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Servis jako Kvitová?

ak mi docela hnulo žlučí,
když jsem v jedněch novinách spatřil celostránkový inzerát, v němž tenistka Petra
Kvitová hlásá: Ocením, když
má někdo takový servis jako
Česká pošta.
Právě jsem se totiž z pošty
vrátil. Potřeboval jsem jen poslat doporučený dopis. U dvou
přepážek zaměstnankyně usilovně a dlouze hledaly zásilky,
zatímco u třetího okénka se
paní úřednice snažila extrémně
nechápavému mladíkovi vysvětlit, jak správně vyplnit alespoň
adresu. Na to konto se rychle
vytvořila slušná fronta.
V prodejním stánku České
pošty, umístěném v rohu místnosti, kde je doplňkový prodej
a kde se nabízejí různé hračky, omalovánky a nejrůznější
předměty, další z úřednic právě
prodávala jedné patrně babičce
hračku pro její vnučku. Snažila
se jí předvést všechny přednosti
výrobku a s nekonečnou trpělivostí předváděla těch několik
vět, které hračka umí říkat. Zatímco věc monotónně žvatlala,
fronta rostla a lidé si vyměňovali
útrpné výrazy.
Chápu, že se všichni chceme
nějak uživit, ale pošta by měla
především nabízet poštovní
služby. Pokud zde prodávají pohlednice, noviny a známky, tak
to člověk ještě pochopí, ale, proboha, proč suplovat papírnictví
a hračkářství, když by úřednice
za přepážkou byla nesporně užitečnější.
Jaroslav Tošner

Víkend slibuje teplo, hurá
na koupaliště do Žatce

ŽATEC (jt) – Žatečané, a nejen
oni se konečně dočkají. Po šesti
letech od uzavření původního koupaliště, bude od pátku, od 9 hodin
otevřeno pro veřejnost zbrusu nové
městské koupaliště. Investice za 150
milionů korun přinese návštěvníků
nejen koupání, ale i komfortní zázemí. V areálu a jeho bezprostřední
blízkosti vyrostla a ještě vyrůstají
další sportoviště. Kolem koupaliště
povede také plánovaná cyklostezka.
Sezóna na žateckém koupališti tak
bude pro veřejnost zahájena 15.
června od devíti hodin ráno, kdy se
pro ni otevřou jeho brány až do 20
hodin. Po celý první den bude vstup
zdarma a od 14 hodin je pro návštěvníky připraven kulturní program.
Jako zájemci o pronájem a provozování koupaliště se přihlásily pouze
TSMŽ, s.r.o.
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Foto Jaroslav Tošner
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Tradice vodníků trvá… Sobotní odpoledne a podvečer patřil v Oboře tradičně dětem, večer pak již těm odrostlejším a dospělým.
Pro děti byl připraven dětský den, v jehož rámci bavilo divadlo Mazec, převážně kluky pak přitáhli šermíři ze skupiny Ortel a pro všechny
byly připraveny ukázky vozidel hasičů a dopravní policie ČR. Pak už malí i velcí netrpělivě vyhlíželi vodníky. Ti připluli na pramičce po Ohři
krátce před sedmou hodinou. Po přivítání s dětmi si s nimi zatančili a zazpívali a když děti slíbily, že nebudou do řeky vhazovat nic, co
tam nepatří a samy na to také dohlédnou, jim vodníci rozdali čokoládové penízky, které pro ně vyčarovali ze šupin, co měli v mošnách. (jt)

Záchranný archeologický výzkum v Břežanech se chýlí ke konci
BŘEŽANY (jt) - V pískovně poblíž Břežan probíhá od roku 2010
archeologický výzkum. Rozsáhlá
těžba štěrkopísku probíhá na ostrožně nad zaniklým korytem Ohře
a v jejím předpolí provádějí pracovníci Regionálního muzea K. A.
Polánka pod vedením PhDr. Petra Holodňáka záchranné práce.
Na rozloze přibližně pět hektarů
se nachází polykulturní lokalita
s početnými doklady pravěkého

osídlení. O záchranných pracích
jsme psali již loni, kdy zde pracovníci muzea odhalili pozůstatky unikátních kůlových staveb.
V těchto místech již zeje hluboká
těžní jáma.
Letos v dubnu byla zahájena
poslední etapa výzkumu na ploše
přibližně tří hektarů. Za dva měsíce prací bylo odhaleno asi 10 půdorysů domů kůlové konstrukce.
Některé ze staveb mají úctyhodné

rozměry – délku až 45 metrů a šířku 8-9 metrů. V okolí domů byly
stejně jako loni nalezeny sídlištní
jámy, které sloužily jako zásobnice, ke skladování obilí. Tentokrát
se podařilo nalézt i čtyři kostrové
hroby, z toho jeden dětský, což je
poměrně vzácné, a také pozůstatky
šesti žárových hrobů.
Nejstarší stopy osídlení se v lokalitě datují do období starého eneolitu, konkrétně kultury nálevkovi-

tých pohárů (3800 – 3400 př.n.l.).
Jeden z hrobů náleží zřejmě kultuře badenské (3400 – 3100 př.n.l.).
Další dva kostrové hroby lze podle
uložení zemřelých a jednoho keramického milodaru datovat do období kultury zvoncovitých pohárů
(2500 – 2200 př.n.l.). Zjištěno je
zde i osídlení kultury únětické ze
starší doby bronzové (2200 – 1600
př.n.l.).
(dokončení na str. 2)

Je libo tabule promoční, vánoční, myslivecká nebo snad silvestrovská?

PODBOŘANY (sih) - Pastva pro oči se naskytla návštěvníkům, kteří v minulém týdnu zavítali
na Střední odbornou školu a Střední odborné
učiliště do Podbořan. Studenti tříletého učebního
oboru kuchař-číšník skládali závěrečné zkoušky,
jejichž součástí je příprava slavnostní tabule,
která se započítává do známky z odborného výcviku. K vidění byly tabule promoční, rybářská,

vánoční, myslivecká nebo silvestrovská.
„Téma tabule si student vylosuje, potom už je
všechno na něm. Musí sám vytvořit symboliku
k danému tématu, sestavit menu, u něhož hodnotíme, jestli odpovídá gastronomickým postupům,
a nakonec si svoji práci musí před námi obhájit.
Věci potřebné k sestavení tabule si studenti musejí koupit nebo zapůjčit v některém restaurač-

ním zařízení. Rozhodně to není levná záležitost
a dá práci všechny věci sehnat. Vedle přípravy
tabule musejí prokázat znalosti obsluhy – stolničení, poté i technologii vaření, musejí umět
ten pokrm uvařit. Známka z odborného výcviku
pak zahrnuje všechny tyto části,“ uvedla vedoucí
odborného výcviku Dana Králová, kterou jsme
u zkoušek zastihli.
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Dr. Petr Holodňák seznamuje s nejnovějšími nálezy.

Záchranný archeologický výzkum
v Břežanech se chýlí ke konci

více pozůstatků osídlení. Vlivem
orby byly z velké části zničeny právě
žárové hroby, ze kterých zůstaly jen
dna nádob s ojedinělými pozůstatky.
Výzkum bude v lokalitě pokračovat až do konce června a podrobnější výsledky budou k dispozici až
po úplném a komplexním vědeckém
vyhodnocení. V uplynulém období
zde bylo nasbíráno na tři tuny materiálu, který je třeba očistit, setřídit
a podrobit dalšímu zkoumání.

Foto Simona Hejdová

(dokončení ze str. 1)
Nejméně čtyři kůlové domy lze
datovat do střední doby bronzové,
to je kultury mohylové (1600- 1300
př.n.l.). Po domluvě s provozovateli
pískovny je prováděna velmi šetrná
skrývka, která odhalí pozůstatky
kůlových jamek. V podstatě se archeologové pohybují pod úrovní
podlah domů. Vzhledem k tomu, že
oblast byla zemědělsky intenzivně
obdělávána, je velmi obtížné nalézt

Starostka Zdeňka Hamousová si s ministrem obrany Alexandrem Vondrou a zástupci armády připila pivem.

Foto Jaroslav Tošner

Armáda se představuje v Žatci

Žákyně si po 60 letech dovolily usednout na lavice místo do lavic.

Návrat do školních let

Počedělice křtily obecní znak…

Obec Počedělice
se dočkala nového znaku. Veřejnosti byl poprvé představen a starostkou Evou Smetanovou slavnostně pokřtěn při jarmarku v sobotu 9. června. Na znaku je vyobrazen medvěd představující atribut
sv. Havla, jemuž je tamní kostel zasvěcen. Tři klasy symbolizují tři
obce – Počedělice, Orasice a Volenice, zároveň evokují zemědělskou obec. Tři vlnky představují také tři obce a řeku Ohře. (mr)

stava o zahraničních misích a v letním kině pak jsou promítány filmy
s vojenskou tématikou a dokumentární filmy. Armáda chce ukázat, co
je jejím posláním a na čem všem se
její příslušníci podílejí. Akci připravili příslušníci žatecké 4. brigády

rychlého nasazení, Krajské vojenské
velitelství Ústí nad Labem, Posádkové velitelství Praha a Armádní
sportovní centrum Dukla.
Akce bude probíhat současně pouze ve třech městech ČR, kromě Žatce
ještě v Benešově a Třebíči.

OČIHOV (sih) - Šedesát jedna
rybářů a rybářek si v sobotu našlo
cestu na Očihovský rybník. Místní
rybářská organizace Podbořany zde
pořádala rybářské závody jednotlivců. Chytalo se od šesti hodin od rána
a soutěž byla ukončena ve dvanáct
hodin výstřelem.
„Tyto závody dělá nová parta, která
se v Podbořanech dala dohromady.
Letos je to druhý ročník a chytá
se systémem „Chyť a pusť“, jeden
centimetr rovná se jeden bod. Lovenými rybami jsou kapr, lín, amur
a úhoř. Návnady může mít každý
rybář jakékoliv, avšak dle pravidel
rybářského řádu. Letos tu máme
více přespolních rybářů než místních, jsou tu lidi z Plzně, Třemošné,
Kadaně nebo Ústí,“ zhodnotil ředitel
závodu Tomáš Posner.
A právě přespolní organizátorům
dokonale vybrali první ceny, za které stálo bojovat. Ti nejlepší si mohli
domů odnést kompletní kaprařskou
13-dílnou soupravu v hodnotě několika tisíc korun, rybářský stojan,
lehátko, pruty, navijáky, křesílka,
batohy a mnoho dalšího. První místo
vybojoval Zdeněk Tegi z Kaznějova
se 153 body, který měl tajnou návnadu, jejíž recept nechtěl nikomu prozradit. Čest okresu druhým místem
zachránil Vladimír Konipásek z Kryr
se 130 body a třetí byl Rudolf Pelcner z Chýše se 123 body.

foto Jaroslav Tošner

Rybářskou čest
okresu zachraňoval
Vladimír Konipásek

neuvěřitelnými 74 lety. Dokázal
vyjmenovat všechny své spolužáky
na třech společných fotografiích
včetně pana třídního učitele Dolejše. Prošli jsme společně třídy,
ve kterých sedal do lavice a schodech se setkal s jedním ze svých
spolužáků, Bohoušem Traxlem
z Telců. Na lavice si po 60 letech
směla sednout skupinka absolventů, kteří do nich usedli naposledy
před šesti desítkami let, ale scházejí se pravidelně a zavzpomínali na všechny lumpárny a krásné
chvíle, které v těchto zdech zažili.

Foto Mirka Raisová

PERUC (jt) - Základní škola
na Peruci slavila 100 let od svého
otevření. Žáci dřívější a současní si
mohli školu prohlédnout ze všech
stran. V prostorách šaten byly vystaveny fotografie jednotlivých ročníků, na kterých se příchozí hledali
a u kterých si zavzpomínali na své
spolužáky. Potkávali se zde ti, kteří se neviděli od dob, kdy školní
budovu opustili, i ti, kteří se se
svými spolužáky potkávají pravidelně. Patrně nejstarším absolventem
byl František Zázvorka z Vraného,
který opustil peruckou školu před

ŽATEC (jt) - Na náměstí Svobody
v Žatci probíhá v týdnu od 11. do 16.
června týden s Armádou České republiky. Vojáci zde představí nejen
svou techniku, ale i praktické ukázky výcviku vojáků, výzbroj a výstroj.
V budově divadla je instalována vý-

Pivovar Žatec otevřel své dveře

ŽATEC (jt) - O víkendu proběhl
v areálu Žateckého pivovaru den
otevřených dveří. První návštěvníci
postávali před vstupem dlouho před
desátou hodinou. Úderem desáté
se pro ně otevřely také dveře samotného pivovaru, kterým je provedl inženýr Chmela. Ten si hned
ve varně přihnul ze záhadného kalicha pěnivého moku a propadl se
v čase do roku 1421. Při prohlídce
pivovaru se tak návštěvníci setkali
s nerudným husitou, kterého musel
krotit sám Jan Žižka, ale také s mnichem, jenž sebou přinesl pořádný
tuplák dobře chlazeného žateckého
piva, a bednářem, co trpělivě klapal
na obruče.
Do současnosti pak ve stáčírně

dostal všechny příslušník ochranky, který návštěvníky vyvedl zpět
na dvůr pivovaru. Na nádvoří před
pivovarem byla malá školička, kde
si návštěvníci mohli otestovat pod
dohledem pana učitele Vladimíra Valeše své vědomosti z pivovarnického
oboru a chmelařství. Odměnou těm
nejlepším pak byly ceny dle vlastního výběru.
Pro úplně všechny návštěvníky byl
poté připraven kulturní programu
a samozřejmě nechybělo ani žatecké pivo. Pivaři pak mohli v Chrámu
chmele a piva ochutnat při degustaci
16 druhů piv, která se vaří v královském městě Žatci – v Žateckém pivovaru, v minipivovaru Chrámu chmele a piva a v Chmelařském institutu.
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Všechno na zahradě… Ne, nejedná se o zahrádkářův rok, ale o premiéru di-

vadelní hry Edwarda Albee v překladu Dany Hábové a úpravě Mileny Nečesané, kterou
v pátek přestavili lounskému publiku ve Vrchlického divadle ochotníci. Hra z šedesátých
let je, jak se ukáže, zcela nadčasová a jako by se odehrávala ve žhavé současnosti. Ukazuje, kde jsou meze morálky, jakou moc mají peníze, za které si můžeme koupit vše, co
chceme, a pro které odhodíme i zábrany a dokážeme doslova pohřbít na zahradě v místě,
kde mělo být jezírko, i přítele, jen abychom navenek zůstali váženými a úspěšnými. (jt)

Cvičný poplach ve věznici

DRAHONICE - V pondělí 28. května proběhl ve Věznici Drahonice cvičný požární poplach
jehož hlavním cílem bylo prověření činnosti VISS a jeho další činnost dle požárních poplachových směrnic, prověření dokumentace PO, činnosti jednotky dobrovolných hasičů
věznice při zásahu, úkoly a povinnosti jednotlivých členů tohoto družstva zasahujících
při požáru a součinnost s dalšími jednotkami HZS ČR.
Rozvinutí bojové techniky bylo ukončeno
Provedeným cvičením nedošlo k žádným
osm minut po přijetí zprávy o požáru, což škodám na majetku, zdraví ani životech osob
svědčí o rychlém, kvalitním a profesionálním a lze konstatovat, že provedená akce dostapostupu při zdolávání požáru všech zúčast- tečným způsobem splnila svůj účel a byla
něných členů hasičského družstva věznice, přínosná pro všechny zúčastněné.
rovněž i použité prostředky požární techniky
Podobné cvičné akce a nácvik součinnosti
byly prověřeny a shledány způsobilými. Čin- s jinými požárními sbory probíhají ve Věznici
nost VISS a dalších příslušníků VS ČR byla Drahonice pravidelně a vždy prokážou, že jsou
v souladu s dokumentací PO, nebyly shledány zaměstnanci věznice na podobné mimořádné
nedostatky. Požárního cvičení se zúčastnila situace dobře připravení a není nutné se obái jednotka HZS z Podbořan, která se dostavila vat vzniklých škod na majetku či na zdraví
do věznice třináct minut po oznámení požáru. a životech osob.
Jaromír Hykl

