
Pařez zůstane 
pařezem
Dneska jsem šla do  práce a  za-

slechla jsem, jak si velice spros-
tě spílali dva sousedé. Hned po ránu 
se počastovali sprškou nevybíravých 
slov. Ale kdyby byli sprostí jen lidé 
prostí, kteří možná jinak hovořit 
neslyšeli. Daleko horší je, jak mezi 
sebou mluví inteligence, politici. 
Bolí mne, jak jazyk český upadá.

Můj profesor češtiny Jan Houška 
blahé paměti říkával, vulgární vý-
raz? Ano, ale proboha jen funkčně! 
Pokud je funkční, tak uleví. Měl by 
se však používat asi jako šafrán. 
Jinak neuleví, nevyzní. Nadužívá-
ním vulgarismů si proměníte slovník 
v  žumpu a život ve stoku…

Další záležitost, co mi leží na srd-
ci: mnoho se teď mluví, o  to méně 
poslouchá. Dříve platilo, co Čech, 
to muzikant. V  praxi to znamena-
lo, že když jeden mluvil, ostatní se 
ztišili a  pozorně poslouchali. Pak 
mluvili oni a  pak souzněli. Dneska 
už bychom jako národ muzikantů 
asi neobstáli. Každý myslí pouze 
na to, co sám řekne a jeden druhého 
vůbec neposlouchá. A pokud dochá-
zejí rozumné argumenty, nastupují 
decibely ve snaze protivníka překři-
čet a  umlčet. Mluva se zahušťuje 
vulgarismy a stupňuje až k násilí.

A ještě něco. Po minulém úvodní-
ku redakční schránka přetékala vše-
lijakými kritickými glosami, které se 
dají obecně vyjádřit lidovým rčením 
tipu titul vola nepřikryje, vůl zůsta-
ne volem a pařez pařezem. A to vše 
rovným dílem střídavě na účet ODS 
i  ČSSD. Také přišla zásoba rad 
a pokynů, koho se máme nač zeptat, 
ale i, jak je ten který lídr gauner, kdo 
je úplatný hajzl, kverulant či vydě-
rač a jiné neméně oslňující produkty 
našeho komunálního lahůdkářství. 
Ovšem veškeré příspěvky spojovalo 
jediné – nečitelný podpis.

Před dvaceti lety bych to plně 
chápala. Doba byla nejistá a  lidé 
měli s  režimem ty nejbídnější zku-
šenosti. Všichni, kteří přečuhovali, 
o tu hlavu přišli. A děti odvážných či 
pomýlených rodičů měly polepenou 
kariéru. Ale dneska?

Pokud máte na situaci svůj názor, 
máte na  něj plné právo. Uvítám 
však, když pod svůj názor tiskacím 
napíšete jméno, příjmení, adresu, 
když to podepíšete. A  pokud uve-
dete, že si nepřejete být jmenováni, 
akceptuji to a  respektuji. A  pokud 
mi nedůvěřujete, tak mi, prosím, 
nepište. To kdysi dělali partajní-
ci, že každý anonym prošetřovali. 
Doba anonymních hrdinů snad už 
minula. Nebo máte snad strach, 
že vás strašlivý komunální politik 
odposlouchává, že si vás najde, že 
vyinkasujete jednu pěstí?

Květa Tošnerová
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Boj 
o nemocnici 
pokračuje

ŽATEC (jt) - Na  několika 
místech v Žatci stále probíhá 
Antimemorandum k  zámě-
ru VZP neprodloužit s  ža-
teckou nemocnicí smlouvu 
na  rok 2013. Pod Antime-
morandem je již na  2500 
podpisů.

Nemocnice je stabilizova-
ná a  má plně funkční čtyři 
základní oddělení. Redukce 
na  pouhá dvě oddělení by se 
rovnala jejímu postupnému 
útlumu a  likvidaci. Jen v  loň-
ském roce zde proběhlo více 
jak 500 porodů. Ministerští 
úředníci však plánují uzavře-
ní gynekologicko - porodnic-
kých oddělení, která budou 
mít méně než 700 porodů. 
Udržení nemocnice, jako jedi-
ného zdravotnického zařízení 
v regionu, má podporu nejen 
okolních měst, ale i  Eurore-
gionu Krušnohoří a  okolních 
mikroregionů.

Představitelé Žatce stále 
vyjednávají o  další podpoře 
a hodlají i nadále jednat s ve-
dením VZP, aby byla smlouva 
na příští období uzavřena.

Bez práce je 5 691 obyvatel lounského okresu
OKRES LOUNY (rtl) – Míra nezaměstnanosti v  Ústeckém kraji 
v prosinci stoupla na 12,9 procenta. Úřady evidovaly 56.550 uchazečů 
o práci, oproti listopadu o více než 2600 víc. Během prosince se v kra-
ji zvedla míra nezaměstnanosti o  0,6 procentního bodu, což je stejně 
jako ve zbytku celé republiky.

Nárůst nezaměstnanosti v  Ús-
teckém kraji na konci roku 2011 
není tak výrazný jako ve stejném 
období předcházejícího roku, 
kdy práci hledalo přes 61 tisíc 

lidí. Na  jaře pak nezaměstna-
nost klesala k  dvanáctiprocent-
ní hranici.

Statistikové jsou posledními 
čísly spíše mile překvapeni – ne-

zaměstnanost je meziročně nižší, 
i  když se zhoršila ekonomická 
situace v  Evropě. Větší odchody 
investorů, jako například firmy 
Panasonic ze zóny Triangle, za-
tím vynahradili jiní noví investo-
ři. Další vývoj nezaměstnanosti 
na  první měsíce roku 2012 ale 
zatím nelze odhadnout, protože 
v lednu se přicházejí evidovat ti, 

kterým skončily ke  konci roku 
pracovní smlouvy.

Nezaměstnanost vzrostla také 
v lounském okresu. V listopadu 2011 
hledalo práci 5.240 lidí (11,3  %), 
zatímco na konci prosince 2011 už 
to bylo 5.691 lidí (12,3 %). Lepší 
situace v  Ústeckém kraji je už jen 
v  litoměřickém okresu, kde míra 
nezaměstnanosti vykazuje 10,1 %.

Senátor Chládek se postavil proti Dobešově reformě
Ministr školství navrhuje změny, které by mohly znamenat likvidaci vesnicích škol

OKRES LOUNY (rtl) – Reformu financování regionálního školství, 
s níž přišel ministr Josef Dobeš, čeká v únoru kritika v Senátu na ve-
řejném slyšení. Rozhodl se ho uspořádat senátní školský výbor na vý-
zvu Svazu měst a  obcí.

Dobešův plán navrhuje, že by se 
peníze mezi základní a střední ško-
ly měly rozdělovat ne podle počtu 
žáků, ale podle zaplněnosti tříd. To 
by mohlo vést ke  slučování někte-
rých poloprázdných škol a  minis-
terstvu přinést úspory v  řádu mili-
ard korun. Podobu návrhu zákona 
by měl tento plán získat v  dubnu. 
Dobešův kritik a  stínový ministr 
školství ČSSD Marcel Chládek má 
za to, že takový plán je třeba zavrh-
nout. Poznamenal, že v  jeho senát-
ním volebním obvodu na  Lounsku 
a  Rakovnicku by to prý znamenalo 
zánik 80 procent venkovských škol. 

„To je zcela nepřípustné. Josef Do-
beš tímto svým návrhem potvrzuje 
svou roli likvidátora českého škol-
ství,“ uvedl Chládek ve sdělovacích 
prostředcích.

Proti návrhu se postavili i experti 
na vzdělávání. Záměr by podle nich 
vedl k zániku řady vesnických škol, 
které by se v nejlepším případě mu-
sely přeměnit na  malotřídky.

Podle návrhu by školy, které mají 
ve  třídách méně než kolem opti-
málního počtu 25 žáků, dostávaly 
od ministerstva méně peněz. Pokud 
by obec o udržení školy stála, musela 
by na ni doplácet. Už nyní ale obce 

s  malým počtem dětí na  školy do-
plácejí, větší finanční zátěž by řada 
z nich nezvládla. Nový systém také 
počítá se sjednocením sazeb pro 
žáky jednotlivých typů škol. Nyní 
peníze od  ministerstva přerozdělu-
jí kraje, a  často podle ministerstva 
dotují slabé školy na úkor dobrých. 
To znamená, že základní škola v jed-
nom kraji má na žáka třeba 22 tisíc 
korun a škola v jiném kraji až 40 ti-
síc. Tyto normativy se navíc každý 
rok mění, a pro ředitele je tak těžké 
finančně plánovat.

„Osobně si myslím, že tento návrh 
patří k těm nejnebezpečnějším, které 
Josef Dobeš kdy předložil, protože 
je pro širokou síť základních škol li-
kvidační a navíc se jedná o krok ne-
vratný. Ačkoliv Josef Dobeš původně 

sliboval, že do tohoto materiálu bude 
začleněn i prvek kvality, nic takové-
ho v  něm zařazeno není. Jsem sice 
přesvědčen, že regionální školství je 
třeba částečně reformovat, Dobešův 
návrh – pokud by na něj došlo – ale 
způsobí, že situace bude mnohem 
horší, než stávající podoba,“ uvádí 
v prohlášení k navrhovanému záko-
nu Chládek. „Navrhovaný systém 
má působit prooptimalizačně, ale 
ve  svém důsledku se dotkne nej-
méně třetiny všech základních škol. 
Postiženy budou zejména malé ško-
ly s  jednou třídou v  ročníku, které 
nemohou naplnit třídy na optimální 
počet žáků,“ varoval výkonný místo-
předseda Svazu měst a obcí Jaromír 
Jech, podle něhož se absence zá-
kladní školy odrazí na rozvoji obce.

Velvyslankyně v Černčicích…Velvyslankyně Jihoafrické republiky v  Praze, paní Celia-San-
dra Botha navštívila Galerii Emila Juliše v  Černčicích, kde v  současné době probíhá výstava afrického umě-
ní ze sbírek Marie Imbrové. Ta také velvyslankyni výstavou provedla, a  představila jí obrazy, sochy a  je-
jich autory. Galerista, Pavel Rudolf Vejrážka byl dost překvapen, když se mu telefonicky ohlásilo velvysla-
nectví Jihoafrické republiky s  tím, že si paní ambasadorka tuto výstavu našla a  projevila zájem si ji pro-
hlédnout. Marie Imbrová, jako bývalá tajemnice na  našich zastupitelských úřadech v  Keni a  později Zim-
babwe je nejen sběratelkou, ale také podporovatelkou sochařské školy v  zimbabwském Tengenenge. (jt)

Fo
to

 J
a

r
o

s
la

v
 t

o
š

n
e

r



strana 2 18. ledna 2012 svobodný hlas

Nejen chlapce na škole většinou uchvátí kovárna, kterou hned tak někde neuvidí.

Den otevřených dveří navštívily stovky rodičů a dětí
PODBOŘANY (sih) - Minulý týden se na  Střední odborné škole 
a  SOU v  Podbořanech konal Den otevřených dveří. Toto školské 
zařízení je jedním z  nejlépe fungujících ve  městě a  pyšní se řadou 
úspěchů. Také nabídka pro rodiče a  návštěvníky školy byla přebo-
hatá. Dny otevřených dveří se konají dvakrát do  roka a  v  průměru 
je navštíví kolem tří až čtyř stovek lidí.

„Kapacita školy je 740 studen-
tů a  nyní je naplněna. Též dispo-
nujeme Domovem mládeže, pro 
180 studentů. Škola nabízí čtyři 
čtyřleté studijní obory s  maturi-
tou, 14 tříletých učebních obo-
rů a  jedno nástavbové studium. 
V  rámci projektů Leonardo da 
Vinci a  Comenius se na  škole re-
alizují zahraniční stáže studentů, 
především v Německu, Slovensku, 
Maďarsku a  Polsku. Nabídka vol-
nočasových aktivit je taktéž vyso-
ká. Studenti zde mají k  dispozici 
saunu, squash, posilovnu, tělocvič-

nu. Všechna tato zařízení nabízíme 
k  užití i  široké veřejnosti. Od  září 
letošního roku jsme se stali Flor-
balovou akademií. Znamená to, že 
studentům nabízíme získání vzdě-
lání ve  zvoleném učebním oboru 
nebo maturitním studiu a zároveň 
se po  celou dobu studia mohou 
věnovat florbalu jako volitelnému 
předmětu. Již teď zde máme tři 
licencované trenéry,“ informuje 
Ing. Petra Vukliševičová, která nás 
školou provází.

V  rámci dne otevřených dveří 
do  školy přijíždějí děti z  okolních 

obcí, aby se informovaly o možném 
budoucím studiu.

„Přijíždějí sem děti z  Lipence, 
Radonic, Lubence nebo Žatce. 
Tato aktivita se nám také osvědčila, 
protože když se poté rodičů ptáme, 
jak na nás přišli, mnozí odpovědí, 
že právě ze dne otevřených dveří. 
Chlapce většinou uchvátí naše ko-
várna, kterou hned tak někde ne-
uvidí a  také velice atraktivní obor 
mechatronika, ve  kterém studenti 
dosahují vynikajících úspěchů,“ 
pokračuje P.  Vukliševičová.

V  rámci dne otevřených dveří 
probíhá akce „Šikovné ruce“, kdy 
studenti školy dětem ze základ-
ních škol předvádějí, co se naučili 
v oboru kuchař-číšník. Tentokráte 
si žáci základní školy z  Podbořan 
mohli sami vyzkoušet základy stu-

dené kuchyně, flambování ovoce, 
míchání nápojů, vyřezávání z ovo-
ce a  zeleniny, to vše za  dohledu 
mistra odborného výcviku. Všech-
ny tyto aktivity školy pak dětem 
pomáhají v  rozhodování, jestli by 
se chtěly touto cestou dále ubírat.

Studenti školy v rámci své praxe 
zajišťují některé služby pro obča-
ny Podbořan, při kterých se učí 
komunikaci se zákazníky, jako je 
např. mytí a  opravy aut, vaření 
obědů nebo obsluha na  soukro-
mých akcích. Tradičně výborná je 
spolupráce s ostatními institucemi. 
Žáci školy jsou pravidelnými hosty 
v  Domově pro seniory, kde baví 
svým uměním klienty domova nebo 
se chlubí svými gastronomickými 
dovednosti při akcích pořádaných 
městem Podbořany.

Zmizelé Louny
Osm let poté, kdy se na  pultech 

knihkupectví objevila kniha 
Louny-Historie-Kultura-Lidé, vy-
daná péčí pražského nakladatel-
ství Lidové noviny a  představující 
po mnoha desetiletích první uceleně 
pojatou monografii, přišlo v průbě-
hu roku 2011 nakladatelství Pase-
ka s  útlou leč obsažnou publikací 
o urbanistickém vývoji tohoto města. 
Mladý historik Martin Vostřel, ab-
solvent a nyní doktorand Filozofické 
fakulty Univerzity Karlovy, již něko-
lik let pilně shromažďuje k  tomuto 
tématu materiál. Šťastná okolnost, 
že od  roku 2006 je také kuráto-
rem Oblastního muzea v  Lounech, 

mu zajisté usnadnila mj. i  přístup 
k jedinečným fondům lounského po-
bočky Státního oblastního archívu 
Litoměřice. Vše podstatné, co při 
svém bádání zjistil, představil nejen 
na  několika muzejních výstavách, 
ale také zpracoval do zajímavé a vý-
stižně napsané zprávy o  osudech 
četných (a  nejen veřejných!) histo-
rických staveb, jež bývaly a  dodnes 
tu a  tam ještě stále jsou ozdobou 
zástavby někdejšího královského 
svobodného města Loun.

Nakladatelství Paseka vydalo 
Vostřelův text s  bohatým ilustrač-
ním doprovodem jako 55. publikaci 
ediční řady Zmizelé Čechy. Knížka 

má celkem 72 stran, z  toho jen 42 
stran obsahuje text, zbytek tvoří 
soubor 175 černobílých fotografií. 
Jak sám autor přiznal, fotografií se 
zachovalo mnohem více a výběr pro 
daný rozsah publikace nebyl lehký. 
Přesto dlužno uznat, že jde o výběr 
reprezentativní a i pro mnohého lo-
kálního patriota objevný.

Literární část knihy je rozděle-
na do  tří kapitol. Prvních patnáct 
stran je věnováno stručnému výkla-
du dějin města, následuje sedmnáct 
stran o urbanistickém a stavebním 
vývoji lounského trojměstí a posled-
ních deset stran textu je svědectvím 
o  ničení alespoň některých, často 

cenných a  ochranu zasluhujících 
stavebních památek.

