
Jizvy pokrývá 
tráva a  les
Byla neděle odpoledne a  já 

se právě vracela z  výletu 
po kopcích Českého středohoří. 
V  Chožově na  návsi zastavilo 
auto a  v  něm pan Josef Hri-
čoviny se svou paní. Jedou se 
psem na  výlet do  Bíliny. „To je 
pro mne těžká exotika, to už je 
za  hranicemi našeho okresu,“ 
směji se a  opatrně se ptám, 
zda se mohu přidat. Manželé 
jsou báječní a  ochotně mi na-
bízejí místo.

Prohlížíme si Bílinu, kterou 
jsem doposud jen objížděla. 
Dozvídám se, že podloubí bylo 
na  náměstí vytvořeno teprve 
nedávno, ale také, kde byla bá-
ječná mototechna, kde nejlepší 
cukrárna a  kde se nejpěkněji 
tancovalo. Prohlížíme sochy 
svatých, radnici. Žasneme nad 
bílinským zámkem, který se 
vypíná nad městem pomalu 
jak Pražský hrad a  líbí se nám 
kostel.

Pak jedeme do  hornické obce 
Braňany, kde manželé léta žili. 
Serpentinami šplháme z Bíliny 
na kopec Kaňkov, zatímco paní 
vzpomíná, jak tudy jezdívala 
do Bíliny s  kočárkem.

Nakonec zabočujeme na polní 
cestu a jdeme se podívat k okraji 
těžní jámy. Manželé překvapeně 
zjišťují, že se velkorypadlo a celá 
těžba posunula o pár set metrů 
dál. Tam, kde ještě před nedáv-
nem zela propast, jsou nyní mla-
distvé listnaté háje a  rozsáhlé 
travnaté plošiny.

Příroda je stejně úžasná. Cho-
váme se k  ní mnohdy odporně, 
a  ona své jizvy přesto dokáže 
zahojit. Pociťuji k ní nezměrnou 
úctu a  vděčnost.

Květa Tošnerová
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Ministr Drábek v Žatci… 
V pondělí odpoledne byl v areálu do-
mova pro seniory v Žatci slavnostně 
otevřen Domov se zvláštním reži-
mem (pro lidi s  demencí) a  denní 
stacionář v  Žatci. Pásku přestřihl 
spolu se starostkou Žatce Zdeňkou 
Hamousovou ministr práce a  soci-
álních věcí Jaromír Drábek a ředitel 
domova pro seniory Josef Kolert.
Nový objekt si vyžádal investice 
ve  výši 60 milionů korun, na  kte-
rém se ministerstvo podílelo částkou 
45,8 milionů a město Žatec pak 14,3 
milionů korun. Kapacita domova je 
46 osob, dalších 10 míst v  denním 
stacionáři. Pobytovou i  ambulantní 
péči zde naleznou lidé se stařeckou 
demencí, Alzheimerovou chorobou 
a ostatními typy demencí. Ve dvou-
patrové budově jsou kromě pokojů 
prostory na rehabilitaci, společenské 
místnosti i  kaple vysvěcená bisku-
pem Litoměřické diecéze. Minis-
tr si v  doprovodu starostky města 
prohlédl celý areál domova a  oce-
nil, že lidé v  Žatci a  okolí budou 
moci důstojně a  na  vysoké úrovni 
řešit nelehkou situaci, ve  které se 
kvůli svému postižení ocitli. (jt)

Starostové a občané bojovali o svoji nemocnici v senátu
Scénář je zřejmý, po okleštění výdělečných oddělení lze očekávat likvidaci

PRAHA (red) – V úterý 22. května jely do Prahy do senátu dva auto-
busy nespokojených občanů a další lidé v autech, aby svorně předložili 
Senátu ČR žádost o zachování nemocnice v Žatci. Přítomnost ředitele 
žatecké nemocnice Čestmíra Nováka, žatecké starostky Zdenky Ha-
mousové, místostarosty Jana Novotného, lounského starosty Radova-
na Šabaty, podbořanského starosty Radka Reindla a  postoloprtského 
místostarosty Miroslava Solara dávalo slyšení patřičnou váhu.

„Byla jsem velmi potěšena spon-
tánní podporou občanů, ale i argu-
mentací senátorů  a  starostů z  re-
gionu, zástupců rychlé záchranné 
služby, ředitele a majitele nemocni-
ce ve středočeském kraji s obdobnou 
prognózou jako má žatecká nemoc-
nice,“ dělí se o své dojmy starostka 

Žatce Zdenka Hamousová. Přístup 
VZP ji naopak nepřekvapil. „Ná-
městek ministra zdravotnictví pro-
jevil svůj přezíravý postoj k  dané 
problematice a  tím i k celému regi-
onu. Nikdo není schopen vysvětlit 
opodstatněnost omezení péče v naší 
nemocnici. Věcně jsou argumenty 

ve  prospěch žatecké nemocnice, 
úředníci je ale opakovaně nechtějí 
slyšet, navíc neoprávněně bagate-
lizují některé hospitalizace na  dět-
ském oddělení,“ říká starostka.

 „Jsem z  jednání rozpačitý. Ná-
městek ministra zdravotnictví Petr 
Nosek a  ředitel VZP Pavel Horák 
vystupovali, jako by již bylo rozhod-
nuto. Zřejmě se dá očekávat scénář 
podobný jako v  Lounech - napřed 
okleštění, pak likvidace,“ obává se 
lounský starosta Radovan Šabata.

„Z  vystoupení ředitele VZP a  ná-
městka ministra zdravotnictví, mi-

mochodem jeho vystoupení bylo 
názornou ukázkou arogance moci 
a  opovrhování občanem, mám po-
divné tušení, že již někdo někde 
rozhodl a  názory a  obavy občanů, 
kterých se rozhodnutí od „zeleného 
stolu“ dotkne ze všeho nejvíc, ho ne-
zajímají. Doufám však, že se pletu, 
a  že nakonec zvítězí zdravý rozum 
a činnost nemocnice bude v souladu 
s  přáním skoro 20  000 tisíc obyva-
tel regionu zachována v současném 
rozsahu,“ shoduje se s Šabatou po-
stoloprtský místostarosta.

(dokončení na  str. 2)

Ročovští obyvatelé protestují proti kácení staletých buků
Hrozí sesuv půdy, chráněné rostlinné druhy přijdou o biotop, malebná krajina o svůj ráz

ROČOV (toš) – V Dolním Ročově v prudkém svahu těží dřevo Lesy a.s. 
Území má statut ekologicky významného krajinného prvku, vyskytují 
se tu ohrožené druhy rostlin. Po těžbě staletých buků, které mohutným 
kořenovým systémem zpevňují svah, hrozí sesuv půdy, v  lese vznikají 
nevzhledné holiny. Spolek pro obnovu Ročova proti tomuto způsobu 
hospodaření protestuje jednak při účasti na projednávání těžby (podle 
zákona o  ochraně přírody a  krajiny) a  jednak zaslanou peticí členů 
Spolku a ostatních občanů.

K prvnímu kácení došlo před dvě-
ma lety, loni nad Dolním Ročovem 
vznikly další tři paseky. „Požáda-
li jsme Lesy a.s., aby těžbu ihned 
zastavily,“ přibližuje situaci jeden 
z  iniciátorů petice, Karel Chlouba, 
místopředseda Spolku pro obnovu 
Ročova.

Členové Spolku se na  vytěžených 

místech sešli se zástupci  České in-
spekce životního prostředí.

„Hrozí vysoké riziko sesuvů půdy. 
Před 100 lety se po velkých deštích 
půda nad klášterem sesunula a zava-
lila domy. Navíc se vymýcená místa 
nacházejí v  biokoridoru územního 
systému ekologické stability. Ten je 
navržen odborníkem a v tomto místě 
je uvažována pouze těžba „výběro-
vá“ (kácení vybraných jednotlivých 
stromů), nikoliv těžba plošná,“ 
zdůrazňuje.

Navíc v  lokalitě roste hned něko-
lik druhů zvláště chráněných rostlin 

jako jsou lilie a orchideje, za jejichž 
zničení zákon ukládá pokutu až dva 
miliony korun.

„Spolu s  Ondrejem Štefancem 
jsme chráněné rostliny zaměřili po-
mocí GPS,“ upozornil K. Chlouba.

V neposlední řadě je těžbou naru-
šen krajinný ráz. Jde o lesy v přírod-
ním parku Džbán, kde by se mělo 
na  přírodně kulturní a  estetické 
hodnoty lesa dbát především. Vždyť 
krásná krajina je nejcennější deviza, 
kterou Ročov má.

Dle České inspekce životního 
prostředí je však vše v  pořádku, 
poněvadž těžba odpovídá lesnímu 
hospodářskému plánu.

V  loňském roce Krajský úřad Ús-
teckého kraje napsal společnosti 
Lesy a.s., že při další těžbě v tomto 
místě musí zažádat o výjimku z dů-
vodu ochrany rostlin. „To se letos 
na  jaře stalo: žádost o  další kácení 

lesa je na stole a to v míře neskuteč-
né: Lesy zažádaly o vykácení téměř 
poloviny plochy ve  dvou lokalitách 
ve  svazích nad Dolním Ročovem!“ 
- informuje Karel Chlouba.

Vloni zastupitelstvo obce schválilo 
územní plán Ročova, který obsahu-
je všechny čtyři uvedené důvody, 
proč les chránit před vykácením. 
Podle zákona navrhuje v  místě se-
suvů změnu kategorie lesa z  „hos-
podářského“ na „ochranný“, a  lesy 
„zvláštního určení“ – v místě ekolo-
gických systémů. V těch kategoriích 
jsou pak ze zákona důležitější jiná 
hlediska, než je prodej dřeva. Tento 
závazný dokument – územní plán - 
je tedy porušován. Nebezpečí sesu-
vů je podle usnesení zastupitelstva 
obce nejdůležitější. Také s  těžbou 
nesouhlasí a pověřilo starostu měs-
tyse, aby se o zákaz kácení na těchto 
svazích zasadil.

„Jde o svážná území, která ujíždějí. 
Na druhé straně jde o hospodářský 
les. Při dodržení podmínek by se 
mělo dát rozumně hospodařit,“ míní 
starosta Václav Trylč.

„Je však třeba donutit úředníky 
a  potažmo Lesy, aby se při hospo-
daření v  lese respektovaly i  plochy 
ekologického systému. Pokud se tak 
nestane, bude to další důkaz, že ko-
lem ekologie se dnes jen tak žvatlá, 
papíruje – a  „skutek utek“. Zbou-
ráme-li dům, můžeme ho postavit 
během jednoho roku. Porazíme-li 
stoletý strom, budeme čekat sto let, 
než vyroste stejný. Proto mimo jiné 
vznikla i  petice, kde mohli občané 
protestovat proti kácení lesa v tom-
to místě, tímto způsobem a v tomto 
měřítku,“ uzavírá Karel Chlouba. 
Protestní petice byla zaslána v  ter-
mínu Krajskému úřadu v  Ústí nad 
Labem.
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Dětský den… Městské koupaliště v  Lounech zahájilo v  ne-
děli 27. května letní sezonu. První den se nesl ve  znamení oslavy 
dětského dne, který ovšem připadá až na  1. června. Areál je ale 
připraven k  provozu, tak nebyl důvod čekat. Děti si užily spous-
tu zábavy, soutěží, zapojily se do  rytířského turnaje, osahaly si 
i  vybavení hasičského auta. A  i  přesto, že se sluníčko schovávalo 
za  mraky, malí návštěvníci neváhali a  užili si hrátek ve  vodě. (mr)

Staročeské máje v Nepomyšli… Tuto  sobotu dva-
cet okrojovaných mladých párů po  poledni vyrazilo napříč měs-
tysem. Nejprve však musel Kecal požádat starostu Josefa Lněníč-
ka o  povolení k  májům, čehož se mu dostalo. Aby také ne, když 
s  májovníky jezdil sám pan starosta a  vyhrával jim na  harmoniku.
„Letos máje pořádá naše omladina. Všechno si zorganizovali sami 
ve spolupráci s obecním úřadem, kroje mají zapůjčené od Červeného 
kříže, na  povozu nám hraje kapela pana Bozděcha, počasí je krás-
né, tak jdeme na  to,“ v  rychlosti poinformoval Kecal (Josef Kříž).
Mladí tančili, opentlované dívenky prodávaly za  pětikorunu pa-
pírová srdíčka a  ochotní občané přidávali do  ošatky lahvin-
ky a  nějakou tu korunu. V  podvečer pak na  návsi májovní-
ci zatancovali Českou besedu a  májka byla pokácena. (sih)

Setkání historických motorek a aut… V  sobotu 
se od  rána sjížděli do Cítolib z  celé republiky natěšení řidiči, aby se 
mohli pochlubit. Na  setkání přijelo hodně přes sto historických au-
tomobilů a  motorek, aby se společně vydali na  letiště do  Charvátců. 
Po  návratu se konalo vyhodnocení nejlépe dobově oděných řidičů 
a  nekrásnějších veteránů. Vyhodnocení bylo v  celé řadě kategorií, 
na  snímku Jiří Konášek z  Kadaně, který vlastní veterána nejkrásněj-
šího. V  rámci setkání probíhaly rozličné soutěže. Asi nejdrastičtější 
byla „porod“, v  níž dva řidiči a  řidička soutěžili, kdo nejrychleji vy-
prostí císařským řezem z  figuríny miminko, které představoval živý 
holub. Drobnou vadou na  kráse podniku bylo, když se na  charvátec-
kém letišti zranil moderátor Roman Wasserbaum. Duchapřítomně 
ho však nahradil jiný obětavec. „Úplně super, návštěvnost obrovská, 
počasí přálo. Moc děkuji všem, kteří se na setkání podíleli, všem po-
řadatelům, zvláště městysu Cítoliby a  také sponzorům, bez nichž by 
akce nebyla tak hezká a  ceny vítězů tak atraktivní. Hlavní dík náleží 
duši celého podniku, paní Renátě Postlové, která pro účastníky vy-
tvořila příjemné zázemí,“ rekapituluje organizátor Petr Renč. (toš)
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Základní škola na Peruci oslaví sté narozeniny
Perucká škola byla postavena v  roce 1912 a  výuka s  248 žáky začala 
17. září 1912 v  takzvané Obecné a měšťanské škole Peruc.

Ve vedení školy se vystřídalo něko-
lik ředitelů i značný počet pedagogů. 
Provoz školy financuje její zřizova-
tel – městys Peruc. O pěkný vzhled 
školy i její vybavení se starají všichni 
provozní zaměstnanci, pedagogičtí 
pracovníci i  žáci.

Letos máme tu čest, oslavit její 
stoleté trvání. Přijďte si prohlédnout 
naši školu, její vybavení, výstavu vý-
tvarných prací žáků a  historických 

fotografií školy.
Na  oslavy 100 let školy Peruc 

se učitelé i  žáci pilně připravují. 
Uskutečnili výtvarnou soutěž „Moje 
škola“ – nejlepší práce dětí budou 
moci návštěvníci shlédnout 9. června 
od 10 hodin při prohlídce školy. Malí 
hudebníci předvedli ve školní soutěži 
„Malý hudebník“ hry na  různé hu-
dební nástroje, nejlepší se pochlubí 
na hudebním festivalu ZŠ Peruc při 

příležitosti stoletých oslav na  hřišti 
FK Peruc. Vystoupí zde i  pěvecký 
kroužek perucké školy, Barbara 
Kytková, Veronika Fialová, Franti-
šek Pytloun, Rudolf Rytina, skupina 
Traxas nebo Žlutej Pluto Pes. Ná-
vštěvníci zhlédnou školní akademii 
Základní školy Peruc s vystoupením 
Mateřské školy Peruc.

Na  setkání se všemi se těšíme 
9. června od 14 hodin na fotbalovém 
hřišti FK Peruc.

J. T., Peruc

Starostové a občané bojovali 
o svoji nemocnici v senátu

(dokončení ze str. 1)
„Ze strany těch, co petici podepsa-

li, zástupců města Žatec, ředitele ne-
mocnice, žateckých občanů i široké, 
často i  odborné veřejnosti z  jiných 
regionů (Chomutov, Brandýs nad 
Labem, Malé Žernoseky, Rokycany), 
padaly podle mého názoru zcela jed-
noznačné argumenty pro zachování 
jak dětského, tak porodnického od-
dělení nemocnice. Zcela shodný po-
stoj zastává i  Zastupitelstvo města 
Postoloprty. A  vím, že jsme nebyli 
sami,“ dodává Miroslav Solar.

„Akci jsem vnímal jako logický 
pokus o  záchranu nemocnice. Ar-
gumentace VZP a  MZ mě překva-

pila, stejně jako neznalost demo-
grafických údajů. Podle úředníků 
se dostanou i pacienti Podbořanska 
do  nemocnice do  20 minut. Občas 
by neškodilo vzít si mapu a  zajet 
do  Ústeckého kraje. Pokud by měli 
splňovat něch dvacet minut, muse-
li by jet zhruba 180 km/h a nevím, 
zda by nám ministerstvo vnitra bylo 
ochotno proplácet pokuty.

V  Podbořanech byla před lety 
zrušena gynekologie a  akutní péče 
s tím, ji nahradí nemocnice v Žatci, 
s  kvalitními lékaři. A  najednou se 
má taky rušit? Úředníci nemusejí 
každé čtyři roky skládat účty voli-
čům. Bylo by dobré, kdyby přestali 

uvažovat přísně ekonomicky, a  na-
šli odvahu hájit rozumové hledisko. 
Budu rád, pokud akce bude aspoň 
drobným krokem pro přehodnocení 
argumentací,“ říká starosta Podbo-
řan Radek Reindl.

Ředitel žatecké nemocnice Čest-
mír Novák vyjádřil důvodnou oba-
vu z  toho, že zatímco nyní ne-
mocnice hospodaří v  černých čís-
lech, po  okleštění budou tato čísla 
červená. Náklady vyletí, nemoc-
nice na  sebe nevydělá, zruší se 
a na Lounsku nezůstane žádná.

Senátoři vyslechli názory obou 
stran s  tím, že se problematikou 
budou nadále zabývat.

Na Novém Hradě se utkalo sedm atraktivních 
adeptek na Eurobabičku 2012

NOVÝ HRAD (toš) - Ve  čtvr-
tek odpoledne se na  Novém Hradě 
v  Jimlíně konal regionální casting 
soutěže Eurobabička 2012. O  pří-
zeň poroty v mezinárodním složení, 
v  níž zasedala zástupkyně Grúne 
Schule aus Zethau, ale též ředitel 
zámku Josef Kabát, bojovalo hned 
sedm pramátí, kterým byste babič-
kovství nehádaly ani 
omylem.