Foto Petra Karfíková

n V LOUNECH na Svatopetrském
náměstí probíhá od pondělí 11. června
oprava chodníku z litého asfaltu a částečná výměna záhonových obrub. Opravu
provádí firma Ekostavby Louny.
n PŘI ZEMNÍCH pracích při výstavbě
sportovišť u koupaliště v Žatci byla odhalena černá skládka. Ta vznikla na konci
šedesátých let a byla tvořena hlavně stavebním odpadem, ke kterému se přidal
i odpad komunální. Na skládce bylo neuvěřitelných 740 tun odpadu a její sanace
si vyžádala z městského rozpočtu částku
půl milionu korun.
n V KVĚTNU byla v centru Postoloprt
otevřena ulička, která spojuje Mírové a Jiráskovo náměstí přes průchod krásnou
zahradou. „Vyhlásili jsme soutěž o jméno nové uličky. Zalepené obálky s navrženým jménem a kontaktem na sebe
prosím předejte v „Sedmdesátce“ – lékárně, stomatologické ordinaci, salonu,
restauraci, anebo přímo do firmy Písky
v ulici Borovského 329 nejpozději do 15.
června. Z návrhů vybere Jiří Elsnic st. ten
nejlepší a ulička bude na konci června
slavnostně pojmenována. Autor vítězného
návrhu obdrží dárkový certifikát na služby poskytované v Sedmdesátce,“ uvedla
podnikatelka Hana Elsnicová.
n LOUNŠTÍ RADNÍ povolili lounskému Junáku, že smí na tištěných dokumentech pro Celostátní kolo závodu vlčat
a světlušek použít městský znak.
n MINULÉ PONDĚLÍ byla za přítomnosti ministra práce a sociálních věcí, Jaromíra Drábka otevřena nově vybudovaná
část domova pro seniory v Žatci, která
bude sloužit lidem s Alzheimerovou chorobou a stařeckou demencí. V současné
době je do této části domova přihlášena
dvacítka pacientů, která se sem již začíná
stěhovat.
n V ZÁKLADNÍ umělecké škole v Postoloprtech proběhne burza dětského
oblečení a věcí pro celou rodinu. Ve čtvrtek a pátek 21. a 22. června od 8 do 17
hodin a v sobotu 23. června od 8 do 12
hodin zájemci si mohou v prostorách
ZUŠ levně pořídit věci a oblečení pro
děti a dospělé. Najdou tu věci použité,
nové, ručně vyrobené, ale také povlečení, boty, hračky, dětské hry a stavebnice, hračky na zahradu, kočárky,
kola, tříkolky, koloběžky, autosedačky,
cyklosedačky, brusle, postýlky, chodítka, jídelní židličky, náušnice, košíky,
háčkované věci.
n MĚSTA ŽATEC a německý Thum
budou propojena cyklotrasou, která je
v současné době označována. Délka cyklotrasy je 108 km a vede přes Krušné
hory. Cyklisté pojedou po méně frekventovaných komunikacích a cyklostezkách.
Prapagační jízda startuje 22. června a ti
zdatní si celou trasu mohou uštědřit na jeden zátah.
n MĚSTO BLŠANY spustilo své
nové internetové stránky. Nový vzhled,
přehlednější nabídka, to vše zájemci najdou na www.blsany.cz. Již teď
se dozvíte, například, že svazek obcí
Podbořansko připravuje na sobotu 3.
listopadu 1. ročník bowlingového turnaje čtyřčlenných družstev v Bowling
baru v Blšanech.
n MĚSTO VROUTEK vyhlásilo II.
kolo Grantového programu na podporu
sportu a společenského života města.
Grantové příspěvky z rozpočtu města
pro příslušný rok schvaluje zastupitelstvo. O granty mohou žádat sportovní a společenské organizace, spolky,
profesní a občanská sdružení, zájmové
nadace, obecně prospěšné společnosti,
právnické a podnikající fyzické osoby
sídlící nebo působící na území města
Vroutek, případně usilující o získání
grantu na akce určené občanům Vroutku, či na akce, které mají přímý vztah
k městu Vroutek. Uzávěrka podání žádosti o grant pro II. kolo je 30. června
do 11:30 hodin.

stručně z obcí

Foto Jaroslav Tošner

stručně z měst

Koštická zoo… Protože v Košticích žádná ZOO není, rozhodli jsme se alespoň o dětský den na takovou atrakci zahrát. První červnovou sobotu se v 15 hodin otevřely brány Koštické ZOO na ostrově. Děti dostaly kartičku se zvířátky a měly
za úkol si na taková zvířátka zahrát - zanedlouho se na různých stanovištích proháněli malí koně, zajíci, plavaly ryby, lezli krtci, opice, raci či hadi, děti si vyluštily křížovku, s myslivci si zastřílely na škodnou, s hasiči si zahrály na slona. Na snímku hra
na datla - zatloukání hřebíků - kladivo má v ruce Kamil Pfeifar, asistuje tatínek Kamil. Díky dobrovolníkům, kteří přišli pomoci se soutěžemi, jsme mohli potěšit přes
sedm desítek malých i větších dětí. Všem pomocníkům děkujeme! (Petra Karfíková)

n O NEJHEZČÍ kamínek soutěží děti
v Košticích s místní lidovou knihovnou.
„Děti dostaly kamínky a mají je vyzdobit
– například jako zvířátko nebo kytičku
– podle tvaru. Soutěž probíhá v květnu a červnu. Kamínky budou vystaveny
o prázdninách v knihovně,“ sdělila knihovnice Marcela Štýbrová.
n ÚZEMNÍ PRACOVIŠTĚ Ústí nad
Labem, předalo Lesům ČR lesní pozemky
v účetní hodnotě více než 773 tisíc korun v katastrálních územích Soběchleby
u Podbořan a Siřem. Jednalo se o 7 rozlehlých pozemků o celkové výměře cca
263 tisíc m2.
n V NEDĚLI 10. června vstoupila v platnost změna jízdního řádu na železnici.
Na trati Jirkov – Chomutov – Žatec –
Rakovník bude ranní spěšný vlak jezdit
jen v pracovní dny, o víkendech ale pojede
nový ranní spěšný vlak v pozdějším čase.
Vlaky na Žatecku zastavují v Hořeticích,
Veleticích, Měcholupech, Želči, Sádku
a Deštnici.
n OBEC LIBOČANY nepřevezme
do svého majetku kostel a sousední
hřbitov. Před několika lety obec o jejich
bezúplatný převod sama požádala jejich
nynějšího vlastníka, římskokatolickou
církev. Nyní, když nabídka přišla, ji nevyužije. Pro převod kostela a hřbitova
do majetku obce se totiž vyslovili jen tři
ze sedmi zastupitelů.
n V ZÁLUŽICÍCH pracují na územním
plánu vesnice. Ta v současné době žádný nemá, jeho pořízení schválili na konci roku 2009 tamní zastupitelé. Plán se
bude zabývat dalším rozvojem Zálužic
a spádových Rybňan a Stekníku.
n PRO TURISTICKÉ nadšence Lubenec nechal vyrobit dřevěnou známku
s motivem Kapucínských skal v Ležkách. „Turistické známky jsou v prodeji
v informačním centru na obecním úřadě
v Lubenci a uvažujeme, že jich část dáme
do prodeje i do hostince v Ležkách. Doporučená cena jedné známky je 30 korun
a mezi turisty je vyhledávaným suvenýrem. Pokud tento způsob propagace
našich krás lidi zaujme, hodláme nechat
schválit a poté vyrobit obdobnou známku
s motivem Lubence, např. Bílého kříže,“
říká starosta Bohumil Peterka.
n MĚSTO BLŠANY poskytne několik
finančních příspěvků, o kterých rozhodli
v závěru března tamní zastupitelé. Částku 15 tisíc korun obdrží občanské sdružení Naše Malá Černoc na pořádání 5.
ročníku Svatoantonínské poutě konané
16. června, jednotka SDH Očihov dostane na svou letošní činnost 8 tisíc korun
a Psychiatrické léčebně Petrohrad přispěje
městečko na 20. ročník Zahradní slavnosti
konaný 16. června dvěma tisícikorunami.
n ZASTUPITELÉ OBCE Černčice
v závěru května projednali a schválili
nákup diskontovaných spořících státních
dluhopisů za celkovou jmenovitou hodnotu 10 milionů korun s úrokovým výnosem
3 % za 1,5 roku. Zastupitelstvo zároveň
uložilo starostovi obce podat u KB žádost o úpis spořících státních dluhopisů
a uzavřít smlouvu s distributorem.
n ŠKOLÁCI V Lipenci budou stanovat.
Ve čtvrtek a pátek 21. – 22. června se totiž koná stanování na školním hřišti pod
heslem Konečná, vystupovat! Dále žáci
ZŠ Lipenec všechny zvou v úterý 26.
června od 16 hodin na školní akademii
do KD Lipno. Podvečer se ponese Křížem,
krážem republikou, což bylo téma celého
školního roku. Představí se žáci školy, ale
i budoucí prvňáčky, děti poděkují všem rodičům za jejich pomoc a přízeň, rozloučí
se s absolventy školního roku 2011/2012.
n TJ STŘEDOHOŘ Dobroměřice nabízí zájemcům suvenýry se svým logem.
Například minidres za 100 korun anebo
hymnu fotbalového klubu na CD za 60
korun. Suvenýry je možno zakoupit během domácích zápasů dobroměřických
týmů, popřípadě objednat na e-mailu
fkdobromerice@seznam.cz.
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Krádeží nafty přibývá

černá kronika

LOUNY (pčr) - Motorová nafta stále láká zloděje. Policisté lounského okresu v poslední době šetří několik případů, kdy uvedené palivo
zmizelo ať už z nádrží nákladních automobilů, různých pracovních či
zemědělských strojů nebo např. z kanystrů uskladněných ve firemních
halách, skladech, garážích.
Jedna z posledních krádeží se ode- šena ze zaparkovaného nákladního
hrála v Podbořanech. Z areálu tam- vozidla zn. Mercedes v odstavném
ního areálu uhelných skladů nezná- pruhu u křižovatky Praha - Louny
mý poberta odcizil tři dvacetilitrové - Smolnice. Zloděj z jeho palivové
kanystry s motorovou naftou a navíc nádrže cca 550 litrů motorové nafty.
80 litrů hydraulického oleje z nádr- V tomto případě činí škoda bezmála
že zaparkovaného nakladače. Svým dvacet tisíc korun.
Na uvedených případech policisjednáním způsobil poškozené firmě
té pracují, šetří je jako trestné činy
škodu za celkem 5 644 Kč.
Další ukradená nafta byla nahlá- krádeže.

n Z parkoviště zmizela fabie

LOUNY - Policisté pátrají
po vozidle zn. Škoda Fabia, které zmizelo z parkoviště v lounské ulici Přemyslovců. Způsobená škoda byla vyčíslena
na 110 000 Kč.
n Vykradená trafika

ŽATEC – Trafiku v centru Žatce si vyhlédl v minulých dnech
zloděj. Ze zásuvky prodejního
pultu odcizil peníze, ale hlavně si odnesl značné množství
cigaret různých značek a nepohrdl ani alkoholickými nápoji.
Způsobená škoda byla předběžně odhadnuta na celkem
250 700 Kč.
LOUNSKO - Ve zkráceném přípravném řízení sdělili policisté
46-letému muži z Břeclavska
podezření z trestného činu zpronevěry. Skutku se dopustil již
v únoru, kdy převzal od poškozeného muže z Lounska vozidlo zn.
VW Golf s tím, že sežene kupce,
jenž by převzal splácení úvěru
sjednaného v souvislosti s nákupem tohoto vozidla. Ovšem
pachatel vůz prodal za 30 tisíc
korun a peníze majiteli už nedal.
n Prodávali falešné zboží

PODBOŘANY - Dvojici prodejců cizí národnosti ve věku 24
a 35 let stíhá policejní komisař
z trestného činu porušení práv
k ochranné známce a jiným
označením. V jedné prodejně
smíšeného zboží v Podbořanech
totiž prodávali dětské hrací karty neoprávněně označené jistou
ochrannou známkou. Poškozené firmě tak způsobili škodu
za nejméně 13 520 Kč.
n Vykradený dům

DOMOUŠICE – V minulých
dnech se do rodinného domu
v Domoušicích vloupal zloděj.
Odnesl si finanční hotovost
a dva notebooky. Škoda, kterou
svým jednáním napáchal, byla
odhadnuta na 44 tisíc korun.
n Neplatí na syna

LOUNSKO - Bezmála padesát
tisíc korun dluží na výživném
na svého syna 49-letý muž
z Klatovska. Od května roku
2010 do současné doby, vyjma
jednoho měsíce, úmyslně neplnil svoji vyživovací povinnost
ke svému synovi. Dluží tak
47 500 korun.

Letecké neštěstí u Žatce

ŽATEC (pčr, red) – V neděli 10. června se před 14. hodinou u Žatce
zřítilo z dosud nezjištěných příčin proudové letadlo L-29 Delfín.
V troskách letounu zahynul jeho
„Letoun podle stop nejdřív nadvaapadesátiletý, zkušený bývalý vo- razil do země, pak letěl ve velmi
jenský pilot Jiří Janíček a v odpoled- malé výšce několik set metrů. Už
ních hodinách i třicetiletá žena, která tam jsou patrné stopy paliva. Pak
byla vrtulníkem dopravena do vino- znovu dopadl, převrátil se a zadhradské nemocnice v Praze. Ta pod- ní část trupu se odtrhla. „Po té
lehla svým zraněním a rozsáhlým třetí zatáčce se zřejmě něco stalo
popáleninám. Žena dostala let jako a letoun se začal chovat nestandárek ke svým narozeninám a tragé- dardně,“ řekl ČTK vyšetřovatel
dii přihlíželi její blízcí z letištní plo- Josef Bejdák z Ústavu pro odborchy. Letoun L-29 patřil společnosti né zjišťování příčin leteckých neAviation Technologies and Services, hod. Místo dopadu je 300 metrů
která lety nabízela jako adrenalinový od letiště.
zážitek na svých stránkám i na stránTrosky letouny byly převezeny
kách zážitkových společností.
a budou dále zkoumány a jasněji
Letoun havaroval krátce po startu, bude zhruba do měsíce.
Posádka se neměla možnost
po třetí zatáčce, uvedl vyšetřovatel.
Podle záznamů letů piloti provádě- z letadla katapultovat, protože pyli po třetí zatáčce nízký průlet nad ropatrony, kterými jsou sedačky
letištěm a pak následovali i akroba- vybaveny, jsou pro vyhlídkové lety
odpojeny.
tické prvky.

V Nepomyšli hořela lakovna

NEPOMYŠL (pčr) – Minulý týden
Nepomyšl na Podbořansku.
Na místo se sjelo šest hasičských
jednotek z blízkého okolí, kterým se
podařilo oheň zlikvidovat. Kromě
hasičů šetřila událost i výjezdová
skupina Územního odboru Policie
České republiky Louny. Na požářiště byli rovněž přivoláni i specialisté
na vyšetřování požárů, kteří po pr-

zachvátily plameny lakovnu v obci

votním ohledání místa a prohlídce
technologického zařízení lakovny
předběžně určili jako jednu z možných verzí příčin požáru technickou
závadu na ventilátoru vytápění lakovny. Na místě nedošlo k žádnému
zranění osob. Předběžná škoda byla
vyčíslena na 4 miliony korun.