Zmíněné fotografie, tvořící čtvrtou 
část knihy a poutavý doplněk předcho-
zího textu, pocházejí z doby od druhé 
poloviny 19. století do  současnosti. 
Snímky dokládají, kolik toho během 
posledních 150 let z historické zástav-
by Loun nenávratně a nezřídka i tres-
tuhodně vzalo za své. Na druhé straně 
však autor upozorňuje na  urbanis-
tické zvláštnosti novodobé zástavby, 
vznikající uskutečněním projektů ta-
kových architektů, jakými byli např. 
Kamil Hilbert, Jan Kotěra, Antonín 
Pfeiffer, Jindřich Grüner, Jindřich 
Freiwald a další.

Knížka je to čtivá, zajímavá a  po-
učná. Její pojetí prozrazuje zaujetí 
tématem a  znalost jeho zápletek. 
Vostřelův počin vyplňuje bolestnou 
mezeru, jež v  tomto ohledu vznikla 
po vydání posledních podobných pub-
likací v období první republiky. Lze si 
jen přát, aby mladý historik neochabl. 
Město Louny, mnohdy přehlížené, si 
takovou pozornost zaslouží stejně, 
jako dnešní generace jeho obyva-
tel, ve  změti supermarketů a  jiných 
„vymožeností“ moderní doby tápa-
vě hledajících ozvěny dějin jednoho 
z významných sídel na severozápadní 
hranici jazykově ryze českého území 
české kotliny. Antonín Hluštík

Ordinace 
v Podbořanech 

již funguje
PODBOŘANY (sih) - Od nového 

roku je v provozu nová diabetologic-
ká a  interní ambulance v  Podbořa-
nech, která byla po  úmrtí MUDr. 
Urbánka uzavřena. Ordinace za-
jišťuje lékařskou péči pro pacienty 
z  širokého okolí Podbořan, Kryr, 
Vroutku, Lubence a  okolních obcí. 
Pacientům tak odpadne zdlouhavé 
dojíždění za  diabetology do  Žatce. 
V ordinaci se střídají MUDr. Marek 
Slaměník, MUDr. Viera Železníková 
a MUDr. Doris Markvartová. V pon-
dělí je ambulance otevřena od 7:30 
– 11:30 a přítomna je pouze sestra. 
V úterý od 7:30 do11:30 a odpoledne 
od 12:30 do 16 a ve středu od 7:30 
– 13 je diabetologická ambulance 
s  diabetologem. Ve  čtvrtek od  11 
do  16 je ambulance pouze pro ob-
jednané. V  pátek od  7:30 do  13 je 
veřejnosti k dispozici kardiologická 
poradna.

Žatecké svatby 
též na zámku, 
v kapličkách 

a na hřišti
ŽATEC (toš) – Minule jsme in-
formovali o  přírůstcích v  Lou-
nech, Postoloprtech a  Podbo-
řanech.

„V  loňském roce se v  žatecké 
porodnici narodilo celkem 501 
dětí. Z toho byla dvoje dvojčátka,“ 
uvádí Andrea Kleczatská z matri-
ky Městského úřadu Žatec.

V Žatci bylo v roce 2011 uzavře-
no celkem 91 svatebních obřadů. 
„Z  toho v  obřadní síni úřadu 49 
svateb, v druhé obřadní místnosti 
tj. Křížova vila 27 svateb, na  za-
hradě u  Křížovy vily 6 obřadů, 
jedni snoubenci uzavřeli sňatek 
na  zahradě zámku Stekník, jedni 
snoubenci uzavřeli sňatek na  za-
hradě svého bydliště, jedni v kos-
tele Nanebevzetí Panny Marie 
v  Žatci, jedni v  kapli Svaté Anny 
v Bezděkově, jedni v kapli Svatých 
Andělů strážných v  Čeradicích 
a  jedni na hřišti Slavoje v Žatci,“ 
uvádí žatecká matrikářka Drahu-
še Laiblová.

Žatecký rozpočet je koncipován jako vyrovnaný
ŽATEC(jt) - Město Žatec se do  letošního roku vydává s  vyrovna-
ným rozpočtem, ve kterém je na obou stranách 411 milionů korun.

Oproti předcházejícímu roku 
pracuje rozpočet s  nižším obje-
mem prostředků, to je však dáno 
tím, že zhruba 100 milionů ko-
run tvořily sociální dávky, které 
nově vyplácí Úřad práce. Tak také 

z  městského úřadu přešlo šest 
pracovníků a  další dvě pracovni-
ce z  úřadu odcházejí. Úřad práce 
má své pracoviště v  Žatci v  pří-
zemí druhé budovy MÚ na  ulici 
Obránců míru.

Investice jsou plánovány ve výši 
62 milionů a  dalších 5 milionů 
na  drobné opravy komunikací.

V  případě získání dotací bude 
r e a l i z o v á n o  z a t e p l e n í  b u d o -
vy staré interny v   nemocnici 
a  domu s  pečovatelskou službou. 
Tyto akce by si vyžádaly každá 

po  šestnácti milionech korun.
Největší investiční akcí roku 

bude kompletní rekonstrukce Háj-
kovy ulice v Podměstí, ve které do-
jde ke kompletní rekonstrukci sítí 
a následně i povrchu komunikace. 
Zároveň by mělo dojít k propojení 
s  ulicí Svatováclavskou.

Celkem 15,5 milionu je letos 
určeno na  koupaliště, které je 
jednou z  největších investičních 
akcí (150 milionů Kč) a  přilehlá 
sportoviště. V areálu bude zbudo-
vána 500 metrová dráha na  in-li-
ny, dvě víceúčelová hřiště a hřiště 
na  hokejbal.
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Podbořanští hasiči bilancovali
PODBOŘANY (sih) - Sbor dobrovolných hasičů v Podbořanech se v lednu 
sešel na  výroční schůzi. Vedle představitelů města se setkání zúčastnili 
zástupci hasičů z okresu a současný velitel profesionální jednotky v Pod-
bořanech Jiří Hovorka spolu s bývalým velitelem Václavem Hančarem.

Po  odchodu dlouholetého bý-
valého starosty jednotky Josefa 
Heluse, se funkce nově ujal Josef 
Svoboda: „Loni jsme vyjížděli k 12 
požárům, 27 technickým pomocím, 
6 dopravním nehodám a  šestkrát 
jsme drželi zálohu na stanici. Naše 
jednotka zaznamenala 51 výjezdů, 
což značí 1057 hodin, k  zásahům 
jsme najezdili 1 443 kilometrů. Ne-
spočet brigádnických hodin jsme 
odpracovali při rekonstrukci naší 
nové základny v  objektu bývalých 
kasáren. Taktéž údržba našeho 

vozového parku nás stála mnoho 
hodin. S velkými obtížemi jsme se 
prali zejména při opravě našeho 
vozidla tranzit, jehož opravy nás 
stály 124 tisíc korun.“

Pátým rokem v Podbořanech fun-
guje kroužek mladých hasičů, kte-
rý se těší mezi dětmi velké oblibě. 
„Scházíme se každou středu, kde se 
dětem snažíme dostat do podvědomí 
základní dovednosti a um nás, hasi-
čů. Dále pro děti pořádáme víken-
dové akce, např. návštěvu lanového 
centra nebo Horské služby na Božím 

Daru. Velice oblíbená je noc na ha-
sičárně, zpestřená nočním výjezdem 
na téma vyhledávání pohřešovaných 
osob. Při těchto akcích velice dobře 
spolupracujeme zejména s dobrovol-
nými záchranáři Žatec,“ přednesl 
vedoucí dětí Ondřej Dragula.

Nedílnou součástí činnosti hasičů 
je účast na  soutěžích v  požárním 
sportu, kde podbořanští dosahu-
jí vynikajících výsledků. Hasiči se 
stali nedílnou součástí kulturního 
a  společenského života v  Podbořa-
nech. Mezi akce, které by se bez 
nich nekonaly, patří stavění májky, 
rozsvěcení vánočního stromu, po-
moc při organizování dětských dnů 
či vyhlášený hasičský ples.

n ZDeNěk VAleš je stále 
ředitelem městských strážní-
ků. Touto dobou měl končit 
ve  funkci ředitele Městské po-
licie v Lounech. Protože zastu-
pitelé města nerozhodli na svém 
zasedání o  jeho nástupci a  za-
mítli jmenování Radka Příhody, 
jako vítěze výběrového řízení, 
dohodl se starosta města Jan 
Kerner s  dosavadním ředite-
lem na  jeho setrvání ve  funkci 
do 15. března tohoto roku.
n ŽATeCkÁ RADNICe na-
bízí pořadatelům kulturních či 
sportovních akcí ve městě nebo 
okolí zdarma prezentaci svých 
projektů. Turistické informační 
centrum v  Žatci vyzývá pořa-
datele akcí, aby se přihlásili se 
svými nápady. Ty pak budou 
uveřejněny v  tradičním přehle-
du všech akcí ve  městě, který 
bude distribuován v infocentru 
a  na  internetových stránkách 
města. Informace o akcích mo-
hou pořadatelé posílat do kon-
ce ledna emailem, osobně či 
poštou na  městský úřad, nebo 
zavolat na  číslo 415  736  156. 
Stačí uvést datum, název, místo 
konání akce, stručnou charakte-
ristiku a kontakt na pořadatele.
n ODBOR ŽIVOTNÍHO pro-
středí Městského úřadu Louny 
provedl doplnění webových 
stránek odboru o nové informa-
ce. Nově jsou na nich k dispozi-
ci povodňové plány, a to povod-
ňový plán města Loun i povod-
ňový plán obecního úřadu obce 
s rozšířenou působností Louny. 
Dále je na webových stránkách 
nově umístěna mapa s  vyzna-
čením dětských hřišť a  hřišť 
na  míčové hry včetně provoz-
ního řádu a  pokynů. Mapu je 
možné si zkopírovat a dále s ní 
podle potřeby pracovat. Webo-
vé stránky odboru životního 
prostředí (www.mulouny.cz/ zi-
votniprostredi) jsou průběžně 
aktualizovány a mimo jiné jsou 
na  nich aktuální informace tý-
kající se odvozu odpadu včetně 
termínů sběrových sobot.
n SDRUŽeNÍ ZlATÝ erb 
vyhlásilo minulý týden 14. roč-
ník soutěže Zlatý erb o nejlepší 
webové stránky a  elektronické 
služby měst a  obcí. Formulář 
přihlášky do soutěže je k dispo-
zici na  webové stránce soutěže 
www.zlatyerb.obce.cz. Hlasovat 
mohou všichni uživatelé inter-
netu, kteří disponují platnou 
e-mailovou schránkou, na  niž 
bude poslána ověřovací zpráva. 
Hlasovat lze pouze pro jedno 
město nebo obec. Loni v  ka-
tegorii Nejlepší elektronická 
služba zvítězil TV Most Expres, 
Libochovany mají příčku stříbr-
nou.
n NA ZÁklADNÍ škole v Po-
stoloprtech proběhlo 9. ledna 
setkání s  budoucími prvňáčky 
a  jejich rodiči. Na  děti čekalo 
pohádkové odpoledne a  první 
seznámení se školou. Zápis 
dětí do 1. ročníku se uskuteční 
za pár dní.
n V lOUNeCH po celý leden 
každé pondělí probíhá organi-
zovaný odvoz vyhozených vá-
nočních stromků. Informovala 
o  tom lounská radnice. Další 
možností je odvoz stromků 
do  sběrného dvora, pokud ho 
lidé sami zařídí.

n MeZI CHUDeŘÍNeM 
na  Žatecku a  Chbany na  Ka-
daňsku se bude těžit štěrko-
písek. Severočeské štěrkov-
ny a  pískovny, které u  Roz-
tyl a  Chban u  Nechranické 
přehrady dobývají písek už 
řadu let, požádaly v minulých 
dnech kvůli pokračující těžbě 
Městský úřad v Žatci o vydání 
územního rozhodnutí. Těžit 
se má severně od  silnice Ža-
tec - Kadaň, v  místě je nyní 
pole.
n V BlATNě proběhne 19. 
ledna od  17 hodin veřejné 
zasedání zastupitelstva. V za-
sedací síni obecního úřadu se 
budou projednávat dotační 
tituly na rok 2012, organizač-
ní věci kolem diskutovaného 
VTL plynovodu Gazela, po-
zemkové úpravy v  Malměři-
cích a  další témata.
n GeNeRÁlNÍ ŘeDITel 
vězeňské služby Jiří Tregler 
navštívil v  minulých dnech 
věznici v  Drahonicích. Uči-
nil tak poprvé ve  své funkci. 
Prohlédl si ubytovnu od-
souzených, na  jednotlivých 
ložnicích diskutoval s  vězni 
o jejich problémech a zodpo-
vídal jejich dotazy. Seznámil 
se také s výtvory odsouzených 
z  bezdrogové zóny a  jeden 
z  drobných výrobků dostal 
na  památku.
n S B O R  D O B R O V O l -
NÝCH hasičů v  Líšťanech 
připravuje hasičský ples. 
Proběhne na  sále tamního 
kulturního domu 21. ledna 
od  20  hodin. K  tanci zahraje 
skupina Akvarius.
n OBeC lIBOŘICe nabí-
zí k  pronájmu nemovitosti 
a pozemek ve svém majetku. 
Jsou to sklepní prostory v bu-
dově obecního úřadu, sklepní 
prostor a  řopík z  roku 1937 
v  místním parku a  dále sta-
vební parcelu o  výměře 22 
metrů čtverečních.
n škOlA V   Panenském 
Týnci by měla být v  nejbliž-
ší době zateplena. Informa-
ci místostarostky obce o  si-
tuaci s  poskytnutím dotací 
na zateplení školy plánované 
na  rok 2012 vyslechli tamní 
zastupitelé. Žádost o  dota-
ci  Panenskému Týnci zpro-
středkovává firma SERVISO.
n OBeC VÝškOV nabízí 
k prodeji pozemky pro stavbu 
rodinných domů. Zastupitel-
stvo obce v tomto smyslu ulo-
žilo místostarostovi Martinu 
Vápeníku zajistit na internetu 
inzerci nabídky na  prodej tří 
stavebních parcel v  katas-
trálním území Počerady pro 
individuální výstavbu RD.
n OBeC lUBeNeC připra-
vuje 20. Obecní bál. Koná se 
v sobotu 28. ledna od 20 ho-
din v  Kulturním domě v  Lu-
benci. K  tanci zahraje J.I.H. 
2001 Františka Baráka, ne-
bude chybět předtančení, 
přehlídka historického spod-
ního prádla, dámská volenka, 
tombola. Vstupenky jsou slo-
sovatelné, společenský oděv 
nutný.

Vosáci v divadle… Sdružení amatérských 
výtvarníků Vosa v  letošním roce slaví čtvrt století 
od svého vzniku. V pondělí 9. ledna byla zahájena 
první ze série výstav členů Vosy, stěny divadelní 
kavárny pokryly všehochutné obrazy Pavla Macáka 
(na snímku). Výstavu uvedl jeho výtvarný druh Jiří 
Menoušek, který autora vylíčil jako muže zlíbaného 
múzami, jenž je nadán dramatickým uměním, hra-
je ve  filmech, v  divadle, věnuje se restaurátorství, 
malování a veškeré znalosti zúročuje na poli redak-
torském. Na zahájení mu zahrála žatecká hudební 
skupina Taranis. Dalším, kdo opanuje prostory, 
bude další významný „vosák“ Luděk Dvořák.  (red)

Cedry v Lounech… Na základě žádostí 
občanů města Loun o  zpestření výsadeb ve  měs-
tě Louny byly v  Parku generála Fajtla a  v  parku 
Hrnčířská vysazeny dva cedry. „Cedr atlaský je 
jehličnatá, neopadavá dřevina, která dosahu-
je výšky až 40 m. Tento druh je nejotužilejší ze 
všech cedrů. Větší mrazuvzdornost je u  něho 
dána voskovou vrstvou pokrývající jehlice, která 
je ochranou před důsledky větších výkyvů teplot 
a  současně dodává stromům hezký vzhled. Jeho 
habitus je v  porovnání s  ostatními druhy užší, 
což je dáno zejména šikmo nahoru vystoupavými 
větvemi. Jehlice tohoto druhu cedru jsou většinou 
kratší než 25 mm a  ve  svazečcích po  30-40,“ se-
znamuje s  neobvyklou dřevinou Petr Čekal z  od-
boru životního prostře Městského úřadu Louny. 
Dřevina vyniká jako solitér v  parcích.  (red)

Žatci se parkovací 
automaty osvědčily

ŽATeC (jt) - Zavádění parkovacích automatů ve měs-
tě se ukázalo, jako velmi dobré opatření. Ve  městě 
jsou zatím ve čtyřech lokalitách.