Soutěžící se krátce 
představily, v dalším 
kole sršely vtipem 
a  závěrem si kaž-
dá připravila malé 
vystoupení. Dámy 
zpívaly, předvádě-
ly odvážné taneční 
kreace, jedna dokon-
ce jako mažoretka. 
Z  Lounska se o  pří-
zeň poroty ucházely 
hned tři – paní uči-
telka Michaela Ma-
xová z  Dobroměřic 
si připravila scén-
ku, v  níž vystupuje 
v  žertovné dvojroli, 
Milena Liptáková 
z  Ulovic představila 
část svého dramatu 
o  Vodníčku Toníč-
kovi a německé paní 
porotkyni neváhala 
předat živého pulce. 

Třetí paní, Drahomíra Bártová, je 
původně z  Pozdně, ale do  Loun se 
přistěhovala. Ta moudře filosofova-
la o  tom, jak důležité je mít srdce 
otevřené srdce a jak zázračnou moc 
má lidský úsměv. Na  samý závěr 
vystoupila s  doprovodem dudáka 
a  s  vozembouchem paní, která má 
za  sebou vítězství v  DO-RE-MI. 

Sebevědomí žádné z dam rozhodně 
nechybělo.

Pořad moderovala energická ví-
tězka soutěže Eurobabička 2010, 
manažerka Senior klubu Louny paní 
Vilma Svobodová. Ředitel soutěže 
Vladimír Tauchman si liboval, že 
Eurobabička má stoupající úroveň. 
Více na webu Eurobabička.

Miliony pro sport z hazardu zatím nejsou
LOUNY (jt) - Od  nového roku platí nový loterijní zákon, podle 
něhož nepůjde přímo z  loterií a  sázek do  sportu ani koruna. Vše 
by se mělo odehrávat tak, že třetinu z  daňových odvodů a  výnosů 
dostanou města a  obce, které je budou rozdělovat klubům a  or-
ganizacím.

Na  Louny připadalo podle odha-
dů 15,7 milionu korun. Svaz měst 
a  obcí se o  prostředcích na  sport 
dohodl se zástupci sportovních 
svazů. Všichni čekali na  konec 
prvního čtvrtletí a  na  první tolik 
potřebné peníze. Začátkem měsí-
ce května skutečně první peníze 
přišly, avšak Ministerstvo financí 
ČR namísto ohlášených milionů 

posílá na  účet města 193 tisíc Kč.
Starosta města, Radovan Šabata 

okamžitě kontaktoval místopředse-
du Českého olympijského výboru, 
Jiřího Kejvala a požadoval vysvětle-
ní. Jeho odpověď je trochu nejasná, 
vina je na Ministerstvu financí. V od-
povědi se uvádí „Podle informací 
z MF jste k dnešnímu datu obdrželi 
částku, která se váže na odvod z lo-

terií a  sázkových her. Tento odvod 
je řádově nižší než finance z  VHP. 
Tyto budou pravděpodobně připsá-
ny na  váš účet v  rámci platebního 
termínu 1. července. Zdržení je 
způsobenou tím, že k  datu výplaty 
odvodů nemělo MF k  dispozici se-
znam všech přístrojů a tudíž nebylo 
schopno peníze rozdělit.“ Podepsán 
Jiří Kejval.

Nezbývá, než věřit, že na  Mini-
sterstvu financí ČR do  prázdnin 
spočítají všechny přístroje a nahro-
maděné prostředky se mu podaří 
zaslat na správné účty.
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Na závěr se všechny adeptky na Eurobabičku 2012 fotily v zámecké kapli.
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 stručně z měst  stručně z obcí

Arché můžete zhlédnout do konce srpna
LOUNY (toš) – Arché je nejen název výstavy obrazů Tomáše Polcara ze Slavětína, kte-
rá právě probíhá v židovské pohřební místnosti v Lounech, ale zároveň celého projektu, 
na němž se vedle slavětínského sochaře podílela řada dalších umělců.

V  neděli 20. května kaple přivítala desítky 
návštěvníků, kteří vyslechli vokální variace 
na hru Karla Reinera Ester v podání pěveckého 
sboru Kvítek, kdy obzvlášť působivé bylo sólo 
Luďka Lůžka. Zazněly též jazzové a folklorní 
variace na tuto hru v podání Michala Hrubého, 
Jaroslava Svobody, Petra Tichého a  Zuzany 
Hanzlové. O  nápisech na  zdech kaple zasvě-
ceně pohovořil herec J. A. Haidler.

Na závěr kulturního pořadu, jejž se zúčast-
nily i dcery Karla Reinera, zazněla na Reinero-
vu počest skladba „4“ – pro klarinet, saxofon 

a vibrafon, kterou zkomponoval nadějný loun-
ský hudebník Jan Grunt. „Jsem s  akcí velice 
spokojen. Prostor má mimořádnou akusti-
ku. Kvítek byl skvělý, jazz perfektní. Radost 
mi udělalo, že se dostavil i  Achab Haidler. 
Obrazy Tomáše Polcara skvěle korespondují 
s prostředím místnosti,“ libuje si Jan Grunt. 

Projekt se mohl uskutečnit díky Židovské 
obci Teplice, občanskému sdružení Svéráz 
a Města Louny. Výstavu můžete spatřit po te-
lefonické domluvě se správcem židovské kaple 
(tel.: 607 729 848). Akce potrvá do 30. srpna.

Louny navštívila Jeho Excelence 
indický velvyslanec

LOUNY (toš) - Minulé úterý se konal koncert vážné hudby, na který přijel indický velvy-
slanec Shri Venkatesan Ashok. Starosta Loun Radovan Šabata si vzácného hosta pozval 
o  hodinu dříve. „K  Indii mám blízko, strávil jsem tam část dětství a  vnímám tuto zemi 
jako svůj druhý domov,“ říká Radovan Šabata.

Na  setkání s  velvyslancem pozval též 
archiváře Bohumíra Roedla. Ten přinesl 
vzácnou knihu z  roku 1520, kde se píše, 
že jistý občan z Loun odvezl šest indických 
mnichů do Prahy za 12 grošů. „Pan Roedl 
tuto pasáž okopíroval a  opatřil anglickým 
překladem. Vznikl tak velice originální dá-
rek,“ říká starosta.

A  o  čem pánové hovořili? Pan velvysla-

nec je v  Čechách devět měsíců a  zjišťuje, 
že nemají pouze Prahu, ale řadu velice za-
jímavých malých měst. V  současnosti Indie 
spolupracuje s Libereckem ohledně dodávek 
textilních strojů. Radovan Šabata předeslal, 
že bývalé Československo a  Indie spolupra-
covali na vysoké úrovni a upozornil vzácného 
hosta na  možnost podnikání v  průmyslové 
zóně v  Lounech nebo v  Triangle.

n V DUBNU bylo na pohotovosti v Lou-
nech ošetřeno 67 dětí, které byly z Loun. 
Sedmdesát čtyři dětí bylo mimoloun-
ských. Dále bylo ošetřeno 73 dospělých 
z  Loun a  90 lidí z  okolních obcí. Město 
Louny bude proto s obcemi jednat o mož-
ném finančním příspěvku.
n V  KANCELÁŘÍCH senátora Marce-
la Chládka dojde od  1. června k  perso-
nálním změnám. Od  tohoto data bude 
mít senátor pro celý svůj volební obvod 
Louny-Rakovník pouze jedinou asistent-
ku Gabrielu Mojžíšovou. Současně dojde 
k drobným úpravám otevíracích hodin pro 
veřejnost. Kanceláře budou nově k  dis-
pozici občanům v  těchto časech: v  úterý 
v  Žatci, Smetanovo nám. 333, otevřeno 
8.30 – 15, ve čtvrtek v Lounech Na Valích 
348, otevřeno 8.30 – 15 hodin.
n HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ sbor Ús-
teckého kraje pořádal na požární stanici 
v Žatci v pátek 25. května den otevřených 
dveří. Cílem akce je propagovat požární 
ochranu, poukázat na  činnosti způso-
bující požáry a  také na  to, jak se chovat 
v  případě vzniku mimořádné události. 
Návštěvníci se mohli seznámit s činností 
hasičů v oblasti prevence, ochrany obyva-
tel a  zásahové činnosti jednotek požární 
ochrany formou ukázek a prezentací.
n RADA MĚSTA Loun se v minulých 
dnech zabývala parkovacími místy u loun-
ské polikliniky. Radní posvětili návrh 
dopravní komise, aby u  tří stání, vyhra-
zených pro invalidy, přibyly dodatkové 
tabulky, díky nimž mají při parkování 
dostat přednost vozíčkáři.
n PLAVECKÝ AREÁL v Postoloprtech 
převzalo od  soukromého podnikatelské-
ho subjektu do své správy město. Tamní 
radní v  minulých dnech doporučili za-
stupitelstvu města schválit odkoupení 
nabízeného vybavení plaveckého bazénu 
od  dosavadního provozovatele areálu 
v  hodnotě zhruba 31 tisíc korun. Zastu-
pitelé mají jednat v polovině června.
n VE  VROUTKU se chystají na  Noc 
kostelů. V  pátek 1. června od  16 hodin 
do  půlnoci budou pro širokou veřejnost 
otevřeni kostel sv. Jakuba Většího a kostel 
sv. Jana Křtitele ve Vroutku. Na návštěv-
níky čekají loutkové představení podle 
biblického příběhu, komentované pro-
hlídky, pěvecké vystoupení dětí mateřské 
a  základní školy, meditace za  rozeznění 
zvonů, vystoupení žáků Základní umělec-
ké školy Podbořany, vystoupení flétnistky, 
kytaristy, violoncellisty.
n V  MĚSTSKÉ plavecké hale v  Lou-
nech, kterou od  1. května provozuje 
Technická správa města Loun, je nově 
instalované ergonometrické solárium. 
Jedná se o  pohodlné a  silné turbosolá-
rium s  ergonomickým plexi. Tělové ven-
tilátory ve  třech směrech a  klimatizace 
zajišťují dokonalé odvětrání a  zabraňují 
nepříjemnému pocení.
n POTÉ, CO dosavadní ředitelka Domu 
děti a mládeže v Postoloprtech Hana Va-
lentová oznámila, že k  30. červnu rezig-
nuje na svou funkci, se objevily spekula-
ce o  tom, že město chce DDM uzavřít. 
Vedení města ujišťuje, že hledá varianty 
řešení této situace. Buď bude vypsáno 
výběrové řízení na  nového ředitele / ře-
ditelku DDM nebo se činnost DDM spojí 
s některou jinou příspěvkovou organizací 
města, např. ZUŠ nebo ZŠ a  bude fun-
govat pod jejími křídly. Všichni, koho 
problematika DDM zajímá, mohou své 
podněty, případně dotazy zasílat na  ad-
resu miroslav.solar@postoloprty.cz nebo 
na podatelnu městského úřadu.
n ŽATECKÁ TEPLÁRENSKÁ vypsa-
la výběrové řízení na dodávky paliva pro 
svou výtopnu v  Perči, kde vyrábí teplo 
a  elektřinu. „V  první fázi bylo vypsáno 
výběrové řízení na  dodávku uhlí, během 
dvou měsíců bude vypsáno i  na  dodáv-
ku biomasy,“ uvedla ředitelka Žatecké 
teplárenské Alena Hlávková. Společnost 
ve výtopně v Perči ročně spálí zhruba 10 
tisíc tun hnědého uhlí a  v  nové kotelně 
30 tisíc tun biomasy.

n OBLASTNÍ MUZEUM v  Lounech 
upozorňuje všechny návštěvníky, že dne 
12. června bude Archeologický skanzen 
ve  Březně u  Loun z  provozních důvodů 
uzavřen.
n NA  VEŘEJNÉM zasedání zastupi-
telstva v  Lubenci ve  středu 30. května 
se očekává vyhlášení termínu obecního 
referenda ve  věci geologických průzku-
mů souvisejících s vybudováním hlubin-
ného úložiště jaderného odpadu. „Z lhůt 
daných zákonem je však již v  tuto chvíli 
zřejmé, že referendum nebude ani v pro-
klamované polovině června ani v  září, 
nýbrž v  průběhu letních prázdnin. To se 
samozřejmě může negativně podepsat 
na účasti lidí,“ vyjadřuje své obavy Pavel 
Pavlík, člen přípravného výboru referen-
da.
n ČERVEN V  Opočně bude plný kul-
turních a společenských akcí. Na sobotu 
2. června se chystá Turnaj v  nohejbalu 
tříčlenných družstev, začátek na  hřišti 
v parku je ve 13 hodin. Rovněž v sobotu 
je v parku připraven Dětský den – od 14 
hodin. Za  týden, 9. června, se pak koná 
soutěž v  hasičském sportu O  pohár sta-
rosty obce. V neděli 10. června obec po-
řádá zájezd do  Lidic na  pietní vzpomín-
ku 70.  výročí vypálení Lidic a  v  neděli 
17. června Opočenští jedou do  Jimlína 
na Nový Hrad na Hry mikroregionu Loun-
ské Podlesí.
n VE STAŇKOVICÍCH budou v sobo-
tu 2. června slavnostně kácet Máje. Na 
akci od  17 hodin zve tamní restaurace 
Bílý lev. V  doprovodném programu vy-
stoupí taneční soubor Staňkorebelky, po-
řadatel slibuje pečené prasátko a  dobré 
pivo.
n V  POČEDĚLICÍCH se 9. června 
odpoledne koná Jarmark. Při této pří-
ležitosti se v  tamním kostele sv. Havla 
uskuteční výstava svatebních oznámení, 
bude pokřtěn obecní znak a v 17:30 pro-
běhne koncert vokální skupiny Indigo.
n PRVNÍ TŘÍDA základní školy v  Li-
penci je přihlášena do  soutěže S  Ma-
xem za  dobrodružstvím! V  rámci sou-
těže vytvořili prvňáci vlajku s  mo-
ttem a  vzkaz pro Maxe, fotky najdete 
na  www.algida-twister.cz/skoly, kde mů-
žete i hlasovat. Hlasování probíhá do 10. 
června, denně lze zaslat jeden hlas. „Pro-
síme, podpořte nás,“ vzkazují lipenečtí 
žáci.
n LOGOPEDICKÁ ZÁKLADNÍ škola 
v Měcholupech se zapojila do celonárod-
ního turnaje dětí 2. – 5. ročníku v deskové 
hře Košík plný rozumu. Hra vychází z Ko-
menského teorie „škola hrou“. Zábavnou 
a lákavou formou ukazuje dětem, jak mají 
přistupovat k  různým druhům potravin, 
na co mají dávat pozor a jak dbát o zdravé 
stravování a životní styl. Žáci z Měcholup 
se probojovali až do krajského kola, které 
se konalo 10. května v  Lounech. V  ka-
tegorii 2. ročníků získal 2. místo Radek 
Průcha, v  kategorii 3. ročníků obsadila 
3. místo Alexandra Daňová.
n V  AREÁLU liběšické fary proběhlo 
v  sobotu 26. května sportovně zábav-
né odpoledne s  volejbalovým turnajem, 
soutěžemi pro děti a  táborákem. Akci 
pořádaly obecně prospěšná společnost 
Džbánsko a  občanské sdružení Cicin-
dela.
n V  SOBOTU 26. května uskutečnila 
ZŠ Ročov s dětmi výlet do chomutovské-
ho zooparku. Akce se mohla konat díky 
finanční podpoře fondu T-Mobile.
n ČESKOU REPUBLIKU má na  spe-
ciální olympiádě, která se na  příští rok 
chystá v Jižní Koreji, reprezentovat Zde-
něk Mucha z Tuchořic. Konkrétně v dis-
ciplíně běh na  lyžích na  tři kilometry. 
Olympiáda mentálně postižených se bude 
konat v  Asii počátkem roku, a  to v  mís-
tě konání „opravdové“ zimní olympiády 
v  roce 2018. Zdeněk Mucha z  Domova 
Bez zámků v  Tuchořicích trénuje pod 
vedením Jiřího Chytila už několik let.

Za tajemstvím hrobky… Před týdnem otevřel své brány návštěvníkům zámek 
ve Stekníku. K vidění je zámecká kaple a unikátní terasovitá zámecká zahrada, dveře s ná-
vštěvníky se netrhly. Během prvního dopoledne přišlo na padesát lidí, zvědavých na tajem-
ství zámecké hrobky. „Nachází se pod podlahou kaple a prozkoumána byla teprve nedávno,“ 
říká kastelánka Jana Zajíčková. Pokud vás zajímá, kdo vlastně v zámecké hrobce odpočívá, 
jaké byly osudy majitelů a  kdo dostal zámek svatebním darem, určitě zámek navštivte. 
Zastavit se je možné ve všední den od 10 do 16 hodin, v případě soboty a neděle je nut-
né se podívat na webové stránky http://steknik.zamek.txt.cz, případně návštěvu domluvit 
telefonicky. Interiér zámku, kde jsou obnovené fresky a  je uskladněn mobiliář, pak bude 
zpřístupněn až při dnech Evropského dědictví. Zámek se zvolna zotavuje z ran, které utrpěl 
v době, kdy si všichni byli rovni, vše patřilo všem a přitom nikdo za nic nezodpovídal.    (jt)
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Jaroslav Achab Haidler přibližuje kadiš, který obsahují texty na zdech.
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Parkoval na chodníku… Jednadvacetiletý řidič z  Rakov-
níka zaparkoval své vozidlo zn. Seat na chodník mezi lavičky Na Ry-
nečku. To samozřejmě neuniklo lounským strážníkům, prostor je pod 
dohledem kamerového systému. „Po kontrole totožnosti byl seznámen 
s přestupkem a byla mu na místě uložena bloková pokuta. S tou mladý 
řidič nesouhlasil s  tím, že si to pak na MÚ v Rakovníku vyřídí jinak. 
Odmítl se písemně vyjádřit i podepsat protokol o dopravním přestupku. 
Ten byl postoupen na MÚ Louny, kde proběhne správní řízení. (mp)

n Chycený zloděj
LOUNY – Čtyřiatřicetiletý muž 
z  Loun skončil v  rukou policis-
tů. Z  areálu zahradnické firmy 
v  Lounech odnesl několik želez-
ných trubek v  celkové hodno-
tě přes jeden tisíc korun. Činil 
se také  v  zahrádkářské kolonii 
v  Maroldově ulici. Stačilo, aby 
přelezl dva metry vysokou bran-
ku, a  poté měl již volný pohyb 
po  tamních zahradách. Vyhlédl 
si smaltovanou vanu, zednické 
kolečko, litinový a  železný gril 
a tyto věci, v celkové hodnotě cca 
400 Kč, následně přehazoval přes 
obvodové oplocení. Na  místě jej 
však vyrušil náhodný svědek.
n Vloupání do květin
ŽATEC - Policisté šetří vloupačku 
do  prodejny květin v  Žatci. Po-
berta rozbil u obchodu skleněnou 
výlohu, vnikl dovnitř a přisvojil si 
drobné mince. Daleko větší škodu 
však způsobil poškozením zaříze-
ní. Vloupáním poničil nejenom 
výkladní skříň, ale také poškodil 
úchyt chladícího boxu. Celková 
škoda přesahuje 10 000 Kč.
n Krádež nafty
ŽATEC - Další krádež motorové 
nafty byla policistům oznámena 
z  odstavného parkoviště v  Plzeň-
ské ulici v Žatci. Zloděj si zde vy-
hlédl zaparkovaný nákladní tahač 
Mercedes Benz a  z  jeho palivové 
nádrže odcizil cca 500 litrů paliva 
v hodnotě 15 200 Kč.

