
Sobě ke cti, 
bližním ku pomoci
V  sobotu proběhla na  hřišti 

ve  Slavětíně hasičská sou-
těž – 12. ročník Memoriálu 
Stanislava Kučery. Dopoledne 
ve  svých disciplínách soutěžily 
děti, a to i ty nejmenší, které se 
za  hasičskou technikou málem 
ztrácely a jen s námahou krotily 
hadice, ze kterých proudila voda 
směrem k  terči. Odpoledne na-
stoupili dospělí. Ač počasí sou-
těži nepřálo, hřiště bylo po celou 
dobu obklopeno příznivci a  fa-
noušky, všichni společně zápo-
lení nadšeně prožívali.

Sbory dobrovolných hasičů 
v mnohých obcích oslavily úcty-
hodná jubilea, často déle než sto 
let bytí. Dlouhé roky opodstat-
něnost existence dobrovolných 
sborů důkladně prověřily. Hasiči 
se prostě osvědčili.

Jsou-li na vesnici hasiči, zna-
menají jistotu. Nejen toho, 
že v  případě potřeby budou 
na místě, ale i  toho, že se stále 
něco děje. Jsou dobrým důvo-
dem ke  společnému setkávání. 
Při soutěžích totiž chodí diváci 
svému družstvu fandit napříč 
generacemi a na výkony „svého“ 
družstva jsou hrdí.

Jaroslav Tošner
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O řediteli ZŠ Prokopa Holého v Lounech rozhodne nové konkurzní řízení
LOUNY (jt) – Rada města Loun na  svém posledním zasedání 16. 
července rozhodla o  tom, že na  pozici ředitele Základní školy Pro-
kopa Holého v Lounech bude vypsáno konkursní řízení. Tomuto roz-
hodnutí předcházela konzultace s  Krajským úřadem, který potvrdil 
správnost rozhodnutí.

Na  základě školského zákona 
byla ve  městě Lounech vypsána 
konkurzní řízení na  ředitele ma-
teřských a  základních škol, po-

kud byli ve  funkci déle, jak 6 let. 
Na základě konkursního řízení byl 
jako ředitel vybrán a Radou města 
také schválen Zdeněk Pištora. Ten 

však pod tlakem ze své funkce od-
stoupil a tudíž na uvolněné místo 
musí být vypsáno nové konkursní 
řízení a  nemůže být automaticky 
jmenován druhý z předchozího ří-
zení, kterým byl dosavadní ředitel, 
Milan Čermák. Ten tak dostane, 
pokud se přihlásí, druhou mož-
nost přesvědčit výběrovou komisi 

o  svých kvalitách.
Rada města také vzala na  vě-

domí petici rodičů a  přátel školy, 
která byla předána představite-
lům města, Radě i  Zastupitelstvu 
a  kterou za  petiční výbor před-
nesla na  posledním bouřlivém 
zastupitelstvu Helena Marešová. 
Pod peticí se sešlo na  šest stovek 

podpisů, z  čehož bylo 420 obča-
nů z  Loun.

„Nelze souhlasit s prvním bodem 
petice, ve kterém se uvádí, že Zde-
něk Pištora nesplnil požadavek 
občanské bezúhonnosti. Tento po-
žadavek splnil stejně, jako všichni 
ostatní účastníci řízení,“ uvedl 
starosta města Radovan Šabata.

Do turnaje se poprvé zapojila a poprvé si zahrála také organizátorka Petra Karfíková (vpravo) v duelu se Zdenou Formánkovou.

Na ostrově v Košticích se cvrnkalo o republikové body
KOŠTICE NAD OHŘÍ (kar) - 

Stalo se již tradicí, že se v  létě bě-
hem prázdnin v Košticích koná ce-
lorepublikový open turnaj ve cvrn-
kání kuliček - kuličkyáda. Letos se 
uskutečnila v  neděli 22. července 
jako obvykle na  Koštickém ostro-
vě. Počasí sice dlouho hrozilo, ale 

po  deštivé noci se přeci jen vyjas-
nilo a do Koštic se sjeli hráči z celé 
republiky, dorazilo i  pár místních. 
Dopoledne si zahrály děti, vítězem 
se stal místní borec Josef Novák. 
Ve 13 hodin se rozeběhl turnaj do-
spělých. Přítomní si pochvalovali 
přírodní terén a  kupodivu jim ne-

vadil ani mokřejší povrch - kuličky 
pak při rozhozu neskákaly. Ve star-
tovním poli byla řada hráčů ze špič-
ky republikového žebříčku, z nichž 
nejvýše byla Marta Völfelová, která 
figuruje na 4. místě, a mistr světa z 
roku 2010 Martin Mišovič.

Po  pětihodinovém souboji se 

nakonec definitivním vítězem bez 
porážky stal Jakub Fuss z  Pra-
hy. Z  místních obsadila krásné 8. 
místo Zdeňka Formánková, která 
je v  první čtyřicítce celorepubliko-
vého kuličkového žebříčku. A  to 
začínala před několika lety cvrnkat 
v  Košticích!

Nabídnout mládeži zajímavý program je důležité
LOUNY (jt) - Ředitelka Městské knihovny v Lounech seznámila Radu 
města Loun s návrhem koncepce řešení volnočasových aktivit pro děti 
a  mládež ve  městě. Toto zařízení – Klub(ovna) Luna vznikne v  pro-
storách bývalé knihovny na Luně a měla by být otevřena letos v  září.

„Toto nadmíru důležité zařízení 
v Lounech dlouhodobě chybí! Chtěla 
bych poděkovat ředitelce knihovny 
Dagmar Bahnerové a jejímu kolekti-
vu za zpracování koncepce provozu, 
nalezení způsobu financování, který 
příliš město nezatíží, a v neposlední 

řadě za nabídku provozování tohoto 
centra. Bude tak vyřešen problém, 
kterým se zabývala komise pro vý-
chovu a vzdělávání, a který má TOP 
09 ve  volebním programu. Všichni 
víme, jak je důležité nabídnout dě-
tem a mládeži smysluplný program 

ve volném čase,“ zamýšlí se lounská 
radní Alexandra Suková.

Na vybudování centra volnočaso-
vých aktivit bude z rezervního fondu 
knihovny na  tento rok přesunuto 
750 tisíc Kč.

Vybudování Klubu volnočasových 
aktivit nebude na  úkor kroužků, 
které fungují na základních školách 
a na jejichž provoz přispívá město ze 
svého rozpočtu.

Parkovací automaty vyprázdnily ulice
LOUNY (jt) - Po instalaci parko-

vacích automatů se vyprázdnily ulice 
v  centru Loun. Ten, kdo potřebuje 
zaparkovat, již nemusí kroužit měs-
tem a  hledat místečko, kde byl své 
vozidlo postavil. Za  zaparkování si 
ale bude muset připlatit. Na  auto-
matech mají být v  dohledné době 
instalovány přehledné ceníky, které 

zde zatím chyběly, a  o  ceně se tak 
člověk dozvěděl pouze z  ubíhající-
ho displeje.

Na nejnutnější vyřízení potřebných 
záležitostí mohou občané využít 
půlhodinového parkování zdarma 
na  Mírovém náměstí a  na  parko-
višti na  Komenského náměstí (ul. 
Osvoboditelů).

Ačkoli podnikatelé a  živnostníci 
se zpoplatněním parkování v  cent-
ru zprvu nesouhlasili a  diskutovali 
dlouho o  jeho podobě s  vedením 
města, dnes si toto opatření dokonce 
pochvalují a hlásí zvýšení obratu.

Organizační struktura Městského úřadu Louny se změní
LOUNY (jt) - Od  1. srpna dochází na  Městském úřadě v  Lounech 
k velké reorganizaci. Jedná se o poslední krok, při kterém dochází 
k přeskupení sil s cílem ušetřit mzdové prostředky a přitom zacho-
vat pro občany veškerý komfort, na  který jsou zvyklí.

V  rámci reorganizačních změn 
na   Městském úřadu dochází 
ke  zrušení čtyř odborů. Jsou to: 
odbor místního hospodářství, který 

vedla Miloslava Kalivodová, odbor 
rozvoje města a správy budov pod 
vedením Ivany Hádkové, odbor 
životního prostředí, který vedl 

Petr Čekal, a  stavební úřad, který 
do tragické smrti vedl Jiří Janíček.

Nově vzniká odbor správy majet-
ku, jehož vedením bude pověřena 
Miloslava Kalivodová, a odbor sta-
vebního úřadu a životního prostře-
dí, jehož vedením radní pověřili 
Kateřinu Aksamitovou.

Pod největší odbor, to je od-
bor správy majetku, budou patřit 
oddělení rozvoje města a  správy 
majetku, oddělení dopravy a  ve-

řejného pořádku a  také oddělení 
majetkoprávní. Posledně jmeno-
vané oddělení bude mít kromě 
jiného na  starost také vymáhání 
pohledávek, které nevznikly ze 
vzájemných smluv v  obchodně 
právním vztahu. Tyto pohledávky 
bude i  nadále vyřizovat odborník 
na  obchodní právo. Tímto odbo-
rem také proteče největší objem 
prostředků z  rozpočtu města.

Druhý nově vzniklý odbor – sta-

vebního úřadu a  životního pro-
středí bude mít tři oddělení a  to: 
oddělení stavebního úřadu, od-
dělení územního plánování a  pa-
mátkové péče a oddělení životního 
prostředí.

Tato reorganizační změna je tedy 
poslední a  v  následujícím období 
by již ke  snižování počtu úřední-
ků, ani k  dalším změnám nemělo 
dojít. Předpokládaná úspora činí 
1,1 mil. korun za  rok.
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Surrealistický přírůstek váží téměř čtvrt tuny
Černčická Galerie Emila Juliše je nyní bohatší o sochu Kateřiny Piňosové

ČERNČICE - Výtvarnice Kateřina Piňosová, členka Skupiny českých 
a slovenských surrealistů, darovala v sobotu 14. července Galerii Emila 
Juliše v  Černčicích jednu ze svých soch. Čerstvě dokončená Dvojčata 
vznikala poslední týdny v pražských Běchovicích a váží přibližně čtvrt 
tuny. Během následujících dní je čeká ještě finální úprava povrchu.

Umělkyně představila ve zmíněné 
galerii na  podzim minulého roku 
své obrazy, z  nichž velká část byla 
následně vystavena na  velké mezi-
národní výstavě Jiný vzduch ve Sta-
roměstské radnici v  Praze. Tvorbě 
betonových soch se věnuje od svého 
pobytu v  San Miguel de Allende, 
ve  státě Guanajuato v  Mexiku v  le-
tech 2004 až 2011. Povětšinou po-
nechávala velká a přirozeně i velmi 
těžká díla na místě jejich vzniku.

Piňosová se naučila práci s indivi-
duálním materiálem (beton odleh-
čený vulkanickým štěrkem, nanáše-
ným ve třech vrstvách na armaturu 
ze železných prutů a pletiva špachtlí 
nebo speciální rukavicí) v  Mexiku, 
od mistra Steve Kornera; v českých 
podmínkách konzultuje složení smě-

si s profesorem Kar-
lem Trtíkem.

Převoz a  umístě-
ní sochy v  Galerii 
Emila Juliše se ko-
nal za pomoci přátel 
a  příznivců galerie. 
Dílo po  celou cestu 
z  Prahy do  Černčic 
budilo nevšední po-
zornost kolemjedou-
cích řidičů, vyslouži-
lo si mávání, úsměvy 
a  zdvižené palce. 
Po  zatímním umís-
tění na  provizorní 
místo okamžitě po-
křtil sochu galerijní 
pes Emil.

Spatřit Dvojčata 

bude možné při vernisážích nebo 
ohlášených návštěvách přibližně 
od poloviny srpna. Bližší informace 
na www.vejr.cz/gej.

J. E. Germaister

Liják nedovolil pokračování Velké koňské show
KRÁSNÝ DVŮR (sih) - Nemi-

losrdný déšť si o minulém víkendu 
zahrával s organizátory kulturních 
akcí. Druhý ročník Velké koňské 
show se konal na  státním zámku 
v Krásném Dvoře a řádně prověřil 
trpělivost návštěvníků. I  když se 
slunce snažilo prodrat mezi mraky, 
dešťové přeháňky neustále skrá-
pěly promoklé diváky. Program 
zahájila dobová svatba za  účasti 
Romana Skamene. Poté na  louce 
pod zámkem začal program ze-
jména pro děti. Ty se mohly svézt 
na  koních a  ponících nebo si za-
střílet z  kuše na  draka. Nebývalý 
úspěch sklízel stánek s  klobouky, 
který byl v obležení dívek i mami-
nek. K vidění byla dobová řemesla, 
ruční malování na  hedvábí, kera-
mika, ale především koně, kam 
oko dohlédlo. Kejklíř, tanečnice 
a manželé Parohovi na koních ještě 
stihli vystoupit. Poté však poča-
sí udělalo přítrž veškerému dění. 
Liják byl tak prudký, že se nedalo 

vystupovat a  zbývající program 
musel být zrušen.

