
Parkování má 
svůj rub i  líc
Ačkoli jsou prázdniny, place-

né parkování v  centru Loun 
je téma, která je slyšet ze všech 
stran. Zastánci i  odpůrci argu-
mentují. Zatím je slyšet asi více 
těch nespokojených.

Ti se rekrutují povětšinou 
z  těch, kteří v  centru pracovali, 
ráno přijeli, zaparkovali a  odpo-
ledne zase odjeli. Pokud ale přijel 
někdo v osm hodin a chtěl zapar-
kovat na  Komenského náměstí, 
měl už většinou smůlu a s pozděj-
ší hodinou řidič kroužil i  několik 
okruhů křížem krážem a  doufal, 
že někdo zrovna odjede a místečko 
mu uvolní, nebo po několika mar-
ných pokusech zajel o pár ulic dál 
a  zaparkoval.

Nyní je parkovacích míst v cen-
tru dostatek, ale za  peníze. To 
je běžné v  řadě nejen okolních 
měst. Otázkou je, jestli zvolená 
částka není příliš vysoká, ale tu 
by měl mít provozovatel dobře 
spočítanou, aby se mu provoz 
parkovacích automatů vůbec 
vyplatil. Možná přijde na  to, 
že méně znamená více a  částku 
sníží a  aut bude v  centru parko-
vat více. Jde hlavně o krátkodobé 
parkování na  zařízení potřebné-
ho, například na  úřadech, nebo 
jiné záležitosti.

Podařilo se to, co bylo hlav-
ním cílem. Odsunout z  centra 
ta vozidla, která tu stála po  celý 
den a  blokovala místa pro ostat-
ní. A  tady se dostáváme k  těm 
druhým nespokojeným. V  jejich 
ulicích sice parkovací automaty 
nejsou, ale protože jsou to ulice 
„druhého sledu“, přesunula se 
sem auta z míst, kde se nyní platí. 
Doplatí na to tak ti, kteří zde by-
dlí a potřebují zastavit před svým 
domem, ale i  ti, kteří tu opravdu 
potřebují jen něco vyřídit. Ti pak 
opět krouží a  hledají místo o  ně-
jakou tu ulici dál. Přiznávám, 
že i  já jsem si musel najít nové 
místo, kde v  přijatelném dosahu 
v případě potřeby zaparkuji, aniž 
bych musel vhodit potřebný obnos 
do  automatu.

Jestli parkovací automaty odra-
zují i zákazníky, je diskutabilní. Ti 
u obchodů dříve nemohli zastavit, 
protože tam stáli ti, co parkovali 
po  celý den. Město je vylidněné, 
nikdo tu není, to je určitě vinou 
parkovacích automatů, ozývá se 
z  mnoha stran. A  není to spíše 
tím, že jsou prázdniny a  město 
se vylidnilo přirozeně, protože si 
lidé užívají dovolené a jsou raději 
u  moře, na  chalupě, nebo prostě 
mimo město? Jak jsme na  tom 
byli loni?

Jaroslav Tošner
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Hasičské manévry… V sobotu 28. července se na hasičském hřišti v  Jimlíně uskutečnily závody v hasičském sportu. Soutěžilo se hned 
ve třech závodech, tradiční a již 9. ročník závodů pořádaných SDH Jimlín, soutěž O pohár starostky obce a nově soutěž v nejrychlejším náběru vody 
O  zlatý koš Venci Červíčka. Přesto, že se sjelo pouze 6 družstev, 4 družstva mužů a  dvě žen, závody byly zajímavé a  bylo na  co se dívat. V  obou 
soutěžích se podařilo zaběhnout nejlepší čas družstvu mužů SDH Zeměchy. Lépe se dařilo ženám ze Slavětína, které porazily soupeřky z  Posto-
loprt. Zajímavou novinkou byla soutěž v nejrychlejším náběru vody. Z deseti dvojic, které si tuto disciplinu vyzkoušely, byli nejrychlejší Jiří Berá-
nek a Miroslav Karout ze Slavětína. Hasičské soutěže přitahují stále více diváků a staly se zajímavým zpestřením sportovního života v obci. (mik)

Odsouzení si postavili letní altánek a uvítali hosty haluškami
DRAHONICE - Čtvrtek 19. červenec byl pro Věznici Drahonice 
dnem slavnostním. Na pozemku vlastního pomocného hospodářství 
byl slavnostně otevřen letní altánek.