Krásná i děsivá… V úterý 22. května ve  20:15  hodin se přehnala přes Louny pořádná bouřka. 
Takto ji i  s  blesky v  Českém středohoří vyfotil z  lounské vodárenské věže radioamatér Dan Pech. (red)

Agresivní žena napadla maminku
LOUNY (mm) – Hodně nepříjemný zážitek prožila maminka s  roční 
holčičkou. V  ulici SNP u  Luny je obtěžovala a  napadala opilá nebo 
nafetovaná žena.

Po telefonickém oznámení na mís-
to ihned vyjela hlídka městské po-
licie. „Strážníky byli spatření dva 
ležící muži na  zemi, z  nichž jeden 
zjevně znehybňoval druhého a  dvě 
ženy ve  stejné situaci. Strážníci je 
od sebe odtrhli a vyzvali k prokázá-
ní totožnosti. Jednalo se o dvojice - 
muže ve věku 64 let a 31-letou ženu, 
oba z Loun. Oba také jevili známky 
požití alkoholu nebo jiné návykové 
látky. Druhá dvojice 27-letý muž ze 
Žatce a 33-letá žena z Loun bránili 

mladou maminku. I přes přítomnost 
strážníků, agresivní žena pokračo-
vala v  útocích, snažila se kopnout 
do mladší ženy. Strážník ji pohrozil 
nasazením služebních pout. Útoč-
nice se uklidnila, ale pokračovala 
v rasistických nadávkách. Na místo 
byla proto přivolána státní policie,“ 
popsal incident zástupce ředitele 
Městské policie Louny Miloslav 
Malý. Během zákroku strážníků 
nebyl nikdo zraněn a  nikdo nepo-
žadoval lékařské ošetření.

Okrsková soutěž v Telcích… V sobotu 19. května se 
na teleckém hřišti konala soutěž okrsku Peruc. Soutěžilo se o postup 
do  okresního kola za  účasti družstev mužů z  Peruce, Radonic, Stra-
donic a  Slavětína, a  to v  běhu na  100m překážek a  požárním útoku. 
Ženy reprezentovala děvčata ze Slavětína. Postup si vybojovala družstva 
mužů Slavětína a Stradonic a ženy ze Slavětína. Postupujícím přejeme 
úspěch na okresním kole, které proběhne také v Telcích dne 23. června.
Díky patří všem, kteří se zúčastnili, rozhodčím a  pracovní četě z  Te-
lec, za  vytvoření důstojného prostředí pro tyto závody, v  neposlední 
řadě též panu starostovi městyse Peruc za  přispění na  občerstve-
ní pro závodníky a  rozhodčí. Velice si vážím účasti pánů starostů 
městyse Jaroslava Jandla ze Slavětína, Antonína Lance z  Peruce 
a Václava Pletichy ze Žerotína.         Pavel Suchý, velitel okrsku

Řidička se hádala se strážníky, kvůli botičce
LOUNY – „Nenávidím vás,“ takovými slovy častovala 37-letá řidička 
lounské strážníky.

A  to poté, co na  její vozidlo zn. 
Škoda Fábie nasadili takzvanou 
botičku, protože bylo zaparkované 

v  obytné zóně mimo označené par-
koviště. „Po půl hodině se žena tele-
fonicky ozvala. Strážníci jí vysvětlili, 

jakého dopravního přestupku se do-
pustila. Žena nechápala, proč jí byla 
botička nasazena a vymlouvala se, že 
nikde není žádná značka zakazují-
cí stání. Tvrdila, že byla u  učitelky 
ve  škole, kde na  ni musela ještě 
čekat. Strážníci jí objasnili význam 
dopravní značky IP26a „obytná 
zóna“. Arogantní řidička reagovala 
sprostými slovy. Nakonec s  bloko-
vou pokutou souhlasila,“ uvedl Milo-
slav Malý, zástupce ředitele Městské 
policie Louny.

Pokud přestupce s uloženou bloko-
vou pokutou souhlasí a nemá u sebe 
potřebnou finanční hotovost, je mu 
strážníkem vypsán výše uvedený 
blok a předána složenka k uhrazení 
pokuty a  to nejpozději do  15 dní. 
Pokud tak neučiní, příslušný eko-
nomicky odbor MÚ Louny finanční 
částku ve  spolupráci s  právníkem 
MÚ Louny započne vymáhat a  to 
i  soudní cestou.

n Pozor na jízdní kola
ŽATEC - S příchodem téměř letního 
počasí přibývá krádeží jízdních kol. 
Policisté tyto krádeže evidují hlavně 
ze společných prostor panelových 
domů - z  kočárkáren či sklepních 
kójí. Jeden z posledních případů se 
odehrál v  Pekárenské ulici v  Žatci. 
Z  chodby panelového domu tam 
zmizelo jízdní kolo, které majitel 
připevnil řetězem ke  schodišti. Pro 
zloděje to ovšem nepředstavova-
lo velkou překážku. Poškozenému 
tak vznikla škoda  za  téměř 10 tisíc 
korun.
n Granát v rybníku
PODBOŘANY - Sedmnáctiletý 
mladík z  Petrohradu nalezl ve  vy-
puštěném rybníku v  tamní obci 
munici.  Tu objevil za  pomoci de-
tektoru kovů. Na  místo nálezu  se 
dostavili kryrští policisté, kteří 
inkriminovaný prostor zajistili 
a přivolali pyrotechnika z Ústí nad 
Labem. Odborník uvedl, že se jed-
ná o ruční cvičný granát RG 5 CV 
s pojistkou, a odvezl jej k likvidaci. 
Ke zranění osob či škodě na majet-
ku nedošlo.
n Kradla v Kauflandu
LOUNY - Ostraha prodejny zadrže-
la 33-letou ženu, která v  lounském 
Kauflandu odcizila zboží v hodnotě 
256 Kč. Když nakupovala, z  regálu 
si do  kabelky strčila láhev vodky, 
čokoládu a  hermelín. Následně 
prošla pokladnou, ale za  toto zboží 
nezaplatila.  Podobného skutku se 

dotyčná dopustila již v minulosti. 
Ve zkráceném přípravném řízení jí 
policisté sdělili podezření z  trest-
ného činu krádeže.
n Podařený trojlístek kradl, 

co se dalo
LOUNY -  V  rukou policistů 
skončila trojice výtečníků, která 
vloupala v  žatecké ulici Adolfa 
Heyduka do  dvou garáží u  ro-
dinného domu. Mladíci ve  věku 
22, 23 a  28 let z  Podbořanska 
a  ze Žatecka odcizili motocykl 
zn. Jawa 50, motocykl Jawa 90, 
dětskou benzinovou motorku, 
různé motorkářské součástky, 
benzinovou sekačku, dětskou 
helmu a  další věci. Způsobili 
škodu přesahující 70 tisíc korun. 
Třiadvacetiletý aktér se uvedené-
ho jednání dopustil i  přesto, že 
má za  sebou již pestrou trestní 
minulost. Za  přečiny krádeže 
byl v  posledních třech letech 
odsouzen. Mimo jiné má rovněž 
na svědomí vloupání do přístavku 
domu z nedávno doby. Všichni tři 
mladíci byli komisařem služby 
kriminální policie a  vyšetřování 
obviněni z trestných činů krádeže 
a  porušování domovní svobody, 
na  již odsouzeného hříšníka vy-
hotovil policejní komisař podnět 
k  návrhu na  vzetí do  vazby.

Jaromíra Střelcová,
tisková mluvčí PČR Louny

Miloslav Malý,
zástupce ředitele MP Louny
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Agresoři pod vlivem alkoholu či drog ohrožovali maminku s dítětem.
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n Lahovice
Vesnice jak dlaň, obklopená poli a hrušňovým sadem. Nad ní se vy-

pínají kopce Kamýk, Lísek a  Křížový vrch, na  jehož úpatí se krčí 
torzo kostela sv. Jakuba a výklenková kaple. V lokalitě bývaly prameny 
a voda se odsud kdysi dřevěným potrubím ubírala až do  libčeveského 
pivovaru.

Úterý 22. května. Jedu autobusem 
v půl jedenácté. Pohádkové sluneč-
no. Od lahovické zastávky jdu pane-
lovou cestou vzhůru k  ruině koste-
líka svatého Jakuba. Zdevastovaný 
byl už před dvaceti lety, teď drží po-
hromadě jen silou Boží vůle. Cesta 
k  němu zvolna zarůstá. U  kostela 
se rozlomil mohutný starý kaštan, 
v  jehož dutině sídlily divoké včely. 
Plástve jsou plné jejich přischlých 
mrtvolek. Hromadou suti se pro-
lézám k  počmárané sakristii. Stojí 
tu: Smrt v  suti je bolestná. Zvolte 
si veselejší!

Klenbu kostela podpírají kůly. De-
vastace zvolna pokročila do  finále. 
Za  oltářem je na  rudém pozadí na-
sprejovaná obří chobotnice. Výklen-
ky kdosi obmaloval sytě oranžovou, 
na jednom doposud patrná původní 
ozdoba. Uprostřed kostela se černá 
ohniště, všechna okna vytlučena, zdi 
počmárány, vchod zazděný. Opouš-
tím neutěšené místo a  vydávám se 
ke kapli.

Náletovou zelení vede vyšlapaná 
cestička. Také před kaplí je ohniště 
a u něj na šňůře schnou čísi svršky. 
Vchod je zakryt papundeklem, provi-
zorním okénkem mohu nahlédnout 
do nouzového obydlí. Na desce, kte-
rá imituje stůl, je špalír tužkových 
baterií, dva hrnečky s  ulomenými 
uchy, toaletní papír, provizorní lůž-
ko. Těžko říci, zda mám smůlu nebo 
štěstí, že obyvatel právě není doma.

Vracím se do vsi. Přecházím hlav-
ní silnici, co spojuje města Lovosice 
a  Most, a  honem mezi lidi. První 
stavení, bývalou sušárnu ovoce, pan 
Daňkovský proměnil v úhledný do-
meček, obklopený záhony brambor 
a další zeleniny.

O kousek výš stávala stodola, kde 
měl státní statek uskladněnou červe-
nou řepu. I  na  tomto místě vyrostl 
dům. Právě tu zastavuje firemní 
auto ČEZu, vystupuje mladá žena 
a odečítá stav elektroměru. Dneska 
obejde všechny lahovické usedlosti.

V sousední zahradě vprostřed veli-
kého rybníku trůní v leknínech vod-
ník. Nad rybníkem je hezky uprave-
ná usedlost, všude plno zeleně. Žijí 
tu manželé Bůžkovi, na  které jsem 
minule neměla štěstí. Ani nyní jejich 
auto nevidím, jen statného novofun-
dlandského psa.

Jdu tedy o ulici výš, ke stavení čp. 
1, s prastarou vykotlanou lípou, kte-
ré bylo posledně nabízeno k prodeji. 
Areál je však dosud prázdný.

Při cestě ubyl jeden ze sta-
rých  domů a uvolnil místo nové-

mu. V dalším stavení jsou chalupáři 
a  na  průčelí mají chomouty. Před 
domem jsou kontejnery na  sepa-
rovaný odpad a  obecní nástěnka, 
zvoucí na zájezd do divadla.

Značné změny doznala stodo-
la, kterou koupil pán z  Německa. 
Ke  vzorně obílené stodole patři-
la i  zarostlá stráň. Tu majitel vzal 
šmahem a vše vykácel. V areálu pak 
postavil dřevěný domeček.

Zkouším, zda budou doma Jan-
sovi. Pán minule právě odjížděl, ale 
zval mne, ať určitě přijedu, až ne-
bude takový mráz, že mne provede 
svým královstvím, že chová exoty.

Nakonec jdeme k  Jansům spolu 
s paní od ČEZu. Vítá nás bílý špiclík 
Sisi a zrzavý kocour Azrael. „Manžel 
ho přinesl z práce, kocour se hrozně 
rád vtírá a  mazlí,“ představuje mi 
kocoura Jiřina Jansová. Jdeme si 
prohlédnout zahrádku, kde o překot 
kvetou orlíčky nejrůznějších barev 
a  začínají kvést americké kosatce. 
„Mám ráda tenhle světlounce mod-

rý. Škoda, že ještě nekvete bronzový, 
ten je taky nádherný. Taky mám šest 
druhů denivek, a  ty růžovofialové 
trsy, to je druh mydlice,“ provádí 
mne zahradnice svým královstvím. 
„My to máme s manželem rozděle-
né. Moje jsou záhony a kytičky, jeho 
trávníky a dřeviny.“

Hotová botanická zahrada. A  to 
ještě netuším, že uvidím i  zahradu 
zoologickou. Ta je hájemstvím Mi-
lana Jansy. Paní mi ukazuje voliéry 
se zebřičkami, andulkami a dalšími 
pestrobarevnými ptáčky. Fascinují 
mne kvočny s  kuřaty, napočítala 
jsem nejméně pět kvočen, jedna má 
kuřátka béžová, další černá, další 
klasická žlutá, další pruhovaná, jiná 
jsou skoro bílá.

Zahrádkou protéká voda z  kopců 
a  jsou tu rybníčky - s  karolinský-
mi a  mandarinskými kachničkami, 
po trávníčku se procházejí černobílé 
bernešky bělolící. Žasnu nad množ-
stvím rozličného ptactva.

„Bydlíme tu od  roku 1995, při-
stěhovali jsme se ze sousedních 
Všechlap. Tenkrát bylo dceři Jiřin-
ce deset a  Kačence o  rok méně,“ 
vzpomíná paní Jansová. Tehdy 
s  manželem chodili na  brzký ranní 
autobus do  práce do  Mostu. Poz-
ději jezdívali z Libčevsi vlakem, teď 
už výhradně autem. Paní pracuje 
na nedaleké benzince, pán v Mostě 
na  rekultivacích.

„V  Lahovicích jsme moc spoko-
jeni. Boží místo, kde všechno kve-
te a  od  brzkého rána zpívají ptáci. 

Pořád jsem na zahradě,“ říká Jiřina 
Jansová, co dneska manželovi na ob-
jednávku dělá koprovku.

Právě přijíždí autopošta se zásil-
kou. Po  doručení se otáčí a  mizí. 
Zato přijíždějí manželé Bůžkovi. 
„Kdyby nám tak bylo o dvacet roků 
míň,“ povzdychli si svorně. Přistě-
hovali se před devíti roky z  Družce 
u Kladna. „Dneska jsme jeli na ná-
kup, ale já hlavně na  prohlídku 
k  očnímu. Dozvěděla jsem se však, 
že můj oční lékař zemřel a  že si 
na prohlídku budu muset počkat a to 
pěkně dlouho. Zaráží mne, že speci-
alizovaných lékařů není v  Lounech 
víc. Vždyť zrak se s věkem zhoršuje, 
pacientů stále přibývá a péči potře-
bují,“ podivuje se paní Bůžková.

V kamenném domě je na můj vkus 
chládek až přílišný. U okna se skvěje 
kytice, kterou paní dostala nedávno 
v  Družci. Mám totiž tu čest se za-
kladatelkou turistického pochodu 
Šlápota, letos se šel dvacátý ročník 
a kytice je pro zakladatelku.

„Když jsme sem přišli, nic se tu 
nedělo. Tak jsme hned znovu zaved-
li velikonoční hodování,“ vzpomíná 
paní. Její domov je v Družci a občas 
se jí zasteskne, ale i v Lahoviích se jí 
líbí. „Užíváme všeho, co jsme doma 
neměli. Pěstujeme ovoce, zeleninu, 
bylinky, nakládáme, zavařujeme 

a sušíme. A máme klid. Jsem učitel-
ka a i na penzi jsem pořád pracovala 
pro školu, pro obecní úřad, pořádala 
sportovní a  kulturní akce, výstavy 
a divadla. A tady? Když nechci vidět 
týden živáčka, tak ho neuvidím. Ale 
sousedy mám ráda. S  paní Janso-
vou si vyměňujeme kytičky. Líbí se 
mi tady, protože mají lidé upravené 
zahrádky i  domky, a  chtějí, aby se 
tu hezky a dobře žilo. Sousedé jsou 
družní a vstřícní. A každý rok v létě 
dělají olympiádu. Vytvoří týmy, loni 
jich bylo osm, a  soutěží se v  deseti 
disciplínách. Pak společně griluje-
me, povídáme. Je krásné, když mají 

k sobě sousedé tak blízko. A co by-
chom uvítali? Určitě lepší silnici, 
tahle je samá díra.“

Bůžkovi mají čtyři dospělé děti 
– tři pány a  jednu paní. Když jsou 
rodinné oslavy, vše se děje u rodičů 
v Lahovicích. „Máme spoustu plánů 
a představ. Původně jsme chtěli malý 
domeček s  malou zahrádkou, a  je 
z  toho tohle. Skalky, květinová za-
hrada, zeleninové záhony, bylinková 
zahrádka, skleník, sad, dva rybníčky 
a jeden velký rybník. Na něm se pla-
víme na voru, když potřebujeme re-
dukovat zeleň. A máme v něm žáby, 
užovku a  dvě vodní želvy a  okolo 
orobinec a na hladině lekníny.“

Paní mne provází zahradou a  já 
poprvé ochutnávám kamčatskou bo-

růvku, žlutou jahodu a první třešně. 
Je mi představena schizandra, bo-
růvka indiánská, kivi, klokoč, kříže-
nec maliníku a ostružiníku, rakytník, 
josta, maliny stáleplodící, maliny 
žluté, maliny, co plodí dvakrát roč-
ně, také nektarinky, topinambury. 
K  tomu nám preluduje slavík.

Pod rybníčkem mají Bůžkovi za-
ložený kousek lesa, kde budou hou-
by. „Dali jsme k mladým stromkům 
mycelium hub a pilně zalévali. Letos 
by se měly objevit první plodnice. 
Preparát je z Polska. Mohl by vyrůst 
klouzek, hřiby, ryzec nebo křeme-
náč. Zkouší to i náš pan soused, pan 
Krebs. Ale ten svoje houbová místa 
zalévá ještě intenzivněji a vědečtěji. 
Jsme teď napnutí, každý den kouká-
me, jestli houby už nezačaly růst.“

A jaké jsou plány manželů do bu-
doucna?