Kradl vícekrát…

Potraviny v hodnotě 170 korun si nastrkal
do kapes kalhot v lounské prodejně Albert 31-letý muž. Neušel ale
pozornosti ostrahy obchodu. Podnapilému zloději přivolaní strážníci
uložili blokovou pokutu, se kterou nesouhlasil. Stejný muž se o tři hodiny později dopustil další krádeže klobásy a sušenek v celkové hodnotě
238 korun v prodejně Penny. Opět si dle pracovnice prodejny zboží
strkal do kapes kalhot. S uloženou blokovou pokutou souhlasil. (mp)

n Vloupal se do střelnice

n Hrabal se v popelnici

LOUNY - Nedopalky cigaret
chtěl najít v popelnici 24-mladík. Nádobu odtáhl od restaurace Sklípek na druhou stranu ulice pod lampu veřejného
osvětlení. Jeho počínání si
všimli strážníci, kteří mu udělili
blokovou pokutu.
Jaromíra Střelcová, Policie ČR
Miloslav Malý, MP Louny

Strážníci upozorňují
na bezplatné parkování

Foto MP Louny

VRBKA - Do areálu myslivecké
střelnice ve Vrbce u Postoloprt
zavítal začátkem května poberta. Odcizil naftová kamna,
smaltovanou konvici a další plechové nádobí, dvouplotýnkový
vařič, propanbutanové lahve,
alkoholické nápoje a jiné věci.
Poškozenému mysliveckému
sdružení tím způsobil škodu
za celkem 13 245 Kč. Komisař
služby kriminální policie a vyšetřování sdělil 20-letému mladíkovi obvinění z trestného činu
krádeže, stíhá jej na svobodě.
Společně s uvedeným aktérem
se tohoto skutku dopustili ještě
další dva nezletilci, kteří však
nejsou trestně odpovědní.

Způsobil škodu za bezmála 40 tisíc korun

ŽATEC (pčr) - Policisté objasnili několik trestných činů krádeží, které
má na svědomí teprve 18-letý mladík ze Žatce.
Sérii krádeží započal v březnu, plaveckého bazénu v žatecké ulici
když ve Stroupečské ulici v Žatci Svatopluka Čecha. Zde si navíc
vnikl do jedné chatky. Odnesl hlav- přisvojil i pětimetrový měděný žlab.
ně různé pracovní náčiní a nářadí, Na svědomí má mladík i vloupání
elektrotechniku a další věci, čímž do garáže a kolny na pozemku jedzpůsobil škodu přesahující 20 ti- né chatky v zahrádkářské kolonii
síc korun. Další skutek spáchal V Mlynářích. Odtud si odnesl růzv Jungmannově ulici, kde z jedno- né elektrické nářadí, železný šrot,
ho rodinného domu odcizil mědě- plechové kanystry, kabely a další
ný okapový svod v délce 4 metrů. věci. Celková škoda, kterou svým
Dva kusy měděného okapu v délce počínáním aktér způsobil, byla vy6 a 7 metrů dále odcizil i z budovy číslena na 37 390 Kč.

foto MP Louny

n Zpronevěřil peníze

Policisté dopadli mladého
zloděje mědi a nářadí

Strom hrozil zřícením… Všímaví občan upozornil Městskou policii Louny na nebezpečný strom u dětského hřiště v ulici
Školní, který hrozil zřícením. Strážníci ihned vyjeli na místo a prostor kolem stromu včetně části hřiště označili páskou se zákazem
vstupu. Poté upozornili pracovníka odboru životního odboru MÚ
Louny, který situaci začal řešit. Strážníkům se také podařilo zjistit majitele modré Fabie, která stála přímo pod stromem, aby vozidlo přeparkoval. Strom byl o něco později odstraněn.
(mp)

LOUNY (mp) - Městská policie Louny za měsíc květen mimo jiné řešila celkem 171 dopravních přestupků.
Nejčastěji řidiči a řidičky porušují štích a to na Mírovém náměstí
zákaz stání v obytné zóně v centru a v ul. Osvoboditelů – u Komenměsta. Mimo označená parkovi- ského náměstí. Další 1/2 hodina
ště zastavit mohou, to znamená stojí 10 Kč. Za hodinu tak řidič
na dobu k neprodlenému nastoupení zaplatí celkem 10 Kč. Za každou
nebo vystoupení osob nebo k nepro- další započatou hodinu se platí
dlenému naložení, nebo vyložení ná- 20 Kč. Zcela zdarma je parkovákladu. Pak musí řidič z místa odjet, ní po celý den v neděli, v sobotu
jinak se dopouští přestupku. Může od 12:00 hodin a denně od 18:00
i překážet vozidlům, která zásobují do 06:00 hod. Zcela jistě se vyplatí na hodinu nebo dvě využít
prodejny.
Městská policie Louny chce placeného parkoviště.
upozornit řidiče a řidičky na možProti případné uložené blokové
nost bezplatného 1/2 hodinového pokutě tak řidič podstatně ušetří
parkování na placených parkovi- své peníze.
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obce našeho okresu po dvaceti letech

n Letov

M

ským objektům. Naskýtá se tristní
pohled na zcela zničenou sušárnu
chmele. Obraz zkázy. Václav Jelínek
se osobně podílel na její výstavbě.
„Kolik nocí jsem nespal, v obavě, aby
všechno splňovalo předpisy, aby se
vše v termínu stihlo. Když se slavnostně otevírala, byli tu i novináři.
Svého času to byla nejmodernější
sušička v celém okrese. A vidíte,
co z ní zbylo. Sběrači kovů vytrhali
i litinové rošty!“
Vypravujeme se naproti přes ulici, kde je vítězí bujará zeleň a kde
stávaly chlévy, skleníky a domek
zahradníka. Průvodce přede mnou
obětavě sešlapuje kopřivy, aby nebyla tolik popálená. Nakonec šťastně
vycházíme na cestu, která vede k židovskému hřbitovu. „Hřbitov je tam,
co jsou ty stromy. Je ale pokácený
a úplně zničený. Protože tam někteří
občané vyváželi komunální, museli
jsem na cestu umístit závoru.“
Právě tudy se na procházku se
svým psem Maxem vypravil sympatický mladík Lukáš Müller, jehož
rodina se přistěhovala z Chebska.
„Chodím ještě na základní školu,
do osmé třídy,“ říká ten slušný kluk

usela to být krásná obec, významná a bohatá. Svědčí o tom rozměry
mariánského kostela, přítomnost podivuhodné šlechtické hrobky,
ale také fakt, že zde kdysi stával zámek a pivovar. Před dvaceti lety
jsem zpovídala pamětníka a nadchlo mne, že ač v Letově před válkou
žilo přes 80 % Němců, první radiopřijímač si v roce 1926 pořídil Čech
- rolník Prášil. A podobně jako Sušice měla svého pátera Ferdu, Letov
měl rovněž znamenitého duchovního, který byl vyhlášeným léčitelem.
Pan farář Kraupner se věnoval sběru léčivých bylin a vykurýroval bližním řadu neduhů. Traduje se že například místnímu panu Maulemu
zázračně vyléčil nemocný žaludek syrovými brambory. Z novodobé
historie ráda vzpomínám na důchodkyni Růženu Pelcovou, která zde
statečně a dalo by se říci i nezištně provozovala obchod.
Z autobusu spolu se mnou vystu- pro romskou iniciativu,“ povídá.
pují školáci, mezi kluky i nápaditě
Pokračuji v obchůzce. Kontroluji
oblečená dívka - Pavla Šulíková. stav barokní sochy svatého Šebesti„Narodila jsem se tady a moc ráda ána, fotím si erby a nápis na soklu,
bych jednou byla kuchařkou nebo načež prohlížím povážlivé trhliny
kadeřnicí,“ říká. V ústrety nám běží ve zdech kostela Navštívení Panny
špinavě žlutý voříšek Punťa. Dávám Marie a vyschlou požární nádrž.
slečně noviny, loučíme se před jejím Stejně jako před dvaceti lety, kdy Opatrný dědeček s vnuky požaduje můj novinářský průka
její stav komentoval pamětník: „Holt mech tehdy bydleli hlavně Svobodo- jsem je natřít, aby nekorodovala, ale
vi vojáci. Náš domeček jsme získali památkáři mi to zakázali, že bych
v Letově nesmí hořet.“
Občas přes silnici přeběhne roz- jako druzí v pořadí, takže co jsme poničil vzácnou uměleckou práci.
kajdaný kluk, ale jinak je klid. Vy- přivezli, to jsme taky měli,“ líčí Tak vrata sběrači kovů jedné krásné
noci odřezali a bylo po problému.“
dávám se cestou kolem brigádnické Václav Jelínek.
Míříme ke kostelu. „Tady býval
Vystudoval zemědělskou školu,
ubytovny do polí, chci si vyfotit dvě
kupky sena - jednu pokrytou jása- pracoval jako mechanizátor či ag- rybníček. Majitel ho chtěl obnovit,
vě modrým igelitem. Míjím voliéry ronom. „Taky jsem jedenáct roků ale obává se, aby mu voda nepods loveckými psy, kteří patří mys- dělal u vojáků na Doupově, jako máčela dům.“
Za rybníčkem stojí statek, ušlechlivcům z panelové bytovky. Štěká civil,“ říká čtyřiaosmdesátiletý pán.
Procházíme znovu obcí, tentokrát tilé stavení obrostlé psím vínem.
na mne drsnosrstý jezevčík a nejmíň
s odborným výkladem. Bereme to „Tady stojí kdysi nejkrásnější statek
tři ohaři.
V louce zarůstají travou dvě stará od prostranství proti hrobce. „Zde z celého Letova, dvůr byl dlážděný,
auta a úplně vzadu pleje políčko řepy stávala krásná fara a chlévy, a tudy všude chlévy, všude vzorný pořádek.
starý pán. Jsem nadšena. Pán přišel vedla speciální cestička, po níž cho- A kdybyste viděla, jak důmyslně
do obce v roce 1946 a pamatuje si, dil na mši pan farář.“ Dozvídám se, a krásně byl dům zařízený!“
Dozvídám se, že po schůdkách
Můj průvodce obcí, pamětník jak to tehdy vypadalo. Působil do- že v Letově bydlívalo hodně židů,
konce jako kronikář, takže se doví- dokonce tu měli hřbitov a synago- od hlavní silnice chodil do kostela
pan Václav Jelínek.
jen pan farář, kdežto věřící měly cesdomovem, sleduje nás několik párů
tičku z boku. „A tady k tomu vchodu
očí ze dvora i oken.
nanosila omladina slámu, že kostel
Jdu na samý konec vesnice a beru
zapálí,“ ukazuje pamětník, který si
to pěkně popořadě. Tři pěkně upradospívajících naštěstí včas povšiml
vené rodinné domy zkraje vypadají,
a počínání zarazil. Interiér kostela je
že teprve čekají, až se obyvatelé vrátí
nyní prázdný, vchody a okna částečz práce. Zato na schodech stavení
ně zazděny. Dozvídám se, že oltář
v zatáčce sedí romský děda se třez letovského kostela je v zámecké
mi vnuky. Pán se snaží mluvit, ale
kapli v Novém Hradě a zvon převe- Lukáš Müller s Maxíkem. Rodina
moc to nejde, ukazuje, jak má v krku
zen až někam k polským hranicím. do Letova přišla z Chebska.
díru. Usilovné zvuky doprovází výCenné varhany byly zničeny ještě a prozrazuje mi, že poobědval fazomluvnými gesty, takže chvíli trvá,
za socialismu. „Chmeloví brigádníci lovou polévku. V Letově prý se mu
než jsem se dovtípila, že chce vidět
si v kostele udělali svatbu a píšťaly docela líbí.
můj novinářský průkaz. Na otázku,
nám vytrhali.“
S panem Jelínkem se ještě jdeme
jak se vám tu líbí, odpovídá nejstarTaké barokní socha svatého Še- podívat na statkovou ubytovnu pro
ší kluk „Dobře“, prostřední „De to“
bestiána měla namále, naposledy brigádníky, za níž Pozemkový fond
a nejmladší se pobaveně culí. Děda
docela nedávno na sochu vyšplhali údajně požadoval 700 000 korun.
naznačuje, že je spokojen. To už se
výrostkové a mučedníka rozhoupali Napadají mne Sodoma a Gomora.
nad schody otevírá okno, ze kteve snaze ho svrhnout z podstavce. Jako po útoku termitů. Zbyl betonorého se line vůně vysmažovaným
Pan průvodce zasahoval v posled- vý základ, několik sloupků, slamníky
řízků, a vykukuje paní středního Pavla Šulíková by ráda byla kuchařkou nebo kadeřnicí.
a haldy rozlámané střešní krytiny.
věku, asi matka hochů. Vedle ní se dám nejednu zajímavost. Třeba, že gu, která byla později přestavěna ní chvíli.
„Zde stával zámek a byla u něj „V těchto místech stávala zasedačka
vyklání i půvabná romská dívka. po válce bylo v Letově zbouráno 22 na obytný dům.
Paní jméno sdělit nechce, z obavy domů a 23 stodol, že úplně všude
Vypravujeme se k hrobce, kde
o bezpečnost rodiny. Romská kráska rostly ovocné stromy, hlavně švest- údajně tlí těla 19 šlechticů z Širopříjemně překvapuje kultivovaným ky a jabloně. Navíc tu byly rozsáhlé kých Třebčic. „Komora s rakvemi je
projevem. Vypadá starší, ale dozví- skleníky a vypěstovaná zelenina pu- přímo pod kaplí. Jednou jsem v tom
dám se, že je jí teprve dvanáct, že tovala na městské trhy.
prostoru byl za přítomnosti kněžích.
chodí ještě do školy. „Ze všeho nej„Přistěhovali jsme se z Pardubic. Rakve byly umístěny ve zvláštních
raději bych žila v Praze a pracovala Letov byl moc hezká vesnice. V do- stojanech vždy dvě nad sebou a jedna byla daleko větší než ostatní,
a přečnívala. Ten velmož musel být
velice statný muž,“ zvažuje pamětník. „Kosti nebožtíků byly již černé, jen v případě hraběnky, která
byla pohřbena někdy v polovině
devatenáctého století, byla mrtvola poměrně dobře zachovalá. Tělo
spočívalo v nádherných dlouhých
černých sametových šatech. Když
jsem však zavadil o lebku, propadla šlechtičně dolní čelist do šatů,“
vybavuje si můj průvodce.
Později do pohřební komory vnikli Ubytovna po útoku zlodějů a vandalů.
sběrači kovů a protože nic nenašli, krásná zahrada. A tady se nachá- a kulatý stůl s průměrem 5 metrů,“
udělali tam alespoň notný nepořá- zela původní hasičská zbrojnice. vybavuje si pán.
Vracíme se k autobusové zastávce.
dek. Vchod do pohřební komory je V ní historická stříkačka koňka, tu
taky odvezli. A tady stávala kovárna, „A tady,“ ukazuje na dům, kde bynyní zajištěn betonovým blokem.
„Taky prostranství kolem hrobky obecní váha a zde špýchar, podobný dlí děda s dírou v krku, „Tady byla
bylo zajímavé. Všude kolem rostly jako v Siřemi. V objektu při silni- hospoda vyhlášená svými zábavami.
lípy a uprostřed se tyčil kámen, ta- ci byla původní škola. Později měl Promítal jsem tu filmy. To se platilo
kový vysoký jehlan, a podívejte, to- půlku obecní úřad a ve druhé půli 2 koruny za film. To všechno už ale
hle z něj zbylo,“ ukazuje pamětník byla hospoda. Za školou byly byty dávno není pravda.“
Příště: Levonice
na otlučený kámen u vchodu. „Kap- pro osm rodin, se sklepy.“
Vypravujeme se vzhůru k zemědělle měla krásná kovaná vrata. Chtěl
Píše a fotí Květa Tošnerová
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Zájem čtenářů mě těší

htěl bych poděkovat čtenářům Svobodného hlasu,
kteří sleduji seriál o ptácích
okresu Louny. Mnozí mne
upozorňují na zajímavé druhy, které pozorují ve svém
okolí. Paní Stehlíková z Loun
perfektně popsala morčáka velkého, kterého zastihla
na Ohři. Pan Šus u Vlčí zase
pozoroval labuť černou. Pan
Belan druhým rokem sleduje
hnízdění čápů bílých na komíně u lenešické školy a pan
Stehlík hnízdění čápů černých
u Hříškova. Zajímavé je pozo-

rování brávníka panem Hodským z Černčic nebo výskyt
albína kosa černého, na které mne 23. května upozornil
pan Valach z Blšan. Poslední,
zcela senzační, zprávu jsem
získal od pana Suchomela.
Ukázal mi fotografii pana
Kopeckého z Vršovic, který 4. dubna vyfotografoval
v Loužku u Počedělic 6 jeřábů
popelavých.
I nadále se těším na všechny Vaše další zprávy a informace.
Herbert Tichý, Veltěže

bylo na co koukat a i účastníci
a diváci si celou akci pochvalovali. Za to, že vše proběhlo
naprosto v pohodě, vděčíme
především velmi vřelému přístupu lounského městského