Nebylo by to nic zas až tak mi-
mořádného, kdyby ho postavila ně-
jaká stavební nebo tesařská dílna. 
Pěknou, prostornou pergolu si po-
stavili odsouzení vlastními silami. 
Sami si ji navrhli, připravili terén 
a  ujali se i  její stavby. Přibližně 
měsíc uběhlo od  prvního kopnu-
tí do  závěrečného tahu štětcem 
při natření. Z  různého odpadní-
ho materiálu vytvořili odsouzení 
i stoly, židle a lavice jako vybavení.

Největší podíl na  úspěchu celé 
akce má vychovatelka Mgr.  Hnát-
ková, která celý projekt garan-
tovala a  s  razancí sobě vlastní, 
řídila jeho realizaci. Sháněla ma-
teriál, latě, trámky, krytinu, barvy 
a  samozřejmě dopravu materiá-
lu do  věznice. Věnovala se akci 
s  plným nasazením a  mnohdy 
i  na  úkor svého volného času.

Kolaudace, která ve  čtvrtek 
po  obědě proběhla, byla oprav-

du slavnostní. Nechyběl dort, 
bábovka, káva a  sami odsouzení 
dokonce připravili mísu halušek, 
na  kterých si všichni zúčastnění 
moc pochutnali.

Smysluplně využitý čas odsouze-
ných je hlavním cílem všech pra-
covníků oddělení výkonu trestu. 
Svépomocná stavba nového let-
ního altánku, který bude sloužit 
dalším volnočasovým aktivitám 
odsouzených, je toho hmatatelným 
důkazem.

Jaromír Hykl,
tiskový mluvčí Věznice Drahonice

Cítoliby se radovaly – nastala Svatojakubská pouť
CÍTOLIBY (toš)– O víkendu se v Cítolibech konala Svatojakubská 
pouť. Na  své si přišli jak ti, kteří se do  městyse vypravili za  pou-
ťovou zábavou, tak i  ti, kteří jsou založeni vážněji.

Hlavní podium u hasičské zbroj-
nice opanovali protagonisté Di-
vadelního Ansáblu BezeVšeho. 
Střídavě shromážděné lidi bavil 
kejklíř, břišní tanečnice a  svými 
scénkami D.A. BezeVšeho. Při 

naší návštěvě právě Jiří Frydrych 
Nítěnka spolu se Zlatým sumcem 
Jaromírem Vápeníkem a  jednou 
dámou sehráli pohádku o  nespo-
kojené rybářově ženě. Diváctvo 
se šklíbilo, když rybář odhodlaně 

Zlatého sumce políbil, aby mu 
vyplnil přání jeho ženy.

Odpoledne vystoupila skupina 
The Cannoballs revival Elvise 
Presleyho, která s  grácií před-
vedla Elvisovy největší hity. Lidé 
způsobně seděli a  spokojeně po-
slouchali, ne tak pan Antonín 
Maršík, který se po  operaci nohy 

dočasně ocitl na  vozíku. Rytmus 
s  ním doslova šil.

Na své si přišli milovníci letadel 
a lodí, pro které modeláři uspořá-
dali krásnou výstavu a  s  modely 
svých křižníků rozpoutali v hasič-
ské nádrži pod kostelem opravdo-
vou námořní bitvu.

(dokončení na  str. 2)

Změny v odvozu 
a sběru odpadů
LOUNY (jt) - Od  příštího roku 

čekají obyvatele Loun změny ve svo-
zu domovního odpadu. Namísto 
sběrových sobot budou na  vybraná 
stanoviště postaveny velkoobjemo-
vé kontejnery, kam budou moci 
občané odpad uložit. Tento systém 
je praktikován například v  Žatci, 
nebo Mostě.