„Plánů máme spoustu, že se 
do  konce života nudit nebudeme. 
Každý den kmitáme, děláme na za-
hradě denně tak do 21 hodin. Předně 
teď čekáme vnoučátko, takže bude-
me hlídat dvouletou vnučku. Letos 
oba oslavíme sedmdesátiny a  vyje-
deme si spolu. A moc už se těšíme, 
až zavaříme první ovoce.“

Pan Bůžek je z  Moravy: „Jsem 
zvyklý na  zelí po  moravsku – pěk-
ně na  špeku a  zahuštěné syrovým 
bramborem,“ povídá, zatímco paní 
přináší naložené zelí, pampeliškový 
med a jitrocelový sirup a seznamuje 
mne s  recepty na  tyto dobroty. „Ji-
trocelový sirup proti kašli vyrobíte, 
když vždy vrstvu jitrocele prosypete 
tmavým cukrem, dáte do dvoulitro-
vé láhve a  necháte 14 dní na  okně 
na  sluníčku. Pak se sirup vymačká 
přes plátýnko.“

 Paní Bůžková fandí hlavně pří-
rodě, například čaji z jitrocele, listů 
maliníku, ostružiníku a  jahodníku. 
Nedávno ji potrápil ischias a tak se 
podle osvědčeného receptu ošlehala 
kopřivami a je zase svěží. Teď vyrá-
bí bezový med a bezovou limonádu. 
Nejvíce si váží kopřiv, meduňky, 
pampelišek a  sedmikrásek, kterých 

sní každý den deset kvítečků. Také 
bršlice a žabinec u paní požívají úcty 
a vážnosti, neboť odvodňují organi-
smus. Je radost si se sympatickou 
vzdělanou ženou povídat. Právě ale 
vidím, že se vrací František Krebs. 
Tedy honem ještě za ním. „Žiju tady 
padesát roků. Zrovna jsem se vrátil 
z  města. Vezu si sazeničky paprik 
a  rajčat a  oběd – ohřeju si párek,“ 
říká pan Krebs, který si stěžuje, že 
ho bolí kolena a  že v  zimě hodně 
protopí. Proto je šťastný, že nastal 
květen. „A  nejkrásněji je v  Lahovi-
cích, když kvetou lípy. To je úplně 
všechno, i  celý dům provoněný tou 
jejich nádhernou vůní.“

Příště: Lenešice
Píše a  fotí Květa Tošnerová

 obce našeho okresu po dvaceti letech
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Lahovický kostel svatého Jakuba se nachyluje k zemi.

Zahradnice Jiřina Jansová se raduje z orlíčků a kosatců.

Věra Bůžková mi dává ochutnat první letošní třešně.

František Krebs nejvíce miluje 
období, kdy všude kvetou lípy.



Zeměchy-Cítoliby v  místech 
zvaných U  křížku. Jezdcům 
šlo o  to, zajet co nejrychlejší 
čas a hlavně se udržet na trati. 
V kategorii dětí startovali dva 
závodníci, v  kategorii dospě-
lých čtyři. V  první kategorii 
zvítězil sedmiletý Jaroslav 
Líšťanský. Mezi dospěláky 

se stal vítězem pan Karel 
Černý. Organizátoři zajisti-
li jako na  velkých závodech 
zdravotní službu, občerstve-
ní závodníků a  samozřejmě 
i  ceny pro vítěze. Trať byla 
lemována příznivci z řad pří-
znivců závodníků.

Marie Líšťanská, Jimlín

Podvečer plný Harmonie na Smolnici

V  neděli 20. května přijal 
lounský pěvecký sbor 

Harmonie pozvání manželů 
Vrchlavských do  smolnické 
stodoly na  reprízu programu 
Hudba romantismu, sestave-
ného z  písní lidových i  umě-
lých v  úpravách známých 
skladatelů a  z  vybraných árií 
Prodané nevěsty, spojených 
mluveným slovem.

V době, kdy začínal boj na-
šich hokejistů o bronz, diváci 
zaplnili připravená místa tak, 
že bylo nutno dodat další žid-
le. Spolu se sboristy, vede-
nými Jiřím Kurkou, se akce 
zúčastnili také členové tria 
Cum amore Kateřina Štolová, 
Martina Podaná a  Miroslav 
Sochr. Co se však stalo? Půl 
hodiny před začátkem  kon-
certu došlo ve vsi k dopravní 
nehodě, která vyřadila z pro-
vozu místní transformátor. 
Sportovní příznivci se zvedli 
od obrazovek a naši poslucha-
či spolu s  námi zvedli tázavé 
zraky na hostitele: bez kláves 
byla produkce nemyslitelná. 
Báječní Vrchlavští však nebyli 
vyvedeni z konceptu: za klavír 
posadili Igora Taussingera, 
hudebního režiséra, aby časo-
vý meziprostor  vyplnil svými 
hudebními variacemi. Naši 
sboristé se posadili mezi di-
váky a všichni společně jsme 
poslouchali úžasně prove-
dené melodie  našich i  svě-
tových autorů, ať to už byly 
Oči tmavohnědé či Chlupatý 
kaktus, pohodově bylo všem. 

Vrchlavští jsou nejen nadšení 
organizátoři kulturních setká-
ní, ale i lidé, kteří si vědí rady!

S pomocí náhradního zdro-
je elektřiny jsme se konečně 
mohli dát do zpěvu! A tak se 
před zraky pozorných a  bá-
ječných diváků, překvape-
ných převleky hlavních pro-
tagonistů /v  lidových kro-
jích/, odvíjel opět příběh 
o  lásce a  penězích, které 
bývají až na  tom prvním 
místě. Náš pan sbormistr se 
proměnil v Kecala, který zná 
jednu dívku, co má dukáty, 
Zaznělo například To píveč-
ko je boží dar, Proč bychom 
se netěšili, Věrné milování, 
Rozmysli si Mařenko rozmy-
sli, Mařenka si hlídala, aby 
jí nespadl cop a  my všichni 
dávali pozor, abychom neza-
kopli o kabely… Dopěli jsme 
za pozorné účasti nadšených 
diváků a sklidili nejednu po-
chvalu. Paní profesorka Věra 
Vlková z  teplické konzerva-
toře byla překvapena úrovní 
sboru a pan Igor Taussinger 
vysoko ocenil intonaci sboru. 
Závěrem lze říci jediné: chce-
te-li mít skutečnou pohodu, 
vypněte pojistky, nebo jeďte 
do Smolnice! Trefně glosoval 
na  závěr situaci mistr prů-
vodního slova Karel Ploran-
ský: Dobrá věc se podařila, 
elektřina naskočila. Šťastně 
ukončen jest boj – na zahra-
dě vrčí zdroj!

Míla Pecinová,
Harmonie

S Mladými konzervativci o finanční gramotnosti

Lounští Mladí konzervativ-
ci zorganizovali ve  spo-

lupráci se společností OVB 
Allfinanz a. s. přednášku 
na Gymnáziu Václava Hlava-
tého. Tématem byla „Finanční 
gramotnost.“ Přednáška pro-
běhla 9. a 10. května jednot-
livě ve  třídách 3A/4, 7A/8 
a  4A/8. Jako přednášející 
vystoupil za  společnost OVB 
pan Oldřich Beránek.

Hlavním smyslem bylo do-
plnit výuku základů ekono-
mie o  praktické informace, 
které již teď mohou studenti 
využít. Vše probíhalo formou 
soutěže, kdy se třída rozdělila 
do  několika skupinek, které 
mezi sebou soutěžily. Nejdříve 

byl představen celý finanční 
trh v ČR. Poté se přednášejí-
cí věnoval jednotlivým odvět-
vím, rozebíral, co vše finanční 
trh nabízí, a  uváděl příklady 
z  praxe. Skupinky dostávaly 
body za  správné odpovědi. 
Nejlepší skupina byla ohod-
nocena známkou.

Pozitivní reakce studen-
tů i  přednášejícího lounské 
Mladé konzervativce potěšila. 
Určitě budeme v přednáškách 
na toto téma pokračovat. Jak 
již bylo zmíněno, hlavním 
smyslem je předat informace 
a  zkušenosti, které studenti 
prakticky využijí.
Michal Lain, místopředseda 

RK MK Louny
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Velký dík Eduardu Bartošovi!

Za  Věrnou gardu z  Župy 
Sladkovského v  Lounech 

srdečně děkujeme bratru 
Eduardu Bartošovi za nácvik 
sletové skladby „Jen pro ten 
dnešní den“. Slova uznání 

a poděkování jsou jen malým 
dárkem za  vynaložené úsilí 
a snahu včetně vloženého vol-
ného času, energie a nervů.

S  úctou cvičenci
Věrné gardy

Cestománií ke zdravému životnímu stylu

V  s o b o t u  1 9 .  k v ě t n a 
uspořádali členové SK 

Ohře při SpZŠ v  Lounech 
akci „Cestománií dojdeme 
ke  zdravému životnímu sty-
lu“, která byla podpořena 
příspěvkem společnosti T-
-Mobile.

Děti, rodiče a  přátelé ško-
ly vyrazili ráno do  Jimlína 
na  Novohradskou pouť re-
kreační chůzí Nordic Wal-
king. Za  slunečného počasí 

a  v  dobré náladě navštívili 
Nový Hrad, seznámili se 
s  tradičními řemesly a  svez-
li se na  kolotoči. Ušli jsme 
5 200 m - tedy 15 220 kroků. 
Všichni se již těší na  další 
pochod, tentokrát do Března 
u  Loun, který se uskuteční 
v  červnu. Zveme všechny, 
kteří si chtějí vyzkoušet rekre-
ační chůzi Nordic Walking.

Kolektiv členů SK Ohře
při SpZŠ v  Lounech

Muzejní noc v žatecké knihovně

V Městské knihovně Žatec 
se z pátku 18. na sobotu 

19. května konal druhý roč-
ník muzejní noci, na  téma 
Jedeme do  Afriky. Návštěv-
níci si mohli 19 do  22 ho-
din prohlédnout prostory 
knihovny a  využít při regis-
traci  20% bonus. Pro děti 
i  rodiče byla v  prostorách 
knihovny připravena kni-
hovnická dílna „180 minut 
v  Africe“. Děti si vyrobily 
kašírované africké masky, 
děvčata krepové sukýnky, 
chlapci si nazdobili šaman-
ské hole. Dále děti nakreslily 

obrázky afrických zvířat, je-
jichž výstavku můžete shléd-
nout v  knihovně. Poté jsme 
se převlékli do  vyrobených 
masek a  společně se vydali 
do  žateckého muzea na  vy-
stoupení taneční skupiny. 
Děti si společně s  hudební-
ky zabubnovaly a  zatančily 
v  rytmu afrických bubnů 
tanec Džungle a  Urukutu. 
Při zpáteční cestě si děti 
temnými zákoutími města 
prošly stezku odvahy. Pří-
jemně unaveni všichni ulehli 
do svých spacáků a při čtení 
příběhů o  Africe usnuli.

Westernové ježdění v Židovicích

V  sobotu 19. května se 
v  Židovicích sešli příz-

nivci westernového ježdě-
ní. Na programu byly wester-
nové licence a 8 westernových 
disciplín v  různých kategori-
ích. Zúčastnit se mohli jezdci 
s  licencí i bez ní. Soutěžících 
byl opravdu překvapivý po-

čet. V  ten den proběhlo přes 
150 startů.

Rozhodčí Jaroslav Doležán 
vše zvládnul bravurně, navíc 
se dařilo vše naplánovat, aby 
na  sebe jízdy plynule nava-
zovaly.

Kolbiště i  pracoviště bylo 
takřka neustále zaplněno 

krásně upravenými jezdecký-
mi dvojicemi, mnohé se dalo 
pro koníky něco nakoupit. 
Výběr westernového příslu-
šenství byl nad očekávání. 
Pozitivní atmosféru akce do-
kreslovalo nádherné počasí.

Nejúspěšnějším soutěžícím 
byl s  koněm Stormy Johns 
jezdec Jan Matyáš. Čtyři dis-
ciplíny vyhrál a  jednou byl 
druhý! Další často skloňo-
vaná byla Veronika Klimko-
vá, která s  koněm Jackie SK 
Sure Prize zvítězila ve  dvou 

disciplínách a  několikrát se 
umístila. Po  jednom vítěz-
ství i  několika pěkných dal-
ších umístění měli Kateřina 
Klimková, Lenka Vostřelová 
a  Kateřina Mackovčinová. 
Kompletní výsledky najdete 
na www.hofiteam.estranky.cz.

A kdo nezvítězil, hlavu vě-
šet nemusí. Příležitost bude 
v Židovicích opět 7. červen-
ce, kam všechny srdečně 
zveme.
Drahomíra Tattermuschová,

Židovice

Obrovský úspěch lounských děvčat

Zleva K. Zahradníčková, N. Přibylová, A. Citová, za nimi 
šťastné trenérky J. Hofmannová a K. Benešová.

V  Semilech proběhl tře-
t í  n o m i n a č n í  z á v o d 

ve  Sportovním aerobiku 
a Fitness. Lounským závod-
nicím  se podařil obrovský 
úspěch. Nejdřív v kat. kadet 
(11 - 13 let) získala ve velmi 
náročném závodě Adélka Ci-
tová krásné 2. místo, v kon-
kurenci 24 nejlepších dívek 
z celé ČR. Adélce se podařilo 
porazit  zkušenou závodni-
ci z  Plzně  T. Fajfrlíkovou 
a  pouze závodnice z  Ústí 
nad Labem A. Kudláčková 
si udržela po krásném výko-
nu první místo. Adélce se po-
dařilo přesvědčit porotu a ze 
základního kola postupovala 
z třetího místa a ve finále to 
ještě vylepšila a všem vyrazi-
la dech, předvedla náročnou 
a  krásnou sestavu, kterou 
nakonec rozhodčí ocenily 
velmi vysokýma známkami. 
V kat. junior team 14 - 16 let 
si naše děvčata vybojovala 
nominaci na MS ve sportov-
ním AE, ve složení: Kristýn-

ka Zahradníčková, Natálka 
Přibylová, Adélka Citová 
a náhradnice Baruška Koub-
ková. Děvčata v  tomto slo-
žení předvedla tak perfektní 
výkon,  že získala již v  zá-
kladním kole 1. místo a  to 
si udržela i  ve  finále.  Naše 
děvčata porazila i   velmi 
zkušený team z  Brna, kte-
rý pravidelně vyhrává tuto 
kategorii.

Moc děvčatům gratuluji 
a přeji ještě mnoho krásných 
sportovních zážitků.

Poděkování patří i dalším 
závodnicím, kteří sice ne-
mají medailové umístění, 
ale děvčata předvedla ná-
ročné a  hodnotné sestavy. 
B. Šišáková se umístila na 5. 
místě v  kat. senior ženy, K. 
Benešová v  té samé kat. 4. 
místo. Kat. kadet singl ženy 
ještě závodila T. Turková 
a  E. Martinovská, obě  ob-
sadily střed závodního pole.

Jitka Hofmannová,
Louny

Nultý ročník závodu fárokár

Z  iniciativy pánů Karase 
a  Pěnčíka za  podpory 

Obecního úřadu Jimlín se po-
řádal v sobotu 26. května nul-
tý ročník závodu fárokár. Fá-
rokára je dopravní prostředek 
pohybující se pouze z  kopce 

vlastní silou, podmínkou je 
aby stroj byl domácí výroby. 
Závodilo se ve  dvou katego-
riích – děti a dospělí, přesná 
hranice nebyla určena. Závod 
probíhal na zemědělské účelo-
vé komunikaci ústící na silnici 
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Otce vyhodili po vítězném únoru na hodinu, protože 
jsem byl zlatá mládež

Obrázky ze života Zdeňka Ouška z Liberce, jenž přijíždí do Postoloprt pro vzpomínky

Na navštívence, kterou mi věnoval, má dvaaosmdesátiletý Ing. Zde-
něk Ouško skautskou lilii i  černý praporek PTP. Od  mládí je 

u skautů, tudíž stále ve formě. Stále, i posledních dvacet let, dělá od-
borářského důvěrníka v  Technických službách města Liberce. Stále 
se hlásí k  bývalým černým baronům a  na  místo, kde před více než 
půlstoletím sloužil jako příslušník PTP – do Postoloprt, se vrací rád.
n Zlatý mládežník

„Narodil jsem se v roce 1930 v Ja-
syni. Tehdy to bylo ještě Českoslo-
vensko, dnes město leží na státním 
území Ukrajiny.

Otec byl četník, v Užhorodě absol-
voval důstojnickou školu. Jako vrch-
ní četnický strážmistr byl po  válce 
převelen z  Domažlicka do  Liberce. 
V roce 1948 ale přišel vítězný únor 
a 26. února otce na hodinu vyhodili. 
Ne kvůli němu, on v  partaji nebyl, 
ale že měl syna „zlatá mládež“, bez 
bližší definice. Nikdo nevysvětlil, co 
to je. Ani jsme od  začátku nevědě-
li, co bylo hlavním důvodem, kvůli 
čemu jsem se dostal do  PTP jako 
politicky nespolehlivý.

Komunistický výčet mých aktivit 
byl dlouhý: byl jsem skaut, tenis-
ta, zuřivý národní socialista, špion 
americké rozvědky. Jako skautský 
vůdce jsem stál před akčním výbo-
rem, které během února 1948 vzni-
kaly, po únoru nám bylo doporuče-
no, abychom zahajovali skautskou 
schůzku politickou desetiminutov-
kou, kvůli tomu jsem byl na  tom 
akčním. Věděl jsem, že v  oddíle 
byly i děti příslušníků STB, ale říkal 
jsem pravdu. Mluvil jsem o největší 
politické události – Masarykově se-
bevraždě, citoval ho: odjížděl jsem 
jako ministr zahraničí, ale vrátil se 
jako Stalinův pohůnek.

Další prohřešek? Reprezentoval 
jsem Liberec v  pardubické junior-
ce v  tenisu – to byl pro komunisty 
tehdy buržoazní sport!