úřadu a dále pak firmě Automyslivec, pivovaru Svijany
a firmě Autokelly. Již teď se
těšíme za rok na druhý ročník.
Petr Bláha,
Louny

někteří občané na místní železniční zastávku. V sobotu
2. června byl rozvozem mulčovací kůry projekt úspěšně

ukončen. Děkuji všem zúčastněným za snahu a ochotu.
Monika Tichá, starostka
obce Vrbno nad Lesy

Školní družina při ZŠ Přemyslovců zabodovala

Vítězové soutěže Znáš své město

Prevence rakoviny prsu na Lounsku v praxi

V

šude slyšíme, jak zdravotnictví radí – věnujte
pozornost předcházení onemocnění. Jaká však je situace zralejších žen a důchodkyň v prevenci rakoviny prsu
na lounském okrese? Snímkování mamografem donedávna
pro běžné pacientky zajišťovala poliklinika v Žatci, která
snímky zaslala ošetřujícímu
lékaři. Ale teď pozor – změna!
Podle nějakého rozhodnutí
si teď pacientka musí vybrat
snímkování buď v Chomutově

nebo v Ústí nad Labem, snad
i v Děčíně. Pak je nutno zajet
do Žatce pro dřívější snímky
a objednat se ve vybraném zařízení, přičemž termín návštěvy může být v rozpětí jednoho
i více měsíců. Tam předložit
snímky, vyplnit dotazník, vyčkat jejich zhotovení. Snímky
je poté nutno osobně předat
ošetřujícímu lékaři. Uvedený
postup je psychicky, fyzicky,
časově, dopravně i finančně
značně náročný.
Marie Mentlíková, Louny

V Černčicích byly díky Nadaci ČEZ vysazeny
původní stromy a keře

V

pondělí 4. června byly
ve velké zasedací místnosti MÚ Louny předány
ceny 15 nejúspěšnějším žákům Lounska v 6. ročníku
internetové soutěže „Znáš své
město a okolí?“. Účast v něm
potvrdilo 9 základních škol.
Absolutními vítězi jsou 1.
Karel Tomšík, 2. Václav Frajt
(oba ZŠ 28. října Louny) 3.
Lucie Mihalčíková (Gymnázium V. Hlavatého Louny).
Nejlépe z žáků pátých tříd se

umístil Jakub Laurich (ZŠ
28. října Louny), z kategorie
šestých tříd Jan Zelnický Jan
(z téže školy), ze sedmých Daniela Tegtmajerová ( ZŠ Lenešice), z osmých Karel Tomšík
a devátých Jiří Hons (oba ZŠ
28. října Louny). Na snímku
Karel Tomšík (vlevo) a Václav
(Frajt) s panem starostou Radovanem Šabatou.
Vlastimil Lisse, Louny
(kráceno)

restauraci U Somolů
v Lounech se dne 22.
června od desáté hodiny
ranní uskuteční velké setkání bývalých zaměstnanců lounské elektroporcelánky. Rádi bychom pozvali
každého osobně, ale bohužel, neznáme všechny adresy. Proto dáváme na vě-

domost, že jste všichni co
nejsrdečněji vítáni a pokud
víte o dalších kamarádech
z práce, vezměte je sebou.
Více na tel.: 606 143 377,
anebo se jen prostě seberte
a přijďte si popovídat a zavzpomínat.
Kája Sláma a Zbyněk V.,
Louny

Hlasujte pro Eurobabičku 2012

elené Černčice je název
projektu, na který obec
Černčice zažádala o příspěvek
od Nadace ČEZ v Grantovém
řízení Stromy 2011.
V roce 2007 přijali zastupitelé rozvojovou strategii pro
období 2007 – 2013, v níž je
i revitalizace veřejných parků, obnova přestárlé zeleně,
vytvoření nových zelených
ploch včetně výsadby mladých
stromů a keřů. První stromy
byly vysázeny předloni a loni.
V polovině roku Černčičtí přivítali vyhlášení Grantového
řízení Stromy 2011 Nadace
ČEZ, jehož cílem je přinášet
obcím, zatížených negativními vlivy koncentrací průmyslových a energetických

podniků v Ústeckém kraji,
novou zeleň. Dotace byla obci
přiznána a v měsíci listopadu
byly v sedmi lokalitách vysazeny původní druhy stromů
a keřů, což bylo podmínkou grantu. Návštěvník obce
může letos na jaře rozpoznat
na veřejných prostranstvích
javory, hrušně polničky, višně křovité, ořešáky královské
a sazenice svídy obecné.
Přispěním Nadace ČEZ se
podařilo dokončit liniovou výsadbu při hlavní komunikaci
a zlepšit vzhled obce i v jiných
částech. Výsledek celého snažení objektivně zhodnotí zejména další generace.
Jindřich Šus,
starosta obce Černčice

První Lounská veteran rallye

V

sobotu 2. června se uskutečnil v Lounech na Mírovém náměstí sraz historických
automobilů a motocyklů pod

názvem 1. Lounská veteran
rallye. Přestože byla účast
spíše komorní, neb se jednalo o první ročník, myslím, že

ačátkem května se 25 dětí
ze školní družiny zúčastnilo výtvarné soutěže, kterou
pořádala Husgvarna pro MŠ
a děti ZŠ 1. stupně.
Naši svěřenci se s chutí
pustili do práce a společnými
silami vytvořili koláž zámecké zahrady. Za tuto práci vybojovali 9. místo v republice

a získali pro školu výrobky
zahradní techniky značky
Husgvarna pro údržbu školní
zeleně dle vlastního výběru
v hodnotě 20 000 Kč a všichni zúčastnění dostali trička
s maskoty firmy. Upřímně
gratulujeme.
Hana Klimtová,
vychovatelka Louny

Hodně štěstí, milí předškoláci

Zveme na sraz pamětníků elektroporcelánky!

V

Z

Z

Chcete-li se pobavit a podpořit soutěž babiček, najděte
stránky Eurobabička 2012

L

a pošlete svůj hlas té nejsympatičtější babče.
Mili, Louny

Organizace šlapala jak švýcarské hodinky

ounský 2CV Club Louny
se zúčastnil ve dnech 25.
– 28. května celonárodního
srazu majitelů a přátel vozidel
značky Citroen 2CV ve Švýcarsku. Jarní, v pořadí již 41.
setkání se konalo ve městě
Hafelfingen , kanton Basel
- Land. „Kachny“ se sjely
z více než 20 klubů z celého
Švýcarska. Atmosféra byla
úžasná a vše fungovalo jako
švýcarské hodinky.
Prezident lounského 2CV

O

Clubu Miloš Kolařík a švýcarský zástupce organizačního výboru pan Albert Egli
zavzpomínali na úspěšný celosvětový sraz, který se konal
v roce 2009 v České republice
na Hipodromu v Mostě a byl
hodnocen jednou z nejlépe
zorganizovaných motoristických akcí na světě. Více informací na www.2cv-louny.cz.
Miloš Kolařík,
prezident 2CV Club
Louny

D

ivadlo Hnedle vedle mělo
opět správnou trefu. Zacílilo na předškoláky v mateřské škole v Černčicích,
kteří po tříleté docházce odcházejí do základní školy.

M

Strefili se i do skvělého počasí. Účinkující roztančili děti,
rodiče, babičky i dědečky.
Oblékli zahradu do pestrých
barev a úžasné nálady.
Olga Bolhová, Černčice

Děkujeme za dopravu a zázemí

ladí hasiči z Počedělic
se zúčastnili okresního
kola hry Plamen, které se
konalo o víkendu 26. - 27.
května v Telcích. Na stupně
vítězů jsme sice nedosáhli,
v celoročním boji jsme se
nakonec umístili na 7. místě

z jedenácti, ale i tak jsme si
soutěžní víkend pod stanem
užili. Tímto bychom chtěli
poděkovat hlavně společnosti
Silnice Group a.s. za dopravu
a zázemí.
Sbor dobrovolných hasičů
Počedělice

Ponožky pro Afghanistán pletlo šest žen

Projekt „Obnova okrasného plotu hřiště“
úspěšně ukončen

bec Vrbno nad Lesy se
souhlasem místní TJ Vrbno nad Lesy zažádala o příspěvek na „Obnovu okrasného plotu hřiště“ v rámci
vyhlášení 7. ročníku grantového programu Fondu T-Mobile pro okres Louny.
Původní okrasný plot byl přestárlý a zarostlý náletovými
dřevinami a plevelem. Fond
T-Mobile obnovu okrasného
plotu finančně podpořil částkou 17 500 Kč.
Členové fotbalového oddílu
se podíleli na odstraňování
náletových dřevin. Zbytky
původního živého plotu byly
odstraněny za pomoci mechanizace ve vlastnictví ZD
Bitiny nad Lesy, a to bez ná-

roku na odměnu. Veřejnost
pomáhala s odstraňováním
ořezaných větví.
Do projektu se zapojili členové fotbalového oddílu TJ
Vrbno nad Lesy a veřejnost.
Z celkového výstupu projektu lze konstatovat, že počet
všech zúčastněných byl zárukou úspěšného ukončení této
akce. Celkem bylo vysazeno
280 ks keřů.
Realizací projektu došlo
ke zlepšení životního prostředí v obci. Výsadbou nových
keřů dojde k posílení ekosystému a keře tak mohou plnit
svoji ekologickou funkci. Nezanedbatelným je i estetický
přínos celé akce, neboť podél fotbalového hřiště chodí

N

a akci ponožky dětem
do Afgánistánu a kojeneckého ústavu se aktivně
podílelo celkem šest žen.
Posílám fotografii, která
byla odeslána s ponožkami
do Afgánistánu. Na snímku
jsou další dvě klientky a dvě
naše pracovnice, které zapojily do akce své maminky
(též aktivní důchodkyně).

Na fotografii jsou zleva Jiřina Mandíková, Stefanie
Jerlingová (krteček), Jiřina Komanová, zleva vzadu
Ladislava Breschneiderová,
Věra Šáchová, ekonomka
Jaroslava Šulcová a pracovnice pro volný čas Marie
Edlová.
Marie Henlínová,
ředitelka DpS Podbořany
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Představujeme osudy příslušníků RAF z našeho regionu
V

Václav Bergman DFC+Bar, AFC, S/Ldr, 81884 310 Sqdn, HQ London škpt./R/genmjr.

ýznamnou postavou v uniformě RAF byl Václav Bergman. Narodil se 27. srpna 1915 v Domoušicích. Po absolvování vojenské
akademie a výcviku na stíhacího pilota byl přidělen ke 4. leteckému
pluku v Praze–Kbelích.
Po okupaci republiky odešel, znovu přijat do RAF. V roce 1949
stejně jako řada dalších, do Polska byl přeškolen na čtyřmotorový lea dále do Francie, kde byl přeškolen toun Sunderland a zařazen ke 109.
na letoun Morraine 406. Poprvé se squadron v Singapuru. Z letišť Jaúčastnil bojových operací ze základ- ponska a Hong Kongu startoval
ny v Chartes. Po pádu Francie odplul k bojovým operacím během korejské
lodí do Anglie. Od 1. července 1940 války. Za bojovou činnost mu zde
byl příslušníkem 310. čs. stíhací byl udělen již druhý záslužný letecký
perutě, se kterou se v kokpitu lekříž DFC. Některá československá
tounu Hurricane MK 1 zapojil
vyznamenání odmítal nosit, prodo bitvy o Británii. V jejím
tože byla udělena i Gottwaldovi.
průběhu sám sestřelil dva
Od roku 1970 byl ve výletouny a na jednom sestřeslužbě v hodnosti squadron
lu se podílel. Postupně se
leader (major) a zbytek žistal velitelem A letky
vota strávil v Anglii, kde
310 perutě a po přetaké zemřel.
chodu také u 313. pePřetiskujeme řeč, kterutě, kde velel B letce
rou Václav Bergman
po Bohuslavu Kymke svým rodákům pronesl
ličkovi. Po odchodne 8. června 1991 v dodu skupiny stíhačů
moušické sokolovně.
n Konečně mezi svými
do Sovětského sva„Je to velmi příjemný
zu převzal na krátký
pocit, být po tolika lečas v únoru 1944 velení perutě po Františku Fajtlovi. Dne tech znovu mezi svými. Často jsem
22. května ukončil operační činnost na rodné Domoušice vzpomínal
a byl přeložen k inspektoriátu čs. a v poslední době již pochyboval, že
letectva. Těsně před koncem vál- je ještě někdy uvidím. A přece se tak
ky odešel studovat válečnou školu stalo. Vděčím za to změnám, které
ve Ford Lendenworthu v USA a po- přinesla naše sametová revoluce.
Věřím, že má vlast zahájila cestu
kračoval pak v Anglii.
Do vlasti se vrátil až v březnu k lepší budoucnosti. Ze srdce vám
1946. Zde působil v hodnosti pod- přeji, aby to tak opravdu bylo!
Vaše pozvání jsem přijal s radosplukovníka u hlavního štábu letectva. Po únorovém převratu v roce tí, ale také s rozpaky. Vím, že ode
1948 byl jako nespolehlivý vyhozen mne budete chtít slyšet něco z toho,
z armády. Na podzim uprchl přes o čem jste většinou neměli možnost
Německo do Velké Británie, kde byl se mnoho dozvědět, ale o čem já pří-

G

sledního ohniska účinného odporu
proti hitlerovské expanzi na západě
Evropy. Nepřesnosti v těchto knihách jsou nemilé, ale pochopitelné.
Pamětníci pomalu odcházejí. Mnohá
fakta se proto již nedozvíme nikdy.

n Povinnost k národu

liš rád nemluvím. Po dlouhá léta se
u vás nesmělo připomínat nic z toho,
co se týkalo nás, kteří jsme odešli
proti okupantům naší vlasti bojovat
na Západ. O našich pohnutkách,
osudech, vítězstvích i tragédiích se
nikde moc nepsalo, a když už, tak
vždy jen takovým způsobem, aby
pravda o boji Čechoslováků na západních bojištích nenarušila pracně
budovaný mýtus o Rudé armádě,
jako jediné strůjkyni osvobození.
Připouštěly se nanejvýš ještě zásluhy
armádního sboru generála Svobody
po jejím boku.
Teprve v poslední době se objevila řada knih, které poměrně podrobně, ale bohužel ne zcela věrně
líčily osudy československých letců
na západních bojištích. Především
při obraně Velké Británie, jako po-