Další novinkou bude nová komo-
dita pro tříděný odpad. Tou jsou 
nápojové kartony, které lze v  sou-
časné době ukládat do  kontejnerů 
na plasty.

celé léto jsme s vámi
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Dobročinnost pokračuje… Předposlední červencovou sobo-
tu se na statku čp. 4 na Smolnici uskutečnila další z letních kulturních akcí 
– tentokrát koncert a pantomima. V koncertu zazněly skladby od Beatles 
či Luise Armstronga, pantomimu předvedla studentka 3. ročníku praž-
ské DAMU. Výtěžek poputuje na záchranu kostela sv. Bartoloměje. (jt)
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Cítoliby se radovaly – nastala 
Svatojakubská pouť

(dokončení ze str. 1)
Zejména rodáky pak svými ex-

pozicemi potěšilo Malé místní 
muzeum, které vzniklo na  místí 
faře. Mnozí návštěvníci s  nostalgií 
zavzpomínali na  vystavené školní 
loutky, potěšili se obrázky místních 
žáků. V  prvním patře si mohli též 
prohlédnout modely lodí a  letadel 
pánů M. Šponiara a  J. Jaska, ale 
také se zahloubat nad  expozicí, 
věnovanou skladateli Zdeňku Šes-
tákovi a  cítolibské barokní hudbě. 
V  dalším místnosti se před vámi 
otevřelo dílo malíře velkých formá-
tů, Václava Sochora z  Vlčí.

Skvostnou expozici v  podobě je-
dinečné kolekce minerálů ze své 
sbírky pak se svými přáteli při-
pravil místní podnikatel Zbyněk 
Malínek, který zájemce ochotně 
provázel. Velkým překvapením pro 
mnohé bylo, že celá řada nádher-
ných minerálů není z  ciziny, ale 
z  Čech. „Když cestujeme s  rodi-
nou, nemají to se mnou snadné. 
Vím, kde se na trase která naleziš-
tě minerálů nalézají a  samozřejmě 
chci lokality zkoumat,“ směje se 
Ing.  Malínek. Pro Cítoliby je ur-
čitě potěšující, že by se část jeho 
skvostné sbírky stala trvalou ex-

pozicí Malého místního muzea.
Další místnost pak přibližovala 

místní kroje a  byla zde řada židlí 
pro ty, kteří chtěli zhlédnout video 
ze života obce. Zvláště senioři tuto 
možnost s povděkem přijali a poví-
dali si o  obyvatelích z  dokumentu.

Nechyběli ani kolotočáři se svý-
mi atrakcemi. Děti mohly řádit 
na trampolínách, ale také v bazénu 
v  nafukovacích bublinách. Mnohé 
si nechaly pomalovat obličej, takže 
jsme zastihli Dianu s tváří kočičky, 
Petru coby berušku a Vanesu – třpy-
tivého motýla. Kluci si pak nechali 
malovat obličeje všelijak mrtvolné, 
zjizvené a  jinak strašlivé.

K  dostání a  ochutnání byly roz-
ličné pouťové mlsoty, perníky, tr-
delníky, zavítat jste mohli k dobově 
oděným lidičkám do  Čajovny času 
anebo do zbrojnice k pohostinným 
hasičům.

Večer Svatojakubskou slavnost 
ukončil svými petardami ohňostroj.

V  neděli odpoledne si pak přišli 
na  své i  lidé vážnějšího a  duchov-
ního ladění, když se v  kostele sv. 
Jakuba zúčastnili slavnostní mše.

Vrchlického divadlo v Lounech prožívá divadelní 
(ne)prázdniny, novinky jsou nabíledni

LOUNY (red) – Nově si vstupenky na  vybraná zářijová a  říjnová di-
vadelní představení Vrchlického divadla můžete zakoupit v  pokladně 
3Dkina Svět Louny.

„Zájem o  vstupenky nás příjemně 
překvapil, je pravděpodobné, že bu-
deme prodejní místo v pokladně kina 
během prázdninových měsíců nadále 
využívat. Velký zájem je pro nadchá-
zející sezónu i o vstupenky abonentní 
– řada A  (současné divadlo) je vy-
prodána, na začátku září budou ještě 
k dispozici v pokladně Vrchlického di