Cena je stanovena na 5 Kč za každou započatou půl-
hodinu a zpoplatněna je doba od 7 respektive 8 hodin 
do 17 hodin. „Půlhodina je dostatečná doba na vyřízení 
potřebného, například na poště, a parkovací místa jsou 
plně využita,“ uvedl místostarosta města Jan Novotný. 
Parkovací automaty, které se instalovaly i  v  průběhu 
roku, přinesly městu čistý zisk na 400 000 Kč. Nejlépe 
bylo hodnoceno Kruhové náměstí, kde byly automaty 
v provozu po celý rok, na rozdíl od dalších lokalit, kde 
byly zprovozňovány v  průběhu roku. Za  uplynulý rok 
bylo prodáno na 71 000 parkovacích lístků a řidiči mo-
hou k zaplacení použít i SMS parking.
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Zleva nový starosta SDH Josef Svoboda, Petr Peter a Radek Balín.
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Řidič srazil chodce, při 
výslechu mu ukradli auto

LOUNY (pčr) – Dopravní nehoda s neobvyklým koncem se udála mi-
nulý týden v pondělí kolem poledne poblíž lounské polikliniky.

Na  přechodu pro chodce, v  ulici 
Pod Nemocnicí, srazil 68-letý ři-
dič osobního vozidla zn. Renault 
Twingo 71-letého chodce. S  pora-
něním hlavy jej doprovodil na ošet-
ření na chirurgii v poliklinice a vůz 
zaparkoval na  blízké parkoviště. 
Policisté řidiče vyslechli na  místě 
v  jejich služebním vozidle. Zhruba 
po 30 minutách řidič zjistil, že mu 
z parkoviště někdo vůz odcizil. Po-

nechal je neuzamčený a navíc s klíč-
ky v zapalování, čehož kdosi využil. 
Škodu řidič vyčíslil na  12  500 Kč. 
Nehoda, při které byl chodec s leh-
čím zraněním převezen na pozoro-
vání do žatecké nemocnice a která 
neprokázala ani u jednoho z účast-
níků požití alkoholu, tak měla ne-
čekanou dohru. O  den později byl 
vůz nalezen na  lesní cestě u  obce 
Solopysky.

n Policisté objasnili 
vloupání

VRŠOVICE - Po  měsíci se poli-
cistům podařilo objasnit vloupání 
do budovy Obecního úřadu a pro-
dejny smíšeného zboží ve Vršovi-
cích. Začátkem loňského prosince 
do  objektu zavítal s  dvěma kom-
plici 25-letý mladík z  Mělnicka. 
Odcizil pokladničky s  penězi, 
motorovou pilu, z  prodejny pak 
počítačovou skříň, drobné min-
ce, cigarety, alkohol a cukrovinky. 
Způsobil škodu za 89 tisíc korun. 
Vyšetřovatel jej obvinil z  krádeže 
a poškození cizí věci.

n V Žatci mizí okapy
ŽATEC – V  ulici Jana ze Žatce 
zmizely tři kusy okapů z  rodin-
ného domku a  dále ze zahradní-
ho přístřešku sousedního domu 
dva měděné svody. Škoda činí 
10 813 Kč. Další krádež za 6 tisíc 
korun byla nahlášena z  Heydu-
kovy ulice.

n Z auta ukradl kufřík
LOUNY – Neznámý pachatel se 
ve středu 11. ledna v loupal do vo-
zidla na parkovišti před prodejnou 
Albert. Vzal kožený kufřík, v němž 
se nacházely firemní věci, léky, 
automapy a další. Škoda byla vy-
číslena na 10 800 Kč.

n Zloději vykradli prodejny
LOUNY -  Na  Lounsku byly 
v  minulých dnech vykradeny 
prodejny potravin a  smíše-
ného zboží. Jedna krádež  se 
odehrála v  lounské Klicperově 

Šestnáctiletý mladík přepadal starší 
ženy, skončil po zásluze ve vazbě

ŽATEC (pčr) – V rukou policie skončil 16-letý mladík. V pondělí 9. led-
na v odpoledních hodinách si v parku pod budovou jídelny Na Růžku 
u Kněžské brány v Žatci vyhlédl 63-letou ženu, kterou oloupil.

„Mladík k  ženě přistoupil a  po-
žadoval zapálení cigarety. Když mu 
odpověděla, že nemá zapalovač, 
a z místa odcházela, zezadu ji chytil 
za  kabelku a  začal se s  ní přetaho-
vat. Když ženě kořist vytrhnul, utí-
kal směrem k  Libočanské brance,“ 
popsala Jaromíra Střelcová, mluvčí 
Policie ČR Louny.

Po několika metrech lupič kabel-
ku odhodil, neboť si všiml stráž-

níků městské policie. Strážníci 
ho pronásledovali, zadrželi pod 
hradbami pod restaurací Bašta 
a  předali žateckým policistům. Ti 
zjistili jeho totožnost, šlo o zná-
mou firmu.

Mladík skončil ve vyšetřovací vaz-
bě. „Z vyšetřování vyšlo najevo, že 
dotyčný má na  svědomí i  další ná-
silnou trestnou činnost. Podobnou 
loupež spáchal i  před Vánocemi. 

V žatecké Hájkově ulici rovněž okra-
dl starší ženu. Tehdy k ní zezadu při-
stoupil, strčil ji do  zad, následkem 
čehož poškozená upadla, a  poté jí 
z  ruky vytrhl kabelku s věcmi,“ do-
dala Jaromíra Střelcová.

Seniorka utrpěla různé hematomy, 
pohmožděniny oděrky a  odřeniny 
po  celém těle. Na  vrub 16-letého 
mladíka ze Žatce tak policisté při-
psali další skutek. Vyšetřování však 
stále pokračuje a  není vyloučeno, 
že dotyčný toho má na  svém kontě 
daleko víc.

Muž napadl družku, policie 
násilníka vykázala z domu

LIBĚŠICE (pčr) – Bití a  ponižování musela snášet žena od  svého 
druha v Liběšicích u Žatce. Útoky se stupňovaly a vyvrcholily v neděli 
8. ledna, kdy zasahovali i policisté, kteří násilníka vykázali z domu.

„Vykázání ze společného obydlí 
trvá deset dnů. Dobu nelze zkrátit 
ani se souhlasem ohrožené osoby, 
v  tomto případě družky,“ sdělila 
Jaromíra Střelcová, lounská poli-
cejní mluvčí.

Letos jde o první vykázání v okre-
se Louny. „Samo o  sobě domácí 
násilí není přestupkem či trestným 
činem, ale skrývá se za  ním pře-
stupek proti občanskému soužití 
nebo trestný čin například týrání 
svěřené osoby, vyhrožování, ublí-
žení na zdraví a podobně. Policista 
vykázanou osobu nikam neodváží, 

pouze jí poskytne informace o mož-
nostech jejího dalšího ubytování, 
v  krajním případě jí dá možnost 
si do  ubytovny zavolat. Zároveň je 
povinen vykázanou osobu poučit 
o  možnostech využití psychologic-
kých, sociálních nebo jiných služeb 
v  oblasti pomoci obětem násilí,“ 
vysvětlila J. Střelcová.

Policisté o  případu informova-
li intervenční centrum v  Ústí nad 
Labem. V  roce 2010 vykázali poli-
cisté v lounském okrese celkem 10 
lidí, v roce 2011 to bylo o  jednoho 
násilníka více.

Lupič přepadl lounskou 
benzinku v pátek třináctého 

LOUNY (pčr) – V  pátek 13. ledna ve  večerních hodinách došlo 
na  jedné benzinové čerpací stanici v  Lounech k  loupežnému pře-
padení.

„Po  19. hodině přišel do  prodej-
ny neznámý pachatel. Prodavačku, 
které zrovna před pultem rovnala 
zboží do  regálu, chytil za  rameno 
a natlačil ji na pult se slovy, že chce 
peníze. Žena z obavy o život peníze 

vydala. Lupič si je vložil do  bundy 
a  odešel,“ uvedla tisková mluvčí 
lounské policie Jaroslava Střelco-
vá. Škoda činí několik tisíc korun. 
Naštěstí přepadená žena neutrpěla 
fyzické zranění.

Prohlášení k současnému dění na lounské radnici
OVV ČSSD Louny se na  mi-

mořádném zasedání dne 11. 
ledna seznámil s informací o sou-
časném dění na  lounské radnici 
a přijal k  tomu usnesení:

OVV ČSSD Louny se důrazně 
ohrazuje proti nepravdivým výro-
kům starosty Loun Ing.  Jana Ker-
nera z  ODS, které byly zveřejněny 
v médiích dne 6. ledna.

Na základě dostupných informací 
prohlašuje, že všichni zastupitelé 
za ČSSD v Lounech mají plnou dů-
věru a podporu OVV ČSSD.

Po  projednání všech dostupných 
informací doporučuje Janu Růž-
kovi a  Pavlu Csonkovi použít veš-
keré právní kroky na  ochranu své 
osobnosti.

 OVV ČSSD Louny

n Stanovisko Blanky Vrbové 
k situaci na radnici v Lounech

Jako bývalou členku a  funkcio-
nářku ČSSD mne příliš nepře-

kvapila zpráva o dění na  radnici 
v  Lounech. Na  povrch vyplynu-
la celá řada závažných obvinění 
na  adresu tamních představitelů 
ČSSD, která se podle mé zkuše-
nosti mohou zakládat na  pravdě. 
Jak například uvedl starosta města 
Louny Jan Kerner - a připomínám, 
že ten je členem ODS, tedy roz-
hodně nepatří mezi lidi, s  nimiž 
bych názorově souzněla - mělo 
ze strany některých představitelů 
lounské ČSSD dojít ke korupčním 
nabídkám.

Jan Kerner přitom zcela expli-
citně uvedl příklad dotací z  fon-

du hejtmanky, kdy dokonce mělo 
padnout: „Nepřijdeš na  zastupi-
telstvo? Čeká tě odměna v podobě 
dotace z fondu hejtmanky pro tvůj 
sportovní klub. Přijdeš a  podpo-
říš Příhodu? Na  dotaci zapomeň. 
„Právě okolnosti (ne)zvolení nové-
ho šéfa městské politice v Lounech 
Příhody potvrzují argumenty nejen 
mé, ale i všech bývalých členů MO 
ČSSD Libčeves, kteří v  minulých 
týdnech v  počtu několika desítek 
společně opustili řady sociální 
demokracie.

Jak jsme uvedli ve  společném 
prohlášení, jedním z  hlavních 
důvodů bylo právě i  podezření 
z neprůhledného a účelového při-
dělování peněz z  Fondu hejtman-
ky Ústeckého kraje. Připomínám, 

že mezi další naše argumenty pro 
hromadné opuštění ČSSD byla 
svým způsobem šikana ze strany 
vedení krajské organizace ČSSD, 
které buďto ignorovalo naše ná-
zory na  dění ve  straně, anebo je 
poměrně agresivním způsobem 
napadalo.

Jsem přesvědčena, že minimálně 
v případě ústecké krajské organizace 
ČSSD tak docházelo k systematické-
mu potlačování svobodných názorů, 
neboť ten, kdo měl byť jen trochu 
kritický názor na  chování vedení 
organizace, byl okamžitě vytlačo-
ván na  okraj. To by se dalo chápat 
v  totalitních stranách typu někdej-
ší KSČ nebo NSDAP, nikoli však 
v  případě jedné z  největších stran 
v  naší zemi, která má slovo „de-

mokracie“ přímo ve  svém názvu.
Ztotožňuji se jako členka širšího 

vedení politické strany Národních 
socialistů - levice 21. století s ná-
zorem našeho předsedy Jiřího Pa-
roubka, a  totiž, že pokud byli ně-
kteří členové vedení města Louny 
svědky korupce, měli by se ozvat 
a  toto chování nahlásit na policii. 
Ostatně, to by měl udělat kaž-
dý slušný člověk, který se stane 
svědkem jakékoliv formy korupce.

Jedině tak můžeme jako občané 
znevěrohodnit všechny ty, kteří 
vesele obchodují s veřejnými pro-
středky a  požívají politické moci 
zdánlivě zahaleni do  pláště nepo-
stižitelnosti.

Blanka Vrbová,
členka Předsednictva NS-LEV 21

ulici, kde zloděj odcizil alkohol, 
cigarety a  cukrovinky v  hodnotě 
19  880  Kč. Druhá byla nahláše-
na z Veltěž, odkud zmizely hlavně 
cigarety a  alkohol, škoda včetně 
poničeného zařízení předběžně 
činí 150 tisíc korun.

n Vysál 600 litrů nafty
DOBROMĚŘICE –  Neznámý 
pachatel vysál nádrž nákladního 
vozidla zn. Iveco v  Dobroměři-
cích. Ze dvou palivových nádrží 
odcizil celkem 600 litrů  motorové 
nafty.  Celková škoda přesahuje 20 
tisíc korun.

n Opilá žena poničila sanitku
ŽATEC – Třiačtyřicetiletá žena 
ze Žatce si vykoledovala pode-
zření z  trestného činu poško-
zení cizí věci. Již koncem října 
minulého roku v  ulici Obránců 
míru udeřila francouzskou holí 
do  boku sanitního vozu, ve  kte-
rém zdravotníci ošetřovali jejího 
manžela. Žena byla pod vlivem 
alkoholu. Škoda byla odhadnuta 
na  8 tisíc korun.

n Přívěs začal hořet za jízdy
LUBENEC - Hasiči minulý čtvrtek 
brzy ráno likvidovali na  odstavné 
ploše u místní porcelánky v Luben-
ci požár nákladního přívěsu. Řidič 
kamionu si za  jízdy všiml, že se 
mu kouří od  levého předního kola 
na  vleku, a  proto na  odpočívadle 
zastavil, vlek odpřáhl a zavolal ha-
siče. Ti požár zlikvidovali a zjistili, 
že vznikl od  brzd, které pravděpo-
dobně zůstaly přibrzděné a přehřá-

ly buben, od  kterého se vzňala 
pneumatika.

n Chtěl odnést reklamu
LOUNY – Reklamní plachta se 
zalíbila 30-letému muži natolik, 
že si ji chtěl v  sobotu 7. ledna 
v  noci odnést. Filuty si všimla 
hlídka strážníků. Muž nejdříve 
tvrdil, že plachtu našel, po  chvíli 
se přiznal, že ji odřízl ze zábradlí 
u  prodejny Kaufland. Za  přestu-
pek proti majetku mu byla ulo-
žena na místě bloková pokuta, se 
kterou souhlasil.

n Z trafiky zmizely peníze 
a cigarety

ŽATEC – Ze čtvrtka na  pátek 
minulý týden byla v  Žatci vy-
kradena jedna trafika. Zloděj 
odcizil příruční pokladnu s  fi-
nanční hotovostí, mobilní tele-
fon a  cigarety různých značek. 
Způsobená škoda byla předběž-
ně odhadnuta na  zhruba 115 
tisíc korun.

n Mladík chtěl krást
ŽATEC – V  sobotu dopole-
dne se vydal 17-letý mladík 
s  neznámým komplicem krást 
do  žatecké ulice Podměstí. 
Oknem vnikl do  sklepa, od-
tud chtěl odcizit elektromotor 
a  startér v  hodnotě 200 Kč. 
Jeho  plán ale zhatil jeden ná-
jemník. Mladého zloděje zadr-
žel a přivolal policii.

J. Střelcová a T. Krupička,
Policie ČR Louny

M. Malý, MP Louny

Mladíci fetovali na nádraží, 
kamery je viděly

LOUNY (mp) - Strážník obsluhující městský kamerový systém spatřil 
9. ledna na autobusovém nádraží 26-letého muže z Loun, který fetoval 
ve společnosti dalších dvou mladíků.

