů přední české surrealistky Kateřiny Piňosové (vlevo),
která byla v úvodních proslovech předních odborníků označena jako
Kateřina Veliká. Obrazy jsou inspirovány exotickými rostlinami,
zvláštními zvířaty a domorodými bájemi. Na výstavu, která je věnována manželce básníka a malíře Vladislava Zadrobílka (vpravo),
přišlo lidí tolik, že se ani do síně nevešli. Galerista P. R. Vejrážka
vzápětí všechny srdečně zval na zahradní posezení a tak jedli, pili,
povídali a měli spolu dobrou vůli do pozdních večerních hodin. (toš)

(dokončení ze str. 1)
„Během prázdnin jsem byl vyzván, abych vyvodil z případu osobní zodpovědnost, přičemž někteří
požadovali mé odstoupení z funkce
místostarosty,“ uvedl Pavel Csonka,
a dodal: „Chci uvést věci na pravou
míru. Rada města mne pověřila,
abych podezření z trestných činů
oznámila policii. Od počátku jsem
byl přesvědčen, že se Zdeněk Valeš
přečinu skutečně dopustil, státní
zástupkyně zrušení opřela pouze
o jeho výpověď, její zdůvodnění
nepovažuji za reálné. Nechal jsem
tedy věc přezkoumat krajským státním zástupcem, což je transparentní
a korektní postup. Výsledek by měl
být znám počátkem října. Nicméně
bych chtěl vyjádřit omluvu a lítost
všem, kteří se cítí být dotčeni. Přezkoumání nebylo podáno mnou
jako místostarostou, ale mnou jako
fyzickou osobu.“

Velkou radost z umístění na první
příčce měli hasiči ze Slavětína, kteří
díky svému výkonu poskočili v celkové tabulce letošního ročníku ligy
o čtyři místa. Domácí hasiči obsadili 8. místo, hasiči ze sousedních
Zeměch skončili jen o stupínek pod
nimi. Hasičky z Touchovic, díky
sobotnímu prvenství, jsou před posledním kolem závodů na krásném
4. místě celkového pořadí.
Organizátoři děkují všem sponzorům, kteří ke zdaru zápolení
přispěli.

Na okraji osídlení bylo objeveno
zasypané koryto tehdejšího potoka, zdroje vody. Stavby vznikaly
postupně, což je patrné z toho,
že se místy překrývají. Pozoruhodné je, že nejsou orientovány
jedním směrem a také na celém
nalezišti nebyly nalezeny žádné
kosterní pozůstatky, ani malých
zvířat,“ říká dr. Holodňák.
Nalezeny byly i zbytky osídlení
z pozdní doby kamenné, o čemž
podala svědectví nádherná kamenná sekyrka.
Lokalita je důkladně zdokumentována z nadhledu díky malému
vrtulníku, jehož pomocí byly objekty fotografovány z výšky 80 m.
Po provedení kompletní dokumentace bude lokalita odtěžena.
Petr Holodňák si dost slibuje
od dalšího postupu těžby k okraji
prostoru. Snímek z leteckého průzkumu naznačil pravděpodobný
obranný val.

Na závěr vstoupil Zdeněk Valeš
a oslovil přítomné: „Vážení přátelé
i nepřátelé. Informace o přezkoumání krajským státním zástupcem
je pro mne nová, ale nepřekvapuje
mne, neznáme přece pana Csonku
týden, je to jeho osobní útok proti
mně. Podáním trestního oznámení
jen vyvrcholily opakované útoky
na městskou polici. Po dohodě se
starostou jsem se rozhodl skončit
ve funkci ředitele městské policie
Louny k 15. lednu 2012. v současné
atmosféře, vyvolané místostarostou
Csonkou, nemohu dále městskou
policii vést, naše názory jsou zcela
rozdílné. Přeji městským zastupitelům, aby měli šťastnou ruku a zvolili
takového ředitele městské policie,
který uspokojí i tu skupinu, co uspořádala hon na mne a moji rodinu.“
O výsledcích přezkoumání případu krajským státním zástupcem
budeme čtenáře informovat.

Foto Jaroslav Tošner

Jedinečný archeologický
objev v pískovně u Břežan

(dokončení ze str.1)
Mohlo se jednat o významnou
stavbu celého sídliště. Nalézt osídlení z této doby je velmi obtížné,
dochovaly se zhruba dvě desítky,
na rozdíl od sídlišť z mladší doby
bronzové – knovízké kultury, kterých jsou stovky. Kromě půdorysů
staveb se podařilo odhalit technické stavby, jako skladiště na osivo,
pravděpodobné seníky a další menší stavby. Zřejmé je i místo původního ohniště. Pozůstatky dávných
obyvatel odvál čas a téměř vše
zničila zemědělská činnost. Kůlové
jamky jsou v základech staveb, tedy
pod úrovní tehdejší podlahy. Přesto
po prozkoumání zhruba 200 jamek
dvě vydaly cenné artefakty. „Jedná se o střepy původní keramiky,
pomocí nichž lze spolehlivě nález
datovat. Osídlení zde bylo pravděpodobně po dobu 200 - 250 let.
Odhadem zde žilo několik desítek
lidí, nejvýše však 50 lidí.

by měla vzniknout také expozice
o mlynářství ve světě a další, která přiblíží zapomenutá řemesla.
Ve mlýně, jehož vznik se datuje
do poloviny patnáctého století, se
totiž zachovalo na 4 000 předmětů
- nejrůznější nářadí i výrobky někdejších řemeslníků, zachovaná je
i podstatná část původní technologie. Veřejnosti je kulturní památka
přístupna prozatím jen po dohodě
s majitelkou, ale na otevření se již
pilně pracuje. Ve mlýně kromě naučných expozic vzniká informační
centrum pro turisty, uvažuje se nad
možností ochutnávky pečiva přímo
z tamní pekárny.

Ředitel Městské policie Louny
končí, místostarosta se omlouvá

Vyhráli slavětínští hasiči
a touchovické hasičky

JIMLÍN (rud) - V sobotu 17.
září proběhly na novém hasičském
hřišti v Jimlíně závody v požárním
sportu v rámci XV. ročníku Krušnohorské ligy. Závodů se zúčastnilo
15 družstev mužů a 7 družstev žen.
Hřiště vybudovali hasiči z vlastních prostředků a především díky
mnoha hodinám brigádnické práce,
za což jim starostka obce předala
dort ve tvaru nového hřiště s marcipánovými figurkami hasičů v akci.
V přestávce byla upravena dráha pro
ženy, neboť ty závodí na kratší trati.

BRLOH (toš) - V neděli 18. září
se ve Vernerově mlýně v Brlohu
za úporného deště uskutečnilo letošní Podzimní setkání. Přítomné
přivítala majitelka objektu Stanislava Šefčíková, která od brložského
obyvatele dr. Miloše Švestky obdržela pro svůj mlýn původní modrou
smaltovou ceduli s určením země
a okresu. Kulturní akce začalo
malým koncertem hudebnic Marie
Šestákové a Magdalény Tůmové.
Poté architekt Josef Dvorský
seznámil přítomné s postupem
rekonstrukce, ale již také s první expozicí dokumentující historii českého mlynářství. Postupně

Během pro větší naději…V sobotním dopoledni se vydalo
na čtyři sta účastníků na trať charitativní akce Běh naděje, který je
nástupcem běhu Terryho Foxe. Tradičním pořadatelem je Sokol Louny
a Základní škola J. A. Komenského, před jejíž budovou byl také start.
Na své vytyčené tratě se vydali i chodci, kteří svou procházku v mnoha případech spojili s prohlídkou památek v rámci Dne Evropského
dědictví. V 10 hodin vyběhla nejpočetnější skupina běžců a jako poslední vyrazili cyklisté. Všichni, kteří dorazili do cíle, dostali keramickou medaili, která je každá originálem. Výtěžek ze závodu, kterým je
startovné, bude věnován jako již tradičně na boj proti rakovině. (jt)
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n NA ZÁKLADĚ požehnání
obecně závazné vyhlášky města
Chrastavy Ústavním soudem,
která se zabývá provozem výherních videoterminálů, se
rozhodla i radnice v Lounech
na tuto situaci zareagovat a regulovat jejich provoz. Výherní
hrací přístroje budou od 1. října
moci být provozovány v době
od 20 do 6 hodin.
n NA 1,2 milionu korun vyjdou dohromady vícepráce při
zateplení polikliniky, ZŠ Jižní
a MŠ Alergo s pavilonem Stříbro zvláštní školy v Žatci. Peníze
na ně uvolnili radní. V případě
ZŠ Jižní např. půjdou peníze
navíc na doplnění oplechování
atiky, změnu barevného provedení oken, jejich otvírání a vyklápění a zvětšení šíře vnějších
parapetů. Všechny tři zakázky
na zateplení za zhruba 40 milionů korun získala stavební firma
Renstav, město na ně dostalo
dotace z operačního programu
Životní prostředí.
n JIŽ NĚKOLIK let postoloprtští dobrovolní hasiči usilovali o výstavbu nové garáže,
díky které by se zrychlily jednotlivé výjezdy. Letos se dočkali a v červnu byla výstavba
garáže zahájena. Stavbu vyhrála na základě výběrového
řízení firma KP servis Most,
s.r.o. za nabídkovou cenu 2,1
mil. Kč. Nová garáž byla hasičům předána na konci srpna, vzniknou v ní dvě místa
na nákladní auta, člun a další
požární techniku.
n V ŽATCI se připravuje 27.
podzimní výstava hub. Tamní
houbaři ji chystají na pátek 23.
a sobotu 24. září, konat se má
v hotelu Černý orel u autobusového nádraží. Členové žateckého houbařského spolku,
který má zhruba stovku členů,
loni pro výstavu v hotelu nashromáždili více než 160 druhů hub z různých lesů v okolí
města.
n V ROCE 2014 vyprší smlouva s dodavatelem tepla KA
Contracting ČR s.r.o., který dodává teplo do jižní části Loun.
Společnost zajišťuje vytápění
městského úřadu, domova
pro seniory, finančního úřadu,
soukromé nemocnice a polikliniky či okresní správy sociálního zabezpečení a dalších
míst. Problematiku vytápění
řeší radnice již několik měsíců.
Má připravenou variantu, že by
vytápění ve svých budovách řešila vybudováním vlastních samostatných kotelen, projektová
dokumentace je již hotova.

stručně z obcí

foto Simona Hejdová

stručně z měst

Loutkové představení na festivalu nadchlo zejména děti.

V Libyni se konal velký kulturní
svátek – festivalový den

LIBYNĚ (sih) - V Libyni u Lubence se v sobotu konal velký festivalový
den plný zábavy, divadla, hudby, ale i ponaučení. Vše mají na svědomí
manželé Jitka a Richard Kantovi, kteří se svým občanským sdružením
úspěšně zachraňují místní gotický kostel sv. Jiljí.
Druhý ročník libyňských oslav na- rodák a světový klarinetista Milan
bídl zábavné přednášky o střelném Řeřicha, moderátor televize Barranprachu nebo právu útrpném, loutko- dov Jiří Bláha a vynikající ukrajinský
vé představení, kejklíře, středověké bubeník, student hudební akademie
tržiště plné suvenýrů a laskomin. v Kyjevě, Oleg Sokolov, který vystuSvoje modely úspěšně předvedli poval s takovými hvězdami, jako jsou
nadšenci z modelářského kroužku Ruslana, Sting nebo Deep Purple.
ze Základní školy v Lubenci. Velký
Vyvrcholením dne byl večerní
úspěch sklidili šermíři, kteří do bitev koncert klasické hudby, ve kterém
aktivně zapojili diváky. V samotném se představila řada lubeneckých
kostele pak probíhala soutěž mla- hudebníků. Pořadatelé na plakátech
dých hudebníků O Libyňský pohár. slibovali pěkné počasí a pohodový
Devět mladých umělců se předsta- den, což se splnilo beze zbytku.
vilo ve hře na klavír, trubku, flétnu Nezbývá než opět smeknout před
a saxofon. A tříčlenná porota, jež manželi Kantovými a jejich obětasoutěžící hodnotila, byla opravdu vou dobrovolnickou prací, kterou
hvězdná. Zasedli v ní lubenecký záchraně památek věnují.

Klíšťata letos nakazila víc
lidí než v loňském roce

OKRES LOUNY (rtl) – Klíšťovou encefalitidou se v Ústeckém kraji do konce letošního srpna nakazilo víc lidí, než ve stejném období
loňského roku.
Letos hygienici zaznamenali přes tem nakažených klíšťat, častěji se
dvacet případů, loni to bylo jen dva- vyskytují v jižní polovině republiky.
náct a za celý rok 28. Další nemocní Nejhorší byl zatím rok 2006, kdy lépřitom letos ještě nejspíš přibudou kaři v Ústeckém kraji evidovali 65
během podzimu. Nejčastěji se na- onemocnění encefalitidou. V roce
kažená klíšťata vyskytují v okolí řek 2008 po kousnutí klíštětem zemřel
Labe a Ohře, loni nově i v Českém devětašedesátiletý muž z Loun,
středohoří. Ústecký kraj patří podle o rok dříve podlehl encefalitidě paúdajů Státního zdravotnického ústa- desátiletý muž v Masarykově nevu k oblastem s průměrným výsky- mocnici v Ústí nad Labem.