Jak mnozí víte, absolvoval jsem
v předválečné československé armádě pilotní školu a sloužil jsem pak
jako voják z povolání. Po obsazení
republiky v březnu 1939 a demobilizaci armády bylo nám vojákům
jasné – válka vypukne, a to brzy,
bude v ní nutné proti hitlerovskému
Německu bojovat a v tom boji bude
třeba každé vycvičené ruky. Přestože ten boj musí být veden v cizině,
bude to boj za naši vlast a za její
osvobození. Svou povinnost k národu si převážná část příslušníků
armády dobře uvědomovala a byla
odhodlána ji čestně splnit. Vojáci
začali všemi dostupnými cestami
prchat z obsazené vlasti. Nejfrekventovanější cesta vedla přes dosud
svobodné sousední Polsko. Hranici
buď přejeli vlakem, nebo ji ve slaběji
střežených úsecích přecházeli.

n V uhelném vagónu za hranici

Já sám jel vlakem do moravské
Ostravy a odtud pak s pomocí železničářů dál přes hranici v prázdném
uhelném vagónu. V Polsku nás soustředili v Krakově, dopravila nás tam
policie. Polsko o nás kupodivu valný
zájem nemělo, i když bylo bezprostředně ohroženo očekávanou agresí
Německa. Proto naše exilová vláda
vyjednávala s Francií naši přepravu
z Polska do Francie. Francouzská
vláda souhlasila, že bude transport fi-

nancovat, ale s podmínkou, že vojáci
naší demobilizované armády vstoupí
do cizinecké legie na pětiletý závazek.
Ten měl být zrušen jedině v případě
vypuknutí války. Pak měli být naši
vojáci uvolněni pro boj proti hitlerovskému Německu ve svazku francouzské branné moci. Mnozí z nás
– ti, kteří se dostali do Francie před
květnem 1939, strávili několik měsíců tvrdého života na Sahaře v pouštních pevnůstkách cizinecké legie.

n Ve Francii

Můj transport dorazil do Francie
počátkem června a v té době francouzská vláda už na svém požadavku s ohledem na politickou situaci
netrvala.
Všichni letci byli ubytováni v primitivních kasárnách v Saint Cyr,
poblíž Paříže. Tam jsme žili řadu
týdnů v nucené nečinnosti a bez prostředků. Já měl štěstí. Dostal jsem
práci v kanceláři československého
úřadu v Paříži. Denně jsem tam dojížděl a těch pár franků, které jsem
vydělal, bylo dobrých. Stačily aspoň
na cigarety pro úzký kroužek mých
kamarádů. Francie tehdy žila v blahobytu. Život tam byl snadný, klidný a pohodlný. Francouzi se opájeli
klamným pocitem bezpečí. Ten vyplýval z přesvědčení, že Maginotova
linie, do té doby nevídaný komplex
pevnostních obranných objektů podél francouzské hranice, spolehlivě
zastaví útok německé armády. Tato
iluze byla rychle vyvrácena a naivní
podceňování německé hrozby přišlo
Francii velmi draho.“
(pokračování příště)
Připravuje Jaroslav Tošner

Fantasmagorie, invence a hravost v Galerii Emila Juliše

alerie Emila Juliše v Černčicích připravila na léto další zajímavou
akci. Galerista Pavel R. Vejrážka tvrdí, že jde jen o další, vcelku všední počin na poli tzv. nenudního (= nenudícího) umění, které
na severu Čech až umanutě koncepčně a programově představuje.
Výstava Jana Kohouta s názvem Kardinální můra nejspíše vzbudí
zaslouženou pozornost.
Výtvarník Jan Kohout (1960) tech 1987 - 99 uspořádal řadu
je originální, osobitý a jedineč- samostatných výstav, převážně
ný. Disponuje nejen řemeslnou v jižních Čechách.
Po roce 2000 vystavoval mj.
zručností, ale především téměř
neomezenou, až osvobozující společně s Janem Švankmajerem
fantazií. Pochází z druhu výtvar- a Evou Švankmajerovou, účastnil
níků, kteří mají v Galerii Emila se na projektech Tschechischer SuJuliše dveře stále otevřené. Vy- rrealismus und Art Brut zum Ende
učil se zahradníkem, absolvoval des Jahrtausends (Palais Palffy, Vířadu dělnických profesí (výhyb- deň)“, L´art brut tch´eque (Malle
kář, poštovní doručovatel, topič, Saint Pierre, Paříž) a Tsjechische
hrobník apod.). Autodidaktickou art brut tch´eque (Musée d´art
cestou omylů vyzkoušel nejrůz- spontané, Brusel); nepřehlédnunější výtvarné techniky a v le- telným byl na společné a patrně

největší mezinárodní surrealistické
výstavě v Čechách, která se konala minulý rok ve všech prostorách
Staroměstské radnice v Praze (Jiný
vzduch).
Se skupinou českých a slovenských surrealistů spolupracuje od r.
2000. Žije v Hracholuskách u Rakovníka. Věnuje se malbě, dřevořezbě, asamblážím, objektům, píše
básně, je autorem písňových textů
(do literatury zasahuje ale i v jiných oborech), přispívá do časopisu
Analogon.
Vernisáž se koná v neděli 17. června v 15. hodin, Galerie Emila Juliše, Tylova 151 Černčice. Bližší
na www.vejr.cz/gej, návštěvy po dohodě na tel.: 602 456 314.
J. E. Germaister

Odešla bytost nad jiné milá, radostná a láskyplná
M
arie Jírová se narodila v Lounech ještě před začátkem první světové války
a v tomto milovaném městě nad Ohří prožila
téměř celé století.
Byla malá holčička, když jí zemřel tatínek.
Matka Josefa se pak musela velmi ohánět,
aby udržela v chodu obchod na Pražské ulici
v Lounech a všechny tři děti musely pomáhat seč mohly. V polovině 30. let se provdala
za Jaroslava Jíru, ještě před válkou porodila
syna Jana, za války Václava, rok po válce dceru Marii. Krásný čas rodinné pohody netrval
dlouho. Osudná vteřina nepozornosti způsobila střet s nákladním automobilem. Kapacity ve Střešovické nemocnici uprosila, aby
odložili neodkladnou amputaci nohy. A stal
se první zázrak: v poslední chvíli času vyměřeného konečnému rozhodnutí zánět ustoupil
a noha byla zachráněna. I když s prognózou
trvalé invalidity a pouze šetrné chůze o holích.
Dokázala překonat i tuto nástrahu a jistě
za cenu velkých bolestí se postavila po čase
tak říkajíc na vlastní nohy.

Brzy musela přispět k budování vlasti svým
zapojením do pracovního procesu. Vlastně
to bylo nutné i z ekonomických důvodů – tři
děti, stará těžce nemocná matka v domácí
péči, manžel v sanatoriu. Málokdo si dovede představit, jaká to musela být psychická
i fyzická zátěž, zvláště když pracovala jako
prodavačka(!). Zázraky prostě pokračovaly…
Dlouhá léta pak vedla v Lounech prodejnu
foto-kino (fotografování bylo vedle pletení
a literatury, divadla a kina jejím velkým koníčkem. Ten obchod se brzy stál Mekkou všech
fotoamatérů z Loun a z širokého okolí.
Útrapy však nedaly pokoj. Šéfové socialistického obchodu se jí snažili připravit o radost
z práce různými reorganizacemi. Ona však
zůstávala ke všem laskavá, usměvavá. Našla
si i čas pro práci v Rosa klubu.
Statečně překonala i odchody nejbližších:
ztratila milovaného manžela (7. června to
bylo právě 37 let), pochovala své sourozence,
stála nad hrobem vnuka.
I poslední etapu života zvládala s obdivu-

hodným elánem, ještě před rokem si často
ráda zaplavala v bazénu na zahradě. Zájem o veřejné dění, knihy a pletení ji vlastně
provázel až do posledních dnů. A hlavně se
stala jakýmsi soustředným bodem pro celou
rodinu. U ní se všichni scházeli a nechali se
hladit její láskou.
Léta jí přibývala, představitelé města jí
přicházeli blahopřát k stále významnějšímu výročí narození a my jsme začínali věřit
v její nesmrtelnost. Zákony koloběhu života
nám byly připomenuty v úterý 5. června, kdy
paní Jírová po snídani usedla do svého křesla
a v klidném spánku odešla.
Snad každý člověk touží po takto noblesním ukončení životní pouti. Jen málokdo je
tím obdarován.
Bůh ji odměnil za to, že s pokorou překonala
tolik bolestí a útrap a přitom stále dokázala
rozdávat radost a lásku.
A dostalo se jí vlastně také daru nesmrtelnosti. Jiné, než si představujeme, ale zato
nesmrtelnosti skutečné.
(red)
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Vzpomínka

n Prázdný je domov, smutno je
v něm. Cestička k hřbitovu zůstává jen. Více už nemůžeme dát, jen
kytičku na hrob položit a s láskou
vzpomínat. Dne 28. května tomu
bylo 20 let, co nás opustil tatínek,
pan Jan Runza ze Třtěna.
n Dne 17. září tomu bude 31 let,
co od nás navždy odešla naše milovaná maminka, paní Amálie Runzová, rozená Hefnerová z Vojnic. Stále
vzpomíná a nikdy nezapomene syn
Jaroslav s rodinou.
n Dne 12. června jsme vzpomněli 2. výročí, kdy
nás navždy opustil
pan Jiří Suk. Stále vzpomíná manželka Marie a děti
Ivana, Dana a Jiří
s rodinami.
n Dne 13. června uplynul první
rok od úmrtí pana
Bohumila Šlika.
Za tichou vzpomínku děkuje manželka
Jana s rodinou.

Championi skórují hned 4krát

ŠKODA Roomster Champion
Šampionát teď probíhá i u prodejců vozu ŠKODA. Roomster
Champion u Vás zaboduje především dynamickým čtyrválcovým
turbomotorem s nízkou spotřebou, extra výbavou a jedinečnou
cenou vozu, která podtrhuje celou nabídku. Navíc pro věrné
zákazníky máme připraven exkluzivní BONUS. Bližší informace
u Vašeho obchodníka ŠKODA či na ŠKODA Info-line 800 600 000.

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 modelu Roomster
Champion: 5,7–6,4 l/100 km a 134–149 g/km

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:
Auto-Evžen Myslivec s.r.o.
Václava Majera 266, Louny
Tel.: 603 316 146 / 736622154
www.automyslivec.cz

Auto-Evžen Myslivec s.r.o.
Pražská 314, Slaný
Tel.: 736 622 214
www.automyslivec.cz

Roomster_Champion_P2_CZ_DYN_II_220b7aacfcaa41c68cac80d3747b3387_indd 1

n Dne 18. června uplyne deset
let od úmrtí mého
syna, Jiřího Strnada, který zemřel ve věku 18
let. Vzpomínáme.
Rodina.

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

kvalita

návrhy ve 3D
Kontakt:

5/3/2012 1:01:20 AM

pozvánka do kina

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

spolehlivost

tradice

1 500 koupelen

21 let na trhu

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

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

LÉTO JE TADY !!!

PŘIPRAVTE SVOJI
KLIMATIZACI
V ČERVNU SLEVA 20%

Autoservis Kočina
Postoloprtská 2968
tel.: 415 656 116

www.autodilykocina.cz

FK Dobroměřice pořádá

turnaj v malé kopané
V. ročník
Sobota 23. června 2012
hřiště FK Dobroměřice

1. místo 10 000 Kč
2. místo 5 000 Kč
3. místo 2 000 Kč
Přihlašte své mužstvo!
Startovné 1 000 Kč na mužstvo

Turnaj bude zakončen taneční zábavou
Kontakt:
gamacup@seznam.cz, p. Verner – 724 976 966, p. Štranc – 777 733 866

POKER GAMA CUP

Turnaj v pokeru – pátek 22. června 2012 od 19 hodin.

www.tiskarnakb.cz

TANEČNÍ ZÁ BAVU

REPLAY
H U D B A C H O M U T O V

REVAJVLOVÝ SOUBOR KRETÉNŮ

SOBOTA 23. 6. 2012

od 20 hodin hřiště FK DOBROMĚŘICE
vstupné 80 Kč
www.tiskarnakb.cz

n KINO SVĚT LOUNY
13.6. Sněhurka a lovec (dobr.,
USA) v 17:30
13.6. Nedotknutelní (komed., Fra)
ve 20:00
14.-17.6. Madagascar 3, 3D (anim.,
USA) v 15:00
14.-17.6. Muži v  černém 3, 3D (komed.,
USA) v 17:30
14.-17.6. Prometheus, 3D (akční, USA)
ve 20:00
15.-16.6. Sněhurka a lovec (dobr.,
USA) ve 22:00
16.-17.6. Madagascar 3, 3D (anim.,
USA) v 10:00
18.-20.6. Dont Stop (drama, ČR) v 17:30
18.-19.6. Líbáš jako ďábel (komed.,
ČR) ve 20:00
n KINO POSTOLOPRTY
14.6. Signál (komed., ČR) v 19:00
n KINO PODBOŘANY
15.6. Perfect Sence (drama, Něm.,
VB, Švé., Dán.) v 19:30
19.6. Neznámý (drama, VB, Něm., Fra.,
Kan., Jap., USA) v 19:30
n LETNÍ KINO ŽATEC
15.6. Tady hlídám já (komed., ČR)
ve 21:30
16.6. Madagascar 3 (komed., USA)
ve 21:30
17.6. Sněhurka a lovec (dobr.,
USA) ve 21:30
n KINO PERUC
16.6. Čtyři Slunce (drama, ČR)
v 17:30

české
noviny
z České
ulice

svobodný hlas

Nenechte si ujít novinky sobotního Dobrodění

V

Pobavíte se, potěšíte a navíc ještě pomůžete dobré věci

sobotu 16. června proběhne šestý ročník charitativní akce Dobrodění. Vytěžená částka se předává organizaci, která své poslání
orientuje na pomoc druhým a potřebným. Tento rok členové o.s. Dobroděj výtěžek akce věnují dennímu stacionáři Městské pečovatelské
služby v Lounech. Prostředky budou využity na výstavbu zahradního
posezení pro klienty.
Jako dosud proběhne dětské od- služby v Lounech, zahraje skupina
poledne, podvečerní divadelní před- Jazzies, Klouzáci předvedou Pohádstavení a hudební večer. Nově bude ku s krabičkami a nakonec možná
dětské odpoledne koncipováno jako přijde i kouzelník!
olympiáda. Pro malé účastníky přiÚderem šesté hodiny vás potěší
pravil Ďivadelní soubor Klouzák pět oblíbená hra Baletky – také v posportovních disciplín. Každé dítě dání Ďivadelního souboru Klouzák.
za své výkony dostane cenu bude
Ve večerním bloku se předstana výběr z bohaté tomboly. V du- ví čtyři kapely. První tóny zahraje
chu olympiády proběhne malování, v sedm hodin večer kapela Kübl,
na návštěvníky budou čekat kadeř- která je na lounské hudební scéně
nice, tetování, přehlídka modelářů relativně nováčkem, ale to jí neubírá
a hasičské techniky, navlékání ko- na umu a nasazení. Od osmi hodin
rálků. Pořadatelé akce kladou při zahraje letošní hlavní atrakce, žatečpřípravě velký důraz na to, jaké tí Jahtec Jammin Job. Dobrodějci
atrakce začlenit do programu – se letos rozhodli dát více prostoru
především s ohledem na peněženky lokálním hudebníkům a volba padla
rodičů. Vystoupí také klienti denní- na tuto reggae kapelu. Dvacet miho stacionáře Městské pečovatelské nut po deváté nastoupí na pódium

skupina Paralet, která je v pořádajícím o.s. velmi hojně zastoupena.
Hudební blok i celé Dobrodění 2012
ukončí oblíbená Beruška.
Přijďte si s námi užít krásný den
plný nezapomenutelných zážitků!
Adéla Janečková, os. Dobroděj