Na  místo ihned vyjela hlídka 
strážníků. Feťáka strážníci dobře 
znali, ostatní dva se dali na  útěk. 
Jednoho z  nich dostihli v  Huso-
vě ulici, šlo o  17-letého mladíka 

z  Mostu. Tvrdil, že jeho kamarád 
je na  útěku z  výchovného ústavu 
a  on se mu snažil v  útěku zabrá-
nit. Druhého mladíka se nepoda-
řilo vypátrat.
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 obce našeho okresu po dvaceti letech

n Chmelištná
Drobná vesnice leží na  samé hranici okresů. Chmelištná ještě pat-

ří k  Podbořansku, z  jedné strany se však prostírá Chomutovsko, 
z  druhé Karlovarsko a  hned za  obcí je Doupov. Už před dvaceti lety 
tu byl katr, dnes je sídlo firmy opraveno. Na  návsi stejná kaple, stej-
ný rybníček, stejné rozvaliny. V posledních letech na sebe upozorňuje 
Koňský dvorec Chmelištná.

Vítr, déšť, nevrlý řidič autobusu, 
pátek třináctého… Tak to ne. Jedu 
ven, na  Podbořansko, kde jsou sr-
deční lidi a jsem šťastná, bez ohledu 
na vlivy okolí. Zázrak na sebe nedává 
čekat. Mraky ustupují a  v  Podbo-
řanském Rohozci mne vítá kýčovitě 
modrá obloha. Vystupuji do  slunce 
a jiskřícího sněhu. Navíc mi napro-
ti jede kamarád Standa, co má katr 
a co se známe právě dvacet let.

 „Ten sníh napadl speciálně kvůli 
tobě. Začal padat na  objednávku 
ráno v  šest,“ komentuje počasí. 
Slunce svítí, ale v  dáli se černa-
jí bachratá mračna. Proto běžím 
přednostně fotit koně a  vesnici za-
vátou porcí panenského sněhu, který 
v  přečetných dírách v  ulici mokvá. 
Větrná korouhvička na  kapli vzka-
zuje, že se černá mračna vzdalují. 
Vpravo dole je koňský dvorec Vác-
lava Staňka, registruje mne statná 

fena Matylda. Hospodář právě do-
končil kovářskou práci – na  zakáz-
ku zhotovil skříňku. Nyní jde krmit 
kozy, koně, oslíka. „Pocházím z Bes-
kyd, ale přišel jsem z  Křivoklátska. 
Potřeboval jsem klidnější výběh pro 
své koně,“ říká pan Staněk. Vystu-
doval gymnázium a ovládá kovářské 
řemeslo, má státnice z podkovávání 
koní. „Jak se mi daří? Začínají bolet 
záda a peníze nepřibývají.“

Právě se připravuje na  Zimní 
bitvu do  Podbořan. „Loni to byla 
rekonstrukce bitvy u  Grunwaldu, 
letos bude bitva vymyšlená,“ pro-
zrazuje. Další akcí bude likvidace 
černé skládky, na kterou se podaři-
lo získat peníze z  fondu společnos-
ti T-Mobile. V  květnu se uskuteční 
Slavnost koní a  rytířů a  v  létě opět 
mezinárodní setkání dětí. Loni to 
bylo poprvé. „Na  mladé lidi z  ce-
lého světa se chodili koukat akorát 
traktoristi. Zájem medií akce ne-
vzbudila. Letos by se setkání mělo 
skloubit se slavností v  Nepomyšli, 
na  níž možná vystoupí i  fotbalisté 
z  Nairobi,“ říká pan Staněk. Jako 
každoročně připravuje několik tra-
dičních dětských táborů, výlet pro 
děti z dětského domova z Maštova. 
Třikrát týdně pořádá kroužek pro 
děti, které pečují o zvířata. Spolu 
s mladičkou jezdkyní Kristinou Ká-
šovou nacvičují populární koň-
skou show, se kterou vystupují 
v létě za peníze, aby bylo v zimě 
pro zvířata na seno.

„Má činnost by se dala na-

zvat sociální zemědělství. Je o vzta-
hu mezi člověkem a zvířetem.“ Koní 
má Václav Staněk pět, oslíka, psa, 
kočku a putovní stádečko koz, které 
zachránil u hradu Točník. U něj mají 
zvířata život jistý, je totiž zapřísáhlý 
vegetarián. „Neobědvám, většinou 
jen večeřím. Vaří přítelkyně. Na kla-
sické nákupy nejezdím. Jen když 
náhodou vidím krám a  třeba dojde 
kmín nebo mléko, tak to opatřím. 
Moc se mi líbí zdejší prérie. Nej-
víc mi vyhovuje, že tu není veřejné 
osvětlení. Tím pádem je tu kvalitní 
tma a  nádherně vidím na  hvězdy,“ 
říká Václav Staněk.

U  Pinkasů spustil povyk mohut-
ný ostrý rotvajler. Přichází vousatý 
pán středního věku - Petr Pinkas. 
„Vyhovuje mi zdejší klid. Pracuji 
v  zemědělství, sezónně. Manželka 
je zaměstnána v domově důchodců 
v  Kadani, musí jezdit autem, sem 

nejezdí nic. Co budeme vařit? To 
bych taky rád věděl.“

Vracím se na katr za kamarádem. 
Stanislav Zmrhal má děti zrovna 
doma. Vendulka už je vysokoško-
lačka, studuje ústeckou ekonomku. 
„Já se sem chodím hlavně pořádně 
vyspat, ohromně dobře se tu spí. 
Ten klídek!“ - říká studentka, která 
marodí s  čerstvě zlomenou rukou. 
„Mně se tady nejvíc líbí taťka,“ hlásí 
Standíček, předškolák, chytrý živý 
kluk. „Co je tady nového? Ježíšek 
nám přinesl internet! Přišel tech-
nik, oznámil, že to půjde a  od  té 
doby to s námi mlátí ode zdi 
ke  zdi,“ konstatuje pod-
nikatel Standa, zatím-
co z  obýváku vyhrá-
vá státní hymna, 
protože Stan-
díček hra-
je hokej 
n a   p o -
č í t a č i 
a   Češi 
p r á v ě 

vyhráli. „Mladej ale hraje hokej 
i  naživo, v  SK Kadaň, a  jeho ma-
minka Venda je najednou největ-
ší odbornice přes hokej, fotbal, 
přes veškerý sport. Koukají spolu 
na zápasy a vozí kluka třikrát týdně 
na  tréninky.“

A  jak jde podnikání? „Práce dost 
a  peněz málo. Majitelé lesů dřevo 
stále zdražují,“ uzavírá Standa a od-
váží děti k babičce na oběd.

Dalším obyvatelem Chmelištné je 
pan Adámek. Jde ke vratům s jezev-
číkem Lesánkem se žíhanýma mírně 
vyššíma nohama. „Jsem už na pen-
zi, býval jsem strojař. Mám byt 
ve městě, ale bydlím tady, je to sice 
rekreační chalupa, ale bydlet se tady 
dá. Obzvlášť v  zimě je to lacinější. 

A  tam dozadu 
nechoďte, je 

t a m  b a h -
no,“ varu-
je pán.

S t e j n ě 
jdu, pro-
tože jsem 

z v ě d a v á . 
S k u t e č n ě 

je tam bah-
no, kvůli 

roz-

sáhlému prameništi. Jsou tu i  pra-
staré rozlámané vrby a  za  vegetace 
místo bývá tak zarostlé, že bych se 

tudy neprodrala. Vycházím na past-
vinách, nádhera. Krajina i vzduch jak 
někde v horách. Pozoruji pasoucí se 
koně pana Pinkase a registruji abso-
lutně rozmlácenou vojenskou cestu 
s hlubokými loužemi přes celou šíř-

ku vozovky.
Asi  po  hodinové 

procházce  se 
vracím do  vsi 
a  se Standou 
se vydáváme 
n a   s o u s e d -
skou návštěvu 
ke Kalujům. Ti 
se přistěhova-
li před čtyřmi 
lety. Početná 
rodina s  po-

četným zví-
řectvem. 

Za  vraty 
spouští 

rachot 
p e s 

Bo-

jar, kříženec labradora a  border 
kolie.

„Přistěhovali jsme se z  Němčan. 
Chtěli jsme sem, je tu větší prostor 
pro chov domácích zvířat,“ povídá 
maminka Anna Kalujová. Je doma, 
má miminko. V kuchyni sedí u tele-
vize s hrnečky mléka tři kluci, všich-
ni stejně perfektně stavění chasníci. 
Úplně jako bych se propadla do ně-
jakých starých poctivých dob.

„Jak vypadá můj den? Ráno nakr-
mit zvířata, udělat klukům snídani, 
pak se točím okolo malého, poklí-
zím, vařím a pořád dokola, snažíme 
se všechno časově skloubit. Zasta-
víme se až v neděli. Jsme věřící, tak 
ji ctíme. Jak jsme prožili Vánoce? 
Moc krásně. Jen na  půlnoční jsme 
nemohli, kvůli malému.“

Dneska byly u  Kalujů k  obědu 
nudle s  mákem. Paní je vyučená 
kuchařka, ale naposled kvůli klukům 
pracovala jako uklizečka, protože 
tato práce nebyla na  směny. Pán je 
zaměstnán u vojenských lesů.

Jaký nejhezčí dárek jste dostali pod 
stromeček? „Já piáno a  bagr,“ říká 
nejstarší Kryštof. „Mně se nejvíc líbí 
auto,“ hlásí Honzík. „A  mně loď,“ 
povídá námořník Jožínek, zatímco 
v postýlce vrní malý Lukáš.

Loni se rodina ujala dvou osiřelých 
selátek divokého prasete a odchovali 
je. Kanec Vilík před porážkou stihl 
obšťastnit vietnamskou prasničku. 
„Manžel jde do  chlíva a  kouká, co 
to leze po naší Máje. Myslel nejdřív, 
že jsou to krysy, ale byla to selátka. 
Některá jsou pruhovaná, jedno čer-

né a  jedno rezavé s  černými fleky, 
vypadá jako dalmatin.“

Toužím selátka spatřit. Jdeme 
po klasickém dvoře, se slepicemi, jen 
ten krásný holubník je zatím neoby-
dlený. Na  stodole visí na  drátu vy-
šponované králičí kožky. Ve chlévě je 
králíkárna, i kravička jerseyka s čer-
nými obroučkami kolem velkých očí, 
s telátkem a prasnice Mája s požeh-
naným strakatým potomstvem. Tak 
takhle různorodou úrodu prasátek 
jsem za celých dvacet roků novinář-
ské praxe ještě neviděla!

„Jsme tu spokojeni. Jen bychom 
uvítali, kdyby sem začal dojíždět 
autobus z Radonic, kam synek cho-
dí do  školy. Takhle jsme odříznuti 
a musíme děti do školy vozit autem, 
což je někdy složité. Kryštůfek cho-
dí do  druhé třídy, teď jde k  zápisu 
i Honzík.“

S  vesničkou se loučím jen nera-
da. Půvabná Chmelištná uprostřed 
prérií skýtá drsnou romantiku. Pro 
rodinu s malými dětmi to tu ale musí 
být dosti náročné.

Příště: Chotěbudice
Píše a  fotí Květa Tošnerová

Chasníci Kalujovi, zleva Jožka, 
Kryštof a Honzík.

V malé vísce s tatínkem žije a bydlí (zatím) malý hokejista Standík.

Kovář Václav Staněk se specializuje na komunikaci se zvířaty.

Vietnamská prasnice Mája a její kouzelně strakaté polodivoké dětičky.
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Vážíme si líšťanského starosty

Rádi bychom, aby se vědělo, že si 
moc vážíme svého pana starosty 

Miroslava Protivy. Je velice hodný 
a  i  když je to někdy těžké, snaží se 
lidem všemožně vyjít vstříc. Když to 
jde, pokaždé pomůže, poradí. Při-
pravuje nejrůznější akce, dělá hod-
ně pro mladé, staré, pro děti i  pro 

důchodce, například o Vánocích. Vý-
borný obětavý člověk. Uvědomujeme 
si, že to není samozřejmost a  o  to 
více jsme mu vděční, o  to více si 
jej a  jeho práce vážíme. Zaslouží si 
naše poděkování.

Jménem všech spokojených obča-
nů E. V., Líšťany

„Servis“ v lounském pojetí

Když si člověk zakoupí plynový 
nebo elektrický spotřebič, musí 

počítat s tím, že se někdy porouchá. 
V  mém případě šlo o  nová plynová 
kamna Gamat vyrobená ve  firmě 
Karma v Českém Brodě.

Po  jejich instalaci v  pokoji jsem 
zašel do nejbližší firmy, která v Lou-
nech nabízí servis u těchto spotřebi-
čů, aby mi uvedli kamna do provozu.

Přijímací technik mi vyhověl 
a brzy přijel jejich pracovník, kamna 
uvedl do provozu, vše předvedl, vyin-
kasoval 500 Kč a zdálo se vše v po-
řádku. Ale ouha! Po asi hodinovém 
provozu kamna úplně zhasla. Uká-
zalo se, že to není jen „maličkost“, 
ale že chci-li mít teplo, musím je 
po  určitém čase znovu a  znovu za-
palovat. Zvláště v mrazivé noci to je 
dost nepříjemné…

Zašel jsem tedy znovu do přijímací 
kanceláře firmy a požádal o záruční 
opravu. Tentokrát mi technik rezo-
lutně sdělil, že oni záruční opravy 
nedělají, jednak jim za  to výrobce 
špatně platí, tak se to nevyplatí, 

jednak ani nemají licenci na Karmu. 
V  okrese prý je specialista na  tuto 
značku, tady máte číslo telefonu 
a domluvte se s ním.

Sice nechápu, proč mi ono sladké 
tajemství sdělil tak pozdě, ale tuším, 
že za  to mohou případné problémy 
s  opravou. Pomyslel jsem si své 
o  „servisu“ zmíněné firmy a  kon-
taktoval specialistu. Ten si kamna 
prohlédl, nezjistil viditelnou chybu 
a odjel. Ta chyba se totiž projeví ne 
hned, ale po  určitém čase! Kromě 
toho poznamenal, že když už to 
někdo uvedl do  provozu, měl by to 
taky dodělat a že mu nebude vadit, 
když si prý zavolám přímo výrobci.

Tak si připadám mezi lounskými 
„servismeny“ jako pingpongový 
míček, který poletuje z jedné strany 
na druhou – zima už se plně proje-
vuje a kamna stále nehřejí.

Až zase potkám auto s  velkým 
nápisem Plyn – Elektro – Servis, 
už vím, s kým mám tu čest.

Zdeněk Frélich,
Louny

Komu jsou určeny Speciální třídy na 4. ZŠ Louny

Na  ZŠ Přemyslovců v  Lounech 
již několik let úspěšně fungují 

speciální třídy pro děti s poruchami 
učení a chování.

V  poslední době se však tyto tří-
dy začínají srovnávat se Speciální 
školou. Zřejmě je v  našem městě 
silně zakotven názor, že slovo „spe-
ciální“ je dogma pro něco jiného, 
odlišného, vybočujícího z  běžného 
standardu života.

Chci vás, milí čtenáři, proto vy-
vést z omylu, který se po městě šíří 
a  řadí speciální třídy do  jiné, zcela 
mylné dimenze.

Jsem učitelka, která 10 let působi-
la na Speciální škole a nyní druhým 
rokem pracuji na  ZŠ Přemyslovců, 
právě ve speciální třídě, takže mám 
možnost objektivního porovnání.

Dovolte mi krátké srovnání pojmů 
„Speciální škola“ a „speciální třída“.

Žáci na  Speciálních školách se 
vzdělávají podle zjednodušeného 
vzdělávacího programu, upraveného 
jejich mentálnímu postižení. Žáci 
ve speciálních třídách jsou vzdělává-
ni podle standardního vzdělávacího 
programu pro základní školy.

Do  Speciálních škol jsou vřazo-
váni, na  základě důkladného peda-
gogicko psychologického vyšetření, 
děti které mají mentální, tělesné, 
zrakové, či sluchové postižení, vady 
řeči, autismus nebo jsou souběžně 
postiženy více vadami. Zásadní pro 
vřazení do Speciální školy je zejmé-
na nízký IQ pod hranicí 70.

Ve  speciálních třídách najdeme 
děti s  poruchami učení a  chování. 
Povšimněte si, prosím, zejména 
pojmů „porucha“ a  „postižení“. 
V  dnešní, technicky vyspělé době 

bych zvolila srovnání nám všem jistě 
dobře známé - pokud máme PORU-
CHU na  našem PC, poradí si s  ní 
školený technik. Pokud ale váš po-
čítač POSTIHNE vir, ztratíte nená-
vratně všechna data. Tudíž je velký 
rozdíl mezi poruchou a postižením.

Naše děti mají ve  většině pří-
padů dys- poruchy, které nijak 
nesnižují jejich IQ a  znám kolem 
sebe mnoho lidí, kteří jako dyslek-
tici, dysgrafici, dysortografici či 
dyskalkulici vystudovali vysokou 
školu a  velice dobře se uplatnili 
v  praktickém životě.