n ZASTUPITELSTVO
MĚSTYSE Panenský Týnec
na svém zasedání dne 5. září
vzalo na vědomí rezignaci Jiřího Strachoty na funkci starosty
i zastupitele městyse a schválilo do funkce starosty městyse
Petra Bártu.
n OBEC JIMLÍN řeší vlastnictví výklenkových kaplí,
křížů, pomníků a soch. Celkem jde o 14 objektů v Jimlíně a Zeměchách. „Nikdo se
o ně nestará a potřebují péči.
Majitel pozemku, na kterém
stojí, nemusí být totiž jejich
vlastníkem. Proto jsme se
rozhodli vydat výzvu formou
veřejné vyhlášky, aby se nám
vlastníci přihlásili,“ uvedla starostka Jana Mikovcová. Postup
je stejný jako u nalezené věci:
vlastníci mají půl roku na to,
aby se přihlásili a doložili vlastnictví. Po této době přejdou
do majetku obce.
n VE VRŠOVICÍCH se sběr
objemného a nebezpečného
odpadu uskuteční ve dnech
1., 2., 8. a 9. října vždy od 10
do 12 hodin ve dvoře obecního
úřadu.
n V LIBOŘICÍCH usilují
o výstavbu nového víceúčelového hřiště. Obec na jeho
zřízení chce získat dotaci.
V tomto duchu chce uzavřít smlouvu s firmou, která
o peníze pro Libořice požádá.
Kromě toho má zajistit administrativu, spojenou s vydáním stavebního povolení pro
nové hřiště. Na své poslední
schůzi to schválili tamní zastupitelé.
n V LÍŠŤANECH tamní zastupitelé na začátku září schválili úpravu rychlosti v obci pro
nákladní dopravu nad 3,5 t
na 30 km za hodinu. Zastupitelé obce také odhlasovali
zrušení autobusové čekárny
v ulici Brána.
n V SOBOTU 1. října bude
na Senkově v hostinci U kulatého stolu zahájen taneční
kurz, na který se, dle sdělení
organizátorů, mohou hlásit
především páry „od 15 let
až do smrti.“ Cena za osobu
v páru je 1 400 Kč a za osobu bez partnera 1 600 Kč,
v ceně je devět lekcí v čase
od 19 do 21:30 hodin, dvě
prodloužené s živou hudbou, na závěr bude uspořádán věneček. Zájemci se mohou hlásit u Radka Taraby
na tel. č. 725 061 111, nebo
na www.ukulatehostolu.cz.
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černá kronika
n Odnesl 25 selat
LOUNSKO - Do objektu vepřína
v obci poblíž Loun vnikl z pátku na sobotu dosud nezjištěný
pachatel. Přeštípl visací zámek
železných mříží a odcizil 25 selat, každé jedno o hmotnosti 20
kilogramů. Tím majiteli způsobil
škodu za 25 tisíc korun.
n Poliklinika bez střechy
LOUNY - V sobotu 10. září kdosi
v ulici Pod Nemocnicí na střeše
polikliniky odcizil 17 m krycích
měděných plechů, poškodil vedení hromosvodu a z neuzamčené provozovny vzduchotechniky
na střeše odcizil elektromotor
4kW. Celková škoda byla vyčíslena na 29 000 Kč.
n Krádež mobilu
ŽATEC - Neznámý pachatel
v době od 2. do 3. září na náměstí Svobody odcizil bez použití násilí z kabelky poškozené
pouzdro s mobilním telefonem
Nokia, občanský průkaz a platební kartu České spořitelny. Škoda
činí 3 977 Kč.
n Důkladně vykradená chata
SMOLNICE - V době od 11.
do 12. září neznámý pachatel
v chatové oblasti za obcí vypáčil
u zahradní chaty balkonové okno
a odcizil dva televizory, rádio
s CD přehrávačem, dvě laserové
tiskárny a náplně do nich a dále
nezjištěným předmětem vypáčil
železná dvířka od přístavku pod
balkónem, vnikl dovnitř, odkud
odcizil 2 PB lahve, travní sekačku
a elektrocentrálu. Celková škoda
byla vyčíslena na 78 000 Kč.
n Nedohlíželi na docházku
ŽATEC – V úterý 13. září rodiče převzali usnesení o zahájení
trestního stíhání pro trestný čin
ohrožení výchovy dítěte, kterého
se dopustili tím, že řádně nedohlíželi na školní docházku své
dcery v době od 10. března do 22.
června. Ta tak neomluveně zameškala v Základní škole v Žatci
celkem 72 vyučovacích hodin.

n Nenastoupila trest
LOUNSKO - Dne 9. září si podezřelá žena z Lounska ve věznici
v Litoměřicích převzala sdělení z
podezření ze spáchání trestného
činu maření výkonu úředního
rozhodnutí a vykázání, kterého se
dopustila tím, že se řádně nedostavila do výkonu trestu do věznice v Litoměřicích a to ani po opakované výzvě. Z tohoto důvodu
byla 8. srpna zadržena a předána
policisty do výkonu trestu. Hrozí
jí až tři roky odnětí svobody.
n Naletěl podvodníkovi
V době od 29. 8. do 13. 9. zveřejnil dosud neznámý pachatel
na internetovém serveru inzertních novin nabídku prodeje mobilního telefonu Samsung Galaxy
S2 za 6 500 Kč, kde uvedl e-mailový kontakt a číslo účtu. Na účet
poškozený převedl uvedenou
částku a odpověděl na inzerát.
Po znovuzhlédnutí inzerce poškozený zjistil, že doba inzerátu již
vypršela a žádný mobilní telefon
do současné doby neobdržel.
n Vloupání do chaty
VOLENICE - Dne 15. září byly
zahájeny úkony trestního řízení
trestné činy krádeže a porušování domovní svobody, kterých
se dopustil dosud neznámý
pachatel tím, že v době od 11.
do 15. září po vypáčení vstupních dveří u chaty v katastru
obce vnikl dovnitř, odkud odcizil
různé věci. Škoda byla vyčíslena
na 4 600 Kč.
n Celostátně hledaný zadržen
POSTOLOPRTY - Dne 15.
září zadrželi policisté celostátně
hledaného muže, který uprchl
z psychiatrické léčebny Horní
Beřkovice. Hledaný muž se svým
jednáním dopustil trestného činu
maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání.
Jaromíra Střelcová,
Policie ČR Louny
Tomáš Krupička, Policie ČR Louny
Miloslav Malý, MP Louny

Poraněná sova…Minulé

pondělí dopoledne byl u Ročova nalezen kalous ušatý, poraněný na křídle. Pracovníci záchranné stanice Falco se domluvili, aby zvíře bylo nálezcem převezeno
na Městskou policii Louny. Následný den si ptáka na policii vyzvedl
pracovník stanice.
(Miloslav Malý, MP Louny)

Agresívní Romové se
prali na „Tyršáku“

LOUNY (mm) – Ve středu 14. září o půl desáté večer bylo na linku
156 oznámeno od několika občanů, že na Tyršově náměstí je skupinka osob zjevně romské národnosti, která se hádá a hlasitě křičí.
Strážníci se snažili osoby uklid- vyzván, aby zanechal protiprávního
nit a vyzvali je, aby se rozešli, jednání, což neuposlechl a naopak
což výtržníci po chvíli uposlechli. začal slovně urážet strážníky a jedHlídka provedla následně kontrolu noho fyzicky napadl. Ihned bylo
i sousedních ulic. O deset minut použito donucovacích prostředků,
později strážník, obsluhující ka- hmatů a chvatů a útočníkovi byla
merový systém, hlídku informo- na zemi nasazena služební pouval, že se osoby vrátily a dochází ta. Jednalo se o 25-letého muže
mezi nimi k fyzickému napadání. z Loun. Byl naložen do služebního
Hlídka, která se vrátila, se opět vozidla a předveden na PČR pro
snažila situaci uklidnit. Na místo podezření ze spáchání trestného
byla vyslána další hlídka strážníků. činu – fyzického napadení úřední
Nejvíce křičící zjevně opilý muž, osoby. Poté se na Tyršové náměstí
který do ostatních osob strkal, byl rozhostil klid.

Pohřešovaný byl naposledy
spatřen ve Břvanech

LOUNY (pčr) - Policie ČR pátrá po pohřešovaném Jaroslavu Mísařovi,
narozeném 30. 6. 1934. Pohřešovaný byl naposledy spatřen v pátek
2. září v 10 hodin ve Břvanech cestou směrem k vlakovému nádraží,
odkud pravidelně odjížděl do Loun.
Zda vlakem skutečně odjel, se zjisInformace k pohřešovanému
tit nepodařilo. Muž je 170 – 175 cm oznamte, prosím, na kterékovysoký, střední postavy, kulatého liv oddělení PČR, na linku 158
obličeje, šedých krátkých vlasů s čel- nebo přímo PČR ÚO Louny, tel.:
ní pleší a má znatelně předkloněné 974 437 336, 974 437 102, fax:
ZBRAŠÍN (pčr) – Ve středu 14. září si obviněný muž z Lounska pře- ohnuté držení těla. Na sobě měl plá- 974 437 906. Policie ČR občanům
vzal usnesení o zahájení trestního stíhání pro trestné činy usmrcení
těné oblečení modré barvy.
děkuje za spolupráci.
z nedbalosti a ohrožení pod vlivem návykové látky
Trestných činů se dopustil tím, kladním automobilem. Přejetý
že dne 27. srpna v 19 hodin muž na místě nehody zemřel.
ve Zbrašíně na návsi na křižo- U obviněného řidiče byla provevatce jako řidič nákladního au- dena opakovaná dechová zkouška LOUNSKO (stř) - V pátek odpoledne se přihodil 51-letému muži
tomobilu Praga V3S bez platné na alkohol, kdy mu byla naměřena z Lounska těžký pracovní úraz.
Na poli, v katastru obce poblíž ruku do jejího bubnu. Končetinu
technické prohlídky couval kolem hodnota 1,19 promile alkoholu
ostrůvku s kapličkou. Přitom se v dechu. Technická závada jako Loun, vypomáhal soukromému stroj úplně rozdrtil a amputoval pod
nepřesvědčil, zda za nákladním příčina dopravní nehody nebyla zemědělci při sekání kukuřičného loktem. Zraněný byl letecky přepravozidlem není žádná překážka na místě zjištěna. Za tento trestný pole. Neodbornou manipulací nasa- ven do nemocnice, kde byl operoa přejel poškozeného, který v té čin pachateli hrozí až tříletý trest zoval řetízek na rozetu samojízdné ván. Případem se zabývají lounští
době byl s jízdním kolem za ná- odnětí svobody.
sklízecí řezačky a přitom strčil levou kriminalisté.

Řidič ze Zbrašína již obviněn

Řezačka amputovala ruku
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V Žatci se uskutečnil druhý
ročník konference Poohří

telů, Historická evidence drobných
sakrálních památek Podbořanska,
Žatecka a Lounska, Malby v Dobroměřicích, Radonicích a Slavětíně
jako doklad dějin památkové péče,
Archeologické zjištění o objektu renesanční sladovny v Žatci, Louny
v komunikaci s panovníkem a jeho
úředníky v době předhusitské či
příspěvek k recesistickému žateckému spolku Schlaraffia Saazia – říši
chmele a humoru.

ŽATEC (red) - Občanské sdružení Poohří ve spolupráci s žateckým
muzeem K. A. Polánka připravilo v reprezentativních prostorách
Křížovy vily druhý ročník historické konference, tentokrát s názvem Památky – společnost. Akce
se uskutečnila při příležitosti 50.
výročí prohlášení Žatce městskou
památkovou rezervací. Během
dvoudenního zasedání zaznělo přes
dvě desítky zajímavých příspěvků,
které pojednávaly o našem regionu.
Přednášející byli pracovníci muzeí,
archivů, památkové péče a zastoupeni byli i lektoři z FF UK či ČVUT.
Ze zajímavých příspěvků jmenujme například přednášky Historické
pozadí prohlášení Žatce městskou
památkovou rezervací, Přeměna
Loun ve 20. století ve světle dobových fotografií, Princip kontinuace
a dilatace v děkanském kostele Nanebevzetí Panny Marie v Žatci, Příspěvek k fenoménu žateckých kos-

Nová taneční škola v Lounech

LOUNY (red) – Prvního září se konal zápis nově otevřené taneční
školy v Lounech. Sídlí v Národním domě na Husově ulici (bývalé
kino Oko). Původně uskupení tanečníků, kteří se zabývají pouličním
tancem (hip hop, break dance, house dance, funky atd.), působilo
pět let pod tanečním klubem Luna Louny jako Hypnotic Dance.
Dnes fungují samostatně jako taneční škola HD zLouni.
Taneční škola je určena široké „Rádi vás uvidíme na jakémkoveřejnosti, tedy nejen pro děti liv z tréninků (pondělí a středa
a mládež, ale také pro dospělé. od 16:45 h, úterý a čtvrtek od 17
Těm, kterým již bylo šest a více, h). Přijít může opravdu kdokoliv
se mohli přijít zapsat a zkusit, a kdykoliv. Nově také otevíráme
jak se v Lounech tancuje stre- kurz - kondiční street dance pro
et dance. Ti, kteří zápis nestihli, dospělé. Tento kurz je určen pro
však na příští rok čekat nemusí. všechny dospělé, kteří mají rádi
pohyb, spojený s tancem. Půjde
o hodinu plnou taneční zábavy,
jednoduchých krokových variací
V kategorii neobvyklých piv, v níž včetně zahřívací fáze a závěrečsoutěžilo sedm vzorků, zvítězilo ného protažení. Jednotlivé hodiny
Dožínkové pšeničné od Heineke- na sebe nebudou navazovat a není
nu a bezlepkové pivo Celia, které nutná žádná registrace. Postačí
vyrábí Žatecký pivovar. Přes vý- pouze 50 Kč, pohodlné oblečení,
razné rozšíření speciálních piv je obuv a dobrá nálada. Začíná se
nejoblíbenějším pivem u nás spod- od 18. září od 18 hodin,“ říká Luně kvašený ležák českého typu; káš Fric, vedoucí a jednatel školy.
na celkové spotřebě se podílí více Více na tel.: 777 262 808 nebo nanež 99 procenty.
vštivte www.hdzlouni.estranky.cz.

Žatecké pivo si připsalo další ocenění

ŽATEC (rtl) – Ve třetím ročníku
soutěže speciálních a neobvyklých
piv, který se konal minulý týden při
gastronomickém festivalu Znojemský hrozen 2011, bodovaly pivovary Heineken, Svijany a Žatecký
pivovar. Nejpočetněji zastoupenou
kategorií byla světlá speciální piva,
kam pivovary přihlásily třináct
vzorků, vítězem se stal Březňák.

PRAVIDELNÁ INFORMAČNÍ RUBRIKA LOUNSKÉ RADNICE

Kulturní a vzpomínkové
akce ve městě Louny
Koncert Corut di Paularo
Vrchlického divadlo ve spolupráci
s městem Louny organizují koncert
italského pěveckého souboru
Termín: sobota 24.09.2011
Čas: začátek 19:00 hod.
Místo konání: Vrchlického divadlo
Louny
Vstupné: 50 Kč/dospělí,
25 Kč/senioři, mládež

Vypouštění nebeských luceren
Komise cestovního ruchu a Letního
lounského vábení rozhodla o náhradním termínu programu vypouštění
nebeských luceren, který byl kvůli
nepříznivému počasí zrušen v době
konání Letního lounského vábení
2011.

Termín: středa 28.09.2011
Čas: 21:00 hod.
Místo konání: tradiční místo v nové
části parku T. G. Masaryka –
Kamenný Les.
Prodej luceren od 20:15 h.

Termín: neděle 16.10.2011
Čas: 17:00 hod.
Místo konání: pomník na Mělcích
v Lounech

Vzpomínkový akt na památku
padlých parašutistů na Mělcích
Věnováno památce výsadkářů vyslaných ze sovětského svazu a padlých
dne 17. října 1944 v boji s německými fašisty– V. Morgunovová,
V. Jastremski, M. Kosenkov
Cílovým místem seskoku bylo původně okolí Šumavy, ale po napadení
letadla německým dělostřelectvem
byli parašutisté donuceni k seskoku
blízko Loun. Tři z nich bohužel zaplatili cenu nejvyšší.