B

Otevřeno bude též Venkovské minimuzeum s místními kroji
různé fyzikální pokusy, o kterých
se ve škole pouze učili. Ve vedlejším
vchodě bude od 15 hodin slavnostně otevřeno Vesnické minimuzeum,
které vybudovaly členky Vožekova
sdružení. Uvidíte v něm nejen to, jak
žily naše babičky a dědové, jaké používali pomůcky v domácnosti, staré
hračky, šaty a spoustu dalších věcí,
které vám připomenou dětství, ale
představíme vám i kroje, které jsme
nechali ušít specielně pro toto muzeum - kroje, které se v této oblasti
nosily před více než 150 lety. Od 16

hodin vystoupí na fotbalovém hřišti
místní mažoretky Berušky, po nich
následuje malé divadélko pro děti
a večer zábava pod širým nebem
(opět na hřišti) - hraje skupina Druhej dech. V neděli si zahrají od 14
hodin fotbal mladí hráči.
Jako zpestření bude v sobotu mezi
14. - 17. hodinou jezdit zdarma mezi
našimi obcemi mašinka, která vás
přepraví, kam si jen budete přát.
Přijďte se pobavit, poučit a potkat
své známé.
Petra Karfíková

Vzácní ptáci okresu Louny v minulosti a současnosti – IX. díl

Z

ajímavým a na okrese vzácným
druhem je pisila čáponohá. Jak
už její jméno naznačuje, vyznačuje
se velmi dlouhými nohami i když
tělo má velké asi jako drozd. Hnízdí
prakticky po celé Evropě a zimuje
v severní Africe a okolo Středomoří.
Na rybníku v Lenešicích se zdržovaly
dva exempláře 22. 4. 1993 (Bárta,
Bejček, Tichý). Na podobně dlouhých nohách se prochází po březích
rybníků i černobílý tenkozobec opačný, který je zajímavý právě tím, že
konec jeho zobáku nemíří k zemi,
ale „opačně“ nahoru (je šavlovitě zahnut). Poprvé byl pozorován
v netypickém prostředí 8. 10. 1981
na Oblíku (Trávníček, Vlačiha) a 6.

4. 2008 – 4 ex na Blatenském rybníku (Tichai).
Pouze z literatury jsou z území
okresu známy další dva velice vzácné
druhy a to lyskonoh úzkozobý, který byl bez dalších údajů střelen v r.
1894 na Ohři (Šír). Tento druh je zajímavý tím, že samička je barevnější
než sameček. Dalším druhem je běhulík plavý, jehož hlavní hnízdiště se
nachází v Africe a u nás se objevují
pouze zatoulanci. Jeden z nich byl
uloven 29. 8. 1893 u Bezdic u Žatce
(Chadt – Ševětínský).
Pouze třikrát byla na území našeho státu zastižena keptuška stepní,
s centrem hnízdění v Kazachstánu.
Je velká asi jako naše známá čejka

chocholostá s převládající černobílou barvou. Na rybníku pod Červeňákem ji pozoroval 12. 4. 1985
Holeček.
Příště: chaluha pomořanská, racek
bouřní, racek stříbřitý
Herbert Tichý

Můj bratr Vladimír Kaiser se vrátil z další ze svých svatojakubských poutí. Tentokrát se vydal do Santiaga de Compostela přes Portugalsko. Pro
příznivce svérázného poutníka mám dobrou zprávu: o své nové
putování se podělí a výmluvné obrázky z cest promítne ve čtvrtek 14. června od 17 hodin v Křížově vile v Žatci. Květa Tošnerová

Připravuje
Lékárna Na Široké,
Kosmonautů 2303, Louny

Řebříček

Název rostliny patrně vychází z její
stavby. Až půl metru vysoká lodyha
s typickými listy, které jsou krátce
kopinaté, 2 - 3 krát peřenodílné,
samy připomínají žebříček vyrůstající na lodyze stupňovitě, tedy opět
podoba s žebříčkem. Květy řebříčku
obecného tvoří chocholičnatou květní latu na vrcholu lodyhy, jsou bílé až
bledě růžové a bylina kvete od června do listopadu. Podzemní část tvoří
plazivý oddenek, tvořící hustou spleť
drobných kořínků. Kdo zahradničí,
jistě zná a ví, jak hustou síť.
Rostlina je neobyčejně hojná, roste
prakticky všude, od suchých luk až
po vlhké okraje lesa.
Nejčastěji se sbírá nať, méně často
jen květ. Doba sběru se protahuje až do pozdního podzimu, neboť
rostlina, jak už bylo řečeno kvete
až do listopadu. To dále zvyšuje její
hodnotu. Silnější působení má řebříček bertrám, který se liší většími
květy a hlavně nedělenými listy.

n Podporuje srážlivost krve

Řebříček patří k vůbec nejužívanějším léčivkám. Pro své působení na krvácivost a proti křečovým
bolestem byl již před více než 100
lety nazván „králem v ženském lékařství“. Tento účinek se nevztahuje
pouze na gynekologii. Toto působení
se projevuje i v traktu trávicím. Pro
účinky mírně dezinfekční a močopudné je vhodnou složkou urologických směsí. Je dokonce jedním
z mála rostlinných léčiv, která působí
na krvácivost zásahem do faktorů,
podporujících srážlivost krve. Proto dokáže působit i na mírné formy
hemofílie.

n Obkládejte nehojící se rány

Zevně se používá ve formě koupelí
a výplachů u různých nehojících se
ran, kožních defektů, nebo zánětů
v ústní dutině. Květy, díky vyššímu obsahu flavonoidů a silic, jsou

ve svém působení razantnější, než
samotná nať.

n Nepřekračujte doporučené
dávky

Základní formou použití je nálev.
Pro samostatné použití drogy jej
podáváme 2 až 3krát denně 150ml.
Na zevní použití používáme zhruba
dvakrát koncentrovanější nálev. Velice vhodné je použití tinktury v dávce
20 až 25 kapek, 2 až 3krát denně.
Tato forma je též nejvhodnější pro
samostatné použití. Pro silný účinek
drogy je vhodné ji přidávat do směsí.
Nedoporučuje se dlouhodobé používání a vyvarujte se překračování
doporučených dávek. V těhotenství
a době kojení lze drogu použít, ale
doporučuje se použít dávku zhruba
o třetinu nižší.

n Osvědčené recepty

Páter Kneipp svůj „královský“ čaj
pro ženy míchal z řebříčku, kontryhele, měsíčku a šalvěje, jako bylinářský čaj v množství 500 až 750 ml
denně. Při křečových žilách se užívá
nálev z řebříčku, slézu a listů pampelišky. Jednu polévkovou lžíci přelijeme sklenicí vroucí vody a necháme 5
minut přiklopené louhovat. Pijeme 2
až 3 šálky denně před jídlem. Unavenou zvadlou pokožku zpevní nálev
z jedné polévkové lžíce drogy přelité sklenicí vroucí vody. Necháme
10 minut louhovat a po přecedění
přikládáme 15ti minutové obklady,
zvláště na obličej.
Mgr. Petr Štola - lékárník

Katerina Izmailova v Galerii Benedikta Rejta

N

a sobotu 16. června v tradičním
čase od 17 hodin připravila
lounská Galerie Benedikta Rejta
v cyklu Ruské filmové opery promítání filmové adaptace naturalistického hudebního dramatu Dmitrije Šostakoviče Katerina Izmailova.
Opera je známa též pod označením
Lady MacBeth Mcenského újezdu
a vznikla roku 1966 podle námětu stejnojmenné povídky ruského
realisty Nikolaje Leskova díky režisérovi Michailu Šapirovi, který

V

O cestě Galicií do Compostely…

cesta za zdravím

n Roste téměř všude

Koštičtí o víkendu srdečně zvou na Antonínskou pouť
ěhem víkendu 16. a 17. června
se bude v Košticích konat tradiční pouť, neboť místní kostel je
zasvěcen sv. Antonínu Paduánskému. Program je jako vždy velmi zajímavý. V sobotu už v 9 hodin ráno
začne fotbalový turnaj staré gardy,
jako hosté přijedou hráči z Postoloprt a Libochovic. Ve 14 hodin se
otevřou brány kulturního domu,
kde bude instalována interaktivní
výstava IQ parku Liberec - všichni
zájemci si budou moci nejen prohlédnout, ale především vyzkoušet
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o zfilmování dlouhá léta usiloval
(jeho kariéra je jinak spojena hlavně
s funkcí pomocného režiséra pohádkové specialistky Naděždy Koševerové, např. spolu natočili klasickou
verzi Popelky z roku 1947). Katerinu
Izmailovu, kterou Šostakovič napsal
roku 1934, můžeme považovat za jeden z pomyslných mezníků v umění
sovětské éry, kdy končí oficiální podpora avantgardních a experimentálních tendencí a nastupuje direktivní
uplatňování kanonických přístupů.

V době vzniku filmového zpracování této opery jsou však i v sovětské
kultuře podobné přístupy rehabilitovány. Šostakovič sám ale nebyl nikdy
postižen umlčením nebo dokonce
internací a jeho tvorba se dokázala
uplatnit i v nejhorším období stalinismu v poválečném období. Hlavní
roli venkovské zamilované vražedkyně nazpívala a herecky ztvárnila
významná ruská operní pěvkyně
Galina Višněvskaja.
Pavel Straka

95 let lounského skautingu VII

sedmdesátých letech nastalo v organizaci velké oživení. Skauti se nech. Návštěvníci výstavy se mohou
vrátili do původního skautského domova a uskutečnila se celá řada zapojit do několika soutěží, které
krásných skautských akcí.
budou vyhodnoceny a jejich autoři
Letní tábor byl u Rabštejna vlčácký slib do rukou vůdce středis- odměněni. Ve čtvrtek 21. června v 17
na Střele. Vojenský útvar poskytl ka. A jak to komentovala vlčata?
hodin pak srdečně zveme do konzdarma dopravu materiálu. Když
Jiří Bečvář: „Bratr Herman přivítal gresového sálu lounské knihovny
skautíci a vlčata přijeli do prostoru přítomné a bratr Procházka vyzval na besedu s oldskautem Standou
tábora, čekalo je velké překvapení. vedoucí smeček, aby zapálili oheň Procházkou!
Byla postavena jen kuchyň a lávka ze čtyř světových stran. Při ohni
Za pomoci materiálů Standy Propřes říčku Střelu. Ostatní si museli a u státní vlajky jsme jednotlivě cházky sepsal
táborníci postavit sami.
skládali slib. Potom jsme zazpívali
Franta Pošťák Pospíšil
Za tři dny stál tábor jako pohádka junáckou hymnu. Sjezd
a děti na to byly moc pyšné. Skaut- byl ukončen písní a huky měly svůj tábor nahoře na kopci morem. Cesta na vlak
na paloučku. Starší skauti a vojáci byla dobrodružná, jepomohli skautkám postavit stožár likož jsme šli potmě
a kuchyni. Ostatní musela děvčata a pozdě večer.“
zvládnout sama. Oba tábory si vařiMáte-li čas, zastavte
ly zvlášť, ale měly společné soutěže se v Městské knihovně
a táboráky.
Louny, kde jak v kavárSlavný skautský den
ně, tak i v galerii probíhá
V sobotu 26. října byl pro lounské obsáhlá výstava k 95-ti
vlčata velký svátek. Členové skládali letům skautingu v Lou- Skautský slib v roce 1970.
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středa
13. června
10:00 a 14:00 Městské divadlo Žatec – KOMINÍČEK A ŠTĚSTÍ – pohádka pro
nejmenší
16:30 Tělocvična ZŠ Lenešice – VÝSTAVA ČERT – slavnostní zahájení a vystoupení žáků školy
17:00 Městská knihovna Louny – KONVERZACE V RUŠTINĚ – téma Dovolená
a prázdniny s lektorkou Zinaidou Tyburcovou
18:00 Vrchlického divadlo Louny - ČELISTI RELOADED - film o rozzlobené
rybě, která loví nevinné plavce, viděl v sedmdesátých letech snad každý.
Steven Spielberg je zárukou poctivé filmařiny a Buchty a loutky jsou zase
zárukou poctivé loutkařiny a někdy i nejemného nadhledu. A to je důvod,
aby tuto inscenaci viděl ve své době možná každý. Koná se v kavárně
čtvrtek
14. června
16:30 ZUŠ Louny – PRÁZDNINOVÝ KONCERT – představí se žáci Jany Sečanské
17:00 ZUŠ Postoloprty – SKŘITCI A DALŠÍ ZÁHADY – zahájení výstavy výtvarného oboru ZUŠ Postoloprty žáků z Tuchořic
17:30 Divadlo J. K. Tyla Postoloprty – ABSOLVENTSKÉ PŘEDSTAVENÍ – vystoupí žáci dramatické výchovy ZUŠ Postoloprty
17:00 Křížova vila Žatec – NÁŠ HOST – nový cyklus besed. O zážitky ze svatojakubské poutní cesty se podělí Vladimír Kaiser, ředitel Archivu Města
Ústí nad Labem
pátek
15. června
12:00 Dvorek ZŠ Speciální Louny - ROCKOVÉ ODPOLEDNE - příjemné posezení,
program pro děti, zábava, hry. Předskokani Lukáš Salay a kapely Young
Smile, večer zahraje Beruška
17:30 Chrám sv. Mikuláše Louny – MŠE SVATÁ - slavnost Nejsvětějšího srdce
Ježíšova, zpívané litanie
21:00 Chrám sv. Mikuláše Louny – KAŽDÝ SVÉ BŘÍMĚ ANEB PODOBENSTVÍ
O DOBRU A ZLU – pořad věnovaný poslednímu lidickému faráři p. Josefu
Šternberkovi v podání Miroslava Gabriela Částka
sobota
16. června
9:00
ČD muzeum Lužná u Rakovníka – MEZINÁRODNÍ SETKÁNÍ PARNÍCH
LOKOMOTIV ŘADY 52 – historie lokomotiv spadá do období 2. Světové
války. Na setkání zavítají lokomotivy z Německa, Polska, Rakouska a Slovenska. Koná se po celý víkend
9:00
Hřiště Koštice – POUŤ – bohatý program, od 9 fotbalový turnaj starých
gard, 14 – 17 výstava IQ parku Liberec, 15 otevření vesnického minimuzea,
od 20 taneční zábava, hraje Druhej dech. Celé odpoledne jezdí obcemi
výletní vláček
9:00
Libočany - SRANDA BEZ PLOTŮ - soutěžní klání obcí Mikroregionu
Žatecko
10:00 Psychiatrická léčebna Petrohrad – ZAHRADNÍ SLAVNOST – tradiční
setkání, akci moderuje Vladimír Hron, vystoupí Taneční skupina Power
of Dance, 10:15 - úvodní slovo pořadatele, 10:30 Clariner society , 11:30
Radek Tomášek – zpěvák a kytarista, 12:30 Rangers , 13:30 Vladimír Hron
– moderátor, všestranný zpěvák, šoumen, 14:30 Cimbálovka – cimbálová
muzika Aleše Smutného, 15:30 Budvarka – populární jihočeská dechovka
13:00 Malá Černoc – SVATOANTONÍNSKÁ POUŤ – mše svatá, poté soutěže
pro děti, od 16 Uršula Kluková, zábava do nočních hodin
14:00 Restaurace Stromovka Louny – DOBRODĚNÍ - dětské odpoledne, soutěže
pro děti, kouzelník, Divadlo Klouzák, malování na tělo. Večer vystoupí
kapely Paralet, Kübl, Beruška a další. Výtěžek je věnován Stacionáři
v Lounech
14:00 Hřiště na sokolovně – DĚTSKÝ DEN – zábavné odpoledne v cirkusovém
duchu pořádá Klub žen Radonice
17:00 Galerie Benedikta Rejta Louny - KATERINA IZMAILOVA - promítání filmové
adaptace naturalistického hudebního dramatu
neděle
17. června
13:00 Nový Hrad Jimlín – HRY MIKROREGIONU - sedmičlenná družstva z 10
obcí budou zápolit ve hrách, jejichž cílem je především pobavil soutěžící
i přihlížející. Hudební program zajistí Funny Orchestra Jaroslava Kleina
a občerstvení zámecký šenk
14:00 KD Smolnice – TANEČNÍ ODPOLEDNE – hraje oblíbená Pichlovanka,
občerstvení zajištěno
14:00 Hřiště Koštice – Pouť – fotbalový zápas mladých, kolotoče, houpačky
14:30 Bazilica Minor Dolní Ročov – BOHOSLUŽBA – mše svatá
15:00 Galerie Emila Juliše Černčice - KARDINÁLNÍ MŮRA - zahájení výstavy
surrealisty Jana Kohouta
pondělí
18. června
18:00 Galerie města Loun – AMERIČTÍ BEATNÍCI III - večer s životem a tvorbou
Williama S. Burroughse - duchovního otce beat generation, kultovního
amerického romanopisce a malíře. Přednášet bude Josef Rauvolf, znalec
a osobní přítel beatniků
úterý
19. června
17:00 Městské divadlo Žatec – ZUŠ ŽATEC - závěrečná hodina žáků tanečního
oboru třídy Lenky Turkové
19:00 Vrchlického divadlo Louny – SKLAD - prognostické fantasma vás tentokrát
zavede do prostor, které slouží jako odkladiště nepotřebných osob. Proč
byl ale uskladněn právě on? Odkud se vzal tento nový „exemplář“? Co je
ten člověk zač a kdo jsou vlastně ti venku? Necháte se zlákat a nahlédnete do neobvyklého skladu, abyste našli odpovědi? Přijďte se přesvědčit,
udržíte-li na Kladině
pátek
22. června
18:00 Galerie XXL Louny – OBRAZY A SRDCE – vernisáž výstavy obrazů
a slavnostní otevření centra zdraví Gnoze
sobota
23. června
14:00 Zámek Stekník – ROZJÍMÁNI MEZI ROZKVETLÝMI RŮŽEMI - program
zahrnuje například kreslení mandal, základy meditace, zpívání manter
a seznámení se s energetickým systémem člověka - jeho možnostmi čištění
a harmonizace. S sebou si přineste: karimatku, pohodlný oděv, pastelky,
dobrou náladu
ZŠ Kryry – 100 LET ŠKOLY – bohatý program, škola žádá bývalé žáky a zaměstnance o zapůjčení fotografií, učebnic a sešitů souvisejících se školou,
okopírujeme a hned vrátíme