Další částí žáků, kteří se vzdělá-
vají v  našich speciálních třídách, 
jsou děti s  LMD (lehká mozková 
dysfunkce), která jim znemožňuje 
dlouhodobé soustředění a  pokud 
jsou žáci s  touto poruchou vzdělá-
váni ve velkém kolektivu, může ne-
přiměřená zátěž vést k  neurózám, 
podceňování se, nenávisti a  v  nej-
zazších případech i  k  záškoláctví, 
agresivitě, útěku z domova.

V  malém kolektivu našich speci-
álních tříd jsou děti naopak spoko-
jené, naberou zpět své sebevědomí, 
protože mají možnost zažívat úspěch 
a  stávají se z  nich vyrovnaní a  cíle-
vědomí žáčci.

Doufám, že jsem tímto článkem 
alespoň částečně vysvětlila rozdíly 
mezi vzděláváním a  velice si přeji, 
aby ustal strach rodičů s  vřazením 
jejich ratolestí do  speciální třídy 
na Základní škole.

Pokud přece jen ještě váháte, 
přijďte se k  nám podívat. Jste sr-
dečně zváni.

Ivana Oberleutnerová,
ZŠ Přemyslovců, Louny

Budoucí prvňáčkové si vyzkoušeli, jaké je to ve škole

Leden je čas zápisu nových ško-
láčků a každý rodič chce vybrat 

pro své dítě tu nejlepší školu. Zá-
kladní škola v  ulici Přemyslovců 
v  Lounech vyšla rodičům v  tomto 
směru na  pomoc a  ve  čtvrtek 12. 
ledna otevřela školu pro veřejnost. 
Rodiče měli možnost prohlédnout 
si prostory školy a  v  dopoledních 
hodinách nahlédnout i do výuky.

Pomocnou ruku při výběru školy 
podávají i mateřské školy, když s bu-
doucími školáky navštěvují součas-
né první třídy a vytvářejí tak dětem 
představu o  tom, co je v  příštím 
školním roce čeká.

V  pondělí 16. ledna nás navští-
vila Mateřská škola Louny, Šafaří-
kova 2539. Paní učitelky naší školy 
ukázaly dětem v  hodinách prvouky 

a  anglického jazyka, jak prima je 
práce s  interaktivní tabulí. Děti se 
u  tabule střídaly a pohybem „inter-
aktivní“ tužky přemisťovaly obrázky 
nebo rozezpívaly zvířátka. Všem se 
učení moc líbilo. Snad i tohle pomů-
že rodičům při rozhodování, až jim 
děti doma budou vyprávět.

Mgr. Věra Špičková,
Louny

Stoprocentní úspěšnost u státních zkoušek z kancelářského psaní

Obchodní akademie v  Žatci se 
opět po  roce objevila na  se-

znamu 15 škol (uvedeny byly školy 
s  minimálně 10 úspěšnými ucha-
zeči), jejichž žáci byli v uplynulém 
školním roce stoprocentně úspěšní 

u státních zkoušek z kancelářského 
psaní na  klávesnici. O  výborném 
výsledku dvaceti žáků OA Žatec 
informovalo lednové číslo časopi-
su Rozhledy vydávaného NÚOV 
v  Praze. Možnost vykonat státní 

zkoušku z psaní na klávesnici nabí-
zí OA v Žatci svým žákům i nadále 
ve spolupráci se Státním těsnopis-
ným ústavem.

Petr Čejka,
Žatec

Týden otevřených dveří 
U Mašinky

Srdečně zveme všechny, kte-
ří si chtějí prohlédnout naši 

mateřskou školu U  Mašinky 
v Žatci. Od 23. do 27. ledna od 8 
do  11:30 hodin se uskuteční tý-
den otevřených dveří pod názvem 
„Ledová hvězdička roku 2012“. 
Přijďte se seznámit s  prostře-
dím čtyř věkově smíšených tříd, 
zjistit, co obnáší život ve  „zdra-
vé mateřské škole“ a  zeptat se 
na vše, co vás zajímá. Těšíme se 
na setkání.

Za  děti i  zaměstnance MŠ 
U  Mašinky, Podměstí 2224, 
Žatec

Petra Komorášová, Žatec
Jimlínští nezapomínají na své seniory

Ve středu 11. ledna se uskutečni-
lo pravidelné novoroční setká-

ní zástupců obce Jimlín s  občany, 
kteří pobývají v  domově důchodců 
nebo domě s  pečovatelskou služ-
bou v Lounech a pocházejí ze zdejší 
obce.  Setkali se v  tamní  klubovně, 
aby si při šálku čaje či kávy poho-
vořili o  tom,  co se v  loňském roce 
v  obci událo a  změnilo. Obyvate-
lé domova se živě zajímali o  dění 

v  obci a  sdělovali své zážitky z  vý-
letu, který je zavedl v na Nový Hrad 
a  do  chrámu chmele v  Žatci. Paní 
starostka předala všem  loňská vy-
dání informační  brožury s  názvem 
Z  Podhradí, která jednou za  čtvrt 
roku přináší informace z  obce, 
školy, činnosti spolků apod. Zájem 
vzbudilo také album fotografií, kte-
ré mapuje kulturní a  společenské 
akce.  S  neskrývaným obdivem při-

jali všichni dárečky, které vyrobily 
děti v  základní i  mateřské škole 
a  potěšily je i  balíčky od  obecního 
úřadu. Účastníci setkání ocenili, že 
na ně obec nezapomíná, protože to 
není v domově zrovna běžné a  jako 
poděkování za návštěvu předali paní 
starostce, místostarostovi i  dvěma 
členkám sociální komise dárečky, 
na které se společně složili.
Jana Mikovcová, starostka Jimlína

K neutěšenému stavu malého nádraží v Lounech přibyly i zvratky

Možná si vzpomínáte na  můj 
kritický příspěvek ohledně 

železniční stanice Louny město. 
Musím konstatovat, že odposled-

ka nikdo nic neuklidil a  stav je 
více než otřesný. Jen k  čmárani-
cím a  výkalům přibyly i  zvratky. 
Je to veliká ostuda našeho města. 

Nenechme si to líbit. Zkusme bo-
jovat za  čisté nádraží!

Pavel Čermák,
Louny



Říkali mi Féďa a narodil jsem se v Plechově
Obrázky z obyčejného života Ferdinanda Andrese ze Žatce

Pro příběh pana Ferdinanda Andrese jsem nemusela daleko. Je to 
obyčejný člověk jako my, a  přitom má za  sebou velký kus neoby-

čejného života. Bydlí jen kousek ode mě.
„Vy o mně chcete psát do novin?! 

Proč? Nejsem ničím zajímavý,“ 
skromně váhal. Jenže už to, že pan 
Andres čtyřicet let života zasvětil 
dráze, že se svou ženou Lýdií jsou 
spolu již 51 let, vychovali dva syny 
a  těší se ze čtyř vnoučat, je důvod, 
proč se o obrázky z jeho života podě-
lit. Oba manželé se narodili za hra-
nicemi současné České republiky. 
Jejich rodiny pak přesídlily do Čech, 
když byli oba ještě děti.

„Máte nezvyklé jméno,“ říkám. 
„To ano. Ale za čtyřiasedmdesát let, 
co jsem na světě, jsem si už zvykl,“ 
směje se pan Ferdinand. „V rodném 
Plechově, kde jsem se narodil, mi 
říkali Féďa,“ dodává. Je Volyňský 
Čech, stejně jako jeho o  dva roky 
mladší žena Lýdie, která pochází 
z  Korce poblíž města Rovna. Osud 
je oba dva, i  když každého vlastní 
cestou, přivedl do Čech v roce 1947. 
Oba jejich otcové ve  válce bojovali 
s  generálem Ludvíkem Svobodou. 
Otec pana Ferdinanda u  Dukly za-
hynul, tatínek paní Lýdie tam přišel 
o nohu…

„Narodil jsem se v  Plechově – 
české vesnici v  Žitomyrské oblasti 
na  dnešní Ukrajině – 18. června 
1938. Mám o  tři roky staršího bra-
tra Rostislava. Náš děda pocházel 
z  Moravy, tehdy na  začátku století 
na  Volyni nabízeli půdu zadarmo, 
tak to tam obsadili, byl to zemědě-
lec. Táta dělal v  Plechově předsedu 
kolchozu před válkou. Když začala 
válka, šel na  vojnu a  u  Dukly pad-
nul. S bráchou a s maminkou jsme 
zůstali sami. V roce 1947 přišla na-
bídka krajanům v Sovětském svazu 
od československé vlády přestěhovat 
se do Čech. Ukrajinský rolník po tá-
tovi převzal  kolchoz a  nechtěl nás 
pustit, protože potřeboval pracov-
níky. Máma musela ještě jet do Ky-
jeva za  generálem Svobodou, aby 
nám tam dali potvrzení, že táta padl 
ve válce a že nás musí pustit. A pak 
jsme se přestěhovali do  Čech. Mně 
bylo tehdy devět a  bráchovi dva-
náct. Nastěhovali jsme se do statku 
v Drahomyšli, kde maminka dostala 
pozemek, a  začali tam hospodařit. 
V roce 1950 se začala zakládat JZD 
a máma řekla – chlapci, musíme jít 
pryč, já z  vás nechci mít kolchoz-
níky. Koupila tedy v  Žatci baráček 
a od  té doby jsme v Žatci,“ vypráví 
pan Andres.

Rodnou Ukrajinu poté navštívil 
dvakrát, v  70. letech, už s  manžel-
kou a dvěma dětmi. „Pracoval jsem 
na  dráze, takže jsem měl cestu za-

darmo, pouze jsem požádal o  lůž-
kový vůz. Jeli jsme do  Kyjeva, pak 
do  Žitomyru, což je docela velké 
město – tři sta tisíc obyvatel, asi 
jako Brno - kde jsem měl sestřenici. 
A pak do mojí rodné vesnice Plechov. 
To už byl jiný okres a  musel jsem 
se tam ohlásit na  policii, abychom 
mohli překročit jiný okres. To jsem 
ale nějak neudělal a  do  rodné vsi 
tak jel „načerno“. Až když jsme se 
vrátili do  Čech, dostal jsem dopis, 
že za  tento prohřešek nesmím na-
vštívit Sovětský svaz další tři roky,“ 
vybavuje si pan Andres dobrodruž-
nou cestu.

„Ale že stála za  to!“ přidává se 
paní Lýdie. „Jeli jsme autobusem 
z  Žitomyru do  Černihova, do  Ple-
chova pak zbývalo asi sedm kilome-
trů, to už bychom museli pěšky, tak 
jsme jeli stopem nákladním autem. 
Ještě si pamatuji, že tři ruble dal 
manžel řidičovi, ten nás svezl kus 
hlavní silnicí, a  pak jel nějaký pan 
s koňmi, vezl otruby nebo co, tak nás 
dopravil do vesnice, představte si, já 
v  takových pěkných šatech, a  pak 
umazaná - jsem si říkala, už tam 
nepojedu!“ směje se paní Andreso-
vá. „Ale zase nikdy nezapomenu, 
jaká tam byla dobrá voda ze studny, 
čistá, studená, chutná, nádhera, a ta 
babička, co nás hostila, jak byla hod-
ná, a jak nám dobře vařila! Pamatuji 
si, jak udělala z  domácího tvarohu 
syrniky, namáčeli jsme je do smeta-
ny... A  to nás nečekala. Když jsme 
se objevili, tak honem zabila kuřata, 
navařili tolik dobrot, všude tam jsou 
velmi pohostinní lidé...“

Co se dělo dál v  Žatci? „Vychodil 
jsem základní školu osm tříd, pak 
jednoroční kurz, protože devítky ru-
šili, a kdo chtěl studovat dál, musel 
absolvovat jednoroční kurz a potom 
jít na ekonomku, gymnázium… Šel 
jsem do železničního učiliště v Cho-
mutově na 3 roky, na strojvedoucího, 
pak v  roce 1957 jsem šel na  vojnu 
do  Bratislavy, sloužil u  pohraniční 

stráže, byl jsem v  Litoměřicích 10 
měsíců v poddůstojnické škole, pak 
se vrátil do Bratislavy. V roce 1959 
jsem se vrátil z  vojny, nastoupil 
zpět na  dráhu, šel jsem jako kan-
didát na  strojvedoucího, to se mu-
selo dva roky topit na  parní maši-
ně, potom roku 1960 jsem udělal 
zkoušky na  strojvedoucího. V  roce 
1968 jsem šel na  čtyřměsíční pře-
školení na motorovou trakci, udělal 
zkoušku, v  roce 1987 jsem zase šel 
na přeškolení na elektrickou mašinu 

a jezdil jsem na elektrické. A v roce 
1997 jsem šel do penze. Takže zkrát-
ka jsem téměř čtyřicet let strávil 
na  dráze. Jezdil jsem s  nákladní-
mi vlaky a  nejčastěji rozvážel uhlí 
do  různých elektráren po Čechách.

Jak jsme se seznámili s  manžel-
kou? Jednoduše – jako hodně mla-
dých lidí té doby. Na  čajích v  Žat-
ci, dříve to byla taková odpolední 
zábava pro mládež. Já jsem chodil 
s kamarády a Lída s kamarádkou – 

a tam jsme se poznali. Spo-
lu jsme tancovali… 
a  nakonec se dali 
dohromady.

Vzali jsme se 
v  roce 1961, 
měli svatbu 
v   p r a v o -
slavném 
k o s t e l e 
v  Žatci, 
v   únoru 
1962 se 

nám narodil první syn Vladimír, 
v  roce 1967 druhý – Bronislav. 
Žena je o dva roky mladší, takže si 
své dětství na  Volyni už sko-
ro nepamatuje.“

„Pamatuji si 
vlastně jen to, 
že naši měli 
krávu a do-
mácí zvířa-
ta, tenkrát 
v   té  ob-
lasti ještě 
v íc  sou-
kromniči-
li,  kdežto 
v  Žitomyru 
už byly kol-
chozy. Děda 
měl pivo-
v a r , 
t a -

tínek byl vyučený řezník, bojoval 
u  Dukly se Svobodou, tam přišel 
o  nohu, měl protézu…“ dodává 
paní Lýdie.

„Sportoval jsem celý život, kopa-
nou, hokej, oba dva naši kluci také, 
starší v  Liberci hrál dorostenec-
kou ligu, mladší zase hrál za  VTŽ 
Chomutov, vnuk hraje dnes 1. ligu 
za Kadaň hokej.

Největší sportovní úspěch? Měli 
jsme nakročeno na  postup do  do-
rostenecké 1. ligy v  kopané, Lučan 
Žatec se tehdy klub jmenoval. Kvůli 
zaměstnání jsem ale fotbalu musel 
nechat. Jak synové dorůstali, zača-
li hrát hokej a svého času jsem jim 
dělal trenéra.

Byl jsem i  ve  straně, ale jen tři 
čtvrtě roku. V práci jsem měl něja-
ké nedopatření, už v roce 1967, šel 
jsem za předsedou ZV KSČ. On se 
za  mě ale nepostavil, tak jsem vy-
stoupil. Předseda se mě pak ptal 
proč, tak jsem řekl – za 100 korun, 
co platím příspěvek, moje děti mo-
hou mít deset kostek másla. A to mi 
předhazovali patnáct let.

Kluk se narodil v roce 1967, a ještě 
po patnácti letech, když vystupoval 
ze školy, tak učitel Jirkovský, už 
teď nebožtík, se mě ptal, jestli jsem 
byl ve  straně. Zapíral jsem, ale on 
mi odvětil: ale byl. Takže jsem byl 
stále vedený, stále kontrolovatelný 
celou tu dobu.

Dodnes žiji se ženou v  jednom 
bytě, na  který jsem si musel vzít 
v  roce 1962 půjčku, jelikož jsem 
nedostal byt.

Kdo nebyl v  partaji, neměl výho-
dy. Musel jsem přemlouvat známé, 
aby se synové dostali na  střední 
školu. Oba pak vystudovali střední 
s maturitou, jeden elektrotechniku, 
druhý podniká ve  stavebnictví,“ 
prozrazuje mi.

Pan Ferdinand umí výbornou 
domácí tlačenku i  pravý ukra-

jinský boršč a  jeho paní vy-
nikající cukroví, koláče. Po-

hostili mě meruňkovým 
koláčem, višňovým likérem 
a  vyprávěním o  neobyčej-
ných zážitcích obyčejných 
lidí.