Halloween
Kiwanis klub Luna Louny opět pořádá Halloween party pro děti. Jedná
se o další ročník této zábavné akce,
kdy se v jeden čas na jednom místě
sejdou čarodějnice, strašidla, bubáci
a jiné strašidelné bytosti.
Termín: neděle 30.10.2011
Čas: 16:00 hod.
Sraz: před Základní školou
J. A. Komenského

Den vzniku samostatného československého státu
Vedení lounské radnice si připomene
Den vzniku samostatného československého státu a konec 1. světové
války položením věnců u hrobů obětí
této války.
Termín: čtvrtek 27.10.2011
Čas a místo konání:
14:00 hod. u hrobu vojínů padlých
za 1. sv. války na hlavním hřbitově
v Lounech
14:15 hod. u pamětní desky obětem
1. světové války u kapličky v Brloze
14:30 hod. u památníku padlým hrdinům 1. světové války v Nečichách

Průvod masek vyjde v 16.30 hod. Pro
návštěvníky jsou připraveny soutěže,
písničky, dobroty pro děti i dospělé
a na závěr ohňostroj.
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Stránka, kterou si píšete sami, aneb Vaše dopisy a reakce
Výtěžek z Dobrodění letos rekordní

V

e čtvrtek 25. srpna členové o.
s. Dobroděj předali symbolický šek na výtěžek akce Dobrodění
2011 zástupcům Kolpingovy rodiny Smečno. Sdružení sídlí ve smečenském Domě rodin a zabývá se
podporou rodin, které pečují o děti,
postižené spinální muskulární atrofií (SMA). Z výtěžku 5. ročníku
Dobrodění, který dosáhl rekordních
58 084 korun, pořídilo tři speciální
vozíky. Děti se SMA mívají potíže

O

s pohybem, vozíky lze používat buď
jako kočárky i pro větší děti, nebo
jako přívěsy za kola pro krátké vyjížďky. Dobrodění 2011 se konalo
v lounské Stromovce 18. června
za podpory řady místních partnerů a občanů města Louny a okolí.
Předání šeku se za Dobroděj zúčastnili Jakub Dolejš, Ivana Hluštíková
a Antonín Hluštík.
Adéla Janečková,
o. s. Dobroděj

Děkuji strážníkům za pomoc

mlouvám se správě lounského
hřbitova, že jsem přehlédla
zářijové zkrácení provozní doby
lounského hřbitova a zůstala tam
uzavřena. Na mé volání o pomoc
u hlavních vrat zareagovala rodina
z Loun (jméno mi neřekli) a přivolala městskou policii, která zajistila
otevření hřbitova.
Děkuji neznámé rodině z Loun,
strážníkům městské policie a ostat-

gymnaestrády byla městská a příměstská železniční doprava zdarma.
Perfektní organizaci gymnaestrády
zajišťovalo asi 4 400 dobrovolníků.
Nedělní slavnostní zahájení gymnaestrády na olympijském stadionu
Pontaise si nic nezadalo se zahajovacím ceremoniálem olympijských
her. Chyběl snad jen ten bájný
olympijský oheň. Po gymnastických
a tanečních vystoupeních na ploše
stadionu a uvítacích projevech vyvrcholil program několikanásobným
přeletem šesti stíhaček švýcarské armády v různých formacích a úchvatnou bubenickou show švýcarské
národní gardy.
Od pondělního rána se naplno
rozběhla pódiová vystoupení na devíti scénách ve výstavním areálu
Beaulieu a zkoušky hromadných
skladeb na stadionu Pontaise.
Po celý týden pak navíc na třech
scénách na náměstích v centru města předváděli gymnasté své umění. Každý večer probíhaly ve dvou

hokejových halách národní večery.
Naše velké chvíle přišly v úterý
a ve čtvrtek, kdy jsme předvedli
skladbu Kontrasty na ploše olympijského stadionu a určitě jsme se
v bloku dalších dvanácti velkých
hromadných skladeb neztratili.
Naše cvičení mělo jednu z nejzajímavějších choreografií s řadou
změn v postavení cvičenců a bylo
odměněno velkým potleskem.
Gymnaestrádu završila čtyři dvouhodinová exhibiční vystoupení FIG
Gala v hale v Malley a závěrečný
ceremoniál na stadionu Pontaise.
Zde švýcarští organizátoři předali
pomyslný štafetový kolík dalšímu
pořadateli – finským Helsinkám
2015 – tentokrát pod heslem „Rozpohybuj svět“.
Účast na gymnaestrádě nám
přinesla nezapomenutelné zážitky
a emoce, které lze slovy těžko vyjádřit. Ať žijí Helsinky 2015!
Kateřina Pacltová,
Hřivice

Mladí hasiči z Cítolib reprezentovali Louny

ním, kteří se podíleli na mém osvobození. Je mi líto, že jsem jim přidělala starosti.
Ověřila jsem si, že lidé nejsou
lhostejní a že se v nesnázích mohu
s důvěrou obrátit o pomoc na městskou policii. Moc děkuji strážníkům Městské policie Louny, kteří
v ten den konali službu a dovezli
mne domů.
Libuše Šplíchalová, Louny

14. Světová Gymnaestráda - Lausanne 2011

O

V

e švýcarském městě Lausanne
u Ženevského jezera se o prázdninách konala 14. světová gymnaestráda, jíž se zúčastnila i téměř
tisícičlenná výprava z České republiky, která zahrnovala i nás, sokoly.
Sedm účastníků ze Sladkovského
župy nacvičovalo po celý rok s ostatními hromadnou sletovou skladbu
Kontrasty (Jitka Benešová, Eva Fialková, Kateřina Pacltová, Jaroslava Sádovská, Věra Uhrová, Tomáš
Kučera a Josef Paclt).

víkendu 9. až 11. září re- technické prostředky, přepravovala
prezentovala město Louny se voda v kuželech, prolézala se
na Mezinárodní soutěži mladých pavoučí síť, prostrkoval se míček
hasičů Euroregionu Krušnohoří hadicí, shazovaly se kuželky hadicí,
dvě pětičlenná družstva mladých splétaly se hadice do copu a dělal
hasičů z SDH Cítoliby. Tento rok se požární útok. Celkově se soutěse soutěž uskutečnila na německé že zúčastnilo 15 družstev z okresů
straně ve městě Sayda. Soutěžilo se Euroregionu Krušnohoří. Družstvo
v tradičních a netradičních dvanácti Cítoliby A se umístilo na krásném
sportovně - hasičských disciplínách: 6. místě a Cítoliby B na 9. místě.
stavěla se stěna z pivních beden, Děkujeme všem zúčastněným mlastříkalo se džberovými stříkačkami, dým hasičům a paní překladatelce
Gymnaestráda je nesoutěžní se- pádlovalo se na nafukovacím člunu, Vlaďce Chramostové za doprovod.
Veronika Šnicerová
tkání sportovců z celého světa v ka- volalo se na tísňovou linku 112, stáa Vít Varmuža, SDH Cítoliby
tegorii „gymnastika pro všechny“, čely se savice do kruhu, určovaly se
pořádané každé čtyři roky mezináNově otevřená rehabilitační třída
rodní gymnastickou federací – FIG.
peciální základní škola Louny a pomohli připravit dětem pěkné
Setkávají se na ní sportovci různého
přivítala 1. září do nově otevřené prostředí a hlavně jim umožnili
věku, i hendikepovaní, aby se poděrehabilitační třídy sedm nových žáč- navštěvovat školu v místě bydliště
lili o radost z pohybu.
ků. Děti se budou vzdělávat podle bez nutnosti dojíždění.
V době gymnaestrády vzrostl poZvláštní poděkování patří firmě
ŠVP - „Škola pro život“ – vzděláčet obyvatel města o více než 20 000
vání žáků s těžkým mentálním po- Linet spol. s r.o. Slaný, paní M. Fůsportovců z 56 zemí. Jednotlivé
stižením a souběžným postižením sové, paní M. Trhlíkové za podporu
národní výpravy byly ubytovány
a aktivní spolupráci.
více vadami.
ve školách. Pro veškeré účastníky
Taťána Radimská, Louny
Děkujeme všem, kteří přispěli

S
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obce našeho okresu po dvaceti letech

n Hlubany

A

rchivář Bohumír Roedl mne poučil, že úplně nejstarší vesnice mají v názvu koncovku -any nebo -ice. Takže Hlubany patří
k nejstarším. Dochovala se tu vodní tvrz, též německý pomník obětem války v podobě meče, kaplička a Jan Nepomucký z červeného
pískovce s bohatě zdobeným fundamentem. U okálů na sloupu se
rozpadá Nejsvětější trojice, na hřbitově stával bezhlavý Florián. Ale
to jsou sochy, vzhůru za živými lidmi!
Je sobotní dopoledne 17. září. že na vodním toku kdysi stály čtyři
Jako první proti mně sviští sviž- mlýny. Nástěnka fotbalového kluný důchodce na kole. Procházím bu sice zeje prázdnotou, ale jinak
obec, která je vlastně podbořan- všechna čest, hřiště mají Hlubanští
ským předměstím. Z jedné strany vzorně udržované.
končí Podbořany, z druhé začínají
Vracím se a vzpomínám, jak jsem
Hlubany. Obcí prochází zelená tu- tu roku 1992 zastihla starého dělníristická značka do Krásného Dvora ka z kafilérky. Líčil, jaká to bývala
nebo do Kryr a Petrohradu. Obhlí- dřina a jak mu to ani nepřišlo, když
žím nové domky, co tu odposledka usedl na mrtvou krávu a s chutí se
vyrostly, i čtvercatou náves se zra- pustil do svačiny. Jeho baráček je
jícími máslovkami, pumpou, Ne- vzorně opraven, s nízkým trávníčpomukem, kaplí, zvláštní borovicí, kem, vzpomínku převálcoval čas
autobusovou zastávkou a kontejne- a noví nájemníci.
ry na separovaný odpad.
Jdu směrem na Buškovice a poJdu až k vodní tvrzi. Na okrese tkávám čtyřicátníka Romana Krummáme dvě – majestátní Toužetín la. Navštívil rodiče, bydlí jen o pár
a menší perfektně opravené Hlu- domů dále. „Jsem zdejší rodák. Líbí
bany. Snad možná by bylo lepší se mi tu. Bude to tu ještě hezčí, až
kameny tvrze jen vyspárovat, takto město zahrne výkopy po zaváděs bělostnou omítkou a červenou ní plynu k těm novým barákům.
střechou působí památka na laika Většinu toho, co je tady hezký, si
jako sídlo novodobého zbohatlíka. udělali lidi sami. Město na nás
Vedle je podobný objekt, ale v ma- nemá peníze,“ želí Roman Kruml,
lém, s WC a skladem dřeva. Za tvrzí povoláním řidič – strojník. Dneska
dva pánové prozaicky opékají tvora je před ním příjemná akce, rodina
v alobalu. „Jsem tu, abych ogriloval jede do Tisu u Blatna slavit padeprase. Na tvrzi se slaví padesátiny, sátiny jeho bratra.
lidi přijdou odpoledne,“ sděluje
Míjím plechového placatého Krisstarší pán, vyučený řezník, který tapána. Po polní cestě kráčí pohledzakrajuje chleba, pokládá kolečky ný mladík s černým psem bojového

Zámečník a muzikant Václav Hajný právě opravuje sklep.

herkulese a zapíjí energetickým
nápojem. Mladík s nádhernými vlasy hodnými středověkého rytíře se
sluní na dřevě v přívěsném vozíku,
oba jsou z Kadaně.
Jdu na samý konec vsi, kde při
silnici stojí řada domů, ale kromě
kočky a několika psů nikde živáčka.
Podél statků paní Svěrákové mířím
na hřiště a prohlížím rákosové porosty kolem Doláneckého potoka.
Před dvaceti lety mi pamětník sdělil,

plemene bandog. Mám tu čest s Jiřím Babkou z Plzně, personálním
manažerem firmy Edimax. „V Hlubanech jsem přes týden, mám tu
podnikové bydlení. O víkendu zpravidla jedu domů, dneska jsem výjimečně zůstal. Je tu klid,“ oceňuje
manažer, který dnes podnikne se
čtyřnohým společníkem Taysonem
celodenní procházku do zámeckého
parku v Krásném Dvoře.
Mířím k novým domkům. V prv-

Manželé Krumlovi bydlí už měsíc v novém domě a libují si.

ním si dopřávají gáblík tři věkovití
dělníci. „Byla tu levná parcela,“
říká majitel stavby Tomáš Vavřinec, zedník z Loun, který tu chce
žít se svou rodinou.
Staví zde i Lukáš Kamír z Podbořan, o slavných počedělických
jmenovcích nemá ani tušení. Sedí
na prahu budoucího rodinného
domu s kamarádem z Mostu. „Zrovna stavíme koupelnu. Nejradši bychom byli hotoví ještě letos a dali
ten domeček rodině k Ježíšku,“ říká
pan Kamír.
Pro jeho souseda Vladislava
Krumla je oslava letošních Vánoc
v novém realitou. Jeho dům už se
skvěje v plné parádě. „Už měsíc bydlíme,“ říká jeho manželka. Manželé
v Hlubanech žijí dvaadvacet roků
a ještě nedávno bydleli v podnikovém okále, který však převzal
restituent z Prahy. „Postupně zařizujeme zahradu. Bude tam pergola,
kytičky, bazén, zahradní posezení.
Pak pozveme kamarády na grilování a na plastový pivo,“ plánují
Krumlovi. U domu se zdržuje krásný
hnědočerný pes bígl. „Buď ho někdo
vyhodil, nebo se zaběhl. Dáváme
mu žrát a on, chudák, jenom tak
leží, někoho vyhlíží a strašně smutně kouká.“
U řadových domků, opřen o červeného saaba, pokuřuje vousatý
pán, který je na návštěvě u tchyně.
„Hlavně mě nejmenujte a nefoťte,
hledá mě efbíaj,“ culí se.
Raději tedy přeběhnu ulici za Jiřím Čadkem, který hlídá smečku
mrňousů – Romana, Míru a Pepíka. „Tady? Pohoda, klídek, lepší
než ve městě. Jen jsem teď bez práce. Co budu dneska dělat? Možná
ještě napustím dětem bazén, nebo
půjdem s klukama na hřiště kopat
balón.“
U dalšího stavení míjím liazku
s připevněnými plyšáky. Přicházím
ke krásné vilce s udržovanou zahradou, kde jsem dopoledne na střeše
u komína viděla chlapce a staršího

pána. Ten se publicitě vehementně
brání, smím však napsat, že je tu
šťastný, neboť má nyní dobré sousedy, a že dneska s vnukem spárovali komín.
V boční ulici stojí traktůrek s přívěsem, naplněným odřezky. Dřevo
skládá Milan Malý, původem z Valče. „Město by se o Hlubany mohlo
víc starat. Tři roky čekáme na nové
chodníky,“ zvažuje pan Malý.
Obhlížím místní fešácké okály
a vydávám se polní cestou za zahradami k Podbořanům. U poslední zahrady přemisťuje na kolečku
zeminu Václav Hajný. „Opravuju
sklep, do kterýho zatejkalo“ povídá
hlubanský rodák, povoláním zámečník, který pracuje v podniku VAPO.
„Narodil jsem se tu a těžko bych
si zvykal jinde.“ Potěšilo mne, že
mám před sebou muzikanta. Hraje
na bicí ve vroutecké kapele Bonus.
Nejvíc ho mrzí, že je v Hlubanech
zavřená hospoda, že se lidi nemají
kde scházet.
Útlá cestička mne vede až na hřbitov, kde kope hrob Josef Řehák
z Klášterce. Figura jak z Hamleta. Pohřbívání do země je vzácné.
„Hrob musí být minimálně 150 cm
hluboký, ale kdybych narazil na nějaké pozůstatky, končím. To se musí
žádat o exhumaci,“ vysvětluje muž
a pilně vyhazuje zeminu.
Po hřbitovní zdi se prochází dospívající kluk ve žlutém tričku a trhá
plevel. „Poslala mne mamka, aby
se plevel nevysemenil na zahradu.“
Vladimír Janda je gymnazista z Podbořan a do Hluban se přistěhoval
z Kryr. Říká, že nejvíc mu jdou
jazyky. Je pořádný, náruče plevele
pečlivě ukládá do odpadové nádoby.
Cestou zpátky do Podbořan se
musím smát. Onen čiperný děd
na bicyklu, kterého jsem potkala
na samém začátku, se právě vrací
domů. Patrně zatušil, že vzduch
je čist a Hlubany novinářů prosty.
(Příště: Hnojnice)
Píše a fotí Květa Tošnerová
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Nejen vzhůru
do věží...
V