n Provedu veškeré zednické a obkladačské práce. Tel.:
607 232 409.

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

n Dorty pečené s láskou. Udělejte radost něčím neobyčejným.
Fantazii se meze nekladou…
www.domacidorty.com.
n Stěhování Bodnár. Tel.:
776 111 947.

Zaměstnání, služby

n Přijmeme nočního hlídače
do Penzionu Oharka v Lounech.
DPP, 3-4 x týdně 22:00-02:00h,
50,- Kč/hod. Tel.: 724 575 027.

n www.pracedomu.info
Domy, usedlosti

n Prodám rodinný domek se
zahradou na Podlesí. Zařízený,
ústřední topení, příslušenství, terasa, prostory, lesy, koupání v místě.
Cena dohodou. Tel.: 776 252 641.
n Prodám RD 4+1 v obci Třeboc. Interiér po rekonstrukci, ihned
k nastěhování. Cena 890 000 Kč.
Tel.: 725 881 402.

n Nabízím práci pro řidiče
autobusu s profesním průkazem
na HPP i VPP. Vhodné i pro
důchodce. Tel.: 602 232 977.
n Moderní provoz tiskárny
v Lounech hledá tiskaře, pomocníky tiskařů, obsluhu knihařských strojů. Životopisy zasílejte na e-mail berg@carter.cz.

Byty

n Prodám družstevní byt 3+1
v Chomutově. Cena 550 000 Kč.
Tel.: 737 904 643. RK nevolat!
n Nabízíme do nájmu v Husově
ulici v Lounech, 5 minut od středu
města byt 1+1 v přízemí, se sociálním zařízením, chodbičkou a samostatným vytápěním. K dispozici
ihned. Tel.: 777 789 251.

n Restaurace U Radnice
v Lounech hledá pomocnou
sílu do kuchyně. Info osobně
v restauraci.
n Opravy a rekonstrukce střech,
klempířské a veškeré zednické práce. Tel.: 776 779 849.

Jsme v útulku a hledáme
hodného pána

n Pronajmu byt 1+1 v přízemí,
částečně vybaven, Louny -západ,
5 500 Kč+elektřina+2 kauce. Už
volný. Tel.: 721 464 118.
n Pronajmu byt 1+1 v Lounech.
Tel.: 731 741 301.
n Pronajmu dlouhodobě garsoniéru v Lounech. Tel.: 724 735 029.
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 Prodám garáž v Lounech
u hřbitova. Cena 135 000 Kč. Tel.:
777 648 910.
n Prodám garáž v Lounech nad
Pragovkou. Opravená, zateplená. Cena 120 000 Kč, při rychlém
jednání sleva. Tel.: 736 700 505.
n Koupím garáž v Lounech, lokalita: Prof. Krátkého, u PENNY
marketu, pod veterinou, za ZZN.
Tel.: 607 848 155.
Zahrady, pozemky, chaty

n Prodáme stavební pozemky v obci Peruc. IS: voda,
plyn, kanalizace, el. u každého pozemku. Dohoda jistá.
Tel.: 607 123 668. E-mail:
hossinger@seznam.cz.
n Prodám zahradu v Lounech
u cyklistického stadionu. Tel.:
721 464 404.
n Prodám zahradu v Lounech
u pivovaru, 4A. Tel.: 724 575 027.
n Pro naše klienty poptáváme ornou půdu, Lounsko-Žatecko. Platba v hotovosti. Tel.:
602 489 409.
n Vykupujeme pro své klienty ornou půdu. Platba v hotovosti. 607 123 668, e-mail:
hossinger@seznam.cz.
Auto - moto, příslušenství

foto Jana Keslová

kulturní servis

ZAŠKRTNĚTE SI V KALENDÁŘI
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Flek nejspíše kříženec, asi 1.5roku
Chochol nejspíše kříženec čínského chocholatého psa, asi 1 rok starý pes, v kohoutku cca 35 cm,
starý pes, v kohoutku cca 36 cm. dobrý zdravotní stav. Flek je mlaChochol je zpočátku nedůvěřivý, ale dík, na procházkách bezproblémojinak oddaný a hodný pes který čeká vý, na vodítku lehce ovladatelný.
na svůj nový domov. Je vhodný spíše Vhodný do teplého domova ke každé
do bytu nebo k chovu uvnitř domu věkové kategorii. Bude zcela jistě
oddaným společníkem.
kde bude mazel.
Oba pejskové jsou čipovaní, očkovaní a odčervení. Vydán budou pouze
do dobrých rukou. Pro adopci si sebou vezměte platný občanský průkaz,
vodítko, obojek a poplatek 300 Kč. Stránky útulku najdete na internetu.
Útulek nabízí více než 60 psů. Přijeďte se podívat.
Tel.: 604 451 258 (od 8 do 18 h), www.utulek-jimlin.wz.cz
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.)
KARDINÁLNÍ MŮRA - Jan Kohout (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 JEŽCI (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)
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)
FOTOGRAFIE 1DFK A VÝTVARNÉ PRÁCE ZUŠ (galerie Renesanční sladovny)

n Prodám letní pneu Continental na elektronech, 185/60/14
na SEATa. Cena 4 500 Kč. Tel.:
602 879 171.
Zvířata, výpěstky

n Prodám kozu, 3 roky starou, dojivost 4 litry denně.
Cena 1 500 Kč. Brodec. Tel.:
415 691 664.
Velice děkujeme paní Lence
Kuchaříkové a jejímu manželovi, dále Honzovi Sedmíkovi
a zbytku personálu v pensionu - restauraci NA PILE v Panenském Týnci za velice pěkně
připravenou svatební hostinu,
krásné prostředí, ochotu a velmi dobré jídlo.
Cibulkovi

Učitelka roku

Š

kolní rok vrcholí, nastává čas bilancování. V letošním výčtu úspěchů
Základní umělecké školy Louny nelze
přehlédnout vynikající výsledky žáků
učitelky tanečního oboru Lenky Havlištové. Zásluhu na získání ocenění
žáků má ale také dobrý učitel. Lenka Havlištová je učitelkou tanečního
oboru ZUŠ Louny, která umí děti
naučit tanec, která umí dětem předat
své zkušenosti a hlavně která umí své
žačky nadchnout. Soubory mažoretek,
které vede, sklízely úspěchy ve všech
soutěžích, jichž se letos zúčastnily.
Jana Svobodová, žákyně Lenky Havlištové, se letos stala dvakrát mistryní ČR. Na jaře zvítězila v twirlingu
a minulý měsíc v klasické mažoretce.
Letos nás reprezentovala ve Švýcarsku. Příští rok pojede do Francie.
Za tím vším se skrývá veliká a časově náročná práce Lenky Havlištové,
která byla oceněna Učitelkou roku.
Jindřiška Riedlová, ředitelka školy

svobodný hlas

strana 11

13. června 2012

Cyklisté, je tu pro vás další
ročník Raná Tour

foto Jaroslav Tošner

RANÁ - Základní organizace Technických sportů a činností v Rané
připravila na sobotu 16. června již 28. ročník amatérské cyklistické
akce Raná Tour 2012.
Prezentace od 8:15 do 9:15 na sále lovou zónu Triangle, Bítozeves do cíle
Kulturního domu. Start v 9:30 hod. v Rané. Propozice s přihláškou na jízTrasa 78 km s vloženou časovkou jed- du jsou uvedeny na webových stránnotlivců do kopce – 3 km a po rovině kách obce: www.obec-rana.com /
6,9 km vede přes Postoloprty do Ko- hlavní menu/události v obci/RANAnětop, přes Markvarec, Liběšice, -TOUR 2012/. Pořadatelé se těší
Stekník, Lišany, Staňkovice, průmys- na vaši účast.
(M.A.)

Ondru Smékala zastavil v jeho útočné akci zadák Údlic kousek před svou brankou.

V Dobroměřích se slavil postup do A třídy

Veslaři uctili památku svých předchůdců květinami i medailemi… Letos si připomínáme 70 let od aten-

tátu na Heydricha, po kterém Němci rozpoutali v celé zemi teror.
Jako první šli na popraviště ti, které nacisti považovali za nejnebezpečnější. Inteligence, skauti, sportovci. V den vyhlazení Lidic bylo
v Kobylisích zastřeleno za schvalování atentátu prvních pět členů
výboru VK Ohře Louny. Klub byl rozpuštěn, majetek zabaven a loděnice rozbita. Dalších pět členů výboru bylo uvězněno a popraveno v dalších dnech. Jejich památku uctili přítomní v pátek 8. června položením květin k pomníku u loděnice na břehu řeky Ohře.
Tím nejlepším způsobem však uctili památku svých předchůdců mladí
veslaři na Mistrovství Labe 2012. O víkendu bojovali o medaile a z Labe
je vylovili mladší žáci. Vyhráli na dvojskifu a párové čtyřce. Žákyně
mladší Bára Jandová a Hanka Lavičková vyhrály na dvojskifu a ve starších žákyních zvítězily Bára Trávníčková a Ivana Kašková. Celkově Lounští získali čtyři tituly mistrů Labe, tři druhá místa a tři třetí místa. (jt)

OKRES LOUNY (jt) - Předposlední kolo rozhodlo o tom, že se Dobroměřice po roce vracejí do 1. A třídy. Jistotu sestupu mají Černčice
a Cítoliby.
n SK Libotenice - FK Dobroměři- na předposlední Cítoliby 2 body,
ce 1:2 (1:0)
které by mohly získat v posledním
Duel vedoucího tandemu B sku- kole proti rezervě Proboštova.
piny 1. B třídy rozhodl o postupují- n Sokol Tuchořice – Sokol Údlice
cím. Tím šťastnějším jsou fotbalisté 3:5 (1:2)
V sobotu dopoledne se hrál fotbal
Dobroměřic, kteří dokázali otočit
nepříznivý vývoj utkání a zvítězit také v Tuchořicích. Utkání nevalné
úrovně, ve kterém ale padaly krásv Libotenicích.
Domácí neudrželi jednobrankové né branky. Hrálo se prakticky bez
vedení z první půle, když dali nád- obran, dlouhé nakopávané balóny.
hernou branku do šibenice. Ve dru- Hosté šli do kabin spokojenější,
hé půli hosté stupňovali tlak a Še- když dali pět minut před přestávbek z penalty srovnal. Deset minut kou vedoucí branku. Za domácí se
před koncem utekl z poloviny hřiště v první části hry trefil jen Klinec
Harthen, prošel otevřenou obranou ne 21. minutě. Stejný hráč poslal
a zajistil Dobroměřicím výhru, která domácí chytrým lobem do vedeměla cenu postupu. Dobroměřice ní v 52. minutě. V 56. si na centr
tak mají 5 bodů náskok a jistotu po- Schmieda naskočil Smékal a hlastupu do 1.A třídy, kam určitě patří. vou zajistil domácím vedení. Pak
n SK Cítoliby – Sokol České Ko- ve vápně promáchl před prázdnou
pisty 0:2 (0:0)
bránou Benda a hned z protiútoku
Předposlední Cítoliby hostily pátý
celek tabulky a dařilo se jim se soupeřem držet krok. Ten byl sice aktivnější, ale vážněji se mu branku
domácích nedařilo ohrozit. Cítoliby
spoléhaly na brejky, se kterými slavily úspěch v Lounech, ale hosté je
lapali do ofsajdových pastí. Už se
zdálo, že se soupeři rozejdou s bezbrankovou remízou, když v 90. a 92.
minutě domácí dvakrát inkasovali
a zůstali bez bodu.

do otevřené obrany hosté vyrovnali.
V 63. se hostující útočník prokličkoval obranou a střelou přesně k tyči
poslal hosty do vedení. Osm minut
před koncem trefil Klinec jen vnitřní tyč, ale nikdo míč nedorazil. Sokolové hráli bez obrany a tak nebyl
problém územím bez nikoho projít,
přelobovat Kořána v brance a dát
brankovou pojistku pro Údlice.

n FK Havraň – FK Žatec B 1:2 (1:2)

V Havrani se vše podstatné odehrálo do přestávky. Rezerva Žatce
ale zůstává druhá za postupujícím
Osekem. Braky Slavoje dali Wiesinger a Šole. Body, o které fotbalisté
Žatce přišli v podzimní části soutěže,
nyní hodně chybí.

n SK Černovice – TJ Blatno 3:1 (1:0)

Blatno, jako nováček, se na jaře
potácí se střídavými úspěchy a nyní
si vybralo slabší chvilku. Podlehlo
sousedu z tabulky a přenechalo mu
svou 6. příčku

n Sokol Straškov – FK Louny B
3:1 (2:0)

Lounský Fitness Klub má
mistryně Evropy

PRAHA - V sobotu skončilo v Praze ME - Fisaf Internacioal European
Fitness and Hip Hop Unit Championschip 2012.
Na těchto významných závodech rovnaném boji mezi 33 závodnicenechyběl ani lounský Junior Fitness mi 2. místo. A to nejlepší nakonec
Klub pod vedením Jitky Hofmanové - mistryněmi Evropy se v kategorii
a trenérky Kláry Benešové. Tohoto junior team stala děvčata ve složešampionátu se zúčastnilo přes 800 ní: Natálie Přibylová, Adéla Citová,
závodníků z mnoha zemí, jako na- Kristýna Zahradníčková a náhradnipříklad Belgie, Holanska, Itálie, ce Barbora Koubková. První místo
Polska, Ruska, Austrálie, Švýcarska, získala děvčata po těžkém a velmi
Německa, Francie.
vyrovnaném boji. Pro náš JuniorJe velmi potěšující, že lounské ský Fitness Klub je to opět nádherzávodnice zvládly svoji úlohu zod- ný úspěch a velký závazek obhájit
povědně a v silné konkurenci se ne- toto prvenství a potvrdit svoji formu
ztratily: Adéla Citová ve své kategorii na MS, které se koná na podzim
skončila z 29 závodnic na krásném v Holansku. To vše by, samozřejmě,
finálovém 4. místě, Kristýna Zahrad- nebylo možné bez podpory rodičů,
níčková obsadila ve své kategorii škol a města Louny.
junior ženy po těžkém a velmi vyJitka Hofmannová, trenérka

Straškovu se v jarní části daří,
vždyť potrápil a obral o body i vedoucí tandem. Rezerva Loun tak
nebyla pro rozjetý tým velkou překážkou. Čestný úspěch Loun zaznamenal po přestávce Lazarik.

n 1.FC Dubí – SK Černčice 0:1 (0:0)

Černčice se v závěru sezóny herně
zvedají, ale už je příliš pozdě. Vezou z Dubí cennou výhru a ztrácejí

Cítolibský Linder se marně snaží zastavit pronikajícího M. Matičku.