Alla Želinská
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Ferdinand Andres, 
jak ho znají žatečtí 
občané.

Ferdinand a Lýdie při namlouvání na čajích.

Rostislav, Ferdinand a jejich maminka ve fotoateliéru v Žatci - 50. léta.

Ferdinand Andres coby stroj-
vedoucí.
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Základní škola Louny, Prokopa Holého 2632,
příspěvková organizace (u koupaliště)

škola s  třídami se zaměřením na  výuku matematiky, výrazným 
zaměřením na sport, rozšířením výuky jazyků, zařazením 

plavání do výuky a širokou nabídkou mimoškolních činností

vyhlašuje

ZáPis
do 1. ročníku

ve dnech

pátek 20. 1. 2012  14 – 18 hod.
sobota 21. 1. 2012  9 – 11 hod.

náhr. termín: st 15. 2. 2012 14 – 16 hod.
Pro děti, které k 31. 8. 2012 dovrší 6 let a  starší, které měly odklad 
povinné školní docházky. K zápisu přineste: občanský průkaz rodiče 
a  rodný list dítěte. Při požadavku o odklad povinné školní docházky 

vyplníte žádost u zápisu.

Více informací získáte při návštěvě školy,
telefonickém kontaktu (415 62 75 11 a 13-15)

nebo na našich webových stránkách:

www.zslounyholeho.cz

 pozvánka do kina

n LOUNY KINO SVĚT
18.  1. Sherlock holmeS: 

Hra STíNů (akční, USA) 
v 17:30

18.  1. WeST SIde STOrY (dra-
ma, hud., USA) ve 20:00

19. - 22. 1. HappY FeeT 2, 3d (anim., 
USA) v 15:00

19. - 29. 1. láSka je láSka (ro-
mant., ČR) v 17:30

19. - 22. 1. UNderWOrLd:  prO -
bUzeNí  (akčn í ,  USA) 
ve 20:00

20. - 21. 1. LabYrINT (psychol., ČR)
ve 22:00

21. - 22. 2. alvin a chipmunko-
Vé 3 (anim., USA) v 10:00

23. - 24. 1. dĚTI mOje (drama, USA) 
ve 20:00

n KINO pOSTOLOprTY
19.  1. rOdINa je záKLad STá-

TU (ČR) v 19:00
n dIGITáLNí KINO ŽaTeC

19. - 20. 1. HappY FeeT 2, 3d (anim., 
USA) v 17:30

19. - 20. 1. láSka je láSka (ro-
mant., ČR) ve 20:00

22.  1. láSka je láSka (ro-
mant., ČR) ve 20:00

24.  1. HappY FeeT 2, 3d (anim., 
USA) v 17:30

24.  1. l o v e  ( d r a m a ,  S R ) 
ve 20:00

n KINO pOdbOŘaNY
20.  1. d L U H  ( t h r i l l e r,  U S A ) 

v 19:30
24.  1. dům (drama, ČR, SR) 

v 19:30
n KINO dOmOUŠICe

20.  1. TWILIGHT SáGa: rOz-
bŘeSK 1.čáST (dobr., 
USA) v 18:00, 20:00

n ObeCNí KINO bLŠaNY
21.  1. jOHNY eNGLISH Se Vra-

Cí (komed., USA, Fra., VB) 
v 17:30

n kino peruc
21.  1. rOdINa je záKLad STá-

TU (ČR) v 17:30

 společenská kronika
Vzpomínka

n  Prázdný je domov, pusto je 
v něm. Cestička k hřbitovu zůstává 
jen. Více už nemůžeme dát, jen ky-
tičku položit a s láskou vzpomenout. 
Dne 16. prosince tomu bylo 25 let, 
co od  nás navždy odešel náš drahý 
a  milovaný tatínek, tchán, dědeček 
a strýček, pan František slanař ze 
Žatce a dne 12. ledna tomu bylo 16 
let, co od  nás navždy odešla naše 
drahá a  milovaná maminka, babič-
ka, prababička, tchýně, sestra a teta, 
paní Marie slanařová ze Žatce. Stá-
le vzpomínají a nikdy nezapomenou 
dcera Marie Vitmayerová s  manže-
lem, syn František s rodinou, vnučky 
Dagmar a Martina s  rodinami.
n Miluji nebe, neboť tam mám 

Tebe. Miluji Tebe a  Ty jsi teď mé 
nebe. Díváš se tam, kam chodím já. 
Já se dívám tam, kde Tebe mám. Cí-
tím Tě všude kolem sebe a proto chci 
jen Tebe. Miluji Tě, lásko má. MiFi.
n  Dne 18. ledna vzpomeneme 

druhého výročí, kdy 
nás opustila naše 
maminka a  babič-
ka, paní Dana Fi-
šerová. Kdo jste ji 
znali, vzpomeňte 
s námi. Dcera Dáša 

a  Vladimír, vnučka Míša s  rodinou 
a vnučka Martina s  rodinou.
n Vzpomínáme na naši maminku, 

paní Hanu Holzk-
nechtovou, která 
nás opustila dne 
19.  ledna 2008. 
S  láskou děti Dana 
a  Jan s  rodinami.

poděkování
n Děkuji tímto Obecnímu úřadu 

Domoušice a  také TJ Sokol Do-
moušice za  milé přání a  návštěvu 
k mým 81. narozeninám v první den 
tohoto roku.

Kamil Prask, Domoušice

AUTOSERVIS 
KOČINA

- geometrie náprav
- diagnostika BOSCH

- pneuservis
- mechanické práce

Postoloprtská 2968 Louny
tel.: 415 656 116

Oznámení do  Společenské 
kroniky přijímáme nejpozději 
do  pondělí do  10 hodin, než 
mají být zveřejněna. Písem-
ně: Redakce Svobodného hla-
su, Česká 177, 440  01 Louny 
(oznámení objednána písemně 
budou zveřejněna až po  za-
placení složenky). Telefonicky 
415 652 204 (také záznamník) 
nebo e-mailem: hlas@ln.cz 
(i  tato oznámení budou zveřej-
něna až po zaplacení složenky, 
kterou vám zašleme). Osobně 
v  redakci: Česká 177, Louny 
(pondělí a středa od 8 do 17 ho-
din, úterý a  čtvrtek od  8 do  15 
hodin, pátek od 8 do 13 hodin).

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

Hlídání dětí
Všem maminkám nabízíme 

od 1. 2. 2012 v nově 
otevřených prostorách 

u Žatecké brány 
v Lounech hlídání dětí 

od věku 3 let.
bližší informace 

na tel.: 737 365 375 nebo e-mail: 
hlidanikralicek@seznam.cz

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

zajišťuje opravy • montáž 
• cejchování vah • závaží

Tel.: 604 325 761

ČALOUNICTVÍ
Jiřina a Jiří Koudelovi

Nová Ves u Loun 24
Veškerá výroba čalouněného 

nábytku na zakázku
Oprava čalouněného nábytku

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

Tel.: 776 785 600, 415 694 114

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

Základní škola Ročov Vás srdečně zve na

Z Á P I S
do 1. třídy pro děti, které k 31.8. 2012 dovrší 6 let a  starší, které 

měly odklad školní docházky.

Čtvrtek 19.1.2012 od 12:00 hod. do 17:00 hod.
S sebou si laskavě přineste: občanský průkaz rodiče a rodný list dítěte

Naše škola nabízí:
 - škola hrou
 - individuální přístup
 - výuka na počítači s využitím internetu od 1. třídy
 - zvýšená péče o děti a poruchami učení
 - z ájmová činnost zdarma
 - ŠD zdarma

Krásné stolní kalendáře 
s  reprodukcemi starých po-
hlednic obcí Vašeho kraje 
ze sbírek pana Jaroslava 
Rychtaříka. Máme pro Vás: 
Lounsko - Žatecko a Mos-
tecko. Cena činí 40 Kč. Ka-
lendáře si můžete zakoupit 
v redakci Svobodného hlasu.



 Cesta za zdravím
n Pumpava
Pumpava, zvláštní název, trochu 

připomínající slovenskou púpavu. 
Ovšem oproti krásné, medonosné 
pampelišce je tato dvouletá rostlina 
silně, nepříjemně páchnoucí.

Plevelná rostlina
Lodyhu má poléhavou, někdy čás-

tečně vzpřímenou. Pak dorůstá až 
do  výšky jednoho metru. Listy má 
u země v přízemní růžici, na lodyze 
krátce řapíkaté a horní pak přisedlé. 
Květy má nachově růžové s  černou 
tečkou na bázi okvětního lístku. Kve-
te od  dubna až do  srpna. Semena 
slouží, kromě rozmnožování, také 
k  rozlišení od  kakostu smrdutého. 
Pumpava je má zakončeny delším 
zobáčkem, který se v suchém počasí 
spirálovitě zkroutí 
a naopak po dešti 
široce rozvine. Je 
to rostlina hoj-
ná a plevelná. Má 
ráda půdy výhřev-
né a  vysychající, 
živné, zásadité, 
kamenité i  hlini-
té. Nejčastěji ji 
najdeme na  ru-
mištích, pastvi-
nách, podél cest 
a  ve  světlých le-
sích.

Sbírejte v květ-
nu a červnu

Sbíráme nať, 
a  to po  celé ve-
getační období. 
Bylináři však po-
važují za  nejkva-
litnější drogu sbí-
ranou od  května 
do června.

Působí i  proti-
nádorově

Droga je nejú-
činnější v  gyne-
kologii při nad-
měrném krvácení 
nebo při mimo-

menstruačním krvácení a  pro posí-
lení stahů dělohy. V menší míře lze 
pumpavu využít i na ovlivnění tlaku 
krve. V nižších dávkách tlak zvyšuje 
a ve vyšších snižuje. V poslední době 
se význam pumpavy zvyšuje poté, 
co se zjistilo, že má protinádorové 
působení. Drogu mícháme do směsí, 
ale díky aroma raději v malých dáv-
kách. Její zápach je také jedinou, 
a  to relativní kontraindikací. Nemá 
se však dávat těhotným a  kojícím 
ženám.

Recept na směs při krvácení
Na  zástavu gynekologického kr-

vácení nebo při krvavých průjmech 
se doporučuje směs řebříčku, pum-
pavy a černohlávku připravená jako 
krátce vařený odvar. Směs necháme 
jen 1 až 2 minuty povařit a  15 mi-
nut vyluhovat.

Mgr.  Petr Štola - lékárník

svobodný hlas 18. ledna 2012 strana 9

EKOnomické a IT minimum v praxi v odvětví stavebním
Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.06/52.00023
Realizátor: Okresní hospodářská komora Teplice

Dne 1. 12. 2010 byl projekt zahájen a jeho aktivity budou probíhat do 30. 11. 2013.
Smyslem a cílem projektu je prohloubení, rozšíření a zvýšení kvalifikace zaměstnanců firem, 

které jsou členy Hospodářské komory České republiky v Ústeckém kraji, a to v oblasti 
ekonomického řízení a financování (modul EKO), užití výpočetní techniky (modul IT) 

ve spojitosti s výukou anglického jazyka (modul AN) v odvětví stavebním.

Školení je realizováno moderní metodou výuky, a to eLearningovým  studiem doplněným 
studiem prezenčním.

Tímto oznamujeme, že začal IV. běh školení EKOITAN v termínu 
od 13. ledna 2012 do 30. března 2012 v sídle společnosti 

M2 Sors, s. r. o., Vrchlického 2943, 440 01 Louny
Kontaktní osoba: Ing. Eliška NODESOVÁ, Manažer projektu
 Mobil: +420 776 776 666
 E-mail: enodesova@email.cz
 www: http://www.ekoitan.cz

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem 
České republiky.

 kalendárium našich osobností
18. ledna 1873
V  Žatci se narodil Anton Gnirs, 

archeolog a  historik umění. Pů-
sobil na  Balkáně a  v  Rakousku, 
později se stal spolupracovníkem 
Archeologického institutu v  Pra-
ze. Zemřel roku 1933 v  Lokti 
na  Sokolovsku.

18. ledna 1888
Na  Kladně se narodil Jaroslav 

Mařík, malíř, žák slavného Ja-
kuba Schikanedra, autor mnoha 
portrétních kreseb a  olejomaleb, 
působil na  lounském gymnáziu 
v  Lounech, zemřel v  roce 1965 
v  Lounech.

19. ledna 1871
V  Lounech se narodil pozdější 

dramatik, prozaik a divadelní kri-
tik Jaroslav Hilbert, v první polo-
vině 20. století jeden z často hra-
ných autorů, zemřel v  roce 1936.

20. ledna 1816
Tento den zemřel strahovský 

opat Johann Nepomuk Milo Grün, 
rodák z  Blšan. Stál také v  čele 
pražské filozofické fakulty.

20. ledna 1826
Zemřel Joachim Antonín Cron, 

hudební skladatel a teolog, rodák 
z  Podbořan.

20. ledna 1901
V  tento den zemřel hudební 

nakladatel Emanuel Wetzler, ob-
chodník s  hudebninami a  klaví-
ry, který se narodil v  Libočanech 
u  Žatce.

20. ledna 1925
V Dobříši na Příbramsku zemřel 

v  tento den advokát Arnošt Ráž, 
básník, strýc Konstantina Bieb-
la, autor předchůdce proletářské 
poezie 20. století. Tento rodák ze 
Slavětína u  Loun právě se svým 
synovcem Konstantinem Bieblem 
vydal jeho první básnickou sbírku.

20. ledna 1981
V Žatci v tento den zemřel praž-

ský rodák Miroslav Kavalír, v  le-
tech 1945 až 1948 náčelník Čes-
koslovenské obce sokolské.

22. ledna 1873
V  Býchorech na  Kolínsku se 

tento den narodil Čeněk Zeman, 
básník, advokátní úředník a  za-
kládající člen KSČ na  Lounsku. 
Psal verše do  místního komuni-
stického tisku, jeho jméno nese 
dodnes jedna z  lounských ulic. 
V Lounech také roku 1935 zemřel.

22. ledna 1880
V tento den zemřel v Praze Josef 

Vojtěch Hellich, slavný malíř. Za-
měřoval se především na církevní 
malby, historické scény a ilustrač-
ní kresby starožitných předmětů. 
Je mimo jiné autorem umělecké 
výzdoby (obrazů i  nábytku) v  no-
vogotickém kostele v  Lubenci 
na  Podbořansku.

22. ledna 1925
V Žatci se narodil Josef Fleissig, 

pozdější redaktor, autor popu-
lárně vědecké literatury, tiskový 
tajemník primátora Prahy. Byl 
také šéfredaktorem časopisu Nová 
Praha a reportérem deníku Práce. 
Po roce 1968 jej postihl zákaz no-
vinářské činnosti, psal proto pod 
pseudonymem Bernarda Bartáko-
vá. Roku 1990 byl rehabilitován.

23. ledna 1768
V Radonicích nad Ohří se naro-

dil hudební skladatel Alois Romo-
váček, ve  své době známý varha-
ník, autor komorních a  chrámo-
vých skladeb.

23. ledna 1871
Toho dne se v Blšanech u Podbo-

řan narodil Karel Leiner, pediatr, 
profesor na  univerzitě ve  Vídni 
a  primář vídeňské dětské nemoc-
nice.

23. ledna 1877
V  Žatci se narodil malíř Otto 

Theodor Stein, autor krajino-

maleb, portrétů, zátiší i  grafik, 
zemřel roku 1958 ve  Frýdlantě 
na  Liberecku.

23. ledna 1888
V Žatci se narodil Wilhelm Dies-

sl, teolog, děkan teologické fakulty 
německé univerzity v  Praze. Ze-
mřel roku 1957 v Oberköllnbachu 
v  Německu.

23. ledna 1960
V Roudnici nad Labem se naro-

dila Marie Imbrová, orientalistka 
a  afrikanistka, v  letech 1986 až 
1991 působila ve  správě zámku 
Libochovice, následně v  muzeu 
v Lounech, později na našich vel-
vyslanectvích v Keni a Zimbabwe.

24. ledna 1854
Tento den zemřel v  Plasech 

na Plzeňsku Johann Nussbaumer, 
rodák z  Dobříčan u  Žatce. Byl 
vrchním lesníkem v  Adršpachu, 
později působil na  metternichov-
ském panství Plasy, stal se i vice-
prezidentem Českého lesnického 
spolku.