sobotu 17. září proběhly Dny evropského
kulturního dědictví v Lounech. Zpřístupněn byl archiv, březenský skanzen, lounské
muzeum, četné kulturní památky a běžně
nepřístupné objekty ve městě a okolí, např.
kostel 14 svatých pomocníků.
Speciální autobus byl vypraven pro ty, kteří
se chtěli pokochat skvostně opraveným zámkem Nový Hrad, vybaveným novým mobiliářem. V zámecké kapli se konají svatební obřady
a v křídle zámku je hostům nově k dispozici
stylovými pokoji vybavený penzion. Kdo chtěl,
zhlédl půvabnou barokní Barbořinou zahrádku
nebo se podíval na zámeckou věž. Kdo zvolil
výstup na vodárenskou věž, ochoz chrámu sv.
Mikuláše a přidal k tomu výstup na jimlínskou
hradní věž, vystoupal, dle našeho počítání, úctyhodných 530 schodů.
Jen fyzicky zdatní si však nenechali ujít výstup
na věž lounské vodárny, přičemž poslední úsek
vedl kolmým úzkým, sedm metrů vysokým tubusem po kovovém žebříku až na vrchol věže. Odměnou jim byl daleký rozhled a zasvěcený výklad.
Toho se dočkali návštěvníci sokolovny
od vzdělavatelky TJ Sokol Louny Hany Benešové, odpoledne též četní zájemci o procházku po lounských kostelích prostřednictvím
Mgr. Jaroslava Havrlanta.
Zajímavý výklad dr. Bohumíra Roedla provázel výstavu archiválií, dokumentujících slavnou historii četných obcí na Lounsku, která se
odehrávala v Daliborce - ve Státním okresním
archivu v Lounech. Lidé se zájmem listovali ilustrovanými kronikami, prohlíželi dobové rytiny,
např. jak kdysi vypadala tvrz v Divicích nebo
zámek v Libořicích. Obdivovali bohatě zdobené kancionály, různá rozhodnutí panovníků,
opatřena pečetěmi, nebo vzácnou listinu, jež se
týká neohroženého bojovníka Jakoubka z Vřesovic a která roku 1992 zázračně připutovala
do lounského archivu z USA. Líbila se i darovací listina, v níž Kateřina z Kystry oznamuje
svým poddaným v Hořenci, že jim zakoupila
pánev na vaření piva, což šlechtici stvrdili svými pečetěmi.
Počasí akci přálo a zájem, zvláště o objekty
veřejnosti běžně nepřístupné, byl značný.
Josef Žmolil

21. září 2011
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Začali jsme chytrou houbu Pythium oligandrum
zkoumat a přišli na fantastické věci
Z

Obrázky ze života podnikatele Radima Klimeše, který podniká v Černčicích

foto archiv Bard

287 firem, které letos usilovaly o titul Firma roku, se do finále
mezi nejlepší dostala firma Bio Agens Research and Development
- BARD z Černčic u Loun, která se zabývá výrobou preparátů houby
Pythium oligandrum. Jednatele firmy, Radima Klimeše, se ptáme:
n Co pro vás umístění ve finále fungicid dodáván do mnoha zemí.
znamená?
Souběžně se ve firmě Biopreparáty
Umístění nás potěšilo, už proto, vyčlenila skupina, která zkoumala
že na trh přinášíme konkrétní po vliv mikroorganismů na lidi a zví
moc lidem, možnost udělat jejich řata a z této skupiny před čtyřmi
život komfortnějším.
lety vznikla naše firma s dlouhým
n C o v á s p ř i v e d l o p r á v ě názvem: Bio Agens Research and
na Lounsko?
Development – BARD, s.r.o.
Důvody ryze pragmatické. Byd
Na konci roku 2010 jsme získali
líme s kolegou v Praze - Západ, patent na použití Pythium oligan
tak jsme logicky hledali pro výrobu drum pro lidi a zvířata, od letoška
prostory, kam by se dalo snadno jsme začali intenzivněji výrobky
dojet, aniž bychom museli přes Pra dodávat. V lékárnách zatím figurují Chytrá houba Pythium oligandrum napadá a likviduje vlákno plísně.
hu. A tak jsme objevili nevyužitou jako kosmetické přípravky, ale usi pot, ale určité baktérie v symbióze na plísně. Lidský organismus jako
budovu bývalé školy v Černčicích lujeme o uznání preparátu ve zdra s plísněmi, které následně při po takový pro něj nepředstavuje přiro
u Loun. Plno lidí z Lounska jezdí votnictví. Jsou k dostání v Čechách cení produkují zápach. Využíváme zené prostředí. Při vyšších teplotách
za prací do Prahy, tak proč bychom a na Slovensku, nyní pronikáme její přímý parazitismus na plísně se nemnoží a už teplota nad 37
my nemohli jezdit za prací z Prahy do Polska, Německa, pokoušíme a kvasinky. Chytrá houba vytváří stupňů Celsia ji likviduje.
do Černčic?
se o USA.
enzymy, které jsou pro růst bak
n Jaké máte plány do budoucn Zatím to ve škole na výrobu
n Jak se vůbec přišlo na to, že terií nepříznivé. Vybrané enzymy na?
moc nevypadá. Stavba je rozesta- Pythium oligandrum může být navíc dokáží potlačovat, a příznivě
Vedle výroby v Černčicích vytvo
věná a v noci za plotem pobíhá prospěšné i lidskému zdraví?
ovlivňovat projevy lupénky, atopic říme pobočku v Úhercích. Tam se
hlídací pes…
Jedné laborantce se při výrobě kého ekzému, vaginální mykózy. chceme soustředit na výrobu látek,
Preparáty nyní vyrábíme v Úně prostředku na ochranu rostlin část Osvědčují se v přípravku na bérco hojících bércové vředy. Tam by
ticích a na Rakovnicku. Výhledově prášku dostala do bot. Potíže, které vé vředy. Chytrá houba pomáhá při chom rádi postavili moderní budovu
však výrobu chceme koncentro s chodidly po léta měla, ustoupily. paradontóze. V posledním případě na čistý provoz.
vat na Lounsku. Vizáž budovy se Naštěstí si to nenechala pro sebe jsem osobně sehrál roli pokusného
n Jak vás vnímají lékaři?
zvenčí se výrazně nezmění, uvnitř a tak jsme začali účinky „chyt králíka, a všechna čest Pythiu, ten
Vystupovali jsme na několika kon
však bude uzpůsobena výrobnímu ré houby“ zkoumat. Zjistili jsme zub stále mám.
gresech a už naše produkty nehaní.
provozu. Jenže to něco stojí a my fantastické věci. Pythium dokáže
Výzkum pokračuje. Dosahujeme Preparáty nejsou vedeny jako lék,
jsme ryze česká firma, za kterou zlikvidovat plísně
dobrých výsledků při hojení neho takže je lékař předepsat nemůže,
zahraniční kapitál není. A tak nej na nohou, do
jících se ran. Etická komise právě jen doporučit jako podpůrný pro
dřív výzkum, pak výroba a prodej konce i pod
povolila provést studii v pardubic středek. Řada lékařů už ale úspěšně
produktu a teprve za utržené pení nehty, na
ké nemocnici, takže tento lékařský odzkoušela účinky preparátu na čle
ze můžeme stavět. Za optimálních víc zbavu
výzkum působení chytré houby nech rodiny.
podmínek výroba začne na konci je nohy zá
na otevřené nehojící se rány za
n Kolik času věnujete podnikároku 2012.
pachu. Zá
číná…
ní, jak to přijímá rodina?
n Vytvoříte nová pracovní mís- pach totiž
n A jak jste se do firmy dostal
Děti už mám soběstačné, takže se
ta? Zaměstnáte místní lidi, nebo si nezpůsobu
vy? Jste mikrobiolog?
firmě věnuji naplno. Takže bez nad
z Prahy přivezete tým specialistů? je kůže ani
Kdepak, strojař, a druhý kole sázky, v pondělí od sedmi od rána
Určitě nabídneme pracovní příle
ga jednatel je architekt. Původně nonstop do příštího pondělí do 6:30.
žitost i místním. Budeme potře
jsme spolu chodili hrát košíkovou.
n Vy nespíte?
bovat laboranty, mikrobiology,
Roku 1998 mi o výzkumu „chytré
Jak kdy. Někteří vědci nejraději
obchodníky. Přesný počet za
houby“ vyprávěl, tak nás to komunikují až po půlnoci. Navíc
tím neznám, to je otázkou
nadchlo. S lékaři, mikrobio mám nepřetržitě zapnutou infolinku
budoucnosti.
logy, veterináři a množ a často se zákazníky řeším psychické
n Jak vaše firma
stvím dalších odborníků problémy a těžké stavy, a to třeba
vznikla a čím se zabýa specialistů však úzce ve čtyři hodiny ráno. Ale beru to
vá?
spolupracujeme, na jako službu. Nejvíc mne těší, když se
Výzkumný ústav ze
příklad s pardubickou dozvím, že se cukrovkáři „zatáhla“
mědělský léta zkoumal
nemocnicí nebo s Vy diabetická noha, že se babičce za
druh houby Pythi
sokou školou chemic vřel bércový vřed nebo že si dívka,
um oligandrum, jeho
ko - technologickou. postižená těžkou formou atopické
schopnost biologic
n N e m ů ž e ho ekzému, může jako ostatní děti,
kou cestou ochrá
„chytrá houba“ po letech obléct krátkou sukni.
nit užitkové rostliny
ohrozit zdraví,
n A co byste vzkázal čtenápřed plísněmi. Kon
třeba produkty řům?
cem devadesátých let
svého metaboUrčitě, že pracujeme stále dál.
vědecký tým přešel
lismu?
A že jsme česká firma, která se ne
do firmy Bioprepa
Pythium oli nechá koupit zahraničním molo
ráty, která převzala
g a n d r u m j e chem. Věřím, že mikroorganismy,
a dokončila výzkum
velmi vyhra se kterými děláme, nás v mnohém
ochrany rostlin.
něný predátor, ještě překvapí a budou ještě víc po
Radim Klimeš, dříve strojař,
Dnes je regis
specializova máhat lidem.
dnes
jednatel
firmy
BARD.
foto Květa Tošnerová
trovaný bio
ný právě jen
Ptala se Květa Tošnerová
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kam za kulturou

nDílo E. Faulhabera po 200 letech v Lounech!

LOUNY - Děkanský úřad svatého Mikuláše by se chtěl podělit
se všemi patrioty a milovníky vážné hudby o radostnou novinu.
Tuto neděli, 25. září v 9 hodin, bude provedeno dílo hudebního
skladatele Emanuela Faulhabera, lounského občana, ředitele
kůru u svatého Mikuláše.
Hudební skladatel P. Daniel Procházka, který žije v Itálii, Faulhaberovo dílo na svých toulkách Čechami objevil a ve spolupráci s děkanem Horákem ofotil všechny skladby, které se po mistru Faulhaberovi zachovaly. Oslovila jej zejména slavnostní mše, kterou spolu
se svým učitelem, profesorem G. Cancianim, a žákem Danielem,
uneseni krásou skladby, přepsali do současné notace a dílo se svým
italským žákovským sborem nacvičili.
Po 200 letech tedy v chrámu sv. Mikuláše v Lounech 25. září v 9
hodin opět zazní slavnostní bohoslužba, která bude doprovázena
zpěváky a varhaníkem z městečka Paulara z podhůří Alp.
Milovníci vážné hudby jsou rovněž srdečně zváni v sobotu 24. září
v 19 hodin do Vrchlického divadla, kde se sbor představí ve své širší
hudební produkci.
Přátelé, nenechme si ujít tuto výjimečnou událost.
P. Werner Horák, děkan lounský

nPodzimní koncert v Křížově vile

ŽATEC (jmj) – Milovníci krásné hudby jsou opět po roce srdečně
zváni do Křížovy vily.
V rámci cyklu VVV…večery ve Vile je pořádán již další koncert,
tentokrát v barokním duchu.
Zazní skladby J. S. Bacha,
hudební formy jako preludium, fuga, suita… (BWV
999, 1000, 998 a 995). Své
umění předvede Milan Černý, absolvent Státní konzervatoře v Teplicích a FF MU
v Brně. V Žatci bude jeho
nástrojem, historická kopie
barokní loutny, kterou sestavil v roce 2002 v Praze
Jiří Čepelák podle Johanna
Christiana Hoffmana (Lipsko, rok 1730).
Přibližně hodina jímavé barokní hudby vás čeká od 17:30 hodin
ve čtvrtek 6. října v Křížově vile v Žatci.

cesta za zdravím

n Podzemnice olejná

Co se vám vybaví pod jménem podzemnice olejná? Ovšem, burské
oříšky čili arašídy. Kdysi symbol Vánoc, dnes již všude dostupná potravina. Často o ní slyšíme v souvislosti s alergií na arašídové máslo.
Jak to tedy je s léčebným využitím?
n Pochází z Jižní Ameriky

Podzemnice je jednoletá rostlina s většinou vzpřímenou lodyhou a střídavými, sudospeřenými
listy. Drobné, žlutooranžové květy
vyrůstají jednotlivě v paždí listů.
Po odkvětu se
stopka semeníku začíná
stáčet k zemi
a proniká
do ní, kde se
později vyvíjí plod v podobě známého burského
oříšku. Rostlina je domovem v Jižní Americe,
odkud se rozšířila do tropických
a subtropických oblastí celého světa.

n Super na nervy

Pro léčebné účely se používá výhradně arašídový olej, kdežto oříšky
jsou výživnou potravinou s širokým
obsahem vitamínů a minerálních
látek. Hlavním obsahem oleje jsou
kyselina olejová a linolová. Protože
neobsahuje kyselinu linolénovou,
je olej velice trvanlivý a jen málo
„žlukne“. Arašídy jsou, stejně jako
sója, považovány za tzv. superpotravinu, mají posilující působení
na nervovou soustavu, podporují
krvetvorbu a látkovou výměnu. Toto
působení pak zlepšuje řadu kožních
onemocnění.

n Převalujte v ústech olej

Léčebně se používá výhradně olej
a to převážně na vnější použití. Olej
se perfektně vsakuje do pokožky, což

Připravuje
Lékárna Na Široké,
Kosmonautů 2303, Louny

je využíváno jak pro účinek samotného oleje, tak pro přenos léčiv přes
kožní bariéru. Krom již popsaných
účinků oříšků, které jsou společné
i pro olej jako je zlepšení látkové
výměny, má olej i protirevmatické
účinky a je výborným prostředkem
pro ústní hygienu. Převalováním
oleje v ústech se do něho nasají
škodliviny z ústní dutiny a i z celého organizmu.
n Recept na bolavá záda