„Jsme z  toho moc smutní, pro-
tože lidí tu bylo mnoho, ale kvůli 

dešti se nedalo pokračovat. Nejvíce 
je nám líto organizátorů rytířského 
turnaje Divadla BezeVšeho. Natek-
lo jim do aparatury a další program 
byl nemožný. Určitě spolu budeme 

mít jednání o  náhradním termínu, 
protože bychom toto představení 
lidem rádi nabídli. V sobotu 1. září 
u  nás Divadlo BezeVšeho účinkuje 

na  Hradozámecké noci, doufáme 
ale, že náhradní termín pro rytíř-
ský turnaj ještě v  letošním roce na-
jdeme,“ povzdechla si kastelánka 
zámku Andrea Minaříková.

Každý člověk by měl dostat příležitost
Jsem ráda, že Rada města jednomy-

slně souhlasila s vyhlášením nového 
konkurzu na  ředitele ZŠ P.  Holého. 
Zároveň je mi smutno z  toho, jak 
snadno lze člověka pošpinit a  slabší 
povahu i zničit.

Nikdo není dokonalý, dluhy splácí 
v  dnešní době většina lidí. Rozhodně 
to není vada charakteru nebo dokonce 
závada na morálce člověka. Zastávám 
názor, že každý člověk by měl dostat 
příležitost, obzvláště, když je oceňován 
za dobrou a obětavou práci.

Ano, mluvím o  Mgr.  Zdeňkovi Piš-
torovi, kterého znám pouze od vidění, 

ale jako členka Rady města jsem si 
o  něm získala nezávislé informace, 
abych mohla s čistým svědomím zved-
nout ruku za jeho zvolení ředitelem ZŠ 
Prokopa Holého. Dozvěděla jsem se 
o čestném a pracovitém člověku, který 
se věnuje žákům i ve svém volném čase. 
Ani z minulého pracoviště jsem nesly-
šela nic špatného. Je dobrý manažer. 
Za svoji krátkodobou závislost na hra-
ní zaplatil a  platí sám. Jak se říká, 
za blbost se platí. To známe všichni.

Napadají mě ta pravdivá Ježíšova 
slova: kdo je bez viny, ať hodí kame-
nem…

Četla jsem petici, která pana Pištoru 
očerňuje. Rada města s touto peticí ne-
souhlasí. Chtěla bych všem sdělit: pan 
Pištora má čistý trestní rejstřík! Kdyby 
nesplnil přísné požadavky na ředitele 
školy, neprošel by již prvním kolem 
konkurzu. Proto odsuzuji, a  věřte, že 
nejsem sama, všechny tyto útoky, ne-
pravdivé výroky, vulgární a  dokonce 
vyhrožující emaily a dopisy, které pan 
Pištora dostává. Nechci moralizovat. 
Jenom chci připomenout: jsme lidé! 
Chovejme se tak!

Alexandra Suková,
členka Rady města za TOP09

Miroslav Kalina běží již popáté přes republiku
LOUNY (mr) – Lounský sporto-

vec Miroslav Kalina vyběhl v sobotu 
21. července z Kyselky, v sobotu chce 
doběhnout do Ostravy. Takto běží již 
popáté, aby pomohl pacientům cho-
mutovské onkologie. V minulých le-
tech se mu právě díky běhu přes ČR 
podařilo vybavit nemocniční pokoje 
televizemi, čekárnu novými židlemi 
a  stolky, vloni šly prostředky na  re-
konstrukci nemocničního sociálního 
zařízení, jejich opravy budou pokra-
čovat i  letos. Miroslav Kalina před 
lety prodělal rakovinu a  i  on sám 
pobýval na  chomutovské onkologii. 
Nemoc se mu podařilo překonat 
a svým během by chtěl také psychic-
ky podpořit jiné pacienty.

Závěr první etapy poznamenal vy-
trvalý déšť.

Do  cíle etapy na  Mírové náměstí 

v Lounech doběhl po 17 hodině, kde 
na něj čekala rodina a přátelé, aby ho 
stylově přivítali. V cíli se osvěžil, ač 
byl promoklý na kost, pivem ze spe-
ciálního půllitru s  logem sdružení.

„I přes déšť se cítím dobře. U Ne-
chranické přehrady nás chytly krou-
py, ale nevzdali jsme to. Ráno vybí-
háme kolem půl osmé,“ prozradil 
po  doběhnutí. Do druhé etapy v 
neděli ráno Kalinu vyprovodil sta-
rosta Radovan Šabata, který s ním 
doběhl do Obory.

Pokud byste i vy sami chtěli tento 
projekt podpořit, můžete zaslat větší 
či menší finanční obnos na účet ob-
čanského sdružení Běh o  život (č. 
účtu: 43-512 629 0237/100), objed-
nat si tričko s logem tohoto sdružení 
nebo přispět nějakým jiným způso-
bem dle vašich možností.

Zubařská pohotovost v Lounech
LOUNY (jt) - Ten, koho někdy 

postihla bolest zubů, ví, jaký pro-
blém je dostat se k zubaři v době, 
kdy jeho lékař již neordinuje a té-
měř se děsí, že tato situace nastane 
o  víkendu nebo o  svátcích. Nej-
bližší dostupnou stomatologickou 
pohotovostí byla ta, kterou provo-
zuje společnost Paracelsius v  Zá-
luží u Litvínova. Další pohotovost 
je v  Ústí nad Labem a  v  Děčíně.

Po  mnohaletém vyjednávání 

a  úsilí se podařilo to, po  čem 
všichni pacienti touží. Stoma-
tologická ambulance bude od  1. 
září také v  Lounech a  to o  ví-
kendech a  svátcích, v  době od  9 
do  12 hodin.

Pohotovost bude mít své místo 
v  ordinaci MUDr.  Zdeňka Skály 
na adrese Rybalkova 1440 v Lou-
nech v  budově nemocnice.

Zubní pohotovost bude fungovat 
bez příspěvku na provoz od města.

Nosková šla za posluchači… Vroutecké Jakubské léto 
rovněž bojovalo s deštěm. Pravidelné přeháňky zaháněly návštěvníky 
do  velkoplošných stanů. Od  dopoledních hodin bylo možné v  koste-
le sv. Jakuba Většího shlédnout fotografie místního fotografa Milo-
slava Bartoše, v  kulturním domě pak soutěžní fotografie týkající se 
Vroutku, kroniku města apod. V  areálu Myslivny už to bylo horší. 
Ještě po poledni se dětičky vyřádily na skákacím hradu, houpačkách, 
kolotočích a  provětraly peněženky rodičů u  medových perníčků, 
cukrkandlů a  jiných potěšení. Ovšem odpoledne udeřil prudký déšť. 
Jedna z  hlavních hvězd Jakubského léta, muzikálová zpěvačka Míša 
Nosková, prokázala sympatie i  duchapřítomnost, když neváhala vzít 
deštník a  jít zazpívat až do  stanu, kde se schovávali prokřehlí divá-
ci. Sobotní počasí bylo k  venkovním radovánkám nemilosrdné. (sih)
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Pocta Karlu Sabelovi… Ve středu 18. července si přítomní 
ve vstupní hale žatecké radnice připomněli na pietním aktu odbojovou 
skupinu Praha-Žatec, jejíž pět členů pod vedením kapitána Karla Sabely 
bylo právě 18. července 1949 ráno na dvoře Pankrácké věznice popra-
veno. Karel Sabela byl velitelem tankové roty v  Žatci a  stal se spolu 
s Miloslavem Jebavým, Josefem Gonicem, Bohuslavem Hubálkem, Vi-
lémem Sokem-Siegerem, jako vysocí důstojníci a bývalí vojáci západní 
armády, obětí komunistického teroru ve smyšleném či vyprovokovaném 
protistátním spiknutí. V něm měli právě tankisté ze Žatce pod velením 
Karla Sabely podpořit povstání proti komunistické vládě v Praze. Kytice 
a věnce k pamětní desce položili a památce popravených se poklonili 
zástupci Armády České republiky, zástupci města v čele se starostkou 
Žatce, Zdeňkou Hamousovou (na snímku), zástupci konfederace po-
litických vězňů a pamětníci. Přítomen byl také syn Karla Sabely. Poté 
se přítomní přesunuli a  památku Karla Sabely si připomněli a  uctili 
také u  domu, kde Sabela žil a  kde byl zatčen, v  Nákladní ulici. (jt)
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Vábení s vyrovnaným rozpočtem
LOUNY (jt) - Letní Lounské vá-

bení se kvapem blíží. Ve  dnech 17 
– 19. srpna se můžeme těšit na sku-
piny: Tleskač, Wohnout, Gipsy.cz, 
Abraxas, na  Alžbětu Kolečkářovou 
a happening začínajících kapel. No-
vou podobu bude mít Oslava řeky 
Ohře v  podání divadla Mazec. Zů-
stávají tradiční závody dračích lodí 

nebo ohňostroj.
Přípravy vrcholí a komise Letního 

Lounského vábení může konsta-
tovat, že rozpočet bude vyrovnaný 
a nebude potřeba dalších prostředků 
z kasy města. „Každá, i malá částka 
od  sponzorů nám moc pomohla,“ 
děkuje všem sponzorům starosta 
města Radovan Šabata.
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Dvojčata a jejich tvůrkyně Kateřina Piňosová.
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 obce našeho okresu po dvaceti letech

n Liběšice
Sličná obec u  Žatce bývala domovem německých pěstitelů chmele. 

V jejím centru nestával pouze poutní kostel svatého Martina, jako je 
tomu nyní, ale také pomník císaři Josefu II. Židovská komunita, která 
zde žila, byla natolik početná, že zde do roku 1938 stávala i synagoga. 
Já znám Liběšice posledních dvacet let. Dojem na mne udělal zejména 
místní duchovní, redemptorista Jaroslav Saller, jenž neúnavně vštěpoval 
víru zejména dětem. Míval na své skvostné barokní faře i ilustrovanou 
romskou bibli, s Ježíškem barvy mléčné čokolády.

Pátek, 20. července, bělostná ob-
laka na  modrém nebi, obilná pole 
zezlátla a  voní. Dostat se do  lid-
natých Liběšic nebylo nikdy tak 
snadné. Autobus ze Žatce i  Loun 
jezdí ve  všední den každou druhou 
hodinu, několik spojů i  o  víkendu. 
Volím ten před osmou.

Věžička liběšického kostela se 
rýsuje již z  dáli, brzy se vylupuje 
i  bílo-oranžová fara. Právě míjí-

me rohový dům paní Vegrichtové, 
z boční strany pod lešením. Zedníci 
firmy Karel Ullmann se činí. Zrovna 
na laně vytahují kolečko až ke střeše. 
Vybíhám z autobusu v marné touze 
levitující kolečko vyfotit, ale zedníci 
jsou rychlejší.

Je ráno, krom zedníků nikde ni-
kdo. Mířím na  hřbitov, kde mám 
známého anděla. Kdosi povalenou 
sochu postavil, hřbitov je uklizený, 
čistý. I zde se o kovové zpeněžitelné 
věci postarali zloději, ale vandalo-
vé tu neřádili. Místo je proto cen-
ným zdrojem historického poučení. 
Na  náhrobcích můžete podnes číst 

jména liběšických sedláků, ve dvou 
případech spatřuji znak svobodných 
zednářů. O  provázanosti českého 
a německého obyvatelstva vypovídá 
hrobka s nápisem Ruhestätte der Fa-
milie Příhoda. Ale vzhůru mezi živé.

V ulici podél potoka vyrostla řada 
pěkných rodinných domů. Na zápra-
ží sedí Anežka Hejlová spolu se starší 
paní s  berlemi. „Přistěhovali jsme 
se před jedenácti lety z  Karlovar-
ska. Starosta je výborný, funguje tu 
fara, je tu klidný pěkný život,“ říká 
paní Hejlová a umravňuje černobílé 
koťátko od  sousedů, aby se vráti-
lo domů. Na  tento popud přichází 
pan Hejl, aby manželce s nezvanými 
hosty pomohl. Když mne vidí, rychle 
se uklidňuje. I on je v Liběšicích na-
nejvýš spokojen. Dneska mají man-
želé vzácnou návštěvu z východních 

Čech a  k  obědu knedlo-vepřo-zelo. 
„A  co dnes budeme dělat? Mladí 
se vypraví někam na výlet a my bu-
deme doma a  budem spolu krásně 
breptat,“ smějí se paní.

Míjím další perfektní domy, vy-
šperkované zahrádky. Při vjezdu 
do  zemědělského areálu je cedule 
se zákazem vstupu. Česačky ani 
stav letošních chmelnic tedy raději 
zkoumat nepůjdu.

Vracím se do  vsi. Na  faře je živo. 
Elektrikáři navlékají chráničky 
na  elektrické vedení, aby řemeslní-
ci mohli bezpečně opravit fasádu. 
„Máte smůlu, otec Vilém je s dětmi 
v Rakousku a vrací se až večer,“ litu-
je pastorační asistent Václav Sojka. 
Svým způsobem je to dobře. Aktivity 
místní fary by totiž vydaly na  celé 
rozšířené číslo. Už jenom cedulky 
na  bráně: Centrum Svaté Rodiny, 
Cicindela, nebo Džbánsko ops. pro-
zrazují, že se na faře stále něco děje.

Obhlížím náves – je tu pomník 
padlým obce Kvasilovo, poutní kos-
tel sv. Martina s  řadou barokních 
soch světců. Nad kostelem pak je 
půvabný rybníček obklopený smu-
tečními vrbami uprostřed s kvetou-
cími lekníny. V zeleni se obratně po-
hybují vodní ptáci, částečně plavou, 
částečně se brodí. Domnívám se, že 
jde o mláďata slípky zelenonohé.

To už potkávám spěchající paní. 
Představuje se jako Irena, pracuje 
v  místním zemědělském družstvu, 
a  na  chvilinku si odskočila s  náku-
pem. Má na  prázdninách vnoučata 
a  nese jim čerstvé pečivo k  snída-
ni. Svůj volyňský původ rozhodně 
nezapře. Již večer navařila dnešní 
oběd – tradiční boršč z  červené 
řepy. Také paní Irena si cení práce 
starosty a  faráře.

Opačným směrem, na  autobus, 
spěchá důchodce Ivan Poláček. 
Místní rodák, strávil zde dětství. Žije 
sice v  Žatci, po  rodičích ale zdědil 
domeček a  byl zkontrolovat stav 
usedlosti. Moc se těší, až v  listopa-
du půjde do  penze také jeho man-
želka, a že se do Liběšic přestěhují. 
Důchod vítá, neboť má více času 
na  svoji celoživotní zálibu v  arche-
ologii. „Nedávno jsme kopali spolu 
s panem doktorem Holodňákem ze 
žateckého muzea v Břežanech. Hod-
ně jsme si slibovali od  posledního 
hrobu, ale snad jediné pozoruhodné 
bylo, že tělo v  hrobě nebylo skrče-
né, ale natažené. Asi nejzajímavější 
z výzkumu byl dětský hrob, v němž 
bylo tělíčko obložené kameny,“ líčí 
pan Poláček.

Na autobusovou zastávku přichá-
zí pamětnice. Jméno sdělit nechce, 
ale na to, že je rodačkou z Líčkova, 
ví o  Liběšicích vše. „Zrovna jedu 
do  Žatce koupit kousek masa. Co 
budu vařit, ještě nevím. Jsem tady 
ráda, lidi příjemní, starosta bezvad-
ný. Líbí se mi, že tu máme pořádek. 
Bydleli jsme nějaký čas v České Lípě 
a  jak rádi jsme se vrátili. Doma je 

doma, a když je člověk v letech, tak 
je doma nejradši.“

Dále se dozvídám, že v obci dobře 
pracují hasiči a mají nové auto a že 

pan Poláček včera v líčkovské oboře 
našel šest červivých hříbků. A  au-
tobus nejede. Buď jel o  něco dříve 
nebo někde bloudí.

Inovaci doznává autobusová če-
kárna, okolo níž se pohybují hned 
čtyři pánové. Miloš Staněk s  klo-
boučkem se fotit odmítá, prý už byl 
v  novinách mockrát. Jen prozradil, 
že k obědu na něj od včerejška čekají 
kolínka s uzeným.

Roman Kalabza je rodák, a ač má 
dneska dovolenou, nedalo mu to 
a  stejně parťákům pomáhá, aspoň 
sundávat ceduli. Také u  Kalabzů 
bude knedlo-vepřo-zelo. „My máme 
jídelníček sestavený dopředu, takže 
podle rozpisu víme přesně, co bude. 
U  vaření se s  manželkou střídáme. 
Když je rajská, děti se brání. Popu-
lární jsou u nás flíčky se šťavnatým 
salámem.“

Jeho syn Roman se v Lounech učí 
zedníkem. „Líbí se mi tady, rád bych 
tu žil. A ze všeho nejradši mám mo-
torky,“ prozrazuje mladík. Zastávku 
právě na  štaflích opravuje i  Josef 
Štaffen s bohatými kudrnatými vlasy 
a světlým knírkem. „K obědu bude, 
co mi maminka navaří. Nevím, mož-

ná bude dieta,“ zubí se pan Štaffen. 
Původní profesí je opravář zeměděl-
ských strojů, nyní pracuje pod obcí. 
„My jsme obecní koně,“ řehtají se 
chlapi a  prozrazují, že v  liběšické 
hospodě čepují Žatec 11 a  desítku 
Gambrinus.

K  obchodu míří mladá mamin-
ka se dvěma dětmi. „Škola i  škol-
ka je v  místě, ale já jsem z  Mostu 
a vesnice mi nesedí. Děti tu nemají 
moc kamarádů,“ říká. Dneska dě-
lala k  obědu zapékanou zeleninu 
s  brambory.

Vypravuji se za  bývalým kolegou 
ze státního statku Libčeves, za  za-
hradníkem Josefem Hlaváčkem. 
Předzahrádka plná květin. Hlaváč-
kovi v Liběšicích bydlí od roku 1984, 
kdy pán nastoupil v žatecké Sempře. 
Vítá mne extrémně dlouhá černá 
hladkosrstá jezevčice Cherry, co se 
do Liběšic se přistěhovala z Benátek 

nad Jizerou. Pana Hlaváčka jsem 
vyrušila při sázení macešek. Jeho 
srdečná paní, ač právě pere a  vaří 
bujón a  knedlíky s  jahodami, nám 
záhy přináší voňavou kávu.

„Na  Libčevesku se nám nelíbilo. 
Jsem kluk z Deštnice, zvyklý na pěk-
né lesy. Manželka je dokonce z  há-
jovny, z Výhledů mezi Třeskonicemi 
a Nečemicemi. V Liběšicích se nám 
žije daleko líp, a do města je odsud 
kousek. Chováme slepičky, perličky, 
kachny normální i  divoké, králíky, 
prasata. A  naší Cherry.“ Vidím ale 
i mladé bažanty – ti budou vysazeni 
do volné přírody.

Zastihla jsem zde také maminku  
paní Hlaváčkové Jiřinu Bechyňskou, 
která žila dlouhá léta v hájovně. Paní 
sice hůře chodí, ale skvěle jí to myslí. 
„Mám vztek, kam jsme to dopraco-
vali. Celý život jsme dřeli jako mez-
ci, a mnozí lidi teď dostávají peníze 
za nic. Štve mne, když lidi naříkají, 
jak se mají špatně. Maminky brečí, 
jak nemají na  pleny. Radím jim, 
natrhej na kusy starý cejchy. Dobře 
sají a dobře se perou, hovínko z nich 

jen sjede! Nebo naříkají, jak nemají 
na  umělou výživu. Proboha, ať ko-
jej!“ – pozastavuje se paní Bechyň-
ská. Dneska dala vařit půlku slepice, 
obere ji a udělá si rizoto.

Pamětnice jde na  nákup, tak ji 
doprovázím. Paní 27 let pracovala 
v lese, sázela a ožínala mladé strom-
ky. Několik let také pracovala v Tu-
chořicích v cihelně. „Jeden čas tam 
pracovalo na  osmdesát lidí. Když 
jsem tam dělala v letech šedesátých, 
měla jsem zaměstnanecké číslo 57.“ 
Paní pracovala jako expedientka. 
Vzpomíná, jak se dělaly plavené 
hlíny na  tašky, a na  extra kvalitní 
cihly na komíny. „Tuchořická cihel-
na byla hlavně o  kvalitě. Původní 
majitel, pan Blaschke vyráběl tašky 
na  export.“ Míjíme komín bývalé 
liběšické pekárny, který je právě 
z  tuchořických cihel.

Před prodejnou vysedává pán 
s  láhví piva a  lamentuje, že nemá 
peníze. Ale to si naběhl. Paní Be-
chyňská se do něj hned neohroženě 
pouští: „Na chleba máte, a dokonce 
i na pivo vám zbývá!“

Běžím ještě chmelnicemi podél 
potoka na  starý židovský hřbitov. 
Je obehnán vysokou opukovou zdí 
a  je úplně zarostlý.

Vracím se na  autobus. Zastávka 
je vybílena, čistotou jen svítí. „Zla-
tý kluci a zlatej starosta. Všechno se 
mi tady líbí, všechno je tu dobrý,“ 
radostně hlaholí Marie Vegrichto-
vá, starší paní s  nákupní taškou. 
Narodila se na Rusi, její tatínek byl 
kubáňský kozák. „Ona je furt takhle 
veselá. No, aby vám nebyla povědo-
má, vždyť léta prodávala v Žatci v la-
hůdkách,“ objasňuje mi pan Staněk.

Příště: Liběšovice
Píše a  fotí Květa Tošnerová

Pod rukama Josefa Štaffena zastávka pořádně prokoukla.

Syn a otec, oba Romanové Kalabzové, oba zedníci.

Ivan Poláček je rodák z Liběšic a miluje archeologii.

Josef Hlaváček se svou paní to od-
sud mají blíž k milovaným lesům.

Jiřina Bechyňská je přesvědčena, že bída vypadá jinak.

Marie Vegrichtová se narodila na 
Rusi. Liběšice si nemůže vynachválit.
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n Objasněné vloupačky
ŽATEC - Policisté objasnili 
dvě vloupačky do  bytů v  Žatci. 
V  obou případech se jednalo 
o  byt ve  Svatováclavské ulici. 
Vloupání se dopustila 20-letá 
žena z  Mostu. Do  bytu vnikla 
nejprve koncem května a  odci-
zila finanční hotovost. Podruhé 
se do  obydlí vrátila o  dva dny 
později, a to už si přisvojila LCD 
televizor, zlaté šperky, notebook 
a další věci. Celková škoda byla 
odhadnuta na 15 800 Kč.
n Vzal autoradio
LOUNY - Zaparkovaný osobní 
automobil zn. Suzuki Wagon 
v  lounské Jeronýmově ulici se 
stal terčem zloděje. Rozbil okno 
u  levých předních dveří řidiče 
a  odcizil autorádio. Poškozený 
škodu vyčíslil na 9 035 Kč.

Jaromíra Střelcová,
Policie ČR Louny

Auto se střetlo 
s rychlíkem

BLATNO (pčr) - U  Blatna 
na  Podbořansku se v  pátek 
20. července před devátou 
hodinou ráno srazilo na želez-
ničním přejezdu osobní auto 
s rychlíkem jedoucím z Mostu 
do Plzně.

Střet si vyžádal jedno těžké 
zranění, na  místě zasahoval 
i záchranářský vrtulník. Příčina 
a okolnosti této dopravní neho-
dy jsou nyní předmětem dalšího 
šetření lounských policistů.

Upřesnění jmen sudiček slunečních hodin

Reakce na  článek Stradonka do-
stala k  narozeninám sluneční 

hodiny (SH 29/2012, které vyšlo 
18. července):

„Ráda bych upřesnila jména sudi-
ček slunečních hodin. Duchovním 
otcem je Milan Dvořák, tam je vše 
správně. Dalšími pak jsou Čestmír 
(Míra) Brabec, místní rodák, který 
vyvrtal všechny díry na kůly a pomá-
hal při osazení desky a Josef Drdlík 
z  Hlinska, který část dětství strávil 
ve  Stradonicích, přivezl desku, jíž 
zaplatil Městys Peruc, a  daroval 
všechny kůly na označení ciferníku. 