Nejnebezpečnější ale pro ně bylo, 
že jsem byl „zuřivý mladý národní 
socialista“. Napsali, že jsem byl 
předseda Národně-socialistické 
strany na  gymplu, což je nesmysl. 
Žádné strany tehdy na  školách být 
nesměly. No a  také, že jsem na  se-
znamu americké rozvědky. Byl pod 
tím podepsaný okresní tajemník 
KSČM v  Domažlicích.
n Cesta k PTP

Na  vojnu nás umístili do  Ko-
márna. Tam jsme byli 14 dní, pak 
na  Libavě ve  vojenském prostoru 
14 dní, a  pak v  Mostě. Tam jsme 
dokončili výcvik, a  pak část roty 
odveleli do  Slaného, kde jsme sta-
věli pod kasárnami bytovky (ty tam 
pořád jsou). Po  tři čtvrtě roce naši 
rotu převeleli do Postoloprt a zača-

li jsme budovat „korejské letiště“ 
v  Žatci. Naše rota byla ubytována 
na  Dukle, nad hotelem Koruna, to 
byly baráky ještě po  wehrmachtu, 
teď tam jsou rodinné domky, blízko 

hřbitova. Další rota byla ubytována 
v hotelu Moskva, dnešní restaurace 
Flamengo. Ke konci služby většina 
nás byla přestěhována přímo na le-
tiště. Pak došlo k hromadným pro-
věrkám, ale ne všichni byli kladně 
prověřeni, ti „nejhorší“, myslím 
politicky, mezi které jsem patřil já, 
jsme ještě domů nešli. Z každé roty 
po  pěti lidech jsme pak dál stavěli 
sídliště Podžatecká v  Mostě.
n Protistátní živel

V  PTP jsem dělal i  vedoucího 
pěveckého souboru, s  kterým jsme 
vyhráli celostátní soutěž. Kdy pů-
jdu do  civilu? – tahle otázka zají-
mala tehdy každého vojáka nejvíc. 
Já měl za  sebou už dva a  tři čtvrtě 
roku služby, když jsem se odvážil 
zeptat svého velitele. Ale odpově-
di byly pořád vyhýbavé. Přišel prý 
jakýsi doklad z  Domažlic, kde byl 
otec v roce 1946. Tam prý stálo, že 
jsem na seznamu americké rozvěd-
ky. Já samozřejmě – že o  tom nic 
nevím. Hádal jsem se – tak dáme 
to k  soudu, ten to prověří, a  buď 
dostane někdo do  nosu, že píše, 
co není pravda, anebo mě pořád-
ně zavřete. Tím to skončilo. Byl 
jsem v  beznadějné situaci. Před-
tím jsem se odvolal přes velitele 
k  ministrovi obrany, ale přišla 
jen krátká odpověď – ať vojín 
Ouško dál plní své povinnosti.

Dělal jsem tedy pár dalších 
týdnů už na inženýrském úse-
ku. Dne 15. ledna 1954 ne-
čekaně přišel z  letiště rezavý 
rotný a  ode dveří na  mne 
zakřičel – soudruh Ouško, 
zoberte sa, idete do civilu! 
Odvětil jsem – soudruhu 
veliteli, já jsem na  tyhle 
vtipy háklivý. Když to tři-
krát zopakoval, pochopil 
jsem, že to asi bude prav-
da. A tak jsem šel. Těšil 
jsem se domů moc, 
v Liberci na mě čekala 
moje velká láska.

A ž  t a m  j s e m 
se dozvěděl, že 
o  moje propuš-

tění žádala moje maminka, protože 
můj otec měl smrtelný úraz hned 
na  začátku mé vojny, a  já jsem 
byl v  podstatě živitel. Co psala, to 
nevím, ale byl jsem díky ní takto 
relativně brzo propuštěný. Ačkoli, 
tři měsíce na  to byly nové volby 
a  útvary PTP stejně zanikly.
n Cesta študákova

Maturoval jsem v roce 1949. Chtěl 
jsem na vysokou, což jsem nemohl, 
jelikož jsem nedostal po  maturitě 
doporučení od  ředitele - komu-
nisty. Pak jsem každý rok vždyc-
ky znovu žádal, dokud nevznikla 
Vysoká škola strojní, na  níž mne 
vzali a  já ji zdárně absolvoval. 
Nikdy jsem vlastně tu strojařinu 
nedělal, ale to, co mě ministr Če-
pička naučil na  vojně. Dělal jsem 
tam vše - od  pomocného dělníka 
až po stavbyvedoucího a geometra. 
Po  návratu z  Postoloprt jsem na-
stoupil k  Pozemním stavbám, kde 
jsem pracoval deset let v  různých 
funkcích – jako hlavní mechanik, 
vedoucí těžkých strojů, inspektor 
vedlejší výroby.

Pak nás přijeli Sověti „po-
druhé osvobodit“ v  roce 
1968. Já jsem s  tím ne-
souhlasil a  zase jsem 
měl politický pro-
blém, musel jsem 
odejít od  Pozem-
ních staveb, a byl 
jsem asi půlroku 
nezaměstnaný. 
Navíc mne chy-
tl houser, léčil 
jsem se s  plo-
t ý n k a m i .  B y l 
jsem v  pracovní 
neschopnosti půl 
roku, než jsem se 
dostal do  Technic-
kých služeb měs-
ta Liberce, kde se 
soustřeďovali vylou-
čení straníci. Mys-
lel jsem, že 
tam jdu 

na chvíli, ale zůstal jsem až do dů-
chodu. Pak mě závodní výbor pře-
svědčil, abych vzal funkci odbo-
rářského důvěrníka a  už ho dělám 
20 let.
n Jak jsme stavěli letiště

V  PTP jsem dělal finišera - par-
ťáka skupině nejlépe placených, co 
pokládali betonovou plochu. Civi-
listé měli vždycky přednost, takže 
finišery byli nejprve Slováci, ale 
vypisování úkolových listů na  ně 
bylo moc složité. Odešli a my po té-
hle práci rádi skočili a  dosahovali 
jsme i  velice slušných finančních 
výsledků. Mistr byl akorát zvědavý, 
zda součet udělaných metrů čtvereč-
ních u mě a u toho druhého finišera 
dají dohromady plochu letiště, zda 
si nepřidáváme, aby plocha neby-
la zaplacena dvakrát. Ale vyšlo to 
přesně, psali jsme poctivě.

Strop, za  nějž úkoláři nechtěli 
pouštět, byl 50 korun za  hodinu 
– ve  starých penězích. Uvažte, že 
to bylo před měnovou reformou. 

Opravdu jsem 
si slušně 

vydě-

lal. Co jsem udělal s  penězi? Prv-
ní, co jsem zaplatil – svoji svatbu.

Miloval jsem mimořádně krás-
né děvče Jiřinku. Jezdila za  mnou 
i  na  Duklu, k  Ohři, tenkrát ještě 
Ohře byla teplá. Ještě nebyla Ne-
chranická přehrada, která do ní teď 
vypouští ledovou spodní vodu. Teplá 
a  přitom fantasticky čistá byla ten-
krát Ohře v  Žatci a  Postoloprtech. 
Moje dívka byla o  dva roky mladší 
a shodou okolností si její maminku 
našel její tatínek jako lesák na Pod-
karpatské Rusi, takže jsme s  Jiřin-
kou měli v  minulém režimu oba 
místo narození SSSR. Otec jí zemřel 
předtím, než jsem přišel z vojny, tak 
jsem zaplatil jednoduchou svatbu.
n Dřina mi nevadila

I když se o PTP dnes traduje mno-
hé, my tehdy nebyli chudáci. Ales-
poň my na stavbě žateckého letiště. 
Měli jsme podmínky jako civilisté.

Někoho fyzická práce zmáhala, 
kdo nebyl zvyklý makat krumpá-
čem a lopatou, tak měl mozoly. Ale 
to mají i  nevojáci, pokud začnou. 
Pracovali jsme stejně jako civilisté.

Řekli nám, že budeme sloužit beze 
zbraně, což nám nevadilo. Aspoň 
jsme nebyli „buzerováni“ vojensky.

Na  PTP nevzpomínám ve  zlém, 
práce na letišti byla zajímavá, u zed-
níků ve  Slaném také. Tenkrát se 
pracovalo i v sobotu, ale ti zedníci, 
kteří dojížděli z  Prahy, v  sobotu 

nemuseli. Takže byli rádi, že to 
zdění po  nich doděláme.

Mám rád i  své kořeny a  svůj 
rodný kraj – jsem členem vý-
konného výboru Svazu přátel 
Podkarpatské Rusi. U  nás 

v  Liberci dělá řada Ukrajinců, 
respektive Rusínů.
A  Postoloprty? Zdejší radnice 

nám vždy projevovala náklonnost. 
Vojáků v  kasárnách se tady vystří-
daly tisíce, ale jediní my, „černí ba-

roni“, se do  města pravidelně 
vracíme, pro vzpomínky.“

Připravila
Alla Želinská

Zdeněk Ouško s kamarádem Štefanem Kolečani z Bratislavy.
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 pozvánka do kina
n KINO SVĚT LOUNY

30. 5. Líbáš jaKO ďábeL (komed., ČR) 
v 17:30

30. 5. MáMe PaPeže! (drama, Itá., Fra) 
ve 20:00

31.5.-3. 6. SNĚhUrKa a LOVec (dobr., USA) 
v 17:30

31.5.-3. 6. MUžI V čerNéM 3, 3D (akční, USA) 
ve 20:00

1.-6. 6. aVeNgerS,  3D (akčn í ,  USA) 
ve 22:00

1.-3. 6. TaDY hLíDáM já (rodin., ČR) 
v 15:00

2.-6. 6. PIráTI 3D (anim., USA, VB) v 10:00
4.-6. 6. MUžI V čerNéM 3, 3D (akční, USA) 

v 17:30
4.-5. 6. Líbáš jaKO ďábeL (komed., ČR) 

ve 20:00
n KINO POSTOLOPrTY

31. 5. V PeřINĚ (komed., ČR) v 17:00
n KINO PODbOřaNY

1. 6. LOrax (anim., USA) v 18:00
5. 6. čTYřI SLUNce (drama, ČR, Něm.) 

v 19:30
n LeTNí KINO žaTec

1. 6. SNĚhUrKa a LOVec (dobr., USA) 
ve 21:30

2. 6. MUžI V čerNéM 3 (akční, USA) 
ve 21:30

3. 6. DIKTáTOr (komed., USA) ve 21:30
n KINO PerUc

2. 6. MeDVíeK Pú (anim., USA) v 17:30

 společenská kronika
Vzpomínka
n Prázdný je domov, smutno je 

v něm. Cestička k hřbitovu zůstává 
jen. Více už nemůžeme dát, jen ky-
tičku na hrob položit a s láskou vzpo-
mínat. Dne 28. května tomu bylo 20 
let, co nás opustil tatínek, pan Josef 
Runza ze Třtěna. Dne 17. září tomu 
bude 30 let, co od  nás navždy ode-
šla naše milovaná maminka, paní 
Amálie Runzová, rozená Hefnero-
vá z Vojnic. Stále vzpomíná a nikdy 
nezapomene syn Jaroslav s rodinou.
n Dne 31. května tomu budou 4 

roky, co nás opus-
tila naše drahá ma-
minka, tchýně, ba-
bička a prababička, 
paní Irena Šujano-
vá. Kdo jste ji znali, 
vzpomeňte s  námi 

na tohoto čestného slušného člově-
ka. Synové Vláďa a Karel.
n Dne 2. června uplynou 2 roky 

od   úmrt í  mého 
drahého manže-
la, pana Theodora 
Kubíčka. S  bolestí 
v  srdci stále vzpo-
mínají manželka 
Milena, maminka 

a  syn Petr s  rodinou. Děkujeme 
všem známým za tichou vzpomínku.
n V životě se loučíme mnohokrát, 

s  tatínkem jenom 
j e d n o u .  K d y b y -
chom si oči vypla-
kali, ty jeho se již 
neohlédnou. Kdo 
s Tebou žil, jen ten 
ví, co ztratil. Už ne-

pohladíš, neporadíš. Jen vzpomínky 
zůstaly. Dne 4. června vzpomeneme 
10. výročí úmrtí pana Ladislava Du-
choně ze Břvan. Vzpomínají manžel-
ka Hana a děti s  rodinami.
Poděkování
n Děkuji chirurgickému oddělení 

nemocnice Žatec za péči, kterou mi 
zde věnovali po dobu mé hospitali-
zace, zvláště pak primáři MUDr. Ji-
římu Hamousovi, MUDr. Otovi Raj-
zíkovi, MUDr. Kataríně Marhefkové 
a  sestrám tohoto oddělení. Věra 
Cimrmanová.

Oznámení do  Společenské 
kroniky přijímáme nejpozději 
do pondělí do 10 hodin, než mají 
být zveřejněna. Písemně: Redak-
ce Svobodného hlasu, Česká 177, 
440 01 Louny (oznámení objed-
nána písemně budou zveřejněna 
až po zaplacení složenky). Telefo-
nicky 415 652 204 (také záznam-
ník) nebo e-mailem: hlas@ln.cz 
(i tato oznámení budou zveřejně-
na až po zaplacení složenky, kte-
rou vám zašleme). Osobně v  re-
dakci: Česká 177, Louny (pondělí 
a středa od 8 do 17 hodin, úterý 
a čtvrtek od 8 do 15 hodin, pátek 
od 8 do 13 hodin).

Výkup kovového šrotu
Ekometal s.r.o.-pod lávkou do Legiosu

otevřeno Po-Pá 8.00-16.00,
So 8.00-12.00
Super ceny:

železo až Kč/kg 6,50
hliník až Kč/kg 25,-
měď až Kč/kg 130,-
autobaterie Kč/kg 8,-
automotory Kč/kg 4,-

Vstřícný personál, digitální váhy.
Kontakt: 725 931 223

AgroZZN, a.s., patřící do skupiny AGROFERT HOLDING, a.s. se 
sídlem v Rakovníku, V Lubnici 2333, PSČ: 269 26 pro svoji novou 

dceřinou společnost AgroZES, spol. s r.o.
hledá vhodného kandidáta na pozici

PRODEJCE ZEMĚDĚLSKÉ 
TECHNIKY

místo působnosti Hořesedly (okres Rakovník)
Pracovní náplň:
n Vyhledávání obchodních příležitostí ve svěřeném regionu
n Samostatné vedení jednání za účelem prodeje zemědělských strojů 

a příslušenství
n Informační servis obchodního, technického a ekonomického 

charakteru zákaznické veřejnosti
n Technická, cenová a formální příprava nabídek
n Každodenní přímý kontakt se zákazníky (osobní, telefonický, 

emailový)
n Sledování vývoje, trendů, novinek, konkurence v odvětví
n Spolupráce při marketingových aktivitách (účast na veletrzích apod.)
n Monitoring situace na trhu, reporting do centrály
n Příprava nových strojů
Požadujeme:
n SŠ vzdělání technického nebo obchodního směru
n Praxe na obdobné obchodní pozici výhodou
n Orientace v oboru zemědělské techniky
n Aktivní, motivovanou osobnost s dobrými vyjednávacími 

a přesvědčovacími schopnostmi
n Obchodní uvažování, logické myšlení, dobrý všeobecný přehled
n Dobrou znalost práce na PC (uživatelsky MS Office); výhodou 

znalost systému SAP
n ŘP sk. B, výhodou C, T, E
Nabízíme:
n Zajímavou a náročnou práci v kontaktu s lidmi
n Výborné zázemí pro obchodní činnost . mobil, notebook, kvalitní 

informační systém, podpora ze strany interního marketingového 
útvaru

n Možnost osobního rozvoje a profesního růstu – systém produktových 
školení, tréninky obchodních dovedností

n Motivující finanční ohodnocení (provize)
n Zázemí silné stabilní společnosti
Písemné přihlášky včetně strukturovaného životopisu zasílejte na adresu:

AgroZZN, a.s., V Lubnici 2333, 269 26 Rakovník
tel.: 313 283 253 nebo e-mailem na adresu: paradovska@agrozzn.cz

Výkup medu 
v Lounech

denně od 16 do 18 hodin
včetně so, ne a svátků

po dohodě kdykoli.
Přeléváme do našich 

sudů, platba v hotovosti.
LOUNY, Vladimirská 2501

Tel.: 602 319 623,
602 861 332, 415 652 564

AgroZZN, a.s., patřící do skupiny AGROFERT HOLDING, a.s. se 
sídlem v Rakovníku, V Lubnici 2333, PSČ: 269 26 pro svoji novou 

dceřinou společnost AgroZES, spol. s r.o.
hledá vhodného kandidáta na pozici

SERVISNÍ MECHANIK
místo působnosti Hořesedly (okres Rakovník)

Pracovní náplň:
n Servis a opravy zemědělských strojů
n Diagnostika a opravy elektronický závad zemědělských strojů
n Záruční a pozáruční servis
n Servisní výjezdy a zásahy, servis u zákazníka
n Příprava nových strojů
Požadujeme:
n SOU s maturitou nebo vyučením v technickém směru se zaměřením 

na opravy zemědělských strojů
n Základní znalosti práce s PC
n ŘP skupiny B, C, T, E
n Speciální průkazy (svářečský, strojní, vysokozdvižný vozík apod.) 

výhodou
n Vysoké pracovní nasazení, časová flexibilita
n Samostatnost, spolehlivost, pečlivost, schopnost práce v týmu
n Komunikativnost, pozitivní přístup k zákazníkům
Nabízíme:
n Zázemí stabilní společnosti
n Pravidelné vzdělávání v oboru, servis školení
n Platové ohodnocení závislé na výkonu
n Přímý kontakt se špičkovou technikou
Písemné přihlášky včetně strukturovaného životopisu zasílejte na adresu:

AgroZZN, a.s., V Lubnici 2333, 269 26 Rakovník
tel.: 313 283 253 nebo e-mailem na adresu: paradovska@agrozzn.cz

AgroZZN, a.s., patřící do skupiny AGROFERT HOLDING, a.s. se 
sídlem v Rakovníku, V Lubnici 2333, PSČ: 269 26

hledá vhodného kandidáta na pozici

LABORANTKA
místo působnosti Dobroměřice (okres Louny)

Pracovní náplň:
n provádění laboratorní práce při vzorkování, úpravě a analytických 

rozborech za použití laboratorních zkoušek
n stanovování chemických a fyzikálních vlastností látek za použití 

laboratorních přístrojů
n provádění kontrol zásob v rámci vstupní, mezioperační a výstupní 

kontroly
n sledování jakosti a evidence uskladněných zemědělských produktů
Požadujeme:
n ÚSO vzdělání zemědělského nebo chemického směru
n Znalost problematiky laboratorních rozborů rostlinných produktů
n Znalost práce na PC (uživatelsky MS Office); výhodou znalost 

systému SAP
n Samostatnost, spolehlivost, pečlivost, schopnost práce v týmu
n Praxe na obdobné pozici výhodou
Písemné přihlášky včetně strukturovaného životopisu zasílejte na adresu:

AgroZZN, a.s., V Lubnici 2333, 269 26 Rakovník
tel.: 313 283 253 nebo e-mailem na adresu: paradovska@agrozzn.cz

     POMERAN

           

ÚTERÝ 5.6.2012 10:00 - 20:00 hod.
       DEN OTEVØENÝCH DVEØÍ

NOVÌ OTEVÍRÁME !