Jak olej, tak i oříšky jsou hlavně
brány jako potravina a není proto
stanovena léčebná dávka ani léková forma. Jedním z mála receptů
je předpis pro přípravu masážního
oleje při bolestech zad a potížích
s pohyblivostí končetin. Vezmeme
100 gramů čerstvé yzopové natě
a jemně ji pokrájíme. Přelijeme půllitrem arašídového oleje a v otevřené sklenici vaříme na vodní lázni půl
hodiny. Dále necháme ve sklenici
uzavřené víčkem vyluhovat, nejdéle
týden. Pak přecedíme a používáme
k masážím.
Nejen nebezpečné alergizující
arašídové máslo ale i vynikající léčebný olej. To jsou arašídy, chcete-li
burské oříšky, nebo také plody podzemnice olejné.
Mgr. Petr Štola, lékárník
Víte, že i v naší lékárně Vám můžeme na požádání ZDARMA změřit
váš aktuální krevní tlak?

rok na zahradě

n Sázení podzimního česneku

Před pár lety rostl česnek snad v každé zahrádce. Tato tradiční
plodina patří k nejstarším rostlinám, které lidstvo pro blahodárné
účinky využívá. Není to pouhé koření s výrazným aroma, ale i léčivka s velmi širokým spektrem účinnosti. Pěstování česneku zaznamenává po hubených letech velkou renesanci, ale výrazně se změnily
pěstitelské metody.
n Základní změnou v agrotech- kou odrůdu, je zbytečné nakuponice je termín výsadby
vat v obchodě čínské či španělské
Konec září – v minulosti výraz- česneky, jejich pěstování nevede
ně zažitá doba sázení se již del- k úspěchu. Palice se nově doporuší dobu považuje za nesprávnou.
K této činnosti se doporučuje přistoupit až v listopadu nebo začátkem prosince. V této době je půda
dostatečně chladná, takže v ní již
nevegetují cizopasné organismy,
které při předčasné výsadbě česnek napadají.
n Příprava sadby a výsadba

Česnek se není schopen adaptovat na výrazně odlišné pěstební
podmínky. V případě, že neseženeme kvalitní registrovanou čes-

čuje již v září nebo říjnu rozdělit
na jednotlivé stroužky a namořit je
přípravkem Sulka, který likviduje
háďátko zhoubné, ale také vlnovníka
česnekového, který oslabuje sadbu
a snižuje její kvalitu při skladování.
Loni na podzim došlo k ukončení
výroby tohoto přípravku. Naštěstí
se nám právě v těchto dnech povedlo zajistit tekutou Síru SK 520,
která Sulku nahradí. Proti houbo-

Připravuje Specializovaná
prodejna Zahrádkář
v České ulici 167 Louny

vým chorobám můžeme následně
použít přípravek Rovral Aquaflo.
Takto namořenou sadbu je třeba
rychle vysušit a uchovávat v suchu, aby nedošlo k rašení kořenů.
Pro výsadbu se používají všechny
stroužky, a pokud jsou srostlé (jakoby z více stroužků), sázíme je celé
– bez dělení. Do dobře zpracované
půdy stroužky pouze zapichujeme
do hloubky cca 8 cm. Kde to nejde,
vyhloubíme rýhy, které po výsadbě
zahrneme. Sázení kolíkem se nedoporučuje, protože pod vysazeným
stroužkem zůstává po kolíku dutina, takže podpučí není v kontaktu
se zeminou a stroužky koření hůře.
S přáním mnoha pěstitelských
úspěchů
Otakar Parma ml.
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společenská kronika
Vzpomínka

n Dne 26. září uplyne pět smutných let, kdy od nás
navždy odešla naše
manželka, maminka a babička, paní
Lukrecie Veseláková. Vzpomínají
manžel a děti s rodinami.
n Dne 26. září uplyne již 18 let,
co od nás navždy
odešel náš drahý
a starostlivý manžel, tatínek, dědeček, pradědeček
a tchán, pan Jaroslav Fišer z Loun.
Stále nám schází, nikdy na něj nezapomeneme. Vzpomíná rodina.
Oznámení do Společenské kroniky přijímáme nejpozději do pondělí do 10 hodin, než mají být zveřejněna. Písemně:
Redakce Svobodného hlasu, Česká 177,
440 01 Louny (oznámení objednána písemně budou zveřejněna až po zaplacení složenky). Telefonicky 415 652 204
(také záznamník) nebo e-mailem:
hlas@ln.cz (i tato oznámení budou
zveřejněna až po zaplacení složenky,
kterou vám zašleme). Osobně v redakci: Česká 177, Louny (pondělí a středa
od 8 do 17 hodin, úterý a čtvrtek od 8
do 15 hodin, pátek od 8 do 13 hodin).

Pila Lenešice

ŠIROKÁ NABÍDKA
AUTOKOSMETIKY
A AUTOCHEMIE

Autodíly Kočina

Husova 1082 Louny
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Prodej palubek a plotovek

● Prodej stavebního
i truhlářského řeziva, palivového dřeva a zemních vrutů
za výhodné ceny ● Prodej impregnačních látek na ochranu
dřeva proti dřevokazným houbám a hmyzu ● Prodej barev.

Kontakt: 777 027 335, 728 077 335
www.pilalenesice.cz pilalenesice@seznam.cz Otevřeno Po-Pá 7-17 hod, so 7-12 hod.

www.autodilykocina.cz

tel.:415 652 791

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

Včelí farma Martin Keil Hřivice

Prodej včelího
medu

Provozní doba po telefonické
dohodě denně
od 6 do 21 hod.
Bližší informace
na tel.: 606 950 549

27. ročník Setkání
heligonkářů se koná
15. října ve Vroutku.

Tradiční festival dobré
nálady a hezkých písniček
proběhne v kulturním domě
od 17:00 hodin. Předprodej
vstupenek na MěÚ ve Vroutku.

PRODEJ ŘADOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ
V ZAHRADNÍM MĚSTĚ V LOUNECH

Společnost Seko Aerospace, a.s., je úspěšnou českou firmou, působící
na mezinárodním poli. Vyrábíme díly pro letecké motory a parní turbíny.
Máme stoupající trend objemu výroby, tržeb , investic a máme jasnou
vizi a strategii. Pro náš výrobní závod v Lounech sháníme:

Operátor
CNC
Požadujeme:
●
●
●
●
●

Vzdělání technického směru nebo vyučen v oboru
Znalost výkresové dokumentace
Samostatnost, spolehlivost
Schopnost učit se novým věcem
Praxe v oboru výhodou

●
●
●
●
●

SŠ vzdělání technického směru nebo vyučen v oboru obráběč kovů
Znalost výkresové dokumentace
Samostatnost, spolehlivost
Schopnost učit se novým věcem
Praxe v oboru výhodou

Operátor
5-ti osé frézky
Požadujeme:
Technolog
Požadujeme:

SŠ strojního zaměření
● Praxe podmínkou

Samostatný
kontrolor
Požadujeme:
SŠ strojního zaměření
● Praxe podmínkou

Mistr
výroby
Požadujeme:

● SŠ vzdělání technického směru nebo vyučen v oboru obráběč kovů
● Organizační dovednosti, schopnost řešit problémy
● Ochota učit se nové věci
Pro všechny pozice nabízíme:
● Práci ve stabilní a perspektivní společnosti
● Motivující finanční ohodnocení
● Další odborné vzdělání
● Přístup k moderním technologiím
● Další zaměstnanecké výhody a bonusy
● Práci v mladém a dynamickém kolektivu
V případě Vašeho zájmu o pozici z výše uvedených zašlete prosím Váš
strukturovaný životopis na adresu: barbora.srbecka@sekogroup.com nebo
volejte na číslo: +420 415 635 550.

Rok se překulil do druhé poloviny a my Vám nabízíme krásné
stolní kalendáře s reprodukcemi starých pohlednic obcí Vašeho
kraje ze sbírek pana Jaroslava Rychtaříka. Máme pro Vás: Lounsko - Žatecko, Mostecko, Rakovnicko a Kladensko. Cena činí
65 Kč. Kalendáře si můžete zakoupit v redakci Svobodného hlasu.

SLEVA 300.000,- KČ (DO 31.10.2011)
PŮVODNÍ CENA 2.295.000,-KČ
NOVÁ CENA 1.995.000,- KČ
Telefon: 602 141 865

kuchyňské linky vč.montáže a spotřebičů
vestavěné skříně,kancelářský nábytek
kusový a atypický nábytek

 vše za bezkonkurenční CENY
PO,ST,PÁ 6.00 - 14.30
ÚT,ČT
6.00- 16.30

Jimlín 221
Louny 440 01
tel: 415 696 753
mobil: 731 118 374

e-mail: malik.eben@razdva.cz
www.nabytek-malik.cz

21. září 2011
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dají se vám sny? Mně ano. Krásné,
bláznivé i těžké. Co se mi zdálo
na dnešek, však bylo moc i na mne. Jel
jsem do Moskvy, ale nedojel. Prý ji vzala
povodeň. Tak mne poslali do Washingtonu. Přijal mne prezident Obama, byl
ale malý a tlustý a říkal, mám toho plný
zuby, lidstvo nevděčný, ať si dělá co chce.
V dalším snu mi tlupa snědých výrostků rozebrala na parkovišti auto, přijel
autobus plný policajtů, ti je pochytali
a donutili auto opět smontovat. Pak
jsem seděl v kadibudce a škvírou jsem
viděl několik dívek polehávat na trávě.
Přivolaný přítel mi oznámil, že přišly
na můj inzerát. Sotva jsem vyšel ven,
dívky se daly do praní, uklízení, vaření. Poslal jsem je pryč se slovy, děláte
něco, jen když to vidím, nechci žádnou.
Jak to nemám ve zvyku, nedalo mi to
a nahlédl jsem do snáře. Pane jo! Povodeň: Nemoc a výdaje. Prezident: Málo
si ceníš sám sebe. Policajt: Nástrahy
zlomyslného člověka. Toaleta: Počítej
s nepříjemnostmi. Zloději: Někdo se
chce zmocnit toho, co je ti drahé. Bláto: Zrada. Dívky: Radost a úspěch. Tak
aspoň že ty dívky. Uf.
Mé přítelkyni se prý nikdy žádné sny
nezdají. Mám chuť napsat, že je svým
způsobem šťastný člověk. Ale nevím. Já
sny rád. Jsou jako život. Někdy bláznivé,
často těžké, ale vždy krásné.
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* Nejdříve daných bankou.
podmínek

a

koupali

5krát*
návštěvě
splnění
úvěr při
a to až
při jedné
na www.unicreditbank.cz.
spotřebitelský
si vyřídím
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UniCredit
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Postoloprtš
tí

Lounští řidiči bourají nejméně z Ústeckého kraje

Osobní půjčka mi umožňuje:
odložit v průběhu doby splácení měsíční splátku, a to až 5krát*
předčasně splatit celou půjčku nebo její část
pojistit proti neschopnosti splácet s volbou pojistného rizika
zvolit výši měsíční splátky s dobou splácení až 84 měsíců.

školáci

mají delší

Osobní

Osobní půjčka mi
umožňuje:
A to vše
si vyřídím při jedné návštěvě s minimem požadovaných dokladů. Více informací
Infolince 800 144 441 nebo na www.unicreditbank.cz.
odložit v průběhunadoby
splácení měsíční splátku, a to až 5krát*
předčasně splatit* Nejdříve
celoulze odložit
půjčku
její část
desátounebo
měsíční splátku.
UniCredit Bank si vyhrazuje právo poskytnout spotřebitelský úvěr při splnění
podmínek daných bankou.
pojistit proti neschopnosti splácet s volbou pojistného rizika
zvolit výši měsíční splátky s dobou splácení až 84 měsíců.
JAK SNADNÉ!

A to vše si vyřídím při jedné návštěvě s minimem požadovaných dokladů. Více informací
na Infolince 800 144 441 nebo na www.unicreditbank.cz.

* Nejdříve lze odložit desátou měsíční splátku. UniCredit Bank si vyhrazuje právo poskytnout spotřebitelský úvěr při splnění
podmínek daných bankou.

Osobní

půjčka
mi
odložit
v průběhu umožňuje:
doby
předčasně
splatit celou splácení měsíční
pojistit
splátku,
půjčku
proti neschopnosti
a to až
nebo její
5krát*
zvolit výši
část
splácet
měsíční
s volbou
splátky
pojistného
s

půjčka
dobou
mi
A vše
odložit
splácení
rizika
umožňuje:
si vyřídím
až 84 měsíců.
v průběhunatoInfolince
doby 800 144při jedné návštěvě
předčasně
nebo na s minimem požadovaných
splatit celou splácení 441
měsíční
www.unicreditbank.cz.
pojistit
* Nejdříve
splátku,
půjčku
dokladů.
proti neschopnosti
podmínek lze odložit desátounebo
a to až
Více informací
daných
5krát*
bankou. měsíční její
zvolit výši
UniCredit
splácet splátku.část
měsíční
s volbou Bank si vyhrazuje právo
splátky
poskytnout
pojistného
s dobou
spotřebitelský
A to vše
splácení
rizika
úvěr při
splnění
si
až 84 měsíců.
na Infolincevyřídím při jedné
návštěvě
800 144
s minimem
441 nebo
na www.unicreditbank.cz.
požadovaných
JAK
dokladů.SNADNÉ!
Více informací

* Nejdříve
podmínek lze odložit desátou
daných
bankou. měsíční splátku.

UniCredit

Bank si

vyhrazuje

právo poskytnout

spotřebitelský

úvěr při

splnění

Žatec

i Louny

mají nové
* Nejdříve

lze odložit

desátou

měsíční

splátku.

UniCredit

teplotní

Bank

si vyhr

prázdniny

rekordy

5krát*
to až

splátku,
rizika
umožňuje: měsíční
její část pojistného
mi
splácení nebo
měsíců.
půjčka doby půjčku
s volbou až 84
Osobní v průběhu celou
splácet splácení
z.

Více

informací

dokladů.

při splnění

požadovaných
splatit
odložit
s dobou
5krát* spotřebitelský
neschopnosti
s minimema to až
předčasně
splátky
proti
poskytnout
měsíční
pojistit
návštěvěwww.unicreditbank.c
právo
výši
na
při jednénebo splátku, si vyhrazuje
zvolit
rizika
Bank
441
informací
si vyřídím144 měsíční část
SNADNÉ!
umožňuje:
vše
800
její UniCreditpojistného
mi
JAK Více
splátku.
A to
splácení nebo
měsíců.
Infolince
měsíční
dokladů.
půjčka nadoby půjčku
desátou
s volbou až 84
lze odložitbankou.
Osobní v průběhu * celou
splácení
při splnění
Nejdříve daných splácet
úvěr
požadovaných
splatit podmínek
odložit
s dobou
ank.cz.
neschopnosti
spotřebitelský
s minimem
předčasně
splátky
proti
měsíční
pojistit
návštěvěwww.unicreditb právo poskytnout
výši
na
při jednénebo
zvolit
si vyhrazuje
Bank
441
si vyřídím144
UniCredit
vše
800
splátku.
A to
měsíční
na Infolince
úvěr

desátou
lze odložitbankou.
* Nejdříve daných
podmínek

723003
dd

1

týd

ení

u
k lo

nsk

a, p

9 771210

rts

ka,

vědět!
y, s
Novin o sobě
.cz
nyhlas
vobod
www.s

Uvnitř
čtěte:

žat

eck

po
a a

db

ořa

nsk

10.
a n

srp

na

2 0 11

oč
nr

ník

ns
ík lou

prts
stolo
ka, po
32
lo

bodny

Uvnitř
čtěte:
šická
á
Domou Vimrov
dčit,
Danuše přesvě
houby
se jde
rostou
zda
5
str.