24. ledna 1913
Ve  Vídni zemřel ekonom Anton 

Quoika, spoluzakladatel Červené-
ho kříže a Spolku pro bezdomov-
ce v  Praze, generální inspektor 
cukrovarů v  Čechách. Byl rodák 
z  osady Cárka u  Siřemi na  Pod-
bořansku.

24. ledna 1940
V  Nové Vsi pod Pleší zemřel 

Rudolf Bergmann, politik, statkář 
v Orasicích a Židovicích na Loun-
sku. Založil a organizoval několik 
odborových organizací agrární 
strany, v  letech 1907 až 1910 
byl poslancem za  českou agrární 
stranu, pro neshody byl v červenci 
1910 vyloučen. Roku 1920 založil 
v Praze statkářskou Českosloven-
skou rolnickou jednotu, pozdější 
Národní rolnickou jednotu, stal 
se poslancem a  senátorem za  ná-
rodní demokracii a Národní sjed-
nocení. (rtl)

 OD NÁVRHU AŽ PO REALIZACI
 Přestavby bytových jader
 Rekonstrukce koupelen
 Modernizace bytů
 Kompletní nabídka stavebních profesí

kvalita spolehlivost tradice
návrhy ve 3D 1 500 koupelen 21 let na trhu

Kontakt: Vladimír Fogl, Táboritská 157, Louny
 tel.: 415 652 306, mobil: 603 527 903
 e-mail: vladimir.fogl@tiscali.cz, www.foglinteriery.cz

Host večera Zdeněk IZer
Hraje skupina AQUArIUS

BOHATÁ TOMBOLA!

Fk dobroměřice
Vás srdečně zve

na

Předprodej vstupenek na tel. 777 733 862 – GAMA LOUnY

kd dobroměřice - 10. 3. 2012 - od 20.00 hod. - vstupné 200 kč



Luna a její vliv…Ve čtvrtek přednášel v Oblastním muzeu v Lounech senzibil Vratislav Josef Kadlec 
(vlevo). Mluvil nejen o  Měsíci a  jeho vlivech na  člověka, přiznal, že uznává kalendář Krásné paní, ale také 
o  energii myšlenek a  síle podvědomí. „Za  úplňku bychom se za  žádných okolností neměli dávat operovat, 
neměli bychom si nechat spravovat zuby, ale ani třeba zavařovat nebo natírat plot a  činit cokoliv materi-
álního charakteru. Období úplňku přeje rozvoji bakterií a  plísní. Proto hrozí zdlouhavé hojení ran,“ uvedl 
přednášející. Úplněk podle něj vše násobí. Depresi prohlubuje, pocity štěstí stupňuje do  extáze. „Pokud 
byste se chtěli mimořádně kvalitně opít, měli byste tak učinit, když je úplněk ve  znamení Ryb,“ varoval.  
Pokud chcete, aby vám neoprýskal plot, rychle se zahojila rána, vydržela plomba, měli byste zákrok situovat  
do doby, kdy je Měsíc v novu. Poté se pan Kadlec rozhovořil o  tom, že energetickou krizi vyřešil už Nicola 
Tesla a  přednášel o  méně známých fyzikálních zákonitostech. Zmínil se i  o  reinkarnaci a  Atlantidě. (toš)

strana 10 18. ledna 2012 svobodný hlas

 řádková inzerce

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

Seznámení
n Hledám ženu z  Loun a  okolí 

k seznámení na diskrétní schůzky. 
Jsem štíhlý, 50 let, 174 cm. Zázemí 
mám. Tel.: 728  032  970.
Zaměstnání, služby

n  Rizikové kácení stromů 
a prořezávky Tel.: 775 686 117.

n www.pracedomu.info

n Stěhování Štěpnička. Tel.: 
606  911  785.

n Instalatérství-topenářství. 
Tel.: 731  736  800.

n  Stěhování Bodnár. Tel.: 
776  111  947.

Byty
n Prodej bytu 2 + 1 Louny u Pe-

nny. Cena 650 tisíc Kč. Při rychlém 
jednání sleva. Tel.: 777  616  808 
po  19. hod.
n Pronajmeme byt 3+1 v  Dob-

roměřicích s  bezbariérovým pří-
stupem v  nově zrekonstruova-
ném domě v  přízemí,  včetně 
krytého parkovacího místa, cca 
5m od  vchodových dveří. Tel.: 
602  220  843.
n Pronajmu byt 3+1 s balkonem 

v Lounech 1. patro, po celkové re-
konstrukci, volný od 1. února. Tel.: 
606  561  179 večer do  21. hodiny.
n  Pronajmu byt 2+1 v  Lou-

nech, Štefánikova ul. Nájem 7000 
Kč+služby, kauce 2x nájem. Tel.: 
603  895  482.

n  Pronájem bytu v  Lounech, 
sídliště U  pramene. 3+1, 70 m2, 
nájemné 6  000 Kč+služby+po-
platky. Kauce 15 tis. Kč. Tel.: 
773  693  382.
n Pronajmu byt 1kk s balkonem 

v  Lounech, 1. patro, po  celkové 
rekonstrukci. Volný ihned. Kau-
ce 2x nájem. Tel.: 606  561  179 
po  15. hodině.
n  Pronajmu byt v  Postolopr-

tech. Tel.: 603  418  843.
n  Pronajmu 1+1 v  Lounech. 

Tel.: 605  563  722.
Auto - moto, příslušenství
n Prodám Suzuki Samurai 1,3 

obsah, 4x4, terénní, pěkný. Tel.: 
415  693  176, 722  158  007.
Zvířata, výpěstky
n Prodám prase na zabití. Tel.: 

777  155  332.
Různé
n  P r o d á m  p a l i v o v é  d ř e -

vo do  krbu, kotle, kamen. Tel: 
737  385  356.
n Koupím staré mince, veške-

ré české, rakousko-uherské. Tel.: 
777  857  771.

 kulturní servis

středa 18. ledna
17:00 Vrchlického divadlo Louny - PRINCEZNA KONVALINKA 

A KRÁLOVSKÉ HÁDANKY - pohádku pro malé i velké, 
plnou písniček a hádanek přiveze Divadlo Pohádka Praha

18:00 Městská knihovna Louny - HOROLEZECKÁ ZASTAVENÍ - 
cestopisná přednáška z cyklu Lounští cestovatelé sobě, 
přednáší Jan Žižka

19:30 Městské divadlo Žatec - JUSTIN ECHOLS QUARTET - 
v rámci jazzového večera se divákům představí americký 
zpěvák a sólista Justin Echols. Doprovodí jej trio českých 
spoluhráčů ve složení Tomáš Jochmann - piano, Lukáš 
Kytnar - kontrabas a Tomáš Hobzek - bicí

čtvrtek 19. ledna
16:30 ZUŠ Louny - TŘÍDNÍ KONCERT - vystoupí žáci ze třídy 

Josefa Gunára
18:00 Muzeum Podbořany - PŘEDNÁŠKA - Josef Ulehla bude 

hovořit o fyzickém a duchovním vlivu místa a prostoru 
na člověka

19:00 Vrchlického divadlo Louny - JAK UVAŘIT ŽÁBU - tragiko-
medie o lásce až na věčnost napsaná pro Vilmu Cibulkovou 
a Miroslava Etzlera

sobota 21. ledna
18:45 Digitální kino Žatec - KOUZELNÝ OSTROV - přímý přenos 

z Metropolitní opery v New Yorku. Dějová linie Kouzelného 
ostrova propojuje postavy a dějové motivy dvou Shakespea-
rových komedií – dva milenecké páry ze Snu noci svato-
jánské ztroskotají na ostrově z Bouře, kde spolu vedou lítý 
boj kouzelník Prospero a čarodějnice Sykorax

20:00 KD Líšťany - HASIČSKÝ PLES - k tanci hraje skupina 
Aquarius, bohatá tombola

neděle 22. ledna
14:30 Loutkové divadlo Louny - PERNÍKOVÁ CHALOUPKA - hrají 

lounští loutkáři
15:00 Městské divadlo Žatec - ŠÍPKOVÁ RŮŽENKA - pohádka 

pro děti v podání Docela Velkého Divadla Litvínov
pondělí 23. ledna

18:00 Galerie města Loun - MONIKA IMMROVÁ - vernisáž soch 
a grafik lounské rodačky

19:30 Městské divadlo Žatec - OSTŘE SLEDOVANÉ VLAKY - 
Dramatizace novely, kterou proslavil oskarový film Jiřího 
Menzela. Hraje Městské divadlo Mladá Boleslav

úterý 24. ledna
10:00 Galerie Benedikta Rejta Louny - OLGA KARLÍKOVÁ - ko-

mentovaná prohlídka výstavy, také v 15:00 hodin
14:00 Městská knihovna Louny - SETKÁNÍ S ODBORNÍKEM - 

o americkém fotbalu bude vyprávět hráč jednoho z nejú-
spěšnějších týmů amerického fotbalu v ČR - Prague Panther

19:00 Vrchlického divadlo Louny - OTHELLO - po uvedení Shake-
spearovy vrcholné komedie - Večeru tříkrálovém přichází 
Divadlo Na Jezerce s autorovou vrcholnou tragédií. Protiklad 
černé i bílé má v Othellovi stěžejní význam. Pohled na bílou 
krásku Desdemonu v objetí tmavého Maura poskytuje již 
po staletí diváků vzrušující divadelní podívanou

ZAŠKRTNěTE SI V KALENDÁŘI
středa 25. ledna

19:00 Vrchlického divadlo Louny - JABLKOŇ - koncert alternativní 
hudební skupiny

19:30 Městské divadlo Žatec - DANA MORÁVKOVÁ A JOSEF 
CARDA - Úsměvné povídání a vzpomínání na mnoho zážitků 
ze zákulisí natáčení filmů nebo divadelních představeních

sobota 28. ledna
15:00 Podbořany – ZIMNÍ BITVA – Tradiční setkání šermířů a ry-

tířů. Bitva bude opět na pohádkový příběh z období gotiky. 
V 10:00 průvod městem, ve 13:00 nácvik. Zváni jsou též 
řemeslníci, kupci a prodejci historického tovaru na středo-
věké tržiště.

VÝSTAVY
ZDEŇKA TOMÁŠOVÁ - BARVY ČESKÉHO STŘEDOHOŘÍ 

(Knihovna Louny, do 29. ledna)
LADISLAV NOVÁK – KAPITÁN Z CHILE 1962 (Oblastní muzeum 

Louny, do 19. února)
OLGA KARLÍKOVÁ: BYL VEČER A BYLO JITRO, DEN PÁTÝ 

(GBR Louny, do 26. února)
AFRICAN COLOURS (Galerie Emila Juliše Černčice, návštěvy 

po dohodě na tel.: 602 456 314)
PEČEME NA VÁNOCE (Oblastní muzeum Louny, do 29. ledna 2012)
MADONA (Kostel CČSH, do konce ledna 2012)
ŽATEC A OKOLÍ ŠTěTCEM EDUARDA HAVLA (Křížova vila 

Žatec, do 18. února)
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 mu-

zeum K. A. Polánka v Žatci)

Jsme v útulku a hledáme hodného pána

Bublina nejspíše kříženec, asi 
1 rok stará fena, v  kohoutku cca 
46 cm, dobrý zdravotní stav. Bublina 
je kontaktní mladá fenečka vhodná 
do každé rodiny. Umí chodit na vo-
dítku, je odčervená a očkovaná.

Hoblina nejspíše kříženec, asi 
1,5 roku stará fena, v kohoutku cca 
51 cm, dobrý zdravotní stav. Hoblin-
ka je dobrosrdečná kříženka, která 
nezkazí žádnou srandu. Je očkovaná 
a odčervená.

Lott nejspíše kříženec staforda, 
2-3 roky starý pes. Vhodný pro 
zkušeného chovatele. V  útulku 
strádá a  nutně potřebuje láskypl-
nou péči. Očkovaný, odčervený. 
Výborný hlídač.

Útulek nabízí více než 60 psů. Přijeďte se podívat.
Tel.: 604  451 258, www.utulek-jimlin.wz.cz
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 šachy

Cyklokrosaři se prosadili na SP
FRANCIE (jt) - Sedmý závod Světového poháru se jel tuto neděli 
ve Francouzském Liévinu. Závod se našim jezdcům vydařil.

Češi dominovali kategorii Elite, 
když s  vítězným Štybarem vystou-
pil na  bednu také třetí Šimůnek. 
Ve svých kategoriích se však prosa-
dili i jezdci Stadionu Louny. V kate-
gorii do 23 let si dojel Vojtěch Nipl 
pro skvělé 8. místo, který na první-
ho Van der Haara (Nizozemí) ztratil 
40 sekund. V průběžném hodnocení 
SP je jako nejlepší z  našich repre-

zentantů na  12. místě s  54 body.
V  poli 37 žen se neztratila ani 

Martina Mikulášková, která za  fa-
mózní Marianne Vos zaostala na 13. 
místě o 2:52 min. Ve Světovém po-
háru jí patří 23. pozice s 55 body.

Poslední závod Svěťáku se jede 
v  neděli, 22. ledna, v  Holandském 
Hoogerheide a  pak už jezdce čeká 
vrchol sezony, Mistrovství světa.

Kraj nepodpoří závody handbiků
LOUNY (jt) - Letošní závody European handbike circuit, jejichž or-
ganizátorem je Atletický sportovní klub ELNA Počerady v  čele s  Ra-
dovanem Šabatou, jsou letos v ohrožení.

Již několik let pořadatelé bojují 
doslova o každou korunu do rozpoč-
tu, aby tento významný sportovní 
podnik do  Loun dostali a  udrželi. 
Tento rok však klub nedostal pří-
spěvek z  Fondu hejtmanky Ústec-
kého kraje. ASK ELNA Počerady 
žádala o  150 tisíc korun, které by 

významně pomohly k  financování 
celého projektu. Rada Ústeckého 
kraje však žádost na svém zasedání 
7. prosince loňského roku zamítla. 
Letošní závody by měl být jubilejním 
X. ročníkem, setkání špičkových 
handicapovaných sportovců nejen 
z Evropy.

Slovan navzdory prohře 
v Kadani nezklamal

SK Kadaň B 6-5 HC Slovan Louny 6:5 (2:2, 2:3, 2:0)
KADAŇ (lt) - V  dalším kole zajížděl Slovan na  led lídra a  pouhá 
výhra mohla Kadaň zastavit od  oslav ze čtvrtého titulu přeborníka 
kraje v  řadě.

Domácí na  Slovan vlétli a  měli 
převahu v  útočném pásmu, ale 
k zakončení jim scházela přesnost 
a  tak udeřili ve  4. minutě hosté, 
když po  přihrávce Zetky se řítil 
sám na branku Vaic a s přehledem 
vymetl růžek kadaňské branky. 
Domácí se nemohli prosadit přes 
Dorna, který držel svůj tým, ale 
kouzlo padlo ve  13. minutě, kdy 
poprvé inkasoval a bylo srovnáno. 
Pak přišla druhá šance Slovanu 
a  obránce Pospíšil bekhendovou 
střelou pod víko zvyšoval na 2:1 pro 
hosty. Hosté pak dostali šanci hrát 
přesilovku, ale obrovskou minelou 
umožnili v poslední vteřině domá-
cím vyrovnat. Druhá třetina patřila 
hráčům Slovanu, kdy si hráli s do-
mácímI obránci a  již v  úvodu ujel 
Veselák, který překonal domácího 
Zajíce. Slovan byl při chuti a  dal-
ší branku na  4:2 pro hosty přidal 
po  krásné akci Vojtěchovský, kte-
rý s  přehledem zakončil. Jenomže 
pak přišel minutový zkrat a domá-
cí v  rozmezí 15 vteřin vyrovnali 
na 4:4, což bylo v tu chvíli pro lepší 
tým pořádná rána do  vazu.

Nejprve potrestal Slovan v  osla-
b e n í  n i k ý m  n e k r y t ý  To m a n 
a  po  vhazování a  následném pro-

tiútoku Bartok. Domácí se dostali 
opět do  tempa, ale Slovan přidal 
pátou branku po  střele Svobody, 
kdy domácí Zajíc rezignoval pohy-
bově a na chromou nohu inkasoval. 
Ve třetí třetině se domácím porou-
čela časomíra a tak se hrálo na sta-
rou, která přinesla už jen dvě bran-
ky ze strany domácích. Nejprve 
ve 42. minutě nachytal Schonauer 
hostujícího Dorna na  švestkách. 
Potom hosté neproměnili vylože-
nou šanci a  z  následného proti-
útoku inkasovali, když do  puku 
plácl opět Schonauer a rozhodl tak 
o  třech bodech pro domácí. Hosté 
se snažili vyrovnat, ale po velmi bo-
jovném a  pohledném hokeji odjeli 
s prázdnou. Škoda chyb a tentokrát 
i  vlastních přesilovek, kdy Slovan 
dostal 3 branky, což se moc nevidí.