           Štefánikova 1657, Louny, tel. 415 653 051

www.pomeranc-louny.cz

                   ROZŠÍØENÁ NABÍDKA SLUŽEB

LÉTO JE TADY !!!
PŘIPRAVTE SVOJI 

KLIMATIZACI 
V ČERVNU SLEVA 20%
Autoservis Kočina
Postoloprtská 2968

tel.: 415 656 116
www.autodilykocina.cz

Střední odborná škola, Louny, příspěvková organizace
Osvoboditelů 380, 440 58 Louny

přijme školníka
Požadavky: schopnost práce ve výškách, řidičský průkaz 

sk. B, výhodou je znalost obsluhy nízkotlakých kotlů

Nástup: 1. 9. 2012
Kontakt: 415 655 489, e-mail: sostlouny@sostlouny



95 let lounského skautingu VI 
– léta padesátá a sedmdesátá

V  padesátých letech byl Junák komunistům doslova trnem v  oku. 
Veškeré skautské aktivity byly bedlivě sledovány státní bezpečností. 

Velkou naději pak slibovalo Pražské jaro 1968.
n Velká borůvková akce
V  roce 1949 byla ústřední radou 

Junáka domluvena velká akce v rám-
ci pomoci státu „Junáci na borůvky 
na Šumavu“. Střediska Louny, Libo-
chovice a  Praha 4 měla mít tábory 
v  prostoru u  Borových Lad. Akce 
se moc nepovedla, protože někte-
ří vůdci využili příležitosti a  utekli 
přes hranice.

Bratr Procházka nechtěl riskovat 
a  místo na  Šumavu jel s  oddílem 
tábořit ke  Zbečnu. Když se vráti-
li domů a  složili tábornické věci 
do  skautského domova, nevěděli 
ještě, že jsou zde naposledy. Druhý 
den přišla k  Procházkům do  bytu 
státní bezpečnost a  zabavila klíče 
od  skautského domova i  od  klu-
bovny u Hellerů ve městě. Skautský 
domov převzala svazácká skupina 
a  skautské vlajky, deníky, kroniky, 
diplomy a další věci zapálila na hřišti 
domova. Táborový materiál (hlav-
ně stany) si svazáci rozebrali mezi 
sebou.

Někteří skautští činovníci přesto 
pokračovali ve  své práci s  mládeží. 
Bratr Šimůnek vedl na  lounském 
gymnáziu hvězdářský kroužek, 
br. Procházka pomáhal s  vedením 
vodáckého oddílu TJ Lokomotiva, 
manželé Štorkánovi pracovali v  tu-
ristickém oddíle TJ Lokomotiva, 
br. Štorkán byl členem značkářské 
komise při Celostátním výboru tu-
ristiky v Praze a br. Hořčička praco-
val v Sokole Hřivice. Že byli někteří 
naši bratři a sestry sledováni Státní 
bezpečností, není třeba připomínat. 
Bylo to i  tím, že br. Schmid utekl 
ze studentské  lesní brigády přes 
hranici.
n Scházeli se, kde se dalo
Čas plynul dál a  přišlo Pražské 

jaro 1968. Již 4. dubna se na popud 
br.Šimůnka a  br. Procházky sešlo 
53 bývalých členů v  kavárně Slávie 
na  Tyršově náměstí a  zahájili opět 
činnost Junáka. Vůdcem střediska se 
stal br. Herman a v oddílech a smeč-
kách začali pracovat bratři a  sestry 
Procházka, Štorkánová, Ladra, Ko-
páčová, Pumprla, Rašková, Dostál, 
Černohorská, Turek, Šedivá, Šejno-
ha a mnoho dalších. Během krátké 
mělo středisko 75 děvčat, 90 vlčat, 
80 skautů, 26 vodáků, 23 Hřivických 
(patřili také do lounského střediska) 
a  47 Oldskautů. Ze začátku jsme 
se nemohli scházet ve  skautském 

domově. Dělal si na něj totiž nárok 
Občanský výbor a stranická skupina 
KSČ. A tak se oddíly scházely doma 
u svých vedoucích, na nádraží, v pi-
vovaru a kde se dalo.
n Vítání prezidenta Svobody
První velkou akcí byla 30. června 

1968 návštěva prezidenta armádní-
ho generála Ludvíka Svobody. Už 
na  hranicích okresu u  Panenského 
Týnce ho čekala skautská hlídka pod 
vedením sestry Amálky Štorkánové. 
Hlavní přivítání bylo na lounské rad-
nici. Od skautského domova vyrazil 
velký skautský průvod a  u  dívčích 
škol se přidala dětská kapela ří-
zená panem Lošanem. V  průvodu 
byli také vojáci, baráčníci, sportovci 
a pár pionýrů.
n Kdo kradl brambory?
Hned odpoledne se jelo vlakem 

do Domoušic a pěšky se šlo na Ro-
viny. Zde byl připraven malý letní 
tábor nazvaný „rádcovský“. Děvčata 
spala v hájovně a skauti si postavili 
stany na  zahradě. Vybavení skauti 
částečně nakoupili a  částečně za-
půjčili od  závodního výboru ROH 
Praga Louny. Protože v  prostoru 
zahrady je velká třešňová alej, vařily 
se třešňové knedlíky a nebo se třeš-
ně jedly jen tak. Standa Procházka 
vzpomíná na  zajímavou příhodu: 
„Vedení JZD Kounov nás obvinilo, 
že chodíme na  pole na  brambory, 
ale my se bránili, že brambory ku-
pujeme v  Jednotě v  Domoušicích. 
Tak to nedalo vedoucímu tábora 
a  postavili jsme noční hlídky. Tře-
tí noc se pachatel objevil. Tu noc 

hlídali br.Šimůnek a  Jan Růžička 
a  já a  byl tu i  hajný pan Cinibulk. 
Na  pole přišlo nebo spíše přiběhlo 
stádo asi 14 divočáků. A  tak se věc 
objasnila a  vedení družstva se nám 
omluvilo. Z toho měl největší radost 
náš vedoucí.“
n Konečně doma
Teprve kolem Vánoc získali lounští 

skauti objekt skautského domova 
zpět. „Do  té doby vlastnilo náš do-
mov kulturní středisko železničářů, 
kteří zde v zadní části postavili zdě-
nou budovu jako přístavek loutkové-
ho divadla. Tuto scénu jsme dostali 
i s loutkami a tak při středisku vznikl 
i divadelní kroužek pod vedením br. 
Firsla z Hřivic,“ vybavuje si Standa 
Procházka.

Patnáctého února 1969 uspořá-
dalo lounské středisko spolu s  Hři-
vickým oddílem „Skautský ples“ 
v  Hřivicích. Hrála hudba Lučina 
ze Svojetína, byla bohatá tombola 
a hlavní cenou byl stan, který vyhráli 
účastníci z Konětop. Skauti pořádali 
mnoho dalších akcí: pietní slavnost 
u rodnému domu kapitána Otakara 
Jaroše, Junácký karneval ve  skaut-
ském domově, nebo Skautský den 
na Červeňáku.
n Zveme na  výstavu
Všechny příznivce lounského 

skautingu srdečně zveme na výstavu 
k 95-ti letům skautingu v Lounech. 
Zahájení výstavy proběhne dne 3. 
června od 15 hodin a potrvá měsíc. 
Návštěvníci se mohou zapojit do ně-
kolika soutěží, které budou vyhod-
noceny a  jejich autoři odměněni.

Za  pomoci materiálů Standy Pro-
cházky sepsal

Franta Pošťák Pospíšil
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Přijďte si vyhrát sadu dresů
Dovoluji si Vás pozvat na sérii tur-

najů v  malé kopané. Jedná se o  tři 
turnaje nezávislé na  sobě, každý je 
na  jiném místě ČR.

Svatá Maří Magdaléna 7.7.2012 - 
Šumava, krásná příroda, ideální pro 
spojení s kratší dovolenou

Slavětín 14.7.2012 - obec neda-
leko Loun, klidné prostředí, hezká 
krajina

Veltěž 21.7.2012 - nedaleko Prahy, 
již 19. ročník populárního turnaje

Počet mužstev - 20, ve  čtyřech 
skupinách, první a  druhý postupu-
je do playoff

Pravidla - počet hráčů 4+1, mož-
nost neomezeného střídání, branky 
2x3 metry, hřiště 25x43 metry, pra-

vidla dle PSMF, zašlu na vyžádání
Ceny - první tři mužstva v koneč-

ném součtu každého turnaje dosta-
nou sady dresů, poháry a  diplomy, 
nejlepší střelec a brankář

Rozhodčí - delegovaní
Startovné - 1500 Kč
Patron turnaje - Pražský svaz ma-

lého fotbalu
Pořadatel - JS Agency, nabízí po-

moc při vyhledání ubytování pro 
účastníky turnaje

Ko n t a k t  -  J a n  S r b ,  + 4 2 0 
604 571 272, honza@jsagency.cz

V í c e  i n f o  n a j d e t e 
na  www.jsagency.cz v  odkazu JS 
Agency Select tour 2012.

(pr)

7. 7.  Šumava Open - Sv. Maří Magdaléna

14. 7.  Slavětín Open

21. 7.  Veltěž Open – Memorial Karla Kůrky
 

Přihlášky a propozice turnajů najdete na www.jsagency.cz. 
Hodnotné ceny pro vítěze, delegovaní rozhodčí, občerstvení zajištěno.

AGENCY

Font Bitstream Vera Sans
+ Myriad Pro

Barvy: 

Modrá 
Pantone 2757 C
C 100
M 90
Y 0
K 20

Pantone Cool Gray
C 0
M 0
Y 0
K 80

www.jsagency.cz obchod, poradenství, zprostředkování

Patronem celé Tour 2012 je Pražský svaz malého fotbalu

JS AGENCY SELECT TOUR 2012
turnaje v malé kopané

www.svatamari.cz www.slavetin.info www.obeczdiby.cz

www.informica.cz

 cesta za zdravím
n Rozchodník největší
Rozchodník největší je trvalka, 

vysoká až tři čtvrtě metru, největší 
bylina z bývalého rodu rozchodníku. 
Má hlízovité nebo vřetenovité koře-
ny, listy oddálené, odstálé, vstřícné, 
někdy i  v  trojčetných přeslenech, 
horní zřídka i  střídavě, všechny 
podlouhlé, až široce vejčité, často 
poloobjímavé, tlusté, zelené, květy 
žlutavě zelenavé, korunní plátky 
jsou vzpřímené, na špici kápovité.

Kde roste a co sbíráme?
Rozchodník je roztroušeně hojněj-

ší v  teplejších nížinách a  na  pahor-
katině, kde druhotně osídluje okra-
je cest a  náspů. Nacházíme jej ale 
i v pohorských oblastech, například 
na  Vsetínsku. Má rád suché skály, 
sutě, kamenité a  křovinaté výspy, 
světlé, křovinaté lesy a půdy suché, 
výhřevné, zásadité, volné, kamenité 
i  skalnaté.

Sbíráme jen list, 
který obsahuje urči-
té množství tříslovin, 
sacharidy, vitamin 
C, karoten, vápenaté 
soli, organické ky-
seliny. Zatím není 
prokázáno, zda ob-
sahuje též alkaloidy. 
Zdá se však, že obsah 
alkaloidů je závislý 
na  podloží, ze které-
ho bylina vyrůstá.

Používá se vnitřně 
i zevně

Bylina byla odedáv-
na využívána zejmé-
na v Rusku, jako pro-
středek krev stavící, 
hojivý a v neposlední 
řadě jako biogenní 
stimulátor a jako mír-
né, ale účinné kardio-
tonikum. Lidově byla 
bylina využívána pře-
devším jako prostře-
dek močopudný a ze-
vně jako prostředek 
vysoce hojivý na rány 

všeho druhu, na hemoroidy, bércové 
vředy a podobné nemoci.

Příprava
Obvyklou lékovou formou býval 

nálev, kdy 1 polévková lžíce drobně 
sekané drogy byla přelita sklenicí 
vroucí vody a po 4 hodiny vyluhová-
na. Potom byl nálev přecezen a po-
dáván v dávce 1 až 2 polévkové lžíce 
3 až 4krát denně. Na  zevní použití 
byl použit silnější nálev nebo čerstvá 
šťáva. Rozemletou listovou hmotu 
balili Rusové také do gázy a přiklá-
dali na několik hodin jako obklad.

Na závěr
Vzhledem k  tomu, že při sběru 

nemůže sběrač vědět, zda bylina 
obsahuje či neobsahuje škodlivé 
alkaloidy, opustilo se od  vnitřního 
podávání.

Jana Davidová
farmaceutická asistentka

Se včelařem o včelaření, včelách, 
včelařích a letošní zimě

Mnozí včelaři v  České republice bědují, že přišli během letošní 
zimy o četná včelstva. Jak situaci vnímá včelař, který se po celý 

život zabývá chovem včel na  Lounském Podlesí?
„Mně přes zimu zahynuly jediné 

včely. Zcela nepochopitelně začaly 
konzumovat zásoby ze středu plo-
diště směrem k česnu a při velkých 
mrazech se nepřesunuly k  záso-
bám v  zadní části úlu. Včelstvo je 
podobná organizace jako lidská 
a  stejně jako lidé může udělat 
chybu, za kterou pak tvrdě zaplatí.

Tato zima byla podivná svým 
zvláštním průběhem. Včely se řídí 
podle polohy slunce a  po  zimním 
slunovratu se následkem teplého 
ledna rozplodovaly. Pokud se však 
opět ochladí, tak včely jako dobří 
ekonomové nasazený plod včas 
zlikvidují, neboť by vylíhlí jedinci 
mohli ohrozit celé společenství. 
Ve  třech úlech však včelstva likvi-
daci neprovedla. Při první prohlíd-

ce jsem s  úžasem zjistil, že troje 
včelstva mladé včeličky nechala 
vylíhnout. Včelstva byla už v zimě 
tak silná, jako jindy v  dubnu, ale 
úplně vyhládlá. Kdybych jim ne-
pomohl, tak by uhynula. Naštěstí 
jsme měl zásobní plásty a tím včely 
zachránil. Právě od nich mám teď 
první med.

Když jsem začal včelařit, vynika-
jící včelař, pan Lapka z Domoušic, 
mi tehdy řekl tři důležité pokyny: 
Za prvé: neposlouchej ve všem sta-
ré včelaře, polovina rad jsou nyní 
už pohádky!

Další Lapkova cenná rada: nikdy 
nekupuj úly od  včelařů, které ne-
znáš, koupíš si nemoci.

A  třetí doporučení rada: kup si 
knížku - učebnici. Nejstarší vče-

lařskou knížku mám přes 200 let 
starou, samozřejmě kupuji i  no-
vější. Je velice zajímavé sledovat, 
co všechno se mezitím o  včelám 
zjistilo. Nejvíce si vážím učeb-
nice, kde jsou uvedeny shrnuté 
poznatky prof.  Veselého z  vý-
zkumného ústavu včelařského. 
Tato kniha je vydávána opakova-
ně s  rozšířením o  nové poznatky. 
Prof. Veselý kromě jiného zdůraz-
ňuje nutnost desinfekce úlů. Je to 
poměrně pracné a  složité. Úly je 
třeba zevnitř důkladně vyškrábat 
a  ošlehnout plamenem. Zabrání-
te však různým nemocem. Pokud 
je úl vlhký a  v  nepořádku, dojde 
k oslabení včelstva a nemoc snad-
no propukne.

Podle mého názoru včelaři, kte-
rému umírají včelstva ve  velkém, 
ani dotace nepomohou," uzavírá 
včelař. (toš)

Skautský tábor v roce 1969 v Rabštejně nad Střelou.



 řádková inzerce

Zaměstnání, služby

n  Nabízím práci pro řidiče 
autobusu s  profesním průkazem 
na  HPP i  VPP. Vhodné i  pro dů-
chodce. Tel.: 602  232  977.

n  Moderní provoz tiskárny 
v Lounech hledá tiskaře, pomoc-
níky tiskařů, obsluhu knihařských 
strojů. Životopisy zasílejte na  e-
-mail berg@carter.cz.

n  Restaurace U  Radnice 
v  Lounech přijme číšníka/ser-
vírku s  praxí. Info v  restauraci.

n Opravy a  rekonstrukce střech, 
klampířské a veškeré zednické práce. 
Tel.: 776  779  849.
n  Hledám přivýdělek, pomocné 

práce - letáky, mytí nádobí, atd. Tel.: 
723  193  238.
n Provedu veškeré zednické a ob-

kladačské práce. Tel.: 607  232  409.

n  Dorty pečené s  láskou. Udě-
lejte radost něčím neobyčejným. 
F a n t a z i i  s e  m e z e  n e k l a d o u … 
www.domacidorty.com.

n  Stěhování Bodnár. Tel.: 
776  111  947.

n www.pracedomu.info

Byty
n  Prodám družstevní byt 3+1 

v Chomutově. Cena 550 000 Kč. Tel.: 
737  904  643. RK nevolat!
n  Prodám garsoniéru, 20 m2 

v  Lounech, 2. patro s  výtahem, ul. 
SNP. Dům zateplen, plastové okno, 
byt v  původním stavu. Cena doho-
dou. Tel.: 723  835  642.
n Pronajmu byt 2+1 v  Lounech 

v  cihlovém domě (53 m2) v  oko-
lí Tyršova náměstí. Byt je slunný 
s plastovými okny. Dům je zateplen, 
slušný vchod. Pro dvě osoby nájem 
a  služby 6  900 Kč měsíčně + elekt-
řina, splatné měsíc předem. Vratná 
kauce 10 000 Kč. Tel.: 608 182 957, 
volat po  19. hodině.
n  Pronajmu byt 2+kk poblíž 

centra Loun. Cena celkem, včetně 
záloh, kabel. TV a  internetu, 7  500 
Kč/měsíc. Volný. Tel.: 603 412 930.
n  Pronajmu byt 2+kk poblíž 

centra Loun. Cena celkem, včetně 
záloh, kabel. TV a  internetu, 7  500 
Kč/měsíc. Volný. Tel.: 603 412 930.
n Pronajmu byt 2+1, Louny-zá-

pad. Nájem 3  000 Kč+služby. Tel.: 
724  468  928 po  20. hodině.

n  Pronajmeme nové byty 
1+kk a  2+kk v  centru Loun 
od  3  500Kč/měsíc bez poplatků. 
Vratná kauce 10.000 Kč. Kontakt 
777 168 333, nebo 605 028 581.