Jazzmani lovili zlato na 3. kolo ČP v Praze

PRAHA (kar) - O víkendu 2. - 3. června se konalo v bazénu v Praze
Podolí 3. kolo Českého poháru v plavání. Do závodu byla nominována pětice žateckých nejlepších plavců ve složení Tomáš Plevko, David
Urban, Lucie Svěcená, Ilonka Nováková a Antonín Svěcený. Pro dva
posledně jmenované byl start ve venkovním bazénu premiérou.
David Urban si svou pozici mezi David přidal a na dohmatu svého
dospělými již vybojoval. Na krau- staršího kolegu časem 52.68 polařských tratích nejprve na nej- razil a získal na královské stovce
kratší 50-ti metrové trati obsadil bronzovou medaili.
5. místo, následně na 400 m si
Tomáš Plevko sice na 100 m volčasem 4:06.51 vyplaval 4. příčku ným způsobem skončil na 4. místě.
a své nejlepší vystoupení si scho- Ovšem svá medailová umístění si
val na 100VZ. V něm svedl nád- nechal na nejkratší sprinty. Na traherný souboj se svým oddílovým ti 50 m volným způsobem podlekolegou Tomášem Plevkem. Ten hl Tomáš jen Martinu Vernerovi
měl sice v první padesátce jasně z Brna obsadil časem 23.90 2. mísnavrch, ale v druhé půlce závodu to. Na 50 m motýlkem Tomáš sice

celý závod vedl, ale v závěru ho nakonec těsně přesprintoval Michal
Ledl z Motorletu a na Tomáše opět
„zbyla“ stříbrná medaile.
V Praze se nejvíce dařilo Lucii
Svěcené, která se stala suverénně nejúspěšnější plavkyní celého
závodu. V šesti startech získala 6
medailí - 4 zlaté a 2 stříbrné. Zvítězila na všech znakových tratích.
Na 50 m znak zaplavala čas 31.09,
na 100 m znak 1.04.70 a na 200 m
znak 2:20.19. Čtvrté vítězství přidala naše závodnice na 100 m motýlkem. Stříbrné medaile si Lucie
přivezla ze startů 50 a 200 m motýlkem.
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kam v okrese na fotbal
V tomto týdne je na programu
závěrečné kolo všech fotbalových
soutěží
Středa 13. června

n Divize: Žatec – Meteor Praha
od 17:30 hodin
Pátek 15. června

n Divize: Blšany – Motorlet Praha
od 18 hodin
Sobota 16. června od 14 hodin

n KP: Kryry – Štětí od 14 hodin
n 1. A třída: Domoušice-L. Cho-

mutov B, Postoloprty-Oldřichov
n OP: Chlumčany-Dobroměřice B,
Zeměchy-Velká Černoc, Peruc-Černčice B, Lenešice-Kryry B, Podbořany-Výškov, Slavětín-Kozly, vše
od 17 hod, Blažim-Dubany od 15
hod.
Neděle 17. června od 17 hodin

n 1. B třída: Dobroměřice-Cítoliby, Louny B-Dubí, Černčice-Proboštov B, Žatec B-Tuchořice,
Blatno-Osek

Postoloprty již přeskočily
rivala v soutěži

LOUNY (jt) - Také fotbalová 1. A třída měla na programu předposlední
kolo, po kterém si Postoloprty hodně polepšily v tabulce.
Postoloprty mají v závěru soutěže
formu a kromě klopýtnutí v Domoušicích se jim daří. V utkání se sousedem v tabulce bylo vše otevřené,
ale hosté byli vždy o krok napřed
a jejich nasazení opět slavilo úspěch.
Po výhře se posunuli na 10. příčku
a při troše štěstí může být ještě lépe,
protože hostí poslední Oldřichov.

n Sokol Srbice – Sokol Domoušice 3:2 (1:1)

V utkání Sokolů byli úspěšnější
ti domácí a Domoušičtí vyšli opět
na prázdno. Mají tak na svém
kontě jen výhru nad Postoloprty
a nebýt bodů z podzimní části,
měly by Domoušice velké záchranářské starosti. V tabulce se
propadly až na 11. místo o bod
za Postoloprty.

Foto Jaroslav Tošner

n VČSA Ervěnice – FK Postoloprty 2:3 (1:2)

Po zranění se do sestavy vrátil na posledních deset minut Martin Minařík, který utekl svému pronásledovateli kapitánovi Chomutova, Marku Hodasovi, ale zakončit již nedokázal.

foto Pavel Štajnc

Fotbalisté Loun propadli. Havrani
vybojovali plichtu

Malí fotbalisté Cítolib
přeborníky okresu

Cítoliby (red) - Fotbalová sezóna mladších přípravek je již ukončena. Přeborníky okresu se stali fotbalisté SK Cítoliby.
Jejich vítězná cesta začala již balisté Tatranu Podbořany a třetí
v podzimní části, kde ze 7 tur- přípravka FK Postoloprty. V příští
najů 5 vyhráli. Po zimní přípravě sezóně již budou malí fotbalisté
se výkony mužstev vyrovnaly, ale z Cítolib bojovat o body v kategorii
pravidelná účast mezi prvními tře- starších přípravek.
mi týmy jim vítězství jednoznačně
Na fotu zleva M. Podhráská, L.
zaručila.
Podaný, B. Havlíčková, F. Bezdička,
Tabulku ovládli s desetibodovým F. Kopecký, M. Havlíček, J. Šíma
náskokem. Druzí skončili malí fot- a T. Parma.

LOUNY (jt) - Předposlední kolo Krajského fotbalového přeboru mělo
přesvědčit příznivce lounského fotbalu, že to s jejich klubem není ještě
tak zlé. Právě nedělní zápas byl posledním na domácí půdě v letošní
sezóně. V ubrečeném počasí však byl i fotbal spíše k pláči.
n FK Louny - AFK LoKo Chomu- V 54. dokonale vyšachovali obranu
Loun a Sedlák střelou přesně k tyči
tov 2:3 (2:2)
Loučení s věrnými fanoušky ne- poslal Chomutov opět do vedení.
začalo pro domácí nejlépe. Už v 8. Po hodině hry dostal Sojčík za faul
odcentroval do vápna od rohového ve středu hřiště druhou žlutou a šel
praporku Hodas a Sojčík nedal Čí- ven. Ani převaha jednoho muže
žovi v brance šanci – 0:1. Za další v poli nic nezmohla. Louny v zátři minuty se míči postavilo do cesty věru utkání tlačily, ale branku dát
břevno. Chomutov byl jednoznačně nedokázaly. Nejblíže k vyrovnání
lepším týmem. Přesto se k zakon- byl v 84. střídající uzdravený Minačení dostal i domácí Dolejška. Jeho řík, ale z vápna přestřelil. Pět minut
tvrdou střelu ze 20 m zvedl přizvedl před koncem se domácí dočkali.
brankař Plochý nad břevno. To bylo Trup našel Dolejšku a ten Plochého
ale na delší dobu vše. Hosté dále překonal, ale to už pomezní mával
obléhali domácí branku, až ve 24. ofsajd. Po Jiřetínu nedokázaly Louny
dal druhou branku Dobiáš. Druhá opět porazit tým dohrávající hodně
branka hosty ukolébala a toho vy- dlouho v deseti. Louny klesly na 9.
užili Lounští. Ve 36. zahrával Trup místo a s nepovedenou sezonou,
rohový kop. Hostující obrana včas hlavně její jarní částí, se rozloučí
nedokázala míč uklidit, Baňka při- za týden v Bezděkově.
Branky: 36. V. Suchý, 44. Haviar
strčil V. Suchému a ten snížil na 1:2.
Minutu před přestávkou šel na Plo- - 8. Sojčík, 24. Dobiáš, 54. Sedlák
Rozhodčí: Hl: Král - Prágl, Zaňchého sám Milo, jeho pokus gólman
Chomutova vyrazil jen k Haviárovi ka ŽK: 1 : 6 ČK: 0 : 1 Sojčík, 100
a ten jej vrátil za jeho záda. Do šaten diváků.
Louny: Číž - Matyáš, Suchý V.,
se tedy šlo za nerozhodného stavu.
I po změně stran začali lépe hosté. Baňka, Doležal - Dolejška, Trup,

Haviar, Köchrt (67. Izera) - Němec
(67. Fridrich), Milo (80. Minařík).

n Český Lev Neštěmice – Havran
Kryry 5:1 (2:1)

Lvi se do Havranů zakousli
od úvodních minut. V 15. se Stehlík ještě neprosadil, ale ve 27. se
tentýž hráč dostal do brejku, byl
faulován a nařízenou penaltu Valenta proměnil. O tři minuty později
dal svou druhou branku, tentokrát
z trestného kopu opět Valenta. Domácí zvolnili tempo a Kryry střelou
z dálky snížily. Hned po přestávce
začali domácí opět náporem. V 65.
zvyšoval na 3:1 Holly a o tři minuty
později přidal další branku Janda,
který zachytil odražený míč. Brankovou tečku udělal Podrazil po ukázkové akci Jandy.
Branky: Valenta 2 (1 z PK), Holly,
Janda, Podrazil – Zelinka.
Rozhodčí: Holub. ŽK: 1:5. Diváci: 100.
O postupujícím je již rozhodnuto,
jsou jimi hráči Lovochemie Lovosice. Jistotu sestupu mají Kryry, ale
může je v soutěži zachránit to, že
převezmou štafetový kolík od sestupujících Blšan, které s největší pravděpodobností z fotbalové mapy mizí.

Slavoj má nakročeno ke čtvrté příčce, Blšany příjemně překvapily

LITOL/PRAHA (jt) – Předposlední divizní kolo přineslo jasnou, ale
zaslouženou venkovní výhru Slavoje. Blšany, ačkoli prohrály, předvedly
bojovný výkon a na Vyšehradu sahaly po bodu za remízu.
n FK Litol - FK Slavoj Žatec 2:6 na a Slavoj poslal do vedení střelec
(1:2)
Jakubov, po akci Macháčka.
Fotbalisté Slavoje si na Litol věřili,
Jakubov byl u třetí branky Žatce
ačkoli trenér Koutenský postrádal na začátku druhé půle. O tom, že
nemocného Bednáře a do sestavy je excelentní hlavičkář, přesvědčil
musel povolat tři dorostence. Litol všechny v 57. Vlk, když zvyšoval
je rovněž divizním nováčkem, ale na 1:4. Za dalších pět minut našel
je v tabulce až na 11. pozici. Svými Fiřt Lesniaka a ten se nemýlil – 1:5.
rozměry atypické hřiště nahrávalo V 84. domácí Férem snížili, ale podomácím, kteří se pod taktovkou slední slovo měli hráči Slavoje, konbývalého ligového Adama Petrouše krétně Heinc, který proměnil penaltu
také ujali vedení. Autorem úvodní za faul na Klasnu. Do hry se v závěbranky byl v 8. minutě Bohdan. To ru zapojili všichni tři dorostenci –
vyburcovalo Žatecké a v 18. orazít- Hodina, J. Podroužek a A. Hynek.
koval nádhernou střelou Macháček Hodina měl na kopačce dvě tutovky,
tyč domácí branky. Vyrovnání zařídil ale tréma, nebo nedostatek klidu mu
po několika marných pokusech Klas- zabránily skórovat.

V posledním kole si to Žatec
ve středu rozdá v přímém souboji
s Meteorem Praha o 4. místo divizní tabulky.
Žatec: Švarc, Vávra (Hodina),
Heinc, Bešík (Podroužek), Krejčík,
Fiřt, Macháček, Lesniak (Hynek),
Klasna, Vlk, Jakubov.

n Slavoj Vyšehrad – FK Chmel
Blšany 3:1 (1:1)

Blšany začaly aktivně a svého
soupeře z popředí tabulky tím
velice překvapily. Po čtvrthodině
hry se ocitl sám před brankařem
Blažkem Kalanin, ale nedal, stejně jako domácí Hradecký, kterého
vychytal Stehno. Branky se domácí dočkali až ve 32., kdy Kohout
našel nabíhajícího Švejdu a ten
z úhlu propálil brankaře Blšan.

V závěru poločasu se před branku
Vyšehradu tlačili Chmelaři a ve 38.
trefil Mašl spojnici břevna a tyče.
Za dvě minuty ale bylo vyrovnáno.
Z trestného kopu se přesně trefil
za hranicí vápna Hrechko, který
tak potrestal faul na výborně hrajícího Kalanina. V poslední minutě
se blýskl výborným zákrokem Stehno, který vytěsnil střelu Janouška.
Brankař Blšan zlikvidoval i pokus Brainského v 55. minutě.
V 64. stálo při domácích štěstí.
Míč poskakující před vápnem spadl
k Bratinskému a ten střelou k tyči
dal na 2:1. Deset minut před koncem mohlo být vyrovnáno. Kalanin
našel ideálně Mašla, ten obešel
Blažka, ale pak přestřelil prázdnou bránu. Nedáš – dostaneš platí

stále a tak v 88. z trestného kopu
přesnou střelou pečetil výsledek
Hradecký. O zkorigování výsledku se v poslední minutě pokusil
bývalý hráč Vyšehradu Redžič,
ale jeho lob vykopával z brankové
čáry Houdek.
Ze strany občanského sdružení FK
Blšany zní hlasy o návratu do divize, ale tomu dnes věří po minulých
zkušenostech jen málokdo.
Branky: 32. Švejda, 64. Baratinskij, 89. Hradecký – 40. Hrechko.
Rozhodčí: Krupa – Martínek, Simmerová. ŽK: 0:1. Diváků: 123.
Blšany: Stehno – Schuma, Klimeš, Volf, Lancz, Hrechk, Matsiyevych (46. Kopecký), Horváth,
Kalanin, Milner (68. Redžič),
Mašl.