Slovan hraje další utkání netra-
dičně v  pátek 20. ledna od  17:00, 
kdy hostí Lovosice, které o víkendu 
porazily Roudnici 7:4.

Branky: Vaic, Pospíšil, Veselák, 
Vojtěchovský, Svoboda,

Louny: Dorn ( Turza) – Pospíšil, 
Sak, Srb, Vavrica, Martin Svoboda, 
Hloucha – Zetka, Vaic, Vojtěchov-
ský – Gebelt, Vacek, Veselák – Ma-
rek Svoboda, Dittrich.

ÚSTÍ N.L. - V krajském přeboru 
šachových družstev jel ke svému zá-
pasu ŠK UNION Louny „A“ do Ústí 
nad Labem. Nad ŠK Spartak Ústí 
nad Labem „B“ zvítězil 5:3.

Výsledky na  jednotlivých ša-
chovnicích: Kupšovský - Nudčenko 
remis, Erban – Volek 0:1, Němec 
– Klakurka remis, Hrabal – Košťál 

0:1, Říha – Majerik 1:0, Zima – 
Šišák 0:1, Batelková – Brázda 0:1, 
Voslař – Douša 1:0.

V soutěži KP II prohrál ŠK UNI-
ON Louny „C“–Opočno v  sestavě 
Zrzavý, Chocholouš, Hess, Kindl 
a Makariusová družstvu Chess Most 
„F“ 4:1. Ladislav Jarina,

Šachový klub UNION Louny

Šachisté hráli o pohár města Štětí
ŠTĚTÍ (jar) - V  sobotu proběhl ve  Štětí mládežnický turnaj v  šachu, 
který je součástí série Grand Prix Ústeckého kraje. Dostaveníčko si 
ve městě na Labi dalo 117 hráčů a hráček. Turnaje se zúčastnila pod 
hlavičkou DDM Postoloprty i  společná výprava lounských a  postolo-
prtských šachových nadějí.

Velkého úspěchu dosáhl Matyáš 
Černíček, člen ŠK UNION Louny, 
který skončil v kategorii mladších 
žáků na druhém místě. Získal šest 
bodů ze sedmi možných a prohrál 
jen z  celkovým vítězem H. J. Pa-

velkou z  Ústí nad Labem. Od  ví-
tězství v  turnaji ho dělilo jen půl 
bodu. Ani ostatní hráči nezůstali 
pozadu. Dvě kola před koncem 
to vypadalo, že v  první desítce 
skončí až tři hráči výpravy. Na-

konec se tak nestalo. Většina se 
ale vešla do  první poloviny star-
tovního pole.

Turnaj byl poslední přípravou 
před Krajským přeborem jednot-
livců, který proběhne 28. ledna 
v  Ústí nad Labem, a  ze kterého 
ti nejlepší postoupí na  Mistrov-
ství Čech. Pokud mladíci zopa-
kují své sobotní výkony, nejsou 
bez šancí.

Královnou sportovců pro rok 2011 se 
v anketě Deníku stala Lucie Záleská

Sportovcům uplynulého roku vládnou cyklisté
LOUNY (jt) - Blšanská cyklistka Lucie Záleská získala nejvíce hlasů 
od čtenářů i odborníků v anketě Nejúspěšnější sportovec okresu Lou-
ny roku 2011. Pomyslnou korunu královny sportu převzala od silačky 
Hany Nachtigalové.

Žebříček byl sestaven z hlasů tre-
nérů, funkcionářů, sportovních no-
vinářů a  v  samostatném hlasování 
čtenářů Deníku.

Blšanská dráhová cyklistka má 
ve  své sbírce několik evropských 
i  světových medailí, Na  ME do  23 
let dojela pátá ve  svém oblíbe-
ném stíhacím závodě, sedmá byla 
v omniu, dráhařském víceboji, který 
se pojede i na letních olympijských 
hrách, a  osmá ve  scratchi. Účast-
nila se také šampionátů žen Elite, 

na ME dojela jedenáctá v omniu, při 
světovém měření sil skončila desátá 
ve scratchi.

Na druhém stupínku skončil pla-
vec Tomáš Plevko ze Žatce, který 
jako finišman pomohl na  ME re-
prezentačním štafetám k  5. a  14. 
místu. Z  domácího mistrovství má 
jedno zlato a dvě stříbra.

Třetí místo v anketě obsadila nová 
Mistryně republiky v  cyklokrosu, 
Martina Mikulášková.

Čtvrtý je další cyklista Vojtěch 

Nipl (cyklokros) a pátou je střelkyně 
Jana Brabcová.

Sportovním kolektivům vévodí 
fotbalisté Slavoje Žatec, kteří po-
stoupili do vytoužené Divize.

Mezi mladými sportovci je jed-
ničkou pětinásobný mistr republiky 
v plavání, David Urban, druhá byla 
kolegyně z  bazénu, Lucie Svěcená 
a třetí závodnice ve fitness a aerobi-
ku, Kristýna Zahradníčková. Nejlep-
ším mládežnickým kolektivem jsou 
plavci Jazzmani Žatec.

Kategorii veteránů ovládl Václav 
Jelínek (cyklistika).

Trenérem roku je lounská trenérka 
mládeže, Jitka Hofmannová (fitness).

Žáci Severu mají bronz
DĚČÍN (jis) - Velice náročný víkend čekal mladé stolní tenisty Severu 
Žatec. V sobotu v Děčíně startovala dvojice mladších žáků, Filip Kar-
bula a Dominik Urbánek na krajském přeboru jednotlivců.

Oba zvládli úspěšně kvalifikaci. 
Dominik obsadil páté místo, když 
prohrál až v  boji o  semifinále. Fi-
lip prohrál až s pozdějším vítězem 
Blažkem v semifinále a získal bron-
zovou medaili. Společně pak ob-
sadili třetí místo ve  čtyřhře, když 
prohráli jen s  pozdějším vítězným 
párem Malý, Marinič.

V neděli v Litoměřicích startovala 
dvě družstva na  krajském přeboru 
starších žáků. V  osmičce nejlepších 
družstev kraje obsadilo B – družstvo 
ve složení Vízner, Štěpnička, Městka 
velice pěkné páté místo. A – družstvo 
Čaja, Hänel, Karbula získalo bronz, 
když od  druhého místa za  domácí-
mi je dělil pouze horší poměr setů.

Úspěšné družstvo šachových nadějí v turnaji o Pohár města Štětí. Druhý zleva Matyáš Černíček.
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 kam na zimní fotbal

Na Apollo Cupu zatím jasně 
v čele tabulky favorité

SOUŠ (jt) - Druhým kolem pokračoval za  mrazivého větru v  Souši 
Apollo Cup. V  něm divizní favorité nezaváhali a  zatím jsou s  plným 
počtem bodů na  čele tabulky.

V  úvodním zápase otočil Horní 
Jiřetín vývoj utkání s  vedoucím tý-
mem KP, LoKo Chomutov 5:3 (1:2), 
když v chomutovském dresu se blýs-
kl hattrickem Sojčík. I druhé utkání 
končilo stejným výsledkem a v něm 
Tatran Kadaň porazil Strupčice 5:3 
(2:1). Pak již do  bojů o  turnajové 
body zasáhly naše celky.
n Slavoj Žatec - FK Bílina 4:1 (1:0)

Slavoj začal náporem, ale obra-
na soupeře a  hlavně brankař Bíli-
ny odolávali až do  25. minuty. To 
prošel obranou jako nůž máslem 
Bednář, obhodil si padajícího gól-
mana Vondráčka a  otevřel skóre. 
V  77. měl obrovskou šanci Lesni-
ak, ale těsně minul. V  samotném 
závěru musel poprvé řešit vážnější 
situaci Švarc. I  po  přestávce Žatec 
na  hřišti dominoval a  v  59. zvyšo-
val z 11 metrů pohodlně Macháček. 
Za 10 minut se Bílině podařilo snížit 
a její hráči zvedli hlavu. Jenže jejich 
oživení trvalo pouhou desetiminu-
tovku. To v pádu poslal Klasna pod 

padajícím brankařem k  protilehlé 
tyči na  3:1. Čtvrtou branku přidal 
v 81. po přihrávce Macháčka do je-
denáctky Bajerl.

Žatec: Švarc – Fiřt, Heinc, Krej-
čík, Bešík, Macháček, Janáček, 
Klasna, Vlk, Jakubov, Bednář. Stří-
dali: Baierl, Hynek, Podroužek, Sýs, 
Lesniak, Kucel, Kalbač

Branky: Bednář, Macháček, 
Baierl, Klasna - Egrt
n FK Baník Most dor. - FK Louny 
3:3 (1:0)

Mostečtí mladíci vlétli do  utká-
ní jako vítr a  s  přicházející tmou 
prohrávaly Louny ve  12. minutě 
2:0. Dorostenci Baníku byli rych-
lejší a  fotbalovější. Technicky nad 
všechny vynikal sedmnáctiletý 
Schuchardt, který si s  hráči Loun 
dělal prakticky co chtěl. Mostečtí 
mladíci přidali třetí branku krátce 
po přestávce v 54. minutě. Za pou-
hou minutu snížil z  penalty Trup 
a za dalších pět minut se trefil typic-
ky Václav Suchý hlavou po rohovém 

kopu. Dorostencům Mostu dochá-
zely síly a Trupovi se podařilo čtvrt 
hodiny před konce vyrovnat lobem 
přes brankařem na konečných 3:3.

Louny: Číž – Vondráček, V.  Su-
chý, Lazarik, Střelec, J. Suchý, 
D.  Podroužek, Hnátek, Köchrt, 
Trup, D.  Podroužek. Střídali: Sai-
ner. Branky: Koudelka 2, Pátek - 
Trup 2, V. Suchý

Rozhodčí: Dušek, Šlehofer, Ho-
lub
n FK Baník Souš - Havran Kryry 
5:2 (1:2)

Havrani nevstoupili do  utkání 
s  favoritem vůbec špatně a  po  po-
ločase byli i spokojenější. Favoritovi 
se ale podařilo po  přestávce vývoj 
utkání čtyřmi brankami točit a při-
psat si druhou turnajovou výhru. 
Při skóre 9:2 zatím vedou tabulku 
před Žatcem.

Kryry: Lassas – Beránek, Břeč-
ka, J.  Jarolím, Zelinka, Plánička, 
L.  Fridrich, Imríšek, Novák, Berá-
nek, Karban. Střídali: J. Imríšek, 
M. Jarolím, Hájek, Svída, Bartoš

Branky: Schoř 2, Karlovec, Hla-
váček, Jung – J. Jarolím, Beránek

V Postoloprtech startují 
dva zimní turnaje

turnaj o Pohár firmy MH CirUS
POSTOLOPRTY - Již čtrnácté pokračování bude mít na postoloprtské 
umělce turnaj mužů o  Pohár firmy MH CIRUS.

Turnaj startuje v sobotu 21. ledna 
v  11 hodin dopoledne. Pokračovat 
pak bude každou sobotu čtyřmi zá-
pasy. Výkopy úvodních utkání jsou 
naplánovány vždy na  jedenáctou 
hodinu. Poslední utkání každého 
hracího dne bude zahajovat v  17 
hodin. Pořadatelé a hráči zúčastně-
ných týmů tak budou moci vyzkou-
šet i funkčnost a kvalitu na podzim 
loňského roku zprovozněného umě-
lého osvětlení.

Organizátorům z pořádajícího FK 
Postoloprty se letos podařilo přilá-
kat na turnaj solidní obsazení. Pří-
znivci fotbalu budou mít možnost 
vidět, jak si v  přípravném období 
vede nejen pořádající FK Postolopr-
ty (I.A třída), ale také další účastníci 
I.A třídy, 1. FC Spořice a  obhájce 

loňského prvenství TJ Sokol Břez-
no. I.B třídu krajské soutěže budou 
reprezentovat celky SK Černčice, FK 
Dobroměřice, Sokol Tuchořice a FK 
Slavoj Žatec B. Osmičku účastní-
ků uzavírá přední celek lounského 
okresního přeboru, ambiciózní tým 
TJ Tatran ZKZ Podbořany.

Fanoušci z  Postoloprt a  blízkého 
okolí se tak mohou těšit na  sedm 
týdnů trvající boje, ze kterých vzejde 
v  pořadí čtrnáctý vítěz zimního 
turnaje o  Pohár firmy MH CIRUS, 
který bude znám 3. března.

Pořadatelé pro fanoušky letos při-
pravili občerstvení přímo u  umělé 
hrací plochy a věří, že hráči je svými 
výkony zahřejí stejně jako svařáček 
či klobáska, na  které se také díky 
tomu mohou těšit.

novostavby Žatec Cup
O den později, v neděli 22. ledna startuje v Postoloprtech druhý zimní 
turnaj, 3. ročník poháru Novostavby Žatec Cup 2012.

Tento turnaj je určen pro muž-
stva nižších soutěží, přesto je o něj 
stále větší zájem. První ročník měl 
6 účastníků, druhý již 8, a  letos se 
přihlásilo celkem 12 mužstev ze čtyř 
okresů (Louny, Most, Chomutov 
a  Kladno). Tradičním partnerem 
turnaje je stavební firma Novostav-
by Žatec pana Petra Brehma.

Pořadatelé chtějí dát možnost ab-
solvovat i  těmto mužstvům zimní 
přípravu na  kvalitní umělé trávě 
a  při umělém osvětlení. Všechny 
zúčastněné týmy budou mít k  dis-
pozici výborné zázemí FK Posto-
loprty.

Účastníci turnaje jsou rozděleni 

do  dvou skupin. Skupina A  – So-
kol Údlice, TJ Rozvoj Polerady, FK 
Blažim, FK Peruc, TJ Nové Sedlo 
a  Sokol Holedeč. Skupina B – FK 
Výškov, SK Havran Kryry „B“, So-
kol Lenešice, TJ Vrbno nad Lesy, 
SK Zlonice a domácí FK Postoloprty 
„B“. Ve skupinách bude hrát každý 
s každým. Po skončení bojů ve sku-
pinách se bude hrát nadstavbové 
kolo, dne 4. března se bude hrát 
poslední kolo o závěrečná umístění. 
Hrací dny jsou neděle s výkopy v 9, 
11, 13, 15, 17 a 19:00 hod. Poslední 
dva zápasy budou vždy za umělého 
osvětlení.

Miroslav Solar a Jiří Rámeš

Lounský Dominik Podroužek se dokázal probojovat před branku, ale se zakončením už to bylo horší.

Martin Vlk v dresu Slavoje ve druhém poločase dával o sobě vědět a poutal na sebe pozornost obránců Bíliny.

SoBotA, 21. LeDNA
n Apollo Cup – Souš
10:30 Havran Kryry - FK Most dor.
16:30 SK Strupčice - Slavoj Žatec
18:30 FK Louny - Tatran Kadaň
n MH Cirus Cup – Postoloprty
11:00 FK Postoloprty – Sokol Tu-

chořice
13:00 SK Černčice – 1. FC Spořice

15:00 TJ Sokol Březno – Slavoj 
Žatec B

17:00 FK Dobroměřice – Tatran 
Podbořany

n Zimní turnaj Louny
12:00 SK Brandýsek - FK Louny D
14:00 SK Zichovec - FK Louny B
18:00 SK Cítoliby - Sokol Jedomě-

lice

Fotbalový turnaj v Lounech zahájen…Na loun-
ské umělce byl v  sobotu rozehrán zimní turnaj, tentokrát ovšem jen 
za  účasti celků z  nižších soutěží. Turnaj otevřel duel Cítolib s  Libo-
chovicemi, který nakonec po neslaném, nemastném prvním poločase 
skončil spravedlivou remízou 3:3 (0:1), když se za Cítoliby trefili bratři 
Ondřej a  Michal Hudíkovi a  třetí trefu přidal Černý. (foto z  utkání).
Ve  druhém utkání přehrály Jedomělice – Zichovec 3:0 (2:0).
Ve  třetím utkání přehrála rezerva pořádajícího klubu, FK Lou-
ny tým Brandýsku 2:1 (1:1), když se dvakrát do  sítě soupeře tre-
fil Šubrt. V  posledním utkání podlehli dorostenci Loun celku So-
kola Černiv 2:5 (0:1), když za  lounské se 2x trefil Hadač.    (jt)
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