Garáže
n  Pronajmu garáž na  Tyršově 

náměstí v  Lounech, 1  000 Kč/měs. 
Tel.: 603  833  663.
n Hledám pronájem garáže pro 

firemní auto v Lounech v  lokalitách 
ul. Prof.  Krátkého, pod veterinou, 
u Tyršova nám., pod hřbitovem. Tel.: 

602  149  471.
Zahrady, pozemky, chaty

n  Pro naše klienty poptává-
me ornou půdu, lounsko-ža-
tecko. Platba v  hotovosti. Tel.: 
602  489  409.

n  Vykupujeme pro své kli-
enty ornou půdu. Platba v  ho-
tovosti. 607  123  668, e-mail: 
hossinger@seznam.cz.

Různé
n Prodám starou kredenc (v Lou-

nech), ucelený kus. Spodní polovina: 
výška 97, šířka 171, hloubka 67 cm. 
Vrchní část je užší, výška 94 cm, 
menší část prosklená. Cena 1 000 Kč. 
Tel.: 731  016  492.
n Prodám benzínový vertikutátor 

BRILL 40 VB, určený k  provětrání, 
vyčištění a  zkypření trávníku. Ne-
používaný. Cena 10  000 Kč. Tel.: 
606  180  893.
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 kulturní servis
středa 30. května

17:30	 Domov	 pro	 seniory	 Podbořany	– KONCERT –	 vystoupí	 operní	 pěvkyně	 Jana	
Štěrbová

18:00	 Městská	 knihovna	 Louny	 – AUSTRÁLIE A OSTROVY JIŽNÍHO PACIFIKU 
–	 zeměpisná	 přednáška	 z	 cyklu	 Lounští	 cestovatelé	 sobě.	 Singapur,	 Bali,	
Tasmánie,	 Francouzská	Polynésie,	 Fidži	 s	 průvodcem	 Ladislavem	Prokopem

19:00	 Vrchlického	 divadlo	 Louny	 - JAMES BOND QUARTET -	 skupina	 se	 širokým	
záběrem	 od	 blues	 přes	 fusion	 až	 k	 jazzu,	 jejímiž	 základními	 znaky	 zůstávají	
divoká	 kytarová	 sóla,	 precizní	 bicí	 a	 magický	 zvuk	 varhan	 Hammond.	 Koná	
se	 v	 divadelní	 kavárně

čtvrtek 31. května
17:00	 Městská	knihovna	Louny	– MISTR JERONÝM PRAŽSKÝ –	historicko-teologická	

přednáška	ThDr.	Martina	Chadimy.	Přednáška	volně	naváže	na	úspěšný	výklad	
o	 M.	 Janu	 Husovi,	 který	 Dr.	 Chadima	 podal	 v	 říjnu	 loňského	 roku.	 Datum	
konání	 je	 zvoleno	 symbolicky	 -	 v	 den	 upálení	M.	 Jeronýma	Pražského.	 Koná	
se	 v	 přednáškovém	 sále

17:00	 Kostel	 sv.	 Petra	 Louny	 – VIII. ŽÁKOVSKÝ KONCERT –	 zahrají	 a	 zazpívají	
žáci	 školy

19:00	 Vrchlického	 divadlo	 Louny	 - POŽÍRAČI LEKNÍNŮ -	 Divadelní	 spolek	 Opera	
Žatec	přiveze	příběh	spisovatele	Hynka	Šefra,	který	po	 letech	v	ústraní	hledá	
téma	 pro	 svůj	 nový	 román.	 Místo	 toho	 nachází	 ženu	 nápadně	 se	 podobající	
postavě	 z	 jeho	 nejslavnější	 knihy

pátek 1. června
9:00	 Výstaviště	 Louny	 - AUTOSALON 2012 A RODINA A VOLNÝ ČAS -	 prodejní	

výstava	 do	 17	 hodin
9:00	 Městské	divadlo	Žatec	- PŘEDÁVÁNÍ MATURITNÍCH VYSVĚDČENÍ -	předávání	

vysvědčení	maturantům	 žateckého	 gymnázia
15:00	 Městská	knihovna	Louny	– KNIHOVNA DĚTEM –	ve	všech	odděleních	zábavný	

program	 pro	 děti,	 do	 18	 hodin
18:00	 Kostel	 Nanebevzetí	 Panny	 Marie	 Postoloprty	 – NOC KOSTELŮ -	 slavnostní	

koncert	 DPS	Blecha	 a	 dalších	 žáků	 ZUŠ
18:00	 Kostel	 Církve	 čsl.	 husitské	 Louny	 – NOC KOSTELŮ –	 zahájení	 programu,	

přednáška
18:00	 Kostel	Nejsv.	 Trojice	 a	 14	 sv.	Pomocníků	 Louny	– NOC KOSTELŮ -	 výstava,	

přednáška
18:30	 Kostel	sv.	Mikuláše	Louny	– NOC KOSTELŮ -	koncert	Lounského	chrámového	

sboru,	 soutěž	 pro	 děti
sobota 2. června

9:00	 Výstaviště	 Louny	 - AUTOSALON 2012 A RODINA A VOLNÝ ČAS -	 prodejní	
výstava	 do	 17	 hodin

9:00	 Dopravní	 hřiště	 Žatec	 - DĚTSKÝ DEN –	 soutěže	 na	 kolech,	 koloběžkách	
a	 odstrkovadlech,	 pořádá	 TJ	Sever	 Žatec

10:00	 Archeologický	 skanzen	 Březno	 – DĚTSKÝ DEN –	 vydejte	 se	 do	 historie	 se	
skupinou	 Haljaruna	 a	 Spolkem	 starobylých	 řemesel.	 V	 10:45	 hodin	 přijde	
medvědář

12:00	 Vrchlického	divadlo	Louny	– BELLYTERY –	Taneční	 klub	Luna	Louny	pořádá	
pátý	 ročník	 pohárové	 přehlídky	 orientálního	 tance	 všech	 věkových	 kategorií	
v	 disciplínách	 sólo,	 duo	 a	 formace

13:00	 Hřiště	Opočno	– TURNAJ V NOHEJBALU –	 od	 14h	 dětský	 den
14:30	 Fotbalové	 hřiště	 Cítoliby	 – DEN DĚTÍ –	 soutěže	 budou	 ve	 znamení	 Olympij-

ských	 her
15:00	 Galerie	 U	 Kozorožce	 Peruc	 – VERNISÁŽ –	 zahájení	 výstavy	 grafik	 a	 plastik	

Ilji	 Pospíšila
15:00	 Ostrov	 Koštice	 – KOŠTICKÁ ZOO –	 oslava	 dětského	 dne.	 Vezměte	 své	 děti	

a	 přijďte	 si	 zahrát	 na	 zvířátka,	 na	 všechny	 děti	 čekají	 odměny	 a	 velká	 tram-
polína

neděle 3. června
9:00	 Výstaviště	 Louny	 - AUTOSALON 2012 A RODINA A VOLNÝ ČAS -	 prodejní	

výstava	 do	 17	 hodin
9:30	 Železniční	muzeum	 Lužná	– DĚTSKÝ DEN –	 z	 Loun	 bude	 vypraven	 tradiční	

parní	 vlak.	 Odjezd	 z	 hlavního	 nádraží	 je	 v	 8:50.	 Na	 místě	 výstava	 parních	
a	motorových	 lokomotiv,	 hry	 a	 soutěže.	 Více	 na	www.cdmuzeum.cz

10:00	 Nový	Hrad	Jimlín	 - DĚTSKÝ DEN –	 dobová	skupina	Arcus,	 soutěže	pro	děti,	
kejklíři.	 Program	 skončí	 v	 17	 hodin

15:00	 Městská	 knihovna	 Louny	 – 95 LET SKAUTINGU V LOUNECH –	 zahájení	
výstavy	 fotografií	 a	 dokumentů

19:30	 Městské	divadlo	Žatec	– HERCI JSOU UNAVENI -	Pražská	agentura	Harlekýn	
zve	 do	 světa	 francouzské	 komedie	 autorskou	 hrou	Erica	 Asousse

pondělí 4. června
15:30	 Vrchlického	 divadlo	 Louny	 - ŽÁCI A STUDENTI RODIČŮM A MĚSTU -	 ZUŠ	

Louny	 pořádá	 4.	 ročník	 společné	 výstavy	 lounských	 škol
17:00	 Vrchlického	 divadlo	 Louny	 – PŘEDÁVÁNÍ MATURITNÍCH VYSVĚDČENÍ – 

předávání	 vysvědčení	maturantům	Gymnázia	 Václava	Hlavatého
úterý 5. června

15:30	 Vrchlického	 divadlo	 Louny	 – AKADEMIE –	 vtipnými	 scénkami	 pobaví	 své	
rodiče	 předškoláci	 z	MŠ	Fügnerova

ZAŠKRTNĚTE V KALENDÁŘI
sobota  9. června

10:00	 Žatecký	 pivovar	 – DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ –	 degustace	 16	 druhů	 piv	 ze	
žateckého	 chmele,	 prohlídky	 se	 živými	 obrazy	 a	 zábavný	 program.	Do	 21	 h

VÝSTAVY
ŽÁCI A STUDENTI MĚSTU – výstava	 výtvarných	 prací	 (kavárna	 a	 foyer	 Vrchlického	

divadla	 Louny)
AKVARELY TOMÁŠE CÍSAŘOVSKÉHO (Galerie	města	 Loun)
CUKR, JAK HO NEZNÁTE (Oblastní	muzeum	 Louny,	 do	 5.	 8.)
MILOŠ NOLL (Galerie	Emila	Juliše	Černčice,	návštěvy	po	dohodě	na	 tel:	602	456	314)
EMIL HOLUB A SLAPY VIKTORIINY (Regionální	muzeum	K.	A.	Polánka	Žatec,	do	18.	8.)
PICHLAVÍ JEŽCE (Regionální	muzeum	K.	 A.	 Polánka	 Žatec,	 do	 15.	 6.)
CESTY AFRIKOU – výstava	 fotografií	 Radka	Borovsky	 (Křížova	 vila	 Žatec,	 do	 30.	 6.)
Z DĚJIN SEVEROZÁPADNÍCH ČECH (stálá	 výstava,	Oblastní	muzeum	 Louny)
KABINET CHMELOVÝCH ZNÁMEK (stálá	 výstava,	Chmelařské	muzeum	Žatec)
HISTORICKÝ A URBANISTICKÝ VÝVOJ MĚSTA ŽATCE (stálá	 výstava,	 Regionální	

muzeum	K.	 A.	 Polánka	 Žatec)
GRAFIKA – výstava	 monotypů	 Václava	 Jíry	 ml.	 (Galerie	 Vajdy	 Jíry,Česká	 ul.,	 tel.:	

606	 401	 531)
ILJA POSPÍŠIL – výstava	 grafik	 a	 plastik	 (Galerie	U	Kozorožce	Peruc,	 vernisáž	 2.	 6.)
MIKÁDO – parostrojní	 spolek	 a	 železnice	 (galerie	U	Plazíka	 Peruc)
VÍR ZNAKŮ A KOUSEK NEKONEČNA – obrazy	 (Galerie	 XXL	 Louny)
NAVRÁCENÉ OBRAZY E. FILLY (Galerie	 Benedikta	Rejta	 Louny)
FOTOGRAFI 1DFK A VÝTVARNÉ PRÁCE ZUŠ (galerie	Renesanční	 sladovny)

Noc kostelů otevře i jindy uzavřené kostely
OkReS LOuNy (mr) – koncerty, divadlo, tvořivá dílna i soutěže pro 
děti. To vše nabídne Noc kostelů, která je vyhlášena v pátek 1. června 
na  území celé republiky. Dveře otevře veřejnosti řada sakrálních pa-
mátek. V lounském okrese bude program probíhat na třinácti místech. 
k  akci se připojí i  koštice v  kostele sv. Antonína Paduánského, který 
byl díky veřejné sbírce a s přispěním Ústeckého kraje staticky zajištěn.

„Program začne ve  20:30 flétno-
vým koncertem dětí z místní základ-
ní školy, následovat bude vystoupení 
smíšeného pěveckého sboru Melodie 
z Libochovic. Jedná se o první veřej-
nou akci poté, co byl kostel znovu 
zpřístupněn. Rekonstrukce však 
zdaleka nekončí, nejstarší koštická 
památka vyžaduje ještě velké opra-
vy,“ zve Petra Karfíková.

Kostel sv. Petra a  Pavla v  Peruci 
se otevře již potřetí. V  17:50 přiví-
tají návštěvníky perucké zvony, v 18 
začíná komentovaná 
prohlídka, v  18:30 vy-
stoupí dětští flétnisté. 
Pro děti je také aktivi-
ta v  19 hodin - Malu-
jeme náš kostel, práce 
pak budou v  kostele 
vystaveny. Ve  20 ho-
din zazní Zpívání při 
svíčkách v  Peruckého 
LPx-tetu, před půlno-
cí pak slovo na dobrou 
noc. O  půlnoci zvony 
celou akci ukončí.

Letos  poprvé  se 
v  rámci Noci kostelů 
otevře také kostel sv. 
Václava v Černochově. 
„Zde se zvonit nebude, 
protože zvony nejsou 
dosud opraveny, ale 
kostel se vzácnými go-
tickými freskami z prv-
ní poloviny 14. století 
bude přístupný od  18 
do  24 hodin. Komen-
tovaná prohlídka je po-
dle zájmu návštěvníků 
možná kdykoliv v prů-
běhu večera. Stejně 
tak prohlídka varhan 
a v malých skupinkách 
s  průvodcem i  výstup 

ke zvonům. Ve 21 hodin zazní Zpí-
vání při svíčkách - jako v  Peruci,“ 
doplnila Dana Pletichová.

V  Lounech mohou lidé navštívit 
kostel Církve čsl. husitské, kostel 
Nejsvětější Trojice a  14 sv. Pomoc-
níků, kostel sv. Mikuláše. V kostele 
sv. Mikuláše je připraven i zajímavý 
program pro nejmenší. Přivítání ná-
vštěvníků proběhne v  18:30 hodin. 
Poté vystoupí pěvecký sbor Skřiván-
ci ZUŠ Louny. V půl osmé odstartuje 
naučná soutěž pro nejmenší návštěv-

níky. Úderem 22. hodiny se kostel 
ponoří do ticha, každý si může přijít 
vychutnat noční atmosféru kostela. 
Vyvrcholením programu v Lounech 
bude průvod městem se svíčkami 
s  prosbami za  město Louny, který 
projde ve 22:30 centrum města.

V kostele Církve čsl. husitské bude 
po  18 hodině slavnostně zahájena 
výstava výtvarných prací žáků ZUŠ 
Louny. O hodinu později začne před-
náška Jana Mareše na  téma Kostel 
a město – dva tisíce let. Tím zdaleka 
večerní program ale nekončí.

V  kostele Nejsvětější Trojice a  14 
sv. Pomocníků bude od 18:30 před-
nášet Jaroslav Havrlant o počátcích 
Loun, o kostelu a k výstavě Drobné 
sakrální památky na Lounsku.

Farnost v  Liběšicích 
připravila tvořivou díl-
nu, která bude otevřena 
již od 16 hodin. Přijďte 
si se svými dětmi vy-
robit hezkou dekoraci 
z přírodních materiálů 
či ozdobit jinak oby-
čejný květináč. V  17 
hodin začne v  kostele 
mše svatá za  obyvate-
le Liběšic, následovat 
bude koncert Poutníč-
kova sboru, večer je 
připraven kompono-
vaný pořad mluveného 
slova a hudby.

Jedinečnou možnost 
nabízej í  například 
také Kryry. „U  nás se 
po  sedmi letech ote-
vírá veřejnosti kostel 
Narození Panny Ma-
rie od  20 do  24 hodin 
a  zhruba do  22 hodin 
bude v  omezeném po-
čtu zpřístupněna i kos-
telní věž,“ srdečně zve 
všechny zájemce farář 
Josef Hurt.

Kompletní informa-
ce o programu najdete 
na www.nockostelu.cz
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Tygři ukončili sérii v pátém utkání
HBC Tygři Mladá Boleslav - SHK Louny 8:0 (2:0, 3:0, 3:0)

MLADÁ BOLESLAV (jt) - Ligová komise pro nedostatek důkazů 
k neoprávněnému startu hráče v dresu SHK Louny ve druhém utkání 
semifinálové série ponechala výsledek ze hřiště.

Stav série byl tak 2:2 na  zápasy 
a muselo rozhodnout poslední páté 
utkání. To se hrálo ve  středu poz-
dě odpoledne v  Mladé Boleslavi. 
Ta se na  rozhodující mač náležitě 
připravila a  posilnila. Hosté sice 
vzdorovali a  nenechali se zatlačit 
do  své třetiny, přesto inkasovali 
jako první. Pak přišla dvě vylouče-
ní krátce po  sobě a  dvojnásobnou 
přesilovku domácí využili. Pak už 

to byl doslova koncert Tygrů, kteří 
si s chutí zastříleli. Pokud se hosté 
přeci jen dostali před branku Bole-
slavi, ztroskotali na skvěle chytají-
cím Fukárkovi, kterého ve  třetím 
zápase v Lounech vyhnali z branky 
už v  první třetině.

Na  naše poměry neuvěřitelných 
112 diváků tak aplaudovalo Tygrům, 
kteří postupují do  finále 2. NHbL. 
Přes prohru je postup až do  závě-

rečných kol velkým úspěchem loun-
ského hokejbalu. Vždyť z  11. místa 
po  základní části vyřadilo SHK 6. 
a  1. celek a  se druhým se rozhodlo 
až v  5. utkání. Louny ale bohužel 
spoléhají příliš na  hokejisty, což 
je znát nejen na  hře, ale také stojí 
příliš mnoho bodů v podzimní čás-
ti, kdy se hraje hokej a hráči nemají 
tolik času.

LOuny: CHArVÁt (Rubeš) - 
Zetka, Schönauer, Kurucz, Drásta, 
Hrdlička, Toman, Rais, Opelt, Kní-
že, Ditrich, Dittrich.

Třetí závod motokrosového 
ME se jel v Třebušické rokli

VySOKÉ tŘEBuŠICE (jt) - Minulou neděli, 27. května se jel ve  Vy-
sokých třebušicích třetí podnik Mistrovství Evropy IMBA (amatérů) 
ve  třídě MX1.

O  body do  ME závodilo ve  třech 
rozjížďkách 38 jezdců z osmi zemí. 
Kromě domácí reprezentace ve slo-
žení Tomáš Lhotský, Tomáš Razím, 
Petr Lněníček a domácí Jan Šefl ml. 
se na  start postavili reprezentanti 
Velké Británie, Holandska, Francie, 
Belgie, Německa, Švýcarska a Dán-
ska. Každá z rozjížděk se jela na 18 
minut + jedno kolo.