T

veheme výjimečprý
dá poněku
vé všakléto nijakné. To je
orologoletošní průměr me, že
spíše stěžuje nebo naddí, že
me
né není, si stále horko
příliš nikdy nebude ři
jen my
a
vody,
a. Chmela
chmel
moc
zima
je ten ce je
měrná ni. Klasik
jak
si
spokoje ruce, Taky kukuři lci
zemědě nemosi mnoupěkný.
letos ná. Další dešťům se však
mohut že kvůli Jedno přeje
t obilí. nedá:
stěžují,
doseka upřít ům. Škoda, r
létu
hou
profeso
tomuto a houbařpan oblibou ,
S
houbámho nedožil d.
Podlesí
rodiže se av Mirval do
Á
houby celou
Vladisl l na čkem s
nám.
jezdíva motorá něj vzpomí 3. srpna
niny?
pěkně Moc na by letos
že
ová
nou.
víte, sáté naroze
Tošner
propos, devade Květa
oslavil

odb
ka a p

ořans

na
7. srp
ka n 1

2 0 11

ní
n roč

93,0

slo 33
t ý d e n í k l o9uknčs kna č, íp o s t o l o p r t s k a , ž a t e c k a a p o d b o ř a n s k a n 2 4 . s r p n a 2 0 11 n r o č n í k 2 0 n c e n a 9 k č n č í s l o 3 4
cena
týden
ík lou
k 20 n
nska,
posto
lop

FM z

hlas.cz
www.play.c

ek
Františ ka je
ho
Červen k žatecké
bubení u Taranis
soubor
7
str.

knihy
Kmotrem
o Touchovicích
je Vlastimil
Harapes
str. 2

Starosta
Tuchořic křtí
L. Kubiska
školství
knihu o
str. 3

Uvnitř
čtěte:

Cítolibský
Josef Hričoviny
o životní
se dělí
příběh
str. 7

Drahomyšlská
rodačka Alžběta
Heringová oslavila
kulaté narozeniny
str. 5

Rozsáhlý požár
textilní dílny
v Lubenci připravil
o práci čtyřicet
dva žen str. 4

Život jako sen

O

Cítolibský
pamětník Josef
Hričoviny prošel
rodinný archiv
str. 7

Uvnitř
čtěte:
Slavíme
narozeniny
T

Z

dají se vám sny? Mně ano. Krásné,
bláznivé i těžké. Co se mi zdálo
na dnešek, však bylo moc i na mne. Jel
jsem do Moskvy, ale nedojel. Prý ji vzala
povodeň. Tak mne poslali do Washingtonu. Přijal mne prezident Obama, byl
ale malý a tlustý a říkal, mám toho plný
zuby, lidstvo nevděčný, ať si dělá co chce.
V dalším snu mi tlupa snědých výrostků rozebrala na parkovišti auto, přijel
autobus plný policajtů, ti je pochytali
a donutili auto opět smontovat. Pak
jsem seděl v kadibudce a škvírou jsem
viděl několik dívek polehávat na trávě.
Přivolaný přítel mi oznámil, že přišly
na můj inzerát. Sotva jsem vyšel ven,
dívky se daly do praní, uklízení, vaření. Poslal jsem je pryč se slovy, děláte
něco, jen když to vidím, nechci žádnou.
Jak to nemám ve zvyku, nedalo mi to
a nahlédl jsem do snáře. Pane jo! Povodeň: Nemoc a výdaje. Prezident: Málo
si ceníš sám sebe. Policajt: Nástrahy
zlomyslného člověka. Toaleta: Počítej
s nepříjemnostmi. Zloději: Někdo se
chce zmocnit toho, co je ti drahé. Bláto: Zrada. Dívky: Radost a úspěch. Tak
aspoň že ty dívky. Uf.
Mé přítelkyni se prý nikdy žádné sny
nezdají. Mám chuť napsat, že je svým
způsobem šťastný člověk. Ale nevím. Já
sny rád. Jsou jako život. Někdy bláznivé,
často těžké, ale vždy krásné.
Mimochodem, četli jste pohádku Jana
Wericha Splněný sen..? Josef Žmolil
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Postoloprtš

Lounští řidiči bourají nejméně z Ústeckého kraje

Osobní půjčka mi umožňuje:
odložit v průběhu doby splácení měsíční splátku, a to až 5krát*
předčasně splatit celou půjčku nebo její část
pojistit proti neschopnosti splácet s volbou pojistného rizika
zvolit výši měsíční splátky s dobou splácení až 84 měsíců.

JAK SNADNÉ!
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Osobní půjčka mi
umožňuje:
A to vše
si vyřídím při jedné návštěvě s minimem požadovaných dokladů. Více informací
Infolince 800 144 441 nebo na www.unicreditbank.cz.
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UniCredit Bank si vyhrazuje právo poskytnout spotřebitelský úvěr při splnění
podmínek daných bankou.
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zvolit výši měsíční splátky s dobou splácení až 84 měsíců.
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Cenné body
z venku

Sokol Blovice - TJ Šr. Žatec
8:9 (5:4)
BLOVICE (jt) - Národní házenkářky Žatce prokázaly svou bojovnost a vezou po zásluze dva body
do prvoligové tabulky z Blovic,
kde dokázaly otočit utkání a hlavně
zvládnout dramatickou koncovku.
Na obou stranách dominovaly obrany a té žatecké brankařka Černovská. Za týden čeká Žatečanky další
hodně těžké utkání v Přešticích.

Jednoduše,
přímočaře
a účinně, to byl
recept na body

Jana Brabcová na stříbrném stupínku po závodě Mistrovství ČR v malorážné pistoli.

Foto Hana Krystyníková

Sokol Stará Lysá FK Postoloprty 8:1 (5:1)

Stříbrná tečka Jany Brabcové za letošní sezónou

PLZEŇ – Na střeleckém stadionu v Plzni proběhlo ve dnech 9. –
11. září Mistrovství ČR ve sportovní střelbě. V disciplíně sportovní
malorážná pistole se za klub SKP Unitop Louny nominovali Jana
Brabcová a Pavlína Lindnerová.
Pro Pavlínu to bylo druhé mis- rovnala si osobní rekord a v závodě
trovství a bylo vidět, že již nějaké vedla. Druhou část závodu střílela
zkušenosti získala. Velmi dobře také výborně, ale soupeřky byly ješzvládla první část soutěže – střelbu tě lepší. Jana po základním závodě
na pevný terč. Po této části byla do- postupovala do finále ze třetího mískonce ve finálové osmičce. Bohužel, ta. Na druhou pozici měla ztrátu 4
druhá část, střelba na otočný terč, jí bodů a na vedoucí pozici bodů 6.
už tolik nevyšla a Pavlína obsadila Ve finále i přes bolesti pravého přednakonec desáté místo.
loktí, které jí znesnadňovaly držení
Jana toto mistrovství střílela 14 zbraně, předvedla, jaká je bojovnidní po návratu z Letní světové
univerziády v Číně a plně zúročila
kvalitní přípravu a dobrou formu,
kterou měla. Vynikajícím způsobem
zvládla první část, pevný terč. Vy-

Ves 12, 440 01 Louny,
zajišťuje opravy • montáž
• cejchování vah • závaží
Tel.: 604 325 761

Kominictví - KOUTNÝ

čištění - kontrola
- spalinové cesty
Tel.: 604 895 660

Jsme v útulku a hledáme
hodného pána
foto Jana Keslová

SERVIS
VAH
Přemysl Verner, Nová

ce a nejlepším výsledkem ze všech
osmi finalistek vybojovala stříbrnou
medaili. Ke zlatu jí chybělo pouze
1,7 bodu. Jana tímto úspěchem
napsala stříbrnou tečku za letošní
vynikající malorážkovou sezónou.
Jen připomeňme, že na Universiádě
v Čínském Shenzhenu si vystřílela
ve velkém vedru a silné konkurenci ve vzduchové pistoli 20. místo
nástřelem 377 bodů. V malorážné
pistoli se jí tolik nedařilo nástřel
563 bodů stačil na 23. místo ze 44
startujících.
Josef Jeremiáš

Modroočka, nejspíše kříženec
Zrzečka, nejspíše kříženec, štěně, asi 3 měsíce stará fena, v ko- staforda, štěně, asi 3 měsíce stará
houtku cca 24 cm. Malá fenečka, fena, v kohoutku cca 28 cm. Modroočka je ještě štěndo. Krásná a učenvhodná do teplého domova. Oč- livá. Vhodná do teplého domova.
kovaná a odčervená.
Očkovaná a odčervená.
Útulek nabízí více než 60 psů. Přijeďte se podívat.
Tel.: 604 451 258, www.utulek-jimlin.wz.cz

STARÁ LYSÁ (krp) - Domácí
hráčky Staré Lysé předvedly Postoloprtským ženám, hlavně v prvním
poločase, jak se hraje jednoduchý
a zároveň účinný fotbal. Nepotřebovaly hrát nic fyzicky náročného,
jednoduše kombinovaly, přihrávaly
si a hned se nabízely, prostě si chtěly zahrát fotbal, což na hostujících
hráčkách v prvních 45 minutách
nebylo moc vidět.
Druhý poločas byl již ze strany
hostujícího celku mnohem lepší.
Přesto, že ho prohrál 3:0, tak v poli
se hra téměř vyrovnala.
Hru poznamenala absence Katky
Podané, která pro zranění nemohla
nastoupit a na jejím místě stoperky
musela zaskočit Hanka Janečková,
která pak chyběla v útoku, kde celek hostí nedokázal podržet a rozdat balóny.
Postoloprty: Rutová, Janečková,
Blahová, Tučková, Danešová, Tučková, Vinšová, Svobodová, Fejfarová (85. Vrzáková), Kasperová (46.
Typoltová), Hejduková.

Karbula s Urbánkem
v Teplicích druzí

TEPLICE (jis) - V neděli se
uskutečnil první krajský bodovací
turnaj stolních tenistů v kategorii
mladších žáků. Dva zástupci Severu
Žatec se dokázali výrazně prosadit.
Filip Karbula i Dominik Urbánek se
probojovali do finálové části turnaje.
Dominik obsadil konečné páté místo, když v boji o semifinále podlehl
pozdějšímu vítězi Blažkovi z Krupky
1:3. Filip prohrál až v boji o finále
s Malým z Chomutova 1:3 a získal
tak třetí místo. Ve čtyřhře potvrdili svoji výkonnost ziskem druhého
místa, když ve finále po vyrovnaném
průběhu utkání podlehli páru Malý,
Marinič z Chomutova.
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čtvrtek

22. září

9:00 a 11:00 Vrchlického divadlo Louny – BÍLÁ NEMOC – hra Karla Čapka o naší zkáze, plná humanity
a vtipu, představení pro střední školy uvede Divadlo Rity Jesenské
17:00 Knihovna Louny – KONVERZAČNÍ VEČER V RUŠTINĚ – čtení a poslech v ruském jazyce
s lektorkou Zinaidou Tyburcovou
14:00
17:00

19:00
19:00

Dvorek knihovny Louny – KONFERENCE KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ
Velká zasedací síň MěÚ Louny – POOHŘÍ 1 – redaktoři J. Havrlant, J. Mareš a M. Vostřel
představí nový sborník z loňské lounské vědecké konference, vystoupí vokální trio Triton
za klavírního doprovodu J. Sedláčkové
Vrchlického divadlo Louny – AŤ ŽIJE KRÁLOVNA – hra Roberta Bolta v provedení Divadla
pod Palmovkou, o soupeření anglické královny Alžběty I. a skotské královny Marie Stuartovny
o moc, hrají J. Čvančarová, Z. Slavíková. J. Teplý, R. Jelínek, J. Skopeček a další
Knihovna Louny – KREV V MOBILECH – projekce dokumentárního filmu o tom, kde se berou
vzácné minerály v mobilních telefonech, pořádá Káča Suchá

pátek

18:00
18:00

19:00
20:00
20:00

13:00
14:00

14:30
16:00
17:00
19:00

14:00
15:00
15:30

24. září

Areál RC Modelář Dobroměřice – DOBROMĚŘICKÉ POSVÍCENÍ – v 10 h slavnostní zahájení,
soutěže pro děti, ukázka výcviku psů, ukázka zásahu hasičů, program modelářů, drakiáda,
pečení brambor, opékání buřtů, srdečně zvou Obec Dobroměřice, SDH, T. J. Sokol, RC Modelář
a FK Středohor Dobroměřice
Náměstí Postoloprty – AHOJ, LÉTO – zábavné odpoledne, soutěž mažoretek, předání praporu
TJ Sokol Postoloprty, sletová štafeta České obce sokolské, kapela
Ústav sociální péče Tuchořice – BEZ ZÁMKŮ – hudebně – divadelní a filmový festival, propagující integraci zdravých a handicapovaných lidí prostřednictvím umění, zvláště amatérského,
pořádají ÚSP Tuchořice, Městská knihovna Louny a OS Louští Lounským, ve 14 h STD Jeroným
– řemesla, ve 14:30 h ZUŠ Žatec – přehlídka, v 15 h Poetický blok, v 15:30 h Hájští kohouti
– kapela klientů ÚSP Háj u Duchcova, v 16:30 h Radek Grundza – moderní tanec, v 17 h
Tudyce-stane-vede – DS MěK Louny, v 17:30 h Monoskop, v 18:30 Allen Blues – nová lounská
kapela, v 19:30 Joe Purple – známá lounská kapela, doprovodné akce, občerstvení, zoopark
Archeologický skanzen Březno u Louny – SLOVANSKÉ NEBE ANEB JAK ČECHOVÉ K ŘÍPU
PŘIŠLI – představení souboru agentury Arabela Production, pod širým nebem, srdečně zve
Oblastní muzeum Louny
Kostel sv. Bartoloměje Smolnice – SPONTE SUA – koncert pražského pěveckého sboru
s duchovními písněmi a spirituály, dobrovolné vstupné bude použito na opravu kostela sv.
Bartoloměje
Hasičská zbrojnice Dobroměřice – TRAXAS – oblíbená skupina zahraje k tanci a poslechu
na závěr posvícenského programu
Vrchlického divadlo Louny - J. E. FAULHABER: OFFERTORIUM – italský pěvecký sbor Corut
uvede světovou premiéru mše v B dur pro sbor a orchestr

neděle

9:00

23. září

Zahradní restaurace Černý kůň Louny – OSLAVA PODZIMNÍ ROVNODENNOSTI – Beňa
a Ptaszek – Music of the Mississippi River – americké blues v podání „Hospodských muzikantů“
z úspěšného filmu Občanský průkaz
Ústav sociální péče Tuchořice – BEZ ZÁMKŮ – hudebně – divadelní a filmový festival, propagující integraci zdravých a handicapovaných lidí prostřednictvím umění, zvláště amatérského,
pořádají ÚSP Tuchořice, Městská knihovna Louny a OS Louští Lounským, v 18 h zahájení,
v 18:15 h Divadlo ÚSO Tuchořice – několik krátkých představení, v 18:40 h Fitness Studio
Louny, v 19 h Třetí věk Louny, v 19:30 h Pavel Jonák – líšťanský písničkář a básník, v 19:50
h KŰBL – lounská rocková kapela, ve 20:30 h Paralet, ve 21:30 h Fraternity – rock, ve 22:30
h promítání amatérských filmů z produkce ÚSP Tuchořice
Hotel Caramell Louny – JAZZCASE – lounská kapela, která našla svou inspiraci ve stylech
okolo mainstream jazzu
Restaurace Stromovka Louny – 10 LET GUERILLA RECORDS / KŘEST CD NEVÝPAR
KOVATJEZD – jako hosté vystoupí DG 307, Dáša Vokatá a Bratři Karamazovi
Restaurace Nový Svět Louny – PARŤÁCI – oblíbená skupina zahraje k poslechu i tanci

sobota

10:00

25. září

Chrám sv. Mikuláše Louny – SLAVNÁ ZPÍVANÁ MŠE SVATÁ – zpívá sbor z Itálie, který uvede
mši Missa Brevis Solemnis in Si b Maggiore lounského hudebního skladatele a varhaníka J.
E. Faulhabera a další skladby prof. G. Cancianiho
KD Smolnice – VÁCLAVSKÉ ODPOLEDNE S PICHLOVANKOU – bohatá tombola, občerstvení
zajištěno
Kostel sv. Matouše Dobroměřice – SLAVNOSTNÍ BOHOSLUŽBA
Kostel sv. Jakuba Většího Slavětín – KONCERT DUCHOVNÍ HUDBY – zazní keltské písně,
spirituály a skladby pro trubku a varhany, vystoupí B. Cooper, N. Klestilová a K. Tvardek
– zpěv, R. Krouza – varhany a J. Novák – trubka, srdečně zve Obec Slavětín a Klub přátel
česko – německého porozumění

pondělí

26. září

úterý

27. září

19:00

Vrchlického divadlo Louny – RADŮZA – koncert oblíbené a originální písničkářky s kapelou

14:00
19:00

Velká zasedací síň MěÚ Louny – EDUKAČNÍ PŘEDNÁŠKA – pořádá svaz diabetiků Louny
Vrchlického divadlo Louny – MOLIÉRE / JOSEF DVOŘÁK: CHUDÁK HARPAGON – dramatické vyprávění o stařičkém človíčkovi, kterému všichni ztrpčují život tím, že po něm něco
chtějí – zvláště peníze, v provedení Divadelní společnosti Josefa Dvořáka, hrají J. Dvořák,
R. Stupková, A. Zejfartová, M. Duchek a další

středa

8:30
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Chrám sv. Mikuláše Louny – MŠE SVATÁ KE CTI SVATÉHO VÁCLAVA

inzerce
Seznámení
n VŠ hledá k vážnému seznámení spolehlivou, upřímnou a citově založenou štíhlou dívku
do 25/175 cm. ZN: Louny a okolí.

Zaměstnání, služby

n Hledáme do týmu dynamicky se rozvíjející firmy v oblasti financí, pojištění
a bankovních investic vhodného kandidáta. Nabízíme startovní bonus 70 tis. Kč.
V případě zájmu volejte - 604 821 544.
n Možnost přivýdělku se startovním
bonusem 70 000 Kč. V případě zájmu volejte - 604 821 544.
n Rizikové kácení stromů a prořezávka.
Tel.: 776 686 117.
n Stěhování Bodnár. Tel.: 776 111 947.
n Nabízíme práci s montážní plošinou
T-148 NP27 (max. výška 27 m). Cena
za km 38 Kč. Do 4 hodin práce 680 Kč,
nad 4 hodiny práce 650 Kč. Ceny jsou bez
DPH. Tel.: 602 463 288.
n Stříhání a úprava psů. Objednávky
na tel.: 606 861 479.
n www.pracedomu.info
n Hodinový manžel. Milé dámy, pozor! Jedinečná šance pro Vás. Spousta
řemesel pod jednou střechou. Levně. Tel.:
731 085 300.
n Instalatérství - Topenářství. Tel.:
731 736 800.
n Opravy a rekonstrukce střech, klempířské a veškeré zednické práce. Tel.:
776 779 849.
n Projektování a stavební dozor. Tel.:
603 303 270.
n Zedník, 20 let praxe provede veškeré
obkladačské a zednické práce. Vše zajistím,
vybavení mám. Tel.: 607 232 409.
n Hledám spolucestující Louny - Most Velebudice. Tel.: 728 825 667.

Domy, usedlosti

n Prodám větší dům v Bedřichovicích
po částečné rekonstrukci v 1/4 domu byt 1+2
s přísl. Krbová kamna + rozvod topení v celém
domě na TP, plynová přípojka. V 1/2 domu
prostorný sál, možno využít jak na bydlení,
tak i na podnikání (sklad, dílna, výstavba
min. 3 bytů). Možná půdní vestavba. Velký
dvůr, přístřešky na 4 auta, 2x dřevník. Tel:
606 912 206.

n Pronajmeme nové byty 2+kk a 1+kk
v blízkosti centra města Louny. Nájemné + služby od 4 500Kč/měsíc + kauce
10 000 Kč. Tel.: 777 168 333.

Garáže
n Prodám garáž v Lounech Nad tratí. Tel.:
731 055 604.
n Dlouhodobě pronajmu řadovou garáž
v Lounech Nad tratí, příjezd od Louny-střed.
Tel.: 606 530 691.
n Pronajmu garáž v blízkosti Tyršova nám.
v Lounech za soudem. Nová střecha, dálkové
el. ovládání vrat. Volná od 11/2011. Cena
1 000 Kč/měs. Tel.: 777 026 814.

Zahrady, pozemky, chaty

n Koupím ornou půdu na Lounsku.
Výhodná nabídka. Kontakt: 737 074 496.

Auto - moto, příslušenství

28. září

n Prodám traktor 5180-RES, 4. válec, RU5,
hrabačka a fukar na seno. Cena dohodou. Tel.:
607 545 877.

VÝSTAVY

20 LET SVOBODNÉHO HLASU (Vrchlického divadlo Louny, do 30. září)
ZDENĚK LADRA – OBRAZY (Patok Louny, ve všední dny 7 – 15 h, do 31. prosince)
VLADISLAV MIRVALD: PŘÍRODA – GEOMETRIE (Galerie města Loun, do 18. prosince)
VLADISLAV MIRVALD: ŠEDESÁTÁ – SIXTIES (Museum Kampa Praha, do 27. listopadu)
SLUNEČNÍ HODINY (Muzeum Louny, do 20. listopadu)
50 LET MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ REZERVACE (Křížova vila Žatec, do 5. listopadu)
NOSITELÉ TRADICE LIDOVÝCH ŘEMESEL (Muzeum Žatec, do 22. října)
JAN ŘÁNEK – FOTOGRAFIE (Divadlo Žatec, do 30. září)
KATEŘINA PIŇOSOVÁ – VNITŘNÍ DENÍK - OBRAZY (Galerie Emila Juliše Černčice, návštěva po dohodě na tel.: 602 456 314, do 31. října)
DAVID PEŠAT A ADAM ŠTECH (Galerie XXL Louny, do 27. října)
PAVEL MEGO – FUERTEVENTIURA (Galerie U Plazíka Peruc, do 30. října)
ROZHLEDNY A ŽIVOT KOLEM NÁS (Muzeum české vesnice Peruc, do 30. září)
ZDENĚK SÝKORA – KRAJINA (Galerie U bílého jednorožce Klatovy, do 25. září)
Z DĚJIN SEVEROZÁPADNÍCH ČECH (stálá výstava, Oblastní muzeum Louny)
KABINET CHMELOVÝCH ZNÁMEK (stálá expozice, Chmelařské muzeum Žatec)
HISTORICKÝ A URBANISTICKÝ VÝVOJ MĚSTA ŽATCE (stálá expozice, Regionální muzeum K. A.
Polánka v Žatci)
PRAVĚK STŘEDNÍHO POOHŘÍ (stálá expozice, Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci)

nictví v přízemí s balkonem. Byt je po menší
rekonstrukci. Plast. okna, nová kuch. linka,
plovoucí podlaha. Dům zateplen. Louny-západ. Tel.: 728 053 153.
n Prodám družstevní byt 3+1, Louny-západ, 2. patro. Cena 950 000 Kč. Tel.:
732 747 072.
n Prodám byt 3+1 v Lounech v os. vlastnictví. 1. patro, plastová okna, zateplený. Tel.:
720 594 174.
n Prodám byt 2+1 v podílovém vlastnictví
v Lounech, ul. SNP. Cena dohodou. Spěchá.
Tel.: 604 125 354.
n Pronajmu byt 2+1, Louny-západ. Tel.:
777 012 305.
n Pronajmu byt 2+1, 68 m2 v Lounech
blízko centra v klidném prostředí. Zateplený
dům, plastová okna, nová koupelna. Pouze
solidnímu zájemci. Nájem 4 500 Kč+poplatky.
Kauce 10 000 Kč. Tel.: 602 864 191.
n Pronajmu byt 2+1, 55 m2 s balkonem
v Lounech, po rekonstrukci. Nová kuchyň,
plastová okna, podlahy, připojení na internet,
zateplený dům. Nájemné 5 500 Kč+cca 2 900
zálohy na služby. Telefon: 725 382 930.
n Postoloprty, pronájem většího 1+1+balkon. Klidný vchod, centrum. Nájemné 6 300
Kč+plyn, elektřina. Louny-kompletně zrekonstruovaný 2+1+balkon. Nájemné 7 500
Kč+plyn, elektřina. Pouze zaměstnaní. Akontace 2 měsíce. Prosím o zasláni sms na tel.:
776 685 735.
n Pronajmu byt 3+1 v Lounech, 1. patro,
zateplený, ihned volný. Tel.: 721 030 461,
po 18. hodině.
n Pronajmu velký byt 2+1 v Lounech, 100
m 2 pod Kauflandem. Volný, k okamžitému
nastěhování. Zrekonstruovaný, komplet moderně zařízený. Nájemná 5 400 Kč+náklady.
Tel.: 608 802 570.
n Pronájem kompletně zrekonstruovaného
bytu 2+1 s lodžií v Lounech. Nájemné činí
7 500,-Kč. Plyn a elektřina po dobu pronájmu na nájemníka. Akontace 2 měsíční nájmy.
Pouze pracující. Prosím kontakt sms na tel.:
776 685 735.
n Pronajmu dl. 2+kk v LN, sídl. Nad tratí po celk. rekonstrukci pouze solid. nájemci
za 6 000+kauce. Tel.: 602 473 402.
n Pronajmu byt 1+kk v Lounech-centrum v činžovním domě, 70 m 2 . Možnost
parkovat auto na dvoře. Cena dohodou. Tel.:
721 884 319, 775 660 132.

Zvířata, výpěstky

n Prodám RD v Lenešicích, 2 byty, 2 garáže, velká zahrada. Celková plocha 1 730
2
m , 3+kk, 4+1. Cena 2 100 000 Kč. Tel.:
776 690 071
n Prodám zemědělskou usedlost 1 km
od LN. Obytný dvoupodlažní dům o 6 byt.
jednotkách, stodola, chlév, zahrada 2300
m2. Objekt je po rekonstrukci a velmi vhodný k podnikání. Volat po-pá 18-21 h. Tel.:
775 486 118. RK nevolat!

Byty

n Prodám byt 3+1, 81 m2 v podílovém vlast-

n Prodám brambory na uskladnění, 700
Kč/q. Tel.: 607 446 359.
n Prodám cibuli á 8 Kč/kg, brambory 5 Kč/
kg, ječmen 330 Kč/q. Tel.: 415 694 408, po 19.
hod., mob.: 723 575 823.
n Prodej thují, výška 20-30 cm za 20 kč,
40-50 cm za 40 Kč. Tel.: 606 871 335.
n Koupím kozy, králíky, slepice, kachny.
Tel.: 604 350 365.

Různé

n Prodám plastové nádrže na 1 000 litrů
v hliníkovém rámu na plastové paletě. Vhodné i na pitnou vodu. Cena 1 500 Kč. Tel.:
728 772 939.
n Daruji starší obývací pokoj za odvoz.
Tel.: 723 132 501.
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Dramatické utkání plné
zvratů bez vítěze
NH Řevnice - TJ Šroubárna Žatec 14:14 (7:7)

ŘEVNICE (hav) - V sobotu nastoupili muži Šroubárny v Řevnicích
oslabeni o Jakuba Hradiského, který má zraněné rameno.
Hned z úvodního útoku hosté si tak bod za remízu. Absolutorium
vstřelili vedoucí branku a během si zasloužila obrana, která byla hlavdalších 8 minut si vytvořili náskok ním strůjcem této remízy.
Co dodat? Dosud dvě odehraná
4:1. Ovšem domácí mají ve svém
středu excelentního vykonavatele utkání ukázala, že Legends jsou
trestných hodů Zavadila, který dobře sestavené mužstvo, které
konto Žatce zatížil 9 brankami, v soutěži určitě nebude hrát drua tomu se dařilo pomalu, ale jis- hé housle. Má dva výborné brantě ukrajovat z žateckého vedení. káře, Turzu a Mandáka, kteří jsou
Bylo to utkání silných obran. Té opravdovými oporami. A to jsou
hostující se dařilo pokrývat Zava- v záloze ještě šikovní junioři Saldila a bylo to hned vidět, protože fický a Bertha. Trochu horší to je
ze hry dal jen dvě branky. Poločas s obránci, kde by mužstvo ještě
dva hráče potřebovalo. Do útoku
končil smírně 7:7.
Ve druhé půli Žatečané zaspali za- je počet hráčů přiměřený a jejich
čátek, vše se otočilo a soupeř během kvalita velice dobrá. Problémem ale
osmi minut vedl o čtyři branky. Na- bude fakt, že ne vždy jsou všichni
štěstí se vzpamatovala obrana a do- schopni se uvolnit.
Sestava: Š. Horník, M. Horník,
mácí tak za zbylých 24 minut dali
již jen dvě branky a hosté po velmi Lučan, Popelka, Beldík, P. Nocitěžkém boji s domácí obranou doká- ar, P. Sýkora 5, Janák 7, Antol 2,
zali ve 32. minutě vyrovnat a odvézt Bayer.

Hokejbalisté Legend bez bodů
HBC Legends Louny – HBC Kapitán Jirkov 2:5 (0:0, 1:1, 1:4)

LOUNY (nt) - Konečný výsledek vyznívá jako jednoznačná záležitost,
ale průběh utkání tomu zdaleka nenapovídal. Domácí začali velice
dobře a favorizované hosty dlouho k ničemu nepustili. Střelecky se
však neprosadili, třetina končila bez branek.
Podobný obraz měla i třetina
Utkání paradoxně rozhodla
druhá, ale branky už padly, a to přesilovka domácích, kteří smolna obou stranách. Nejprve šli nou přihrávkou dali šanci v oslado vedení hosté, ale Louny vzápě- bení hrajícím hostům a Průcha
tí srovnaly a do kabin se šlo opět se z brejku nemýlil. Tentýž hráč
za nerozhodného stavu.
během dalších osmi vteřin využil
Z vyrovnaného průběhu utkání ztrátu koncentrace Loun ke vstřese zdálo být jasné, že kdo dá v zá- lení další branky a utkání tak bylo
věrečné třetině branku, ten prav- necelé dvě minuty před koncem
děpodobně vyhraje. Do vedení šli rozhodnuto. Nic na tom neměnidomácí a měli i zřetelnou převahu. la ani hra domácích bez brankáře,
Jirkovu se sice podařilo vyrovnat, kdy padla pátá branka, opět z hole
ale aktivita domácích trvala. Vý- Průchy.
sledkem byly dvě nastřelené tyčky,
Louny: Mandák-Dlouhý, Turza,
Jirkov bránil nerozhodný výsledek Havelka-Janeček(1), Minařík(1),
jenom za cenu faulů.
Sedláček, Drásta, Miklós.

Souboj dvou kapitánů, domácího Vladimíra Budiše a Martina Růžičky před lounskou brankou v utkání hokejbalové 2. ligy.

O prohře rozhodlo
neproměňování tutovek

SHK Louny - Jungle Fever Kladno 3:5 (0:1, 1:1, 2:3)
LOUNY (jt) - První domácí utkání ve 2. lize sehráli hokejbalisté SHK
a soupeřem jim bylo Kladno, které v sobotu podlehlo Nordics Most 6:1.
Povrch hřiště byl zalitý vodou, ale části dali hosté během jedné a půl
přesto se hrálo. Hosté byli hokejo- minuty dvě rychlé branky a bylo
vější, ale jasnou převahu si nevytvo- rozhodnuto. Louny snížily Derfleřili. První branka padla po chybce rem a domácí odvolali brankaře.
brankaře, když mu míček prošel pod V power play ale inkasovali a vývyrážečkou mezi betonem a tyčkou. sledek už jen kosmeticky upravil
Domácí se snažili, ale brankaře v závěrečných vteřinách Gáll.
Kladna příliš nezaměstnali. DoSestava: Podešť, Budiš, Derfler
mácím se podařilo ve druhé části 1, Zetka, Tryzna, Ditrich 1, Gáll 1,
po hezké akci Ditrichem srovnat, ale Trnka, Beneš, Sklenář, Krízl, Srb,
hosté okamžitě kontrovali. Ve třetí Rubeš.

Louny pokračují v pohárové cestě
Liberec Handball - TJ Lokomotiva Louny 21:28 (11:15)

LIBEREC (jt) - Házenkáři Loun měli v prvním kole volno a tak nastoupili až do druhého kola utkáním tuto neděli v Liberci.
Po celé utkání měli režii utkání zápas byl pro celý tým generálkou
plně pod svou kontrolou. Když si na premiérové utkání v 1. lize, ktedomácí brali v 5. time, svítil na ta- ré sehrají tuto neděli od 13 hodin
buli stav 0:6. Po čtvrthodině musel a hostit budou SK Velkou Bystřici
pro zranění odstoupit pilíř lounské
Sestava a branky: Dedera, Kerobrany Semerád, ale i tak se hos- ner, Sochor 4, Černý 1, Hartman
tům dařilo a po výhře tak postupují 1, Bittner 3, Miko 4, Klimt 11, Sedo dalšího kola, ve kterém se před- merád, Triebe, Vacek, Michel, M.
staví už i extraligové celky. Pohárový Brecko 4.

Dobroměřice drží neporazitelnost, Blatno klopýtlo v Hrobu

OKRES LOUNY (jt) - V 1.B třídě si drží neporazitelnost Zbuzany,
které opět trápí zranění. Blatno kleslo a přeskočily je stále se lepšící
Tuchořice.
n TJ Viktorie Budyně n.O. - FK poslal útočník z 11 m nad a druhou
Dobroměřice 1:3 (0:2)
pokryl Cibrik. Po změně stran musel
Dobroměřice bez Harthana a Sed- ze hry odstoupit kvůli obnovení zraláčka vstoupily do utkání lépe a už nění Hasil a po něm i Plachý. Domáv 10. vybojoval míč Hasil, šel sám cím se sice podařilo snížit po rohu
na gólmana, ale mířil těsně vedle. v 88., ale v poslední minutě udeřil
Ve 21. se předvedl Havelka, který Šebek z trestného kopu, když trefil
ranou ze 20 m orazítkoval břevno parádně k tyči.
Nápor hostí sílil. Běžela 37., Šebek n 1.FC Dubí - SK Cítoliby 5:1 (2:0)
zahrával roh, na zadní tyči číhal
Po domácí výhře nad Straškonepokrytý Kroupa a hlavou otevřel vem přišla další nakládačka, tenbrankový účet. Pak se předvedli do- tokrát v Dubí, a byla ještě docela
mácí, kteří měli 2 tutovky. První ale milosrdná.

n Podřipan Rovné - FK Louny B měnili. Dvakrát se trefil Pelikán,
0:2 (0:1)
který si připsal asistenci na třetí

Lounská rezerva neměla problém brance Loose.
se prosadit proti jednomu z nejslab- n TJ Hrob - TJ Blatno 3:0 (2:0)
ších celků skupiny a připsala si poBlatno podlehlo svému rivalovi
vinné tři body.
z čela tabulky a kleslo na třetí příčku
n Sokol Brozany B - SK Černčice o bod za Tuchořice.
7:0 (4:0)

n SK Černovice - Sokol Tuchoři-

Černčické po několikazápasové ce 2:3 (1:3)
Tuchořice mají Klince a ten je
šňůře opustilo štěstí a naplno se
projevily jejich slabiny. Nedařilo se střelecky táhne vzhůru tabulkou.
První trefu si připsal po čtvrthodině
nic a byly zralí na desítku.
n SK Málkov - FK Slavoj Žatec B a druhou ve 31.
Třetí branku přidal ve 37.
1:3 (1:3)
Hosté byli po celé utkání lepším Schmied a náskok si již Tuchotýmem a to ještě řadu šancí nepro- řičtí udrželi.
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Louny otočily vývoj utkání a soupeře dostaly na lopatky
ni přišli o míč a Andrš s Haklem šli
na Bartoše. Druhý jmenovaný pak
pohodlně zavěsil.

Branky: Hakl 2, Rajnyš – Karban.
Rozhodčí: Hovorka.
ŽK: 2:1. Diváci: 100.

Foto Jaroslav Tošner

LOUNY/CHOMUTOV (jt) - V Krajském přeboru bylo na programu
6. kolo a naše celky v něm měly zcela rozdílné výsledky.
n FK Louny – FK Junior Děčín Trupovi, ten mu vrátil a Košín dal
třetí branku. Košín se dostal do šan4:1 (0:1)
Utkání začalo za hustého deště ce za 5 minut, ale střelu obránce
a těžký terén poznamenal také jeho zblokoval na roh. Po faulu zahrával
úroveň. Již v 9. musel pro zranění Trup přímý kop a nedal náhradnímu
ze hřiště útočný hrot domácích Ha- gólmanovi šanci - 4:1.Šance Lazarivel a nahradil ho teprve osmnácti- ka, ani Košína zůstaly neproměněny,
letý Košín. Ve 26. si vybrala domácí ale i tak si domácí po zásluze přiobrana slabou chvilku a Meduna psali tři body a jsou v tabulce šestí.
Branky: 62. a 69. V. Suchý, 75.
hlavičkou přehodil vyběhnuvšího
Jindřicha - 0:1. Hned po rozehrání Košín, 84. Trup – 26. Meduna.
předvedl Košín parádní akci, kdy se Rozhodčí: Krupka, Zaňka, Král ŽK:
zbavil obránců, poslal na Köchrta, 3:4, ČK 0:1 Stach (89.) 150 diváků
ale ten mířil jen do boční sítě. Ve 41.
Louny: Jindřich, Matyáš, V. Suchý,
přistrčil Matyáš Košínovi, ale hosty Jamrich, Baňka (60. Lazarik), J.
zachránila tyč. Obrat nastal po pře- Suchý, Fridrich, Haviar, Köchrt (84.
stávce. Nejdříve sebral Emekr míč Hynek), Trup, Havel (10. Košín).
z nohy Trupovi, ale v 62. již mu- n AFK LoKo Chomutov – SK
sel kapitulovat. Trup zahrával roh, Havran Kryry 3:1 (0:0)
na který si naběhl kapitán V. Suchý
První poločas měli domácí jasnou
a hlavou srovnal stav utkání. Za 7 převahu, ale Bartoše v brance nepřeminut unikal po křídle Trup, místo konali. Po přestávce vystihl nejdříve
střely přihrál volnému V. Suchému Rajnyš chybu v rozehrávce a poslal
a ten ve skluzu pohodlně do prázd- domácí do vedení. Kryry otevřely
né brány poslal domácí do vedení. hru, ale v 76. inkasovaly podruhé
Čtvrt hodiny před koncem prošel z kopačky Hakla. Hosty vrátil do hry
opět ukázkově obranou Košín, nahrál Karban. V závěrečném tlaku Havra-

Lounský Josef Köchrt se probíjí mezi obránci Děčína, Martinem
Stachem a Pavlem Doksanským.

Slavoj postupuje vzhůru, Chmelaři
na samém dně

vyrazil střelu Horvátha ze 20 m,
v 81. zázračně vytáhl střelu Razíma z 11 m na roh. Hosté se dostali
v 85. do ojedinělého protiútoku.
Jelínek ještě před vápnem zatáhl
za záchrannou brzdu a jeho zákrok
byl oceněn červenou. Poslední šanci měl v 87. Kalanin po přihrávce
Razíma, ale i jeho střelu Jeřábek
stačil vyrazit.
Branky: 72. Kalanin - 30. Sdiri,
45. Hrubý. Rozhodčí: Klátil, Němec, Teuber. ŽK: 4:5, ČK 1:1, 60
diváků. Blšany: Klíma, Kryštof (66.
Razím), Šmerda, Dvořák, Horváth,
Jelínek, Siegl, Klinka, Kopecký (29.
Kalanin), Poláček, Lancz.

BLŠANY/ŽATEC (jt) - Šesté kolo B skupiny Divize přineslo smutek
mezi chmelnice a radost v navzdory lijáku na stadion u Ohře.
n FK Chmel Blšany – FC Přední a ten dal pohodlně hlavou na 0:2.
Kopanina 1:2 (0:2)
Hned po změně stran, ve 48., šel
Od začátku Blšany začaly tlačit sám na Jeřábka exsparťan a nová
a hned ve 2. po rohu byl v šanci posila Poláček, ale neobešel ho a ten
Siegl a z dorážky Kryštof, ale míč mu míč sebral. Z protiútoku trefil
neprošel. Po 5 minutách tlak ustal Houška tyč Klímovy branky. V 53.
a hra se přesunula na stranu Chme- zahrál v šestnáctce rukou Houška
lu. Ve 14. Klína zachraňoval a střelu a hlavní Klátil nařídil penaltu. Tu
Sdiriho vytáhl na roh. Ve 29. pro- kopal Klinka, ale Jeřábek vystihl
šel obranou nádherně Horváth, ale směr a penaltu kryl. Domácí tlak
jeho střelu nohama Jeřábek vyrazil. sílil. V 56. pálil Šmerda, ale brankař
Prakticky z protiútoku a po chybě opět kryl. Od 65. hráli hosté oslaobrany padla první branka - 0:1. beni, když po faulu na Klímu uviděl
Siegl pálil z rohu vápna ve 42. metr Čihák ČK. Běžela 72. a za vápnem
vedle a v 45., pár vteřin před polo- napřáhl ke střele Kalanin. Propáčasovým hvizdem, zahrávala Kopa- lil vše a míč zapadl k tyči do sítě
nina roh z pravé strany. Míč prošel Kopaniny. Chmelaři pálili dál, ale
vápnem k nekrytému Hrubému v brance čaroval Jeřábek. V 78.

n Slavoj Žatec – Sokol Brozany
3:0 (2:0)

Foto Jaroslav Tošner

Trávník na stadionu u Ohře byl
v nědělním lijáku silně podmáčen
a příliš nepřál technické hře, přesto
se domácí mohli radovat, když se
ve 20. trefil Aleš Pikl. Před odchodem do šaten zabalil hostům dárek
na cestu Vávra, který tečoval Piklovu
střelu na 2:0.
Do druhé půle nenastoupil zraněný Krejčík a odstoupit musel
i zraněný Svoboda. Přesto míč měli
většinu času na svých kopačkách
domácí. V 61. zvyšoval hlavou Vávra na 3:0 a tento stav již vydržel
do závěrečného hvizdu.
Branky: 18. a 44. Pikl, 62. Vávra.
Rozhodčí Průcha, ŽK 2:3, 200 diváků. Žatec: Švarc, Krejčík (46.
Fiřt), Heinc, Bešík, Vávra, Klasna,
Daniel Kalanin se uvolnil, vytvořil si prostor a přesnou střelou k Macháček, Svoboda (46. Janáček),
Lesniak, Jakubov (80. Baierl), Pikl.
tyči dal jedinou branku Chmelařů do sítě Kopaniny.

kam v okrese na fotbal
Sobota 24. září od 16:30 h

n KP: Kryry-Bezděkov
n 1.A třída: Postoloprty-Ledvice,
Domoušice-Duchcov
n 1.B třída: Dobroměřice-Obrnice, Louny B-Brozany B, Cítoliby-Proboštov B, Žatec B-Meziboří,
Tuchořice-Osek
n OP: Lenešice-Dobroměřice B,
Peruc-Podbořany, Blažim-Slavětín,
Zeměchy-Kozly, Chlumčany-Výškov, Vel. Černoc-Kryry B, Dubany-Černčice B
Neděle 25. září od 16:30 h

n 1.B třída: Černčice-Úštěk, Blatno-Kopisty

Ani tříbrankové vedení
neznamená výhru

OKRES LOUNY (jt) - Našim zástupcům v A třídě se nedařilo.
Přestože vedli, přivezli si pouhý
bod.
n Baník Březenecká – Sokol
Domoušice 3:3 (0:3)

Ani tříbrankové vedení neznamenalo pro Domoušické, že si odvezou ze hřiště Březenecké tři body.
Po přestávce domácí zabrali a třemi
brankami srovnali stav a tím zachránili alespoň remízu.

n 1.FC Spořice – FK Postoloprty
5:2 (1:2)

Ještě hůře na tom byli hráči Postoloprt, kteří šli do přestávky s jednobrankovým vedením. Po změně
stran ale přišla branková přeháňka
ze strany domácích a nakonec Postoloprty odjížděly s pořádným přídělem. Za domácí se trefili Eiselt 2,
Škota, Hlaváček, Holeček.