Při stavbě rozhledny zdarma zhotovil 
se svým synem šindelovou střechu. 
Karel Punčochář z Ústí nad Labem je 
členem Klubu českých turistů a Klu-
bu přátel rozhleden, spoluautorem 
publikace Historie organizované 
turistiky v  Ústeckém kraji,.. a  také 
naším příznivcem. U  mého jména 
by pak mělo být slůvko „tentokráte“ 
pod vedením Hany Dvořákové. Kaž-
dá dělá, co ji baví, na co stačí a co je 
potřeba. Další akce jsou zase v režii 
někoho jiného.“

Hana Dvořáková,
Stradonice

Postoloprtští se již těší na zářijovou „vodu“

Ani letos jsme neporušili tradi-
ci naší školy – první a  posled-

ní sportovní akcí školního roku je 
vodácký výcvik v  krajině Oty Pavla 
na Berounce. Naše Centrum sportu 
pořádá dvakrát ročně jednodenní 
vodácký výcvik, při kterém si děti 
z postoloprtské školy mohou na Be-
rounce zavolat své vodácké ahóóóój.

Vždy je přibližně polovina „zku-
šených“, zbytek jsou naprostí no-
váčkové. Ti zkušenější, kteří se 
vodáckého kurzu už zúčastnili, se 
výborně zhostili role zadáků. Po prv-
ních lekcích u Skryjského mostu se 
však i  z  většiny začátečníků stanou 
„ostřílení mořští vlci“ a  pak už 
mohou všichni vyrazit na  několika 
kilometrovou plavbu. Cílem bylo 
jako obvykle tábořiště „U  Jezzu“ 
v  Roztokách u  Křivoklátu. Cestou 

jsme samozřejmě nemohli vynechat 
občerstvení ve  známé hospůdce 
U  rozvědčíka (a  hlavně jejich úžas-
né ovocné knedlíky) a  povyprávět 
dětem o přívozu pana Proška.

Někteří samozřejmě i  okusili, jak 
chutná nedobrovolné vykoupání, 
které zajisté ke  kanoistice patří. 
Velký dík patří instruktorům, kteří 
ochotně předávali své zkušenosti 
budoucím vodákům (Ilja Bouček, 
Zdena Kovářová, Monika Schuber-
tová, Veronika Jahnová, Zdeněk 
Kubiska, Jakub Vavrica, Míra Mráz, 
Zdeněk Pištora).

Vydařený zájezd jistě přispěje k zá-
jmu o další vodu, která se uskuteční 
v  září. Již se těšíme na  další nové 
adepty krásného umění s pádlem...

Zdeněk Pištora,
ZŠ Postoloprty

Žáčci Mateřské školy speciální se mohou učit v zahradě

Mateřská škola speciální Louny 
jako každoročně, tak i  letos 

podala projekt na  vyhlášený grant 
Fondu T-Mobile pro okres Louny. 
Za získanou částku vznikla přírodní 
učebna, kterou je školní zahrada.

Máme naučnou stezku – po-
znáváme stromy – smrk, borovi-
ce, modřín, javor, jasan a  jalovec. 
U  ohniště využíváme kládové la-
vičky, v altánu s kreslící tabulí mají 
děti k dispozici dvě dřevěné sestavy 
k  sezení, zasadili jsme smrk, ten 
nám v  zahradě chyběl. Dětmi je 
nejlépe hodnoceno „moře“, které 
tvoří šest dřevěných lodí z  kulati-
ny a  pěkným kormidlem, čtyři obr 
kameny a dvanáct nařezaných kusů 
kmenů, což jsou ostrovy. Zde si 
děti denně hrají a  bohatě rozvíjejí 
svou fantazii. Dále jsme pořídili 
mikroskopy a  lupy, ke  zkoumání 
přírodnin a  živočichů. Z  let pře-
dešlých máme funkční bylinkovou 

zahrádku pana Kneippa, zde se děti 
učí pěstovat byliny a také je konzu-
movat. Letošní projekt byl realizo-
ván za velké podpory dobrovolníků 
z řad rodinných příslušníků našich 
dětí a  našich zaměstnanců. Závěr 
projektu jsme společně se všemi 
zhodnotili na akci v zahradě „ Lou-
čení se školním rokem“. Doufáme, 
že zahrada bude mít pro nás široké 
nabídky a věci nám dlouho vydr-
ží. Během prázdnin nás čeká ještě 
několik úprav v  zahradě – oprava 
a  zasíťování pískovišť, oprava teras 
a  instalování několika laviček.

Zdeňka Neudertová,
ředitelka MŠ speciální Louny

Škola děkuje poskytovateli T-Mo-
bile Louny za  grant a  Ústecké ko-
munitní nadaci Ústí nad Labem 
za  spolupráci. Všem, kteří se na  re-
alizaci projektu Učíme se v  zahradě 
podíleli, patří velký dík,“ dodává paní 
ředitelka.

Slavětínské hasičky vybojovaly 
zlato, hasiči Lubence mají bronz
MEZIBOŘÍ - V sobotu 14. července se na sportovním areálu v Meziboří 
konala krajská soutěž v požárním sportu Ústeckého kraje. Soutěže se 
zúčastnilo 6 družstev mužů a 4 družstva žen.

Soutěžící závodili ve třech disciplí-
nách požárního sportu - v požárním 
útoku, štafetě 4 x 100 m překážek 
a  běh 100 m s  překážkami – závod 
jednotlivců.

Náš okres reprezentovalo družstvo 
mužů z  Lubence a  družstvo žen ze 
Slavětína. Velký úspěch se povedl 
ženám ze Slavětína, které si vybojo-
valy nádherné první místo - zlatou 
medaili a postup na mistrovství ČR. 
Nezbývá nic jiného, než jim držet 
pěsti a přát, aby jim vydržela forma 
a  nutná dávka štěstí. Pochopitelně 
nemůžeme opomenout i  velkého 
úspěchu lubeneckých mužů. Ti do-
sáhli v  náročné soutěži na  krásné 
třetí místo a  bronz. Oběma druž-

stvům patří poděkování za vzornou 
reprezentaci našeho okresu.

Výsledky:
Kategorie muži: 1. SDH Lhenice 

(TP), 2. Nové Dvory (LT), 3. místo 
Lubenec (LN).

Jednotlivci: 1. D. Somol (Lhenice), 
2. V. Šeiner (Lubenec), 3. P. Novák 
(Lhenice).

Kategorie ženy: 1. Slavětín (LN), 
2. Hrobce (LT), 3. Mojžíř (ÚL).

Jednotlivci: 1. K. Čulíková (Hrob-
ce), 2. M. Zedníková (Slavětín), 3. 
T. Mysíková (Hrobce).

Všechna družstva předvedla pěkné 
sportovní výkony, bylo na co koukat!

Miloslav Hofmann,
OSH Louny

Hasiči měřili síly ve Slavětíně
SLAVĚTÍN - V sobotu 21. července se hasiči utkali v disciplínách po-
žárního sportu na 12. ročníku Memoriálu Stanislava Kučery.

Ráno od devíti hodin soutěžili mla-
dí hasiči z  Obory, Lenešic, Veltěž, 
Kryr, Radonic a domácího Slavětína. 
Utkali se ve štafetě požárních dvojic 
a útoku. Nejlepší výsledky měly děti 
z  Obory, druhé byly Lenešice, třetí 
Kryry, čtvrté Veltěže, páté Radonice 
a šestý Slavětín.

Děti dostaly za odměnu sladkosti, 
diplomy a  první tři družstva ještě 
medaile a  od  starosty Městyse Sla-
větín Jaroslava Jandla malou finanč-
ní odměnu. Poté se děti v dobré ná-
ladě a po pěkně prožitém sobotním 
dopoledni rozjely do svých domovů.

Odpoledne od 13 hodin nastoupili 
dospělí. Za  ženy soutěžila družstva 
z Touchovic a domácí děvčata, dále 
muži z Radonic, Chraberců, Toucho-
vic a Slavětína. Soutěžilo se ve dvou 
útocích. První byl klasický dle pravi-
del požárního sportu a druhý na tři 
útočné proudy. První místo obsadili 
muži z Touchovic, druhé Chraberce, 
třetí Slavětín.

I  přes dešťovou přeháňku, sou-
těž dopadla dobře a všichni se sešli 
na vyhodnocení. Pořadatelé předali 
všem zúčastněným družstvům diplo-
my a prvním třem poháry. Zároveň 

starosta městyse Slavětín předal 
prvním třem malou finanční odmě-
nu a touchovickým hasičům putovní 
pohár starosty městyse Slavětína.

Poděkování zaslouží všichni soutě-
žící, dále pak slavětínští hasiči, kteří 
akci zabezpečili, fotbalový klub Sla-
větín za  propůjčení hřiště, Krajský 
úřad Ústeckého kraje za spolufinan-
cování a Městys Slavětín, zastoupe-
ný starostou J. Jandlem, za podporu 
a finanční odměny soutěžícím. Už se 
těšíme na  příští ročník a  doufáme, 
že bude lepší počasí a  větší účast 
soutěžících i diváků.

Pavel Suchý,
starosta hasičů Slavětín

Vítězné družstvo žen ze Slavětína.
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Neohrožení Žabáci Slavětín skončili sice poslední, ale určitě byli nejmladší.
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Bohuslav Kimlička a jeho věrný přítel Drak.

Bohuslav Kimlička, velitel letky B 313. stíhací perutě.

Představujeme osudy příslušníků RAF z našeho regionu 6.
Bohuslav Kimlička S/Ldr, 82553 + 31.5. 1991 štkpt (plk)

Štábní kapitán letectva Bohuslav Kimlička se narodil 19. září 1915 
v  Lounech, v  ulici Jablonského 530. Tatínek, Rudolf Kimlička, byl 

kotlářem u CK státních drah. Maminka Marie se za svobodna jmeno-
vala Johnová.

Po absolvování vojenské akademie 
byl Bohuslav přidělen k  letectvu, 
ke 33. letce 2. leteckého pluku v Olo-
mouci. Po okupaci opustil republiku 
jako jeden z prvních. Společně s po-
ručíky Bedřichem Dvořákem, Fran-
tiškem Fajtlem, Rudolfem Fialou 
a  Otakarem Korcem přešel u  Velké 
Polomi 16. června 1939 do Polska.

Patřil k  těm československým 
stíhačům, kteří proti německé 
invazi bránili Francii v červnu 
1940 u cvičné 3. letky 2. letec-
ké školy, tedy 2e Groupe de 
Aerien d´Instruction CIC 
v  Chartres. Létal od  10. 
září 1939 např. na  ame-
rickém stíhacím Curtissu 
H-75A-1. K  bojovému 
létání na  francouzském 
nebi se ale po  ukončení 
výcviku dostal u  malé letky Pat-
rouille DAT v Chartres až ve dnech 
20. - 27. května 1940. Zde létal 
na  stíhacích letounech Morane 
Saulnier MS-406C.I a Marcel Bloch 
MB-151 C.I. U velké stíhací jednotky 
Groupe de Chasse (GC) II/10 létal 
od  27. května do  6. června na  stí-
hačkách Marcel Bloch MB-152C:I. 
Od 6. do 20. června pak létal u další 
perutě, GC I/6 na  Moranech MS-
-406C.I a MS-410C.I.

Po  kapitulaci Francie prošel kli-
katou a  strastiplnou cestou. V  jižní 
Francii se po  dramatických udá-
lostech nalodil a  odplul do  alžír-
ského Oranu. Odtud jel vlakem 
do  Casablanky a  pak uhelnou lodí 
do Gibraltaru. Do Liverpoolu připlul 
v  polovině července 1940. V  srpnu 
nastoupil k  310. Čs. stíhací peruti 
a  bitvy o  Británii se tak nezúčast-
nil. Operačně začal létat v  letce 
A  od  listopadu 1940. O  necelý rok 
později mu byla udělena první me-
daile za chrabrost. Dne 1. října 1942 
byl přeložen k 313. peruti, jako ve-
litel letky B. V  lednu 1943 odešel 
na  odpočinek, ze kterého se vrátil 
v  červnu ke  310. peruti a  v  září se 
stal velitelem její letky B, které velel 
až do  listopadu. Od  ledna 1444 byl 
přidělen k inspektoriátu čs. letectva 
do  osobního oddělení, jako štábní 
důstojník. 

V  srpnu 1945 se vrátil do  Česko-
slovenska, kde působil u  letectva 
v různých funkcích. Po únoru 1948 
odešel zpět do Anglie. Skoro nezni-
čitelný, ale dnes téměř neznámý čes-
koslovenský válečný pilot Bohuslav 
Kimlička, držitel Československého 
válečného kříže, československé 
Medaile za  odvahu, britských vy-

znamenání 1939/45 Star, Air-
crew Europe Star, War Medal 
a francouzského Croix de Gue-

rre s  palmovými ratolestmi, 
po  válce žil se svojí anglic-
kou ženou na  jihu Anglie. 
Byl obchodníkem a zemřel 
7. června 1991 v  Bem-

bridge v  hrabství Kent.
Ačkoli mu neuvěřitel-

ně přálo štěstí a  i  přes 
těžkou nehodu při přistá-

vání z  bojového letu válku přežil, 
nedosáhl ani u  francouzského ani 
u  britského letectva žádného se-
střelu a mezi československé stíhací 
piloty-esa nepatří. To ovšem nezna-
mená, že jeho účast. např. na  úto-
cích stíhačů RAF na území Evropy, 
okupované nepřítelem, nebyla dra-
matická: „Přistával jsem za  S/Ldr 
Weberem na  letišti Perranporth. 
Slunce už bylo dost nízko a přesně 
proti ranveji, na  kterou se sedalo. 
Byl jsem tak oslněn, že jsem ztratil 
z očí velitelův letoun, a tak jsem dal 
znovu plyn a  šel jsem na  přistání. 
Rozhodl jsem se přistát na  druhou 
ranvej, abych to neměl vyslove-
ně proti sluníčku. Mezitím už ale 
Franta přistával a roloval po dráze, 
na kterou jsem sedal. Dopředu není 
ze Spita nic vidět a  tak se to stalo. 
Franta mě spatřil v  poslední chvíli 
a  srážka byla nevyhnutelná. Vrazil 
jsem svým levým křídlem do  jeho 
levého křídla (těsně u trupu) a v  tu 
ránu byly oba aeroplány zrušeny,“ 
popisuje Kimlička ve  svém deníku 
velmi těžkou havárii, při níž měl 
neuvěřitelné štěstí. Zatímco z obou 
stíhacích Spitfirů MK.VB, Webero-
va s  vojenským evidenčním číslem 
AD378 a písmenným kódem NN-L 
a  Kimličkova s  evidenčním číslem 
AD574 a  kódem NN-E ze stavu 
310.(československé) stíhací perutě 

zbyla 11. ledna 1942 jen neurčitá 
změť plechů a  trubek a  jejich zbyt-
ky byly poté odepsány z jejího stavu 
a  František Weber byl s  prasklou 
lebkou a  zraněnou nohou odvezen 
do  nemocnice, Bohuslav Kimlička 
skončil na  místní ošetřovně s  pou-
hým škrábancem na hlavě! 

Ostatně neskutečné štěstí jej ne-
opustilo ani při bojovém letu 31. 
července 1942. Už pět kilometrů 
od  pobřeží nad La Manchem mu 
začal v  nízké letové výšce vysa-
zovat motor jeho Spitfiru Mk VB 
s  evidenčním číslem EP355 ze sta-
vu 310 stíhací perutě. Při pokusu 
o  návrat k  anglickému pobřeží sice 
ještě dokázal svůj „Spit“ otočit zpět 
k pobřeží, ale rychle klesající takřka 
bezmotorový stroj se téměř vzápětí 
přerazil a  rozpadl na  dvě poloviny 
po  nárazu do  útesu nedaleko Brix-
hamu a celá záď trupu za kokpitem 
se odlomila a zřítila se do bouřlivé-
ho La Manche. Ze zdemolovaného 
zbytku přední části trupu stroje se 
ale F/Lt Kimlička vyprostil s pouhý-
mi několika oděrkami!! 

„Jak jsem byl vyděšený, to snad 
ani psát nebudu. Napřed jsem chtěl 
sedat na  vodu, pak jsem si to roz-
myslel, vytáhl jsem mašinku, chtěl 
jsem vyskočit a pak jsem se koneč-
ně rozhodl přistát na ten cliff, útes. 
Dotáhl jsem to tam jen tak tak letě 
80mílovou rychlostí. Roztřísklo se 
to na samém začátku toho cliffu, ale 
mě se nestalo vůbec nic…,“ dodává 
k  tomu ve svém deníku. 

Štěstí provázelo Bohuslava Kim-
ličku až do  posledních válečných 
dnů. Dokázal bez škrábnutí přežít 
i tvrdé střetnutí se stíhači Luftwaffe 
23. června 1942, při němž zahynul 
velitel československého stíhacího 
křídla. Wingu, W/Cdr Alois Vašátko.

Sestřelit nepřítele se mu ale během 
služby u RAF nepodařilo, i když 27. 
března 1941 se o něj sestřel němec-
kého stroje lehce „otřel“: „…rádio mi 
nešlo, ale bylo mi divné, že Venca 
Fofr, tedy Squadron Leader Jerrard 
Jefferies- Latimer létá sem a  tam. 
Při náhodném pohledu vzhůru jsem 
spatřil jednu solidní osmaosmdesát-
ku (německý bombardér Junkers 
88). Chudinka se asi chystala bom-
bardovat konvoj. Jak nás spatřila, 
šup do mraku. Němci jsou houskové 
normálně, ale tohle byl speciální hr-
dina. Shodil ty pumy z  toho mraku 
pod nás asi 10 kilometrů od  výše 
řečeného konvoje. Není to nudný 
pohled na  ty výbuchy pum ve vodě. 
Vystříkne to vysoko, z celé řady pum 
(pumy byly čtyři), se udělá duha, 
mezi níž vyšlehnou plameny. Kdyby 
se nejednalo o bombardování, tak by 
se dalo mluvit i o kráse. Po odhození 
pum nastala honička mezi mraky, 
při které pan Ju 88 dostal nějakou 
kuličku jak od  ´Vency Fofra´, tak 
i  ode mne, a  hnal se do  té nejtlust-
ší vrstvy mraků. Kouř z  motorů byl 
pravděpodobně způsoben prudkým 
přidáním plynu. Poté už ho hlásná 
služba nezachytila, my jsem museli 
domů vzhledem k nedostatku benzí-
nu, bylo to asi 80 kilometrů v moři, 
a tak se neví. Bude zřejmě uznán jako 
pravděpodobně poškozený. Minul 
jsem ho, smrada,“ napsal si do svého 
osobního deníku i  logbooku.

Nemalou část války jej u zmíněné 
310. peruti od  března 1941 prová-
zel jeho věrný druh, německý ovčák 
Drak, který mu mnohokrát v  tla-
mě odnášel či přinášel jeho pilotní 
kuklu, ale také mu díky své čilosti 
způsobil nejeden problém: „Drak je 
skutečně dravý. Je to pes velmi čilý 
a  neméně nákladný. Skočil z  okna 
prvního poschodí. Stálo mě to šest 
šilinků do  knihy pokut a  strach, 

nezchromne-li, poněvadž to trvá 
už deset dní a  Dráček stále kulhá. 
Pětadvacet párků v celkové hodnotě 
takřka jedné libry pro něho také nic 
neznamená. Dráčkovým zásahem 
dosáhl můj bankovní účet úrovně 
celkové situace Itálie v  přítomné 
době,“ píše ve svém deníku.

Zajímavá je otázka, na  jakých 
letounech Bohuslav Kimlička svoji 
neuvěřitelnou válečnou kariéru vý-
hradně v řadách 310. stíhací peruti 
vlastně odlétal. Jisté je, že na něko-
lika (dokonce barevných) fotogra-
fiích je v  říjnu 1942 zachycen před 
operačním letem v  kabině Spitfiru 
MK.VB s  vojenským evidenčním 
číslem EP464 a  písmenným mar-
kingem opět NN-E, na němž s vel-
kou pravděpodobnosti mohl odlétat 
desítky operačních hodin. První, 
v  závěru zmíněný, dosud neznámý 
operační let, ale zcela jistě absol-
voval na Hawkeru Hurricane MK.I. 
Zajímavé ovšem je, že podle letecké-
ho historika Jiřího Rajlicha byl Bo-
huslav Kimlička uznán po  výcviku 
u cvičné letky, tzv. Training Flightu 
310. perutě jako operační pilot až 
od 30. října 1940. 

Podle toho se předpokládalo, že 
se Kimlička nestihl zapojit do  Bi-
tvy o  Británii. Před několika týdny 
však vyplul z  temnoty deník tohoto 
lounského rodáka, který přináší sen-
zační zjištění.

Redakce Flymagu se nedávno 
jako první dozvěděla velmi exklu-
zivní zprávu, kterou také jako první 
zveřejnila: Skutečný počet českoslo-
venských pilotů, kteří uskutečnili bě-
hem slavné letecké Bitvy o Británii, 
která se odehrála 10. července - 31. 
října 1940, alespoň jeden operač-
ní let proti Luftwaffe, není dosud 
v  pramenech uváděných 88 pilotů, 
ale 89! Oním osmdesátým devátým 
československým „Few“, jak bylo 
a je nazýváno pouhých 2 946 pilotů 
všech národností, kteří byli operačně 
nasazeni v Bitvě o Británii, je velmi 
nenápadný československý stíhač 
a  rodák z  Loun F/O /Flying Offi-
cer, nadporučík Bohuslav Kimlička. 
Anglický deník Telegraph zveřejnil 
26. května letošního roku, že  te-
prve nedávno příbuzní při vyklízení 
bytu jeho bývalé manželky nalezli 
Kimličkův operační deník, potvrze-

ný tehdejším velitelem perutě W/C 
Alexandrem Hessem, v němž je uve-
deno, že 16. října 1940, tedy ještě 
před ukončením Bitvy o  Británii, 
byl Kimlička, který se svým stíhacím 
letounem Hawker Hurricane Mk.I 
ze stavu cvičné letky 310. perutě 
RAF nacházel na cvičném letu, řídí-
cím centrem požádán, aby zaútočil 
na  formaci nepřátelských letounů. 
Tím se logicky stal OSMDESÁTÝM 
DEVÁTÝM československým pilo-
tem, který se aktivně zapojil do  Bi-
tvy o Británii. Velmi zajímavé je, že 
v  Kimličkově nedávno nalezeném 
letovém deníku jsou do konce Bitvy 
o Británii uvedeny ještě další tři ope-
rační lety proti Luftwaffe. Má tedy 
plné právo být zařazen do prestižní-
ho seznamu zmíněných 2946 pilotů, 
mezi nimi 574 zahraničních, vedené-
ho britských ministerstvem obrany. 
Jeho příbuzní již ministerstvo o jeho 
zařazení do  prestižního seznamu 
„Few“ také požádali. I on, respektive 
jeho příbuzní, tak budou moci hrdě 
uchovávat památku na  svého otce, 
kterou mají právo nosit právě jen 
„Few“ - stuhu s  nápisem Battle of 
Britain Clasp k  medaili 1939/1945 
Star, která již byla Kimličkovi za jeho 
velkou službu Royal Air Force udě-
lena ve válečných letech. 

„Jak vyplývá ze zápisu v jeho log-
booku,  svým způsobem se zúčastnil 
Bitvy o Británii, byť jeho účast v ní 
nelze označit za  oficiální. Ve  světle 
údajů v jeho logbooku lze považovat 
za téměř jisté, že může být minister-
stvem obrany dopsán do prestižního 
seznamu  „The Few“. Po tak dlouhé 
době ovšem půjde o velmi neobvyk-
lou událost.  Myslím ale, že seznam 
„The Few“ , tzv. Battle of Britain 
Aircrew Roll velmi ostražité mini-
sterstvo rozšíří,“ dodává k  tomu 
anglický letecký historik, věnující 
se průběhu Bitvy o  Británii Andy 
Saunders.

Připravuje Jaroslav Tošner
Za pomoci Leteckého archivu v Mostě 
a Leteckého magazínu Flymag.cz.

Za  spolupráci děkujeme Jaroslavu 
Ranklovi, modeláři Louny.

Máte-li další zajímavé informace 
o příslušnících RAF našeho regionu, 
dejte nám vědět. 

Příště: Jaroslav Skutil a  Zdeněk 
Munzar



n Dne 30. července si připome-
neme nedožité se-
dmdesáté naroze-
niny paní Zdenky 
Václavkové, roze-
né Vochomůrko-
vé, rodačky z  Ji-
mlína. Kdo jste ji 

znali a měli rádi, vzpomeňte s námi. 
Přátelé.
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Blahopřání
  Sbor dobrovolných hasičů 

Vroutek by chtěl 
touto cestou popřát 
své dlouholeté člen-
ce Juditě Hessové 
k jejímu významné-
mu životnímu jubi-
leu. Hasiči paní He-

ssové děkují za  její obětavou práci, 
kterou pro ně po  celá léta obětavě 
vykonává, a  do  dalších let jí přejí 
mnoho zdraví a spokojenosti v osob-
ním životě.
Vzpomínka
n Dne 20. července uplynulo již 

10 let, co od  nás 
navždy odešel pan 
Oldřich Stehlík 
z Loun. Stále vzpo-
mínají manželka 
a dcery s rodinami.

n Dne 22. července jsme vzpo-
mněli nedožité 85. 
narozeniny naší 
m a m i n k y,  p a n í 
Aleny Jirouškové 
ze Slavětína. Stále 
vzpomínají manžel, 
dcera Hana s man-

želem Josefem, syn a vnučka Hanka 
s  rodinou.
n Na  pátek 27. července připadá 

smutné výročí, kdy 
před dvaceti lety, 
bez jediného slůvka 
rozloučení, všechny 
své nejbližší i  zná-
mé nečekaně a  na-
vždy opustila paní 

Helena Blechová ze Žatce. Všem, 
kteří jste ji měli rádi a  v  těchto 
dnech tichou vzpomínkou uctíte její 
památku, děkují manžel a  bratr se 
svojí rodinou.
n  V  neznámý svět odešel jsi 

spát, zaplakal kaž-
dý, kdo měl Tě rád. 
Roky plynou, jak ti-
ché řeky proud, jen 
bolest trvá a  nedá 
spát. Dne 27. čer-
vence vzpomeneme 

15. výročí úmrtí našeho milovaného 
manžela, tatínka, dědečka, pradě-
dečka a  tchána, pana Václava Ko-
houtka z Mradic. Nikdy nezapome-
ne manželka, syn Václav s  rodinou 
a dcera Zdeňka s  rodinou.
n Těžko se s Tebou loučilo, těžko 

je bez Tebe žít. Lás-
ka však smrtí ne-
končí, v srdci Tě na-
vždy budeme mít. 
Dne 29. července 
vzpomeneme de-
váté smutné výročí, 

kdy nás náhle bez slůvka rozloučení 
opustil v  nedožitých 45 letech pan 
Antonín Blumel z  Chomutova. 
S  úctou a  láskou stále vzpomínají 
manželka Daniela a synové Antonín 
a  František. Kdož jste ho znali, vě-
nujte mu s námi tichou vzpomínku.
n Největší láska na  světě umírá, 

když oko matčino 
navždy se zavírá... 
Dne 29. červen-
ce tomu budou tři 
roky, co nás navždy 
opustila naše milá 
maminka, babička 

a  prababička, paní Erika Vildom-
cová z  Chožova. Děkujeme všem, 
kteří vzpomenou s  námi. Dcery 
Eva a Monika s  rodinami a syn Jiří 
s  rodinou.

Oznámení do  Společenské kroniky přijímáme nejpozději do  pondělí do  10 hodin, než mají být zveřejněna. Pí-
semně: Redakce Svobodného hlasu, Česká 177, 440 01 Louny (oznámení objednána písemně budou zveřejněna až 
po  zaplacení složenky). Telefonicky 415  652  204 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).

české noviny z České ulice

 pozvánka do kina
n KINO SVĚT LOUNY

25.7. The AmAzINg SpIder-mAN, 3d 
(akční, USA) v 17:30

25.7. dO ŘímA S LáSKOU (komed., USA, 
Itá., Špa.) ve 20:00

26.-29.7. dOBA LedOVá 4: zemĚ V pOhYBU, 
3d (anim., USA) v 15:00

26.-27.7. TemNý rYTíŘ pOVSTAL (akční, 
USA, VB) v 17:30 a 20:00

27.-28.7. ABrAhAm LINcOLN: LOVec Upí-
rů, 3d (akční, USA) ve 22:00

28.-29.7. mAdAgAScAr 3, 3d (anim., USA) 
v 10:00

30.-31.7. The AmAzINg SpIder-mAN, 3d 
(akční, USA) v 17:30

30.-31.7. TemNý rYTíŘ pOVSTAL (akční, 
USA, VB) ve 20:00

n KINO pOdBOŘANY
25.7. SNĚhUrKA A LOVec (dobr., USA) 

v 19:30
31.7. LíBáš jAKO ĎáBeL (komed., ČR) 

v 19:30
n LeTNí KINO ŽATec

26.7. The AmAzINg SpIder-mAN (akční, 
USA) ve 21:30

27.7. TemNý rYTíŘ pOVSTAL (akční, 
USA, VB) ve 21:30

28.7. OKreSNí pŘeBOr: Poslední zápas 
Pepíka Hnátka ve 21:30

29.7. TemNý rYTíŘ pOVSTAL (akční, 
USA, VB) ve 21:30

n KINO dOmOUšIce
27.7. TAdY hLídám já (komed., ČR) 19:00
n KINO perUc

28.7. mOje KráSNá UČITeLKA (komed., 
USA) v 17:30

n LeTNI KINO KrYrY
31.7. Prci, prci, prcičky: Školní sraz (komed., 

USA) ve 21:30

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

zajišťuje opravy • montáž 
• cejchování vah • závaží

Tel.: 604 325 761

ČALOUNICTVÍ
Jiřina a Jiří Koudelovi

Nová Ves u Loun 24
Veškerá výroba čalouněného 

nábytku na zakázku
Oprava čalouněného nábytku

Zakázky lze objednat v Truhlářství 
Jiří Laube, Jílat s.r.o. Černčice.

Tel.: 774 400 601, 603 515 266

ZemNÍ práCe s mINIbAgrem
hmotnost stroje 1,5t, šířka 1m
základy, přípojky, bazény, výkopy pařezů…
možnost kopání podél zdí,

hloubka max.2,5m
Tel.: 777 202 788

NABízím:
 zpracování daňové 

evidence, podvojného 
účetnictví, mezd a daní

 praní a žehlení prádla
 úklidové služby 

kanceláří a domácností 
(seriózní jednání)

Kontakt: Dostálová Marie
tel.: 732 366 567

-20�
V ČerVeNCI ???
ANO! AKCe pOKrAČUJe

sLeVA 20% NA serVIs KLImATIZACe
Autoservis Kočina postoloprtská 2968
tel.: 415 656 116 www.autodilykocina.cz

NOVÝ INTERNETOVÝ OBCHOD !!!
Nabídka  - kusový nábytek
                 - kancelářský nábytek
                 - elektrospotřebiče
                 - židle
                 - postelové rošty,matrace
                 - a další

        vše na         www.nabytek-malik.cz
                         
  tel. 415696753                                     info@nabytek-malik.cz

    

Obecní úřad Břvany
nabízí k pronájmu 

Kulturní dům – 
sál, pohostinství 

a vývařovna, možnost 
pronájmu ihned.

Bližší informace 
na telefonním čísle: 

415 782 109, 602 493 246

Společnost Seko Aerospace, a.s. je úspěšnou českou firmou, působící na 
mezinárodním poli. Vyrábíme díly pro letecké motory a parní turbíny. Máme 
stoupající trend objemu výroby, tržeb, investic a máme jasnou vizi a strategii.
Seko Aerospace, a. s. obsazuje následující pozice:

referent/ka logistiky
požadujeme:
● Vzdělání – Střední odborné s maturitou (administrativní, ekonomické nebo 

technické zaměření)
● Znalost NJ slovem i písmem – pokročilá úroveň
● Logické myšlení
● Komunikační schopnosti, příjemné vystupování
● Práce s počítačem - MS Office na uživatelské úrovni
● Samostatnost, spolehlivost, inovativní přístup
● Schopnost učit se novým věcem

Operátor - 5-osá vertikální frézka
požadujeme:
● SŠ vzdělání technického směru - SPŠ, nebo vyučen v oboru obráběč kovů 

- frézař
● Znalost výkresové dokumentace
● Samostatnost, spolehlivost
● Schopnost učit se novým věcem
● Praxe v oboru výhodou

Operátor - Horizontální frézka
požadujeme:
● SŠ vzdělání technického směru - SPŠ, nebo vyučen v oboru obráběč kovů 

- frézař
● Znalost výkresové dokumentace
● Samostatnost, spolehlivost
● Schopnost učit se novým věcem
● Praxe v oboru výhodou

Operátor – elektroerozivní obrábění - Hloubička
požadujeme:
● SŠ vzdělání technického směru - SPŠ, nebo vyučen v oboru obráběč kovů 

- frézař
● Znalost výkresové dokumentace
● Samostatnost, spolehlivost
● Schopnost učit se novým věcem
● Praxe v oboru výhodou

programátor soustružení - frézování
požadujeme:
● SŠ vzdělání technického směru
● Výborná znalost čtení výkresové dokumentace, použití nástrojů
● Samostatnost, spolehlivost,
● Znalost programování v 3D CAD/CAM
● Praxe v oboru podmínkou

Nabízíme:
● Práci ve stabilní a perspektivní společnosti
● Motivující finanční ohodnocení
● Přístup k moderním technologiím
● Jazykové a odborné vzdělávání
● Další zaměstnanecké výhody a bonusy
● Práci v dynamickém kolektivu

Své životopisy posílejte na: jan.slajcher@sekogroup.com 
Mgr. Jan Šlajcher, personální manažer

Husův sbor peruc nabízí od 2. 7. do 31. 12. charitativní 
výpomoc starým a nemohoucím občanům na perucku.

Služba může zahrnovat:
n Pomoc s nákupem potravin a osobních potřeb
n Pomoc s úklidem v domácnosti
n Pomoc při zvládání péče o vlastní osobu
n Pomoc při obstarávání osobních záležitostí
n Doprovod na procházku, k lékaři, na bohoslužby, apod.
n Pohovor v případě osamělosti

VŠE ZDARMA.
Zájemci se mohou na nás obracet buď osobně 

po bohoslužbách vždy v neděli od 15. hodin, emailem 
peruc.ccsh@seznam.cz nebo telefonicky na číslech: 

608 263 437, 608 912 191.
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 řádková inzerce

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

Zaměstnání, služby

n Salon GRÁCIE hledá ka-
deřnici. Tel.: 604  172  648.

n  8 GB flash disk ZDAR-
MA ke  každému nákupu nad 
500 Kč! - www.pcport.cz

n  Nově otevřená pedikúra, 
manikúra, nehtová modeláž 
OAZA, Louny u  kotelny. Tel.: 
739  933  800.

n Výklad z  karet. Louny. Tel.: 
774  030  593.

n  Stěhování Louny. Tel.: 
606  911  785.

n Instalatérství - Topenář-
ství. Tel.: 731  736  800.

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

n  Provedu veškeré zednic-
ké a  obkladačské práce. Tel.: 
607  232  409.

n Dorty pečené s  láskou. Udě-
lejte  radost  něčím neobyčej-
ným. Fantazii se meze nekla-
dou… www.domacidorty.com. Tel.: 
724  509  383.

n  Stěhování Bodnár. Tel.: 
776  111  947.

Domy, usedlosti
n Prodám rodinný dům v  Úlo-

vicích, vhodný jako chalupa. Cena 
450  000 Kč. Tel.: 608  614  664.

n Prodám dům ve  Vidhosti-
cích. Dům lze využít k bydlení, 
po  malé přestavbě také jako 
hostinec. Po rekonstrukci vhod-
ný k  bydlení, nebo k  rekreaci. 
Tel.: 734  796  303.

n Prodám částečně zrekon-
struovaný dům v  Novém Sed-
le u  Žatce. Vzdálenost 5 km 
od Nechranické přehrady. Tel.: 
734  796  303.

n Prodám RD v Oboře u Loun, 
60 m2, dvorek, plastová okna, 

plynový kotel, krb, internet. Cena 
1  200  000 Kč, při rychlém jed-
nání sleva. Tel.: 415  656  780, 
774  104  423.

n Prodám dvougenerační RD 
5+2 (142 m2), pozemek 353 m 
2, Tvršice okr. Louny. Tel.: 
734  796  304.

n Prodám menší rodinný domek. 
Cena dohodou. Tel.: 776 701 822.
Byty
n Prodám byt 2+kk v  osobním 

vlastnictví s  příslušenstvím (ko-
mora a sklep) na sídlišti Nad tratí 
v Lounech, 1. patro. Velikost bytu 
41,5 m2, volný, ihned k nastěhová-
ní. Plastová okna, dům zateplen. 
Tel.: 604  530  022.

n Prodám byt 2+1 (54 m2), 
OV v obci Vroutek. Byt v příze-
mí zděného domu. Plovoucí po-
dlaha, kuchyňská linka s  myč-
kou. Tel. 734  796  302.

n  Prodám částečně zre-
konstruovaný byt 2+1 s  lodžií 
v  osobním vlastnictví na  Síd-
lišti Míru v  Podbořanech. Tel.: 
734  796  303.

n Prodám velmi dobře udržo-
vaný družstevní byt 3+1 v Žatci. 
Tel.: 734  796  303.

n Prodám byt 2+1 v  Lounech, 
v  OV. Cena 660  000 Kč. Tel.: 
773  555  595.
n Prodám byt 2+kk, rychlé jed-

nání - osobní, ne realitka. Tel.: 
606  809  879.
n  Prodám byt 1+1 v  Lou-

nech. Cena 500  000 Kč. Tel.: 
775  906  366.
n Vyměním družstevní byt 2+1 

s  lodžií v  Teplicích za  byt 1+1, 
nebo 2+1 v  Lounech. Případně 
prodám. Tel.: 608  868  575.

n Pronajmu byt 2+1 v Lounech, 
klidná čtvrť, nově po  rekonstruk-
ci, vlastní zahrádka, topení plyn, 
vlastní měřiče energií. Hezké by-
dlení, ihned volný. Nájem + SIPO 
8  000 Kč. Tel.: 739  462  007.
n  Pronajmu byt 2+kk, 50 m2 

po  rekonstrukci v  Lounech. Nová 
kuchyň, koupelna, WC, plastová 
okna, podlahy. Zateplený dům, 
internet, vlastní topení a  ohřev 
vody. Nájemné 4  500 Kč + zálohy 
na  služby. Tel.: 720  733  369.

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

Garáže
n  Pronajmu garáž na  sídliš-

ti pod Kauflandem v  LN. Tel.: 
605  304  603.
Zahrady, pozemky, chaty
n  P r o d á m  p o z e m e k  p r o 

s t a v b u  R D  v   L o u n e c h .  T e l . : 
777  880  048.

n Prodám rovinatý pozemek 
15 559 m2 s vlastní příjezdovou 
cestou - obec Domoušice. Tel.: 
734  796  303.

n  Prodáme stavební po-
zemky v  obci Peruc. IS: voda, 
plyn, kanalizace, el. u  každé-
ho pozemku. Dohoda jistá. 
Tel.:  607  123  668. E-mail: 
hossinger@seznam.cz.

n  K o u p í m  o r n o u  p ů d u 
na  Lounsku. Výhodná nabíd-
ka. Kontakt: 737  074  496.

Různé
n Prodám dřevo do  krbu, ka-

men, kotle. Tel.: 737  385  356.

 kulturní servis

středa 25. července
9:00	 Městská	 knihovna	 Louny	 - MALUJEME POD ŠIRÝM NEBEM JEDEN 

DEN V LOUNECH -	malování	Loun	z	různých	míst	a	libovolnou	technikou.	
V	 17.00	 vyhodnocení,	 nejzdařilejší	 práce	 budou	 vystaveny	 v	 prostorách	
knihovny.	Pro	 všechny	 věkové	 skupiny	 zkušených	 i	 nezkušených	malířů

sobota 28. července
10:00	 Hasičské	 hřiště	 Jimlín	 - HASIČSKÁ SOUTĚŽ -	 závodit	 se	 bude	 v	 po-

žárním	 útoku	 kategorii	mužů	 i	 žen.	 Soutěžit	 se	 bude	 o	 Pohár	 starostky	
obce	 Jimlín	 a	 novinkou	 je	 soutěž	 o	 Zlatý	 koš	 Venci	 Červíčka

11:00	 Cítoliby	 - SVATOJAKUBSKÁ POUŤ -	 návštěvníky	 budou	 bavit	 kejklíř	
Thomas	 Lupino,	 Divadelní	 ansábl	 Bezevšeho,	 The	 Cannoballs	 revival	
Elvise	 Presleyho,	 Country	 Proxima	 Postoloprty,	 Orientální	 tanečnice	
Anjelina	Denfasimo	 se	 svým	 hadem.	 Večer	 zábava	 se	 skupinou	Golf

14:00	 Očihov	 - SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ DĚTSKĚHO HŘIŠTĚ -	 během	 od-
poledne	 se	 utkají	 rodinná	 družstva	 v	 řadě	 soutěží	 a	 turnaji	 ve	 cvrnkání	
kuliček

17:00	 Chrámu	 chmele	 a	 Piva,	 nádvoří	 restaurace	 u	Orloje	 Žatec	 - ŽATECKÉ 
KULTURNÍ LÉTO -	 vystoupí	 kapely	 Triomy	 (rock,	 Žatec)	 a	 Fraternity	
(hard-rock,	 Žatec)

18:00	 Sportovní	 areál	 TJ	 Krásný	 Dvůr	 - KRÁSNEJ FEST -	 hudební	 festival,	
hraje	 X-left	 to	 die,	 Sox	 in	 the	 box,	 No	many,	 Ve	 vývoji	 a	 další

20:00	 Pohostinství	 Černochov	 - LETNÍ TANEČNÍ ZÁBAVA -	 hraje	 skupina	
Neon	Band

20:00	 Zámek	 Nový	 Hrad	 Jimlín	 - NOC V ČASE SLUNOVRATU -	 divadelní	
představení

úterý 31. července
9:00	 Městská	knihovna	Žatec	- NOVÝ HRAD -	výlet	pěší	a	busem	do	Jimlína	

s	 prohlídkou	 zámku	 a	 psího	 útulku
středa 1. srpna

11:00	 Rodný	 dům	 Otakara	 Jaroše	 Louny	 - OSLAVA 100. výročí narození - 
ve	12	hodin	se	uskuteční	v	Základní	škole	28.	října	slavnostní	ceremoniál,	
jehož	 součástí	 bude	 odhalení	 pamětní	 desky

ZAŠKRTNĚTE V KALENDÁŘI
sobota 4. srpna

16:00 Zámek	 Pátek	 - EMIL HOLUB - PŘÍBĚH CESTOVATELE -	 přednáší	
PhDr.	Martin	 Šámal

 4. - 5. srpna
Opočno	- POUŤ -	pouťová	zábava,	vystoupení	Pepy	Vágnera,	atrakce	a	stánky

VÝSTAVY
95 LET SKAUTINGU NA LOUNSKU (Městská	 knihovna	 Louny)
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.)
ILUSTRACE CYRILA BOUDY (Regionální	 muzeum	 K.	 A.	 Polánka	 Žatec,	

do	 27.	 10)
ŠKRTNI! A UVIDÍŠ - sběratelská	 výstava	 (Regionální	muzeum	K.	 A.	 Polánka	

Žatec,	 do	 16.	 9.)
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,	 Re-

gionální	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)
V	 rozkvětu	 a	 Praha	 -	 výstava	 fotografií	 (Galerie	U	Plazíka	 Peruc)
NAVRÁCENÉ OBRAZY E. FILLY (Galerie	 Benedikta	Rejta	 Louny)
FOTOGRAFIE 1.DFK A VÝTVARNÉ PRÁCE ZUŠ (galerie	 Renesanční	 sla-

dovny	 Žatec)
ZNIČENÉ KOSTELY SEVERNÍCH ČECH (Zámek	Krásný	Dvůr,	 do	 29.	 7.)
ZÁMEK PÁTEK - Obrazy	a	keramické	dála	Hany	Štroblové,	Emil	Holub	-	příběh	

cestovatele,	 o	dějinách	obce	a	 významných	osobnostech	 spjatých	s	 její	
historií	 (otevřeno	 o	 víkendech	 od	 10	 do	 16	 hodin)

ŠKOLA PÁTEK - Retro	 aneb	 minulé	 století.	 Móda	 a	 předměty	 denní	 potřeby	
(otevřeno	 každou	 sobotu	 od	 15	 do	 17	 hodin)

SOUČASNÉ AFRICKÉ UMĚNÍ (Lobkowiczký	 zámek	 Roudnice	 nad	 Labem,	
do	 30.	 9.)

VÝHODY 
PLECHOVÉ KRYTINY:

 cenová dostupnost

 univerzální použití

 rychlá a snadná montáž

 7 barevných odstínù

 dlouhá životnost

 bezúdržbová

 nenároèná k pokládce

 krátká dodací lhùta

nenároèná nenároèná nenároèná 
pro nároèné 

nenároèná nenároèná 
støešní krytina

Øíèní ul., 440 01 Louny
areál bývalého Masokombinátu

tel./fax: 415 674 759, mobil: 724 555 820
e-mail: louny@evromat.cz
po–pá 7.00–16.30 hod., so 8.00–11.00 hod.po–pá 7.00–16.30 hod., so 8.00–11.00 hod.

www.evromat.cz

Přinášíme Vám stolní kalendáře na rok 2013
Lounsko - Žatecko s	historickými	 pohlednicemi	

za	 sbírky	 Jaroslava	Rychtaříka
Dále	pak	Rakovnicko a Mostecko.	Pro	milovníky	
železnice	pak	 kalendář	 s	 parními	 lokomotivami	

z	 celého	 světa.
Kalendáře jsou připraveny v redakci Svobodného 

hlasu a cena je 70 Kč
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Stříbrná medaile pro Moravcovou
BRNO (mch) - Mistrovství České republiky mládeže v  dráhových dis-
ciplínách proběhlo minulý týden na brněnském velodromu.

Stříbrnou medaili si přivezla Mar-
kéta Moravcová ze Stadionu Louny 
ze stíhacího závodu družstev kade-
tek, když společně s Heřmanovskou 
(Sigma Hranice) a Drdovou (CK Pří-
bram) podlehly až ve finále favorizo-
vanému družstvu Mapei Kaňkovský. 
Markéta startovala na  šampionátu 
poprvé a nevedla si špatně. Výsledky: 
8. místo v závodě na 500 m a dvě 9. 
místa ze sprintu a  ze stíhacího zá-
vodu na 2 km jsou výborné pro tuto 
začínající závodnici.

Kadeti ze střediska SCM Louny 
odjížděli na  šampionát s  plánem 
zisku některé z  medailí, ale to se 

splnit nepodařilo. Medaile v  OH 
sprintu unikla o  pouhých 0,07 sec. 
Nejlépe si vedl Ruffer, který získal 
3x 5. místo – sprint, 2 km a  bodo-
vací závod. Dobšíček vybojoval 7. 
místo na  500 m, 8. místo na  2 km 
a  9. místo ve  sprintu. Bařtipán ob-
sadil 8. místo ve  scratchi, 9. místo 
v  keirinu, 11. místo v  bodovacím 
závodě a 15. místo na 2 km.

Na přelomu července a srpna čeká 
na mládežníky šampionát na silnici, 
tak snad tam se podaří získat někte-
rou z medailí, ať v časovce jednotliv-
ců, družstev nebo silničním závodě 
jednotlivců.

Jazzmani se v Podolí neztratili
PRAHA (kar) - Na letním Mistrovství ČR v Praze-Podolí se žateckým 
plavcům dařilo. Plavci ze Žatce na  mistrovství republiky odjížděli 
ve  složení: Tomáš Plevko, David Urban, Lucie Svěcená, Antonín Svě-
cený a Kateřina Iblová.

Kateřina Iblová měla přihlášeny 
tři krátké sprinty. Nejlépe se jí vedlo 
na  50 m motýlek, kde obsadila 10. 
místo. Na  50 m znak přidala 12. 
místo a  na  50 m volným způsobem 
skončila na 22. místě.

Antonín Svěcený zaznamenal 
v  poslední době velké zlepšení 
na  prsařských tratích a  to potvrdil 
i na MČR. Na 50 m prsa se mu po-
dařilo postoupit do  semifinále, kde 
skončil na 16. místě. Na 100 m prsa 
proklouzl až do  finále a  v  něm ob-
sadil 8. místo. Nejvíce se mu dařilo 
na  200 m prsa, kde skvělým časem 
2:26.15 vybojoval své nejlepší umís-
tění, když skončil na 7. místě.

David Urban si ke  svým kraulař-
ským tratím přidal sprint na  50 m 
motýlkem a obsadil v něm 20. mís-
to. Na 200 m volným způsobem za-
plaval David v rozplavbách výborný 
osobní rekord 1:55.03. Ve  finále 
ovšem tento čas nezopakoval a  na-

konec skončil na 6. místě. Na 50 m 
volným způsobem šel žatecký plavec 
do  finále ze 3. místa. Tam nakonec 
podlehl čtveřici soupeřů a  vybojo-
val časem 24.23, 5. místo. Posled-
ním startem Davida byla královská 
stovka. David postupoval opět ze 
3. místa a  ve  finále svedl nádherný 
souboj s  oddílovým kolegou Plev-
kem. Elektronická časomíra však 
nakonec rozhodla, že David sice 
Tomáše Plevka porazil o dvě setiny, 
ale o šest setin podlehl brněnskému 
Ondřeji Němcovi a časem 52:59 ob-
sadil vynikající 4. místo.

Tomáš Plevko se osobním rekor-
dem na  50 Z  dostal až do  finále 
a  tam obsadil 7. místo. Na  50 m 
volným způsobem Tomáš postupo-
val z  rozplaveb i  ze semifinále z  1. 
místa, ale ve  finále nakonec těsně 
podlehl plzeňskému Janu Šeflovi 
a  získal stříbrnou medaili v  čase 
23.34. Velké ambice měl Tomáš 

i na tratích 50 m motýlkem a 100 m 
volným způsobem. V obou disciplí-
nách postupoval Tomáš do  finále 
z  1. místa. Bohužel nejprve špatný 
dohmat na 50 m motýlkem odsunul 
Tomáše až na  5. místo. To nejspíše 
poznamenalo i jeho výkon na 100 m 
volným způsobem, kde nakonec 
skončil také pátý po  již zmíněném 
souboji s Davidem Urbanem.

Lucie Svěcená po vynikajícím vy-
stoupení na  Mistrovství Evropy ju-
niorů plavala v  Praze jako čerstvá 
držitelka dvou seniorských rekordů 
na motýlkářských tratích. Svou do-
minanci v  této disciplíně potvrdila 
hned na  100 m motýlkem a  s  pře-
hledem získala titul v čase 1:01.35. 
Podobný průběh mělo i  50 m mo-
týlkem. Lucka vyhrála rozplavby 
a  i  v  semifinále dohmátla jako prv-
ní. Ale bohužel na  startu se nepa-
trně cukla, což neušlo pozornosti 
rozhodčích a  byla diskvalifikována. 
V  dalších dvou startech se ji po-
dařilo probojovat také až do  finále 
a  na  100m znak obsadila pěkné 4. 
místo a na 50 m znak 6. místo.

Žatec končí už v předkole poháru
Lovochemie Lovosice - FK Slavoj Žatec 1:1 (0:1) penalty 4:2
POKRATICE (jt) - Slavoj nečekaně ukončil svou poť Českým fotbalo-
vým pohárem již v předkole.

K utkání s divizním nováčkem a ví-
tězem loňského Krajského přeboru, 
Lovosicemi odcestovali fotbalisté 
Žatce v  neděli do  Pokratic. Domá-
cí hřiště Lovochemie je v  současné 
době v  rekonstrukci.

Trenér Koutenský postrádal kvůli 
problémům s  registrací na  fotbalo-
vém svazu hned několik nových hrá-
čů a tak z nově registrovaných hos-
tujících hráčů mohli nastoupit pouze 
Bednář, Klasna (oba z Mostu), Švarc 
(Chomutov), Fiřt (Lenešice) a po in-
tervenci ještě Háša (Zličín).

Po  celý první poločas trávník 
zkrápěl vytrvalý déšť. To ale nebrá-
nilo tomu, aby se hrál oboustranně 
bojovný fotbal ve  vysokém tempu. 
Po čtvrthodině hry předvedl své umě-
ní Háša. Obešel hned čtyři protihráče 
a naservíroval na stříbrném podnosu 
Bednářovi, který nemohl neproměnit. 
S  jednobrankovým vedením šli tedy 

hosté o něco spokojenější do kabin.
Než se ale v  úvodu utkání stači-

li hosté rozkoukat, bylo srovnáno. 
Domácí Janů využil nedorozumění 
a nekoncentrovanosti hned v úvodní 
minutě druhé půle. Lovosice ucítily 
příležitost a  brankář Švarc musel 
hned dvakrát řešit hodně nebezpeč-
né situace před svou brankou.

Po  odehrání 90. minut byl tedy 
stav nerozhodný 1:1 a  ke  slovu 
přišly kopy ze značky pokutového 
kopu. Heinc s Bednářem své penal-
ty proměnili. Lesniakův pokus kryl 
brankař Juska a  když Klasna mířil 
jen do  břevna, mohli domácí slavit 
postup do dalšího kola Českého po-
háru, ve kterém narazí 29. července 
na  vítěze loňského ročníku 2. ligy, 
Spartak Ústí nad Labem.

Žatec: Švarc, Vávra, Heinc, Krej-
čík, Bešík, Fiřt, Lesniak, Klasna, 
Vlk, Háša, Bednář.

Fotbalová příprava se rozebíhá i v dalších klubech
OKRES LOUNY (jt) - Všechny fotbalové soutěže jsou již rozlosované 
a oddíly se začínají pomalu, ale jistě chystat na novou sezónu.

Vítěz minulého ročníku 1. B tří-
dy a  staronový účastník 1. A  třídy 
z  Dobroměřic sehraje před začát-
kem soutěže čtyři přípravné zápasy 
a  všechny na  hřištích soupeřů. Za-
hajuje 2. srpna v Lenešicích (od 18 
hod.), 4. srpna je na  programu 
druhé utkání v Milešově, třetí zápas 
sehrají 11. srpna od  18 hod. v  Tu-
chořicích a poslední zápas 18. srpna 
v  Libočanech proti rezervě Slavoje 
Žatec. Soutěžní start čeká Dobromě-
řice 25. srpna v domácím prostředí 
a hostit budou Srbice.

Další účastník 1. A  třídy, FK Po-
stoloprty sehrají první přípravné 
utkání již tuto neděli na hřišti účast-
níka Okresního přeboru, který by 
se určitě rád vrátil o  soutěž výše, 
SK Černčice.

Přípravu zahajují v  těchto dnech 
také třetí účastník A třídy, Domou-
šice. Tam hledají hlavně střelce, 
který zažehná mizérii z  jarní části 
loňské soutěže. Sokolové sehra-
jí první přípravný zápas 4. srpna 
s  Havraní a  18. srpna s  Mutějovi-
cemi. Ostrý soutěžní start obstará 

hned derby s  celkem Postoloprt.
Tento čtvrtek zahajují přípravu 

také fotbalové Blšany. Po  odchodu 
Horsta Siegla do Emirátů, kde bude 
dělat asistenta svému bývalému ko-
legovi ze Sparty, by se Chovancovi 
měla změnit koncepce klubu. Otáz-
kou ale zůstává hráčský kádr. Tam-
tamy sice přinášejí řadu jmen, jako 
například Poláček, Pilař a další, ale 
už jsme si zvykli, že sestava je jasná 
až v momentu, kdy vyběhnou borci 
k  prvnímu soutěžnímu utkání. Ko-
lik hráčů a případná jména se sejde 
na  prvním tréninku v  Blšanech, se 
tedy dozvíme koncem týdne.

Louny v přípravě v hustém dešti zvítězily
FK Louny - FK Bohemians Praha B (Střížkov) 3:2 (1:1)

LOUNY (jt) - Prvním soupeřem fotbalistů Loun v  přípravě byl druhý 
celek Pražského přeboru, Bohemians Praha B.

Domácí nastoupili do utkání s re-
zervou „nepravé“ Bohemky s  ně-
kolika novými tvářemi v  sestavě 
a  bez trenéra Jantoše na  lavičce. 
V  sestavě se představil těm, kteří 
si za  vytrvalého deště našli cestu 
na  Fotbalový stadion Ladislava 
Nováka například Jaroslav Matějka 
z  Domoušic na  hrotu, nebo David 
Vacek z  Černčic. Domácí začali 
velmi dobře. Snažili se o  kombi-
nační hru, ale byli to hosté, kdo 
vstřelil první branku. Běžela 16. 
minuta, když Číž neudržel mokrý 
míč a  Václavíček pohodlně dorazil 
svou střelu do  domácí sítě. Odpo-
věď přišla brzo a  postaral se o  ni 
hodně aktivní Lukáš Střelec. Ve 26. 
z  obtížné pozice na  zemi střelou 
pod břevno po  přihrávce Watzky. 
I  po  zbytek poločasu byly Louny 

aktivnější a  nebezpečnější. Střelec 
hlavičkoval těsně nad Chrobokovu 
branku a Matějkovu hlavičku bran-
kař Bohemians s  námahou vyrazil 
na  roh.

I  druhý poločas vyšel lépe hos-
tům, když v 53. Maura, který přišel 
o přestávce do branky, překonal hla-
vou Škoda, který si vyskočil nejvýše 
na  roh. Ani toto vedení Bohemce 
nevydrželo dlouho. V  59. zahrával 
Trup trestný kop a posadil ho přes-
ně na hlavu Jakuba Suchého a bylo 
srovnáno - 2:2. V  závěru domácí 
tlačili a  chtěli dát vítěznou branku. 
V  77. vytlačil brankař Bohemians 
Horejš střelu střídajícího Urmy 
na roh. Ten domácí rozehráli, k míči 
se dostal další novic na  trávníku, 
Pecinka, a  dal pohotovou střelou 
na  3:2. V  82. mohli hosté srovnat, 

ale Jindřich vyběhl včas a  míč So-
povi odkopl do  autu. Pak se dostal 
na  druhé straně do  šance Střelec. 
Jeho pokus ale obránce skluzem 
poslal ke  svému brankaři. Posled-
ní šanci měl v  86. další z  nováčků 
na  trávníku, Doležal, který šel sám 
na branku, ale brankař Horejš včas 
vyběhl a míč mu odkopl.

První přípravné utkání se muselo 
divákům líbit. Noví hráči se také 
předvedli v dobrém světle a nezbývá, 
než se těšit na další utkání a hlavně 
úspěšný vstup do  podzimních bojů 
o krajské body.

Dalším soupeřem bude rovněž 
účastník Pražského přeboru, FC 
Zličín. Výkop utkání je v sobotu 28. 
července v 10:30 hod.

Louny: Číž (46. Maur), Matyáš, 
Hubička, Vacek, Watzka (Pecinka), 
J. Suchý, Střelec, Haviár, Köchrt 
(Urma), Trup, Matějka (Doležal).

V předpohárové přípravě 
Slavoj remizoval

FK Slavoj Žatec A - FK Tatran Kadaň 2:2 (0:1)
ŽATEC (jt) - Ve středu odpoledně sehrál žatecký Slavoj druhé přípravné 
utkání. V Libočanech přivítal účastníka Krajského přeboru z Kadaně.

Tatran nastoupil pod trenérskou 
taktovkou Karla Šidlofa, který stál 
u  kormidla Loun v  jeho premié-
rová sezóně Krajského přeboru. 
Trenér Žatce Koutenský si potře-
boval otestovat možnosti sestavy 
před nedělní pohárovým utkáním 
s  Lovosicemi.

Kadaň se v  utkání ujala rychle 
vedení, když se ve 3. minutě z přís-
ně nařízené penalty trefil Mikeš. 
Hrálo se nahoru-dolů, ale žádné 
z  mužstev si brankovou příležitost 
nevypracovalo.

Do druhé půle provedli oba trenéři 

několik změn v sestavách svých cel-
ků. I dále oba soupeři předváděli po-
hledný fotbal a byli to hosté, kdo dal 
další branku utkání. V  73. se trefil 
bývalý hráč Blšan Uhlík a  zvyšoval 
na 0:2. Domácí zvýšili obrátky a už 
v 81. parádní střelou do šibenice sni-
žoval Háša. Vše nasvědčovalo tomu, 
že si hosté odvezou z  přípravného 
utkání výhru. Hrála se první minuta 
nastavení, když při rozehrávce chy-
boval Moravec. Toho využil žatec-
ký Kotlan a  překonal bezmocného 
Turánka v  brance. Soupeři se tak 
rozešli se smírnou remízou.

Jakub Suchý parádní hlavičkou po Trupově trestném kopu srovnal stav utkání s Bohemkou na 2:2.
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Prázdninová soutěž Hlasu

3. kolo
V tomto čísle pokračuje 3. kolem prázdninová soutěž o  týdenní 
pobyt od JS Agency v rakouském lyžařském středisku Heiligen-

blut, druhý a  třetí soutěžící pak získávají fotbalový míč SELECT.
Uzávěrka třetího kola je v úterý 31. července ve 24:00.

Odpovědi zasílejte e-mailem na adresu hlas@ln.cz, nebo
na  tel.: 606 180 893.

K odpovědi uveďte své jméno a adresu.

1. otázka – Jméno střelkyně z Loun, která nás reprezentovala 
na  letní Universiádě v Číně 2011?

2. otázka – Jaká je nejmohutnější řeka Rakouska?

Kvůli problému s počítačovým serverem prodlužujeme uzávěrku 
2. kola do pátku 27. července, do 24:00.