Na tradičně velmi dobře připrave-
né, ale prašné trati, se vedlo nejlépe 
Vincentu Colletovi z Belgie na stroji 
KTM před reprezentanty Německa 
Frankem Jansenem -Teitzem (loni 
3.) na  Yamaze, a  Michaelem Kau-
ssenem na Suzuki. Nejlepším z na-

šich byl Tomáš Lhotský na 6. místě 
(v rozjížďkách 4., 7.,7). Tomáš Ra-
zím byl 26. (17., 22., do  třetí ne-
nastoupil pro technickou závadu), 
Petr Lněníček z  Nepomyšle 28. 
(25., 21. a  třetí jízdu pro poruchu 
nedokončil), Jan Šefl z  pořádající-
ho AMK Krásný Dvůr byl celkově 
na  31. místě (první jízdu nedokon-
čil, 25., 24.)

Ve  vložených závodech startova-
lo dalších 76 jezdců. Z  místních 
závodníků startoval ve  třídě Open 
David Maršala z  Hluban, který ob-
sadil celkově 5. místo a  František 
Bína z  Podbořan ve  třídě Veterán 
50+, který obsadil celkově 9. místo.

Vítězství se v Klášterci nerodilo snadno
SKNH Klášterec n/O - TJ Šroubárna Žatec 17:21 (9:9)

KLÁŠtErEC nAD OHŘÍ (hev) - K  poslednímu utkání na  hřišti sou-
peře v  sezoně odjížděli muži Šroubárny do  nedalekého Klášterce nad 
Ohří. Klášterec má již jistý sestup z  ligového pelotonu a hosté byli tu-
díž jasným papírovým favoritem.

Domácí ovšem od  první minuty 
byli pány na  svém hřišti. Žatec byl 
odsouzen do role neustálých vyrov-
návačů skóre až do 19. minuty, kdy 
domácí odskočili o dvě branky. Žatci 
se na  štěstí v  posledních minutách 
poločasu podařilo vyrovnat na  9:9 
a šlo se do šaten.

Druhý poločas už vyšel o poznání 
lépe a v úvodních třech minutách si 
hosté vytvořili dvoubrankové vedení, 
které udržovali horko těžko, neboť 

domácí nechtěli prodat svou kůži la-
cino. Až v závěrečných minutách se 
Šroubárně podařilo několika rych-
lými góly zápas rozhodnout ve svůj 
prospěch a  odvést si tak z  horké 
klášterecké půdy dva cenné body 
za vítězství 21:17.

Přes radost z  vítězství mělo toto 
utkání i  jednu smutnou chvilku, 
a tou bylo nešťastné zranění domá-
cího Milana Kratochvíla, který se při 
jednom ze soubojů o  míč nešťast-

ně srazil ve  výskoku s  brankářem 
Štěpánem Horníkem a  obráncem 
a  dopadl tak nepříjemně, že si vy-
razil dech a  zapadl mu jazyk. Jen 
duchapřítomností hráčů Žatce se ho 
podařilo probrat a poté dopravit pro 
jistotu do nemocnice.

O víkendu bude sehráno závěreč-
né dvoukolo. V  sobotu 2. června 
od  15 hodin budou hosty Vřesko-
vice a  v  neděli 3. června od  10:30 
celek Příchovic.

Sestava: Š. Horník, M. Horník, 
Popelka, Beldík, P.  Nociar, Lučan, 
Pavlas, P.  Sýkora 13, Hradiský 2, 
Janák 2 , D. Nociar 2, Anol 2.

První kolo play off bylo pro Žatečanky konečnou
TJ Šroubárna Žatec - Sokol Tymákov 14:17 (8:12) n Sokol Tymákov - TJ Šroubárna Žatec 28:14 (12:9)

ŽAtEC/tyMÁKOV (mip) - Ženy Šroubárny Žatec proklouzly do play 
off z poslední postupové pozice a narazily tak na vítěze základní části 
a několikanásobné mistryně republiky z tymákova.

V prvním utkání na domácím hři-
šti Žatec, po  nevydařeném prvním 
poločase, dokázal ve druhém dějství 
snížit náskok soupeřek až na  jednu 
branku. Pak se však zkušené tymá-
kovské družstvo vzchopilo a dovedlo 
utkání do vítězného konce.

V druhém utkání v Tymákově ved-

li domácí od  začátku utkání o  3-4 
branky. Žatečankám vyšel závěr 
prvního poločasu a  doufaly, že se 
bude dařit i ve druhém. To se však 
nestalo a soupeřky si udržovaly 4-5 
brankové vedení. Posledních 10 
minut utkání už Tymákov na  hřiš-
ti zcela kraloval, zápas zaslouženě 

vyhrál a  postupuje tak do  dalších 
bojů play off. Žatecké ženy v  ligo-
vé tabulce pro sezónu 2011/2012 
obsadily 8. místo.

Sestava+branky: Hornová, Čer-
novská - Zimová, Vlčková, Schnei-
derová, Kuželová - Wüstová (9+9), 
Čítková (3+1), Bartoňová (2+0), 
Plecitá (0+2), Janečková (1-jen 
v  sobotu), Trebulová (2-jen v  ne-
děli).

Nohejbalový turnaj o pohár 
předsedy Svazku

Kryry (sih) - největší koncentrace starostů na  metr čtvereční byla 
v sobotu k vidění v Kryrech. Pod patronací města se zde konal turnaj 
v nohejbale družstev, akci pořádal Svazek obcí Podbořanska.

O  pohár předsedy svazku se 
utkalo dvanáct družstev ze všech 
obcí a městeček na Podbořansku. 
Účastníky byli členové zastupitel-
stev, výborů, komisí nebo zaměst-
nanci úřadů. V  Kryrech panovala 
neuvěřitelně přátelská a pohodová 
atmosféra, kterou si všichni nále-
žitě užívali. Starostové se pošťu-
chovali, kdo má lepší tým a  kdo 
bude na  fotce v  novinách. Hrálo 
se na dvou hřištích s umělým po-
vrchem za základní školou ve dvou 
skupinách, systémem každý s ka-
ždým. Každé družstvo si s  sebou 
přivezlo i  hlasité fanoušky, kteří 

nejen povzbuzovali, ale hrdě nosili 
vlajky své obce.

„Svazek obcí Podbořanska tak 
zakládá novou sportovní tradici. 
Podobné turnaje, ale třeba v  jiném 
sportu, by se měly konat každý rok 
v jiném městě či obci. Letos bychom 
ještě rádi stihli bowlingový turnaj 
v  Blšanech. Jsem potěšena, jak se 
tato akce vyvedla, je to tady opravdu 
úžasné,“ sdělila nám Libuše Morav-
číková z Vroutku.

A  kdo tedy zvítězil? První místo 
si odvezl Krásný Dvůr, druhé byly 
domácí Kryry a  třetí místo vybojo-
val Lubenec.

Svěcený nakoukl do reprezentace
O  víkendu 19. - 20. května proběhlo v  polské Gliwici Mezistátní tro-
jutkání mladších juniorů Česka, Slovenska a Polska.

K  velké radosti se poprvé na  re-
prezentační start nominoval i  nej-
lepší prsař Jazzmanů Žatec, Antonín 
Svěcený, který je ročník 1997, a byl 
tak na  závodech v  pozici mladšího 
závodníka, neboť chlapecký výběr 

se skládal z  plavců ročníků 1996 
a 1997.

V sobotu startoval na své oblíbené 
trati 200 m prsa. Na  150 m byl ješ-
tě na 3. místě, ale nakonec podlehl 
v  pěkném souboji polskému sou-

peři a  o  pouhých 24 setin skončil 
na  4. místě. Čas Tondy Svěceného 
byl 2:31.73, kterým si zlepšil svůj 
osobní rekord o 3.62 s.

V  neděli startoval na  100 m prsa 
a  opět předvedl skvělý výkon. Zno-
vu si zlepšil osobní rekord, tentokrát 
o 1.42 s a obsadil rovněž 4. místo.
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Český reprezentant a člen pořádajícího AMK Krásný Dvůr, Jan Šefl (č.77).

Očihov (v bílém) v utkání s družstvem Vladař.

FO
TO

 S
iM

O
N

a 
H

e
Jd

O
v

á
 

Nejlepší střelkyně Tymákova Bendová mezi žateckými Lucií Schneiderovou a Lucií Vlčkovou.



strana 12 30. května 2012 svobodný hlas

Postoloprty v přesile přišly o utkání
n AFK Loko Chomutov B – FK 
Postoloprty 2:1 (0:1)

Domácím se podařilo otočit ne-
příznivý stav po  prvním poločase, 
ve  kterém byl navíc vyloučen jejich 
kapitán Holub. V  deseti přehráli 
Postoloprty a zaslouženě si připsali 
tři body.

n Sokol Domoušice – FK Klášte-
rec nad Ohří 0:2 (0:0)

Po debaklu z minulého kola v Pro-
boštově ani v  tomto kole, kdy hrá-
ly Domoušice na  vlastním hřišti, 
neuspěly a  navíc vyšly i  střelecky 
na prázdno. Domoušice tak jsou 7. 
jen 5 bodů od 12. Postoloprt.

Derby pravděpodobných účastníků 
okresního přeboru vyhrály Černčice

OKRES LOUNY (jt) – Kdo zavítal na  fotbal do  Cítolib, viděl kromě 
derby 1. B třídy, předposledního s posledním, i duel s největší pravdě-
podobností celků, které na podzim budou hrát Okresní přebor. Dobro-
měřice stále na  druhém místě musí čekat a  hlavně vyhrávat.
n FK Dobroměřice – Sokol České 
Kopisty 2:0 (2:0)

Domácí začali náporem a  zavřeli 
soupeře na jeho polovině. Už v 1. mi-
nutě zápasu měl velkou šanci Sanko, 
který se dostal k míči po srážce Ha-
sila s brankařem hostí Pekařem, ale 
utopil se v  kličkách a  o  míč přišel. 
Nevídaná paráda přišla v 17. minu-
tě. Po  faulu kousek za  půlící čárou 
si míč postavil Plachý a  s  pomocí 
větru jeho trestňák zapadl do bran-
ky Kopist. Za  pět minut bylo ještě 
veseleji, když se ve  skrumáži před 
brankou nejlépe zorientoval Daniš 
a  dal na  2:0. Zatažení hosté bráni-
li v  8 lidech a  domácí se jen těžko 
dostávali k  ohrožení jejich branky. 
To se podařilo krátce před přestáv-
ky Kroupovi, ale jeho tvrdou střelu 
Pekař kryl. Hned po  přestávce dali 
domácí třetí branku, ale pro ofsajd 
nemohla být uznána. Ve 49. neudržel 
nejistý Pekař balón, ale Harthan ne-
stihl včas dorazit. Hosté začali zlobit 
a pokoušeli se o brejky. V 73. musel 
zasahovat Sedláček, když zlikvidoval 
poskakující míč před svou brankou. 
Závěr patřil hostům, ale ti se bran-
kově neprosadili.

n SK Cítoliby – SK Černčice 1:3 
(0:2)

Domácí potřebovali nutně bodo-
vat, aby si uchovali alespoň naději 
na  záchranu, ale na  hřišti totálně 
propadli. Poslední Černčice byly 
jednoznačně lepším týmem. Ty se 
ujaly vedení v  16. minutě po  tečo-
vané střele Jantoše, když náhradní 
brankař (házenkář Dvořák) nestihl 
poskakující míč chytit. Další velkou 
šanci spálil Laurich, když přestřelil, 
ale branku do  šatny dal domácím 
parádně Seifert. Po  přestávce vy-
křesal naději z penalty Maier. V 67. 
zahrávali hosté roh, ten sice obránce 
odvrátil pořádnou svící, ale míč si 
zpracoval Seifert a  vstřelil pojistku 
na 1:3. Pak už na hřišti nic zajíma-
vého k vidění nebylo.
n SK Libotenice – FK Louny B 3:0 
(1:0)

Lounská rezerva svému rivalovi 
z Dobroměřic nepomohla a neklad-
la vedoucímu celku tabulky velký 
odpor.
n Slavoj Žatec B – Sokol Údlice 
10:1 (5:1)

Na  zaváhání prvního Oseka stá-
le čeká rezerva Žatce, která ve  23. 

kole rozdrtila Údlice, když se bran-
kový příděl rozložil rovnoměrně 
do  obou poločasů. Autory branek 
byli: L. Podroužek, Dan Podroužek, 
Hankocy a  Baloun po  2, po  1. pak 
Wiesinger a Hynek.
n Sokol Tuchořice – TJ Blatno 3:3 
(2:3)

Tuchořice stačily ještě alespoň 
srovnat nepříznivý vývoj utkání 
s  probuzeným Blatnem. Brankový 
účet otevíral v  7. a  uzavíral v  58. 
Klinec, druhou branku domácích 
dal v 19. Smékal.

Naše divizní celky utrpěly 
vysoké porážky

LOUNY(jt) - Fotbalisté Žatce v Praze selhali. Nepřekvapili ani Chme-
laři, nebo spíš ano, když inkasovali jen třikrát.
n Motorlet Praha - Slavoj Žatec 
4:0 (0:0)

Utkání se třetím celkem divizní 
tabulky skupiny B nemělo být pro-
cházkou růžovým sadem, ale tak 
krutou porážku nikdo nečekal. Do-
mácí celek byl ale lepším týmem, 
který méně chyboval. Měl lepší po-
hyb po hřišti, lépe kombinoval a jen 
průměrný Žatec bez tvůrce hry, Svo-
body, po přestávce rozstřílel. Slavoj 
zabojoval jen čtvrthodinku ve druhé 
půli, kdy jeho hráči nastřelili dvě 
břevna. Hraje se ale na  branky, 
a  v  tom byl lepší Motorlet. Navíc 
nastřelil také jedno břevno a tyč. Tři 
ze čtyř branek padly ze standardních 

situací, na  které své svěřence upo-
zorňoval trenér Koutenský.

Žatec: Švarc, Vávra, Heinc, Bešík, 
Krejčík, Fiřt (79. L. Hynek), Lesni-
ak, Klasna, Vlk, Jakubov, Bednář 
(68. Macháček)
n Sokol Brozany – FK Chmel 
Blšany 3:0 (2:0)

Blšany, již jistě sestupující z  di-
vize, na  hřišti Brozan překvapily 
snad jen tím, že inkasovaly pouze 
tři branky, jimiž autory byli Vaněk, 
Vacek a Sdiri. Na předposlední Čes-
ký Dub sice ztrácejí 4 body a v so-
botu přivítají trápící se Čelákovice, 
ale v  zázrak už mezi chmelnicemi 
nikdo nevěří.

Sobota 2. června od 17 hodin
n Divize: 10:30 Blšany-Čelá-
kovice
n KP: Kryry-Děčín
n 1.A třída: Postoloprty-Březno
n OP: Blažim-Chlumčany, Pe-
ruc-Velká Černoc, Lenešice-Du-
bany, Podbořany-Černčice B, 
Slavětín-Kryry B, Kozly-Výškov
Neděle 3. června od 17 hodin
n Divize: Žatec-Zápy
n 1.B třída: Louny B-Cítoliby, 
Černčice-Straškov, Blatno-Spo-
řice B
n OP: Dobroměřice B-Zeměchy

Louny dohrávaly utkání 
KP v devíti

LOUNY(jt) - Louny i  Kryry prohrály ve  27. kole stejným poměrem 
branek. Louny ale dohrávaly bez dvou vyloučených, kteří v  dalších 
utkáních budou chybět.
n FK Louny - FK Litvínov 1:3 (0:0)

Domácí vstoupili do  utkání ak-
tivněji a  už ve  4. minutě zvedal 
radostně ruce nad hlavu Dolejška, 
ale jeho branka nebyla pro ofsajd 
uznána. Pak se ocitl ve  dvou šan-
cích Milo, když v  6. a  31. pálil jen 
do  gólmana Svobody. Hosté hro-
zili hlavně ze standardních situací 
a první vážnou střelu vyslal na Číže 
Horský až pět minut před přestáv-
kou. Po  změně stran už Litvínov 
nabíral vrch a  začal i  s  ostřelová-
ním Čížovy svatyně. V 56. zastoupil 
gólnama Loun na  brankové čáře 
Baňka, který vyhlavičkovával ven. 
O  dvě minuty později vyrážel Číž 
tvrdou střelu Horského. Pak za-
hrával z  úhlu trestný kop Kešner 
a  střele se postavila do  cesty tyč 
domácí branky. V  66. už Režný 
mířil přesně, když prošel obranou. 
V  79. Složil v  pokutovém území 
Doležal Horského. Za zákrok poslal 
sudí Borovec provinilce okamžitě 
do šaten a nařídil penaltu. Tu Sto-
žický s  jistotou proměnil. Domácí 
ještě nesložili zbraně V 83. vybojo-
val míč V. Suchý, o  nějž si zavolal 
Dolejška a nekompromisní střelou 
zavěsil. Pak byl faulován Haviar, ale 
ten si to chtěl s protihráčem vyřídit 
a po druhé žluté musel také plochu 

opustit. Za  další dvě minuty našel 
po  podobné akci V. Suchý střída-
jícího Němce, ale ten pálil těsně 
nad. Do  konce utkání zbývaly jen 
tři minuty. Jasně v  ofsajdu se ocitl 
Režný, ale pomezní hru pustil dál 
a byla z toho třetí branka v domácí 
síti. Těžko se ale vymlouvat na po-
mezního. Prohru si domácí hráči 
zavinili sami, svou nedisciplino-
vaností a  neproměňováním šancí.

Branky: 83. Dolejška – 66., 87. 
Režný, 79. Stožický.

Rozhodčí: Borkovec, Živnůstka, 
Zvonař. ŽK: 5:4, ČK: Doležal, Ha-
viar 150 diváků.

Louny: Číž, Matyáš, V. Suchý V., 
Baňka (8. Köchrt), Doležal, Podrou-
žek (61. Lazarik), Fridrich, Haviar, 
Dolejška, Trup, Milo (73. Němec)
n FK Lovochemie Lovosice – Ha-
vran Kryry 3:1 (1:0)

Havrani favorita utkání na  jeho 
hřišti nezaskočili a zaslouženě pro-
hráli. Tři kola před koncem soutěže 
tak mají na předposlední Neštěmice 
ztrátu 2 body a na 14. Modlany do-
konce 8 bodů. Lovosice se naopak 
po  zaváhání Litoměřic vyhouply 
do čela KP.

Branky: Rada 2 (1 z  PK), Bukač 
- Karban. Rozhodčí Šlehofer, ŽK 
1:1, 100 diváků.

Brankař Kopist, David Pekař poslal k zemi Karla Hasila, ale Petr Sanko svou šanci promarnil.

Černčický David Vacek před svou brankou dominoval a nedal útočníkům Cítolib šanci se gólově prosadit.

Kapitán Litvínova, Radek Cholenský zastavil pronikajícího Matěje 
Dolejšku, jednoho z nejlepších hráčů domácích, jen za cenu faulu.

 kam o okrese na fotbal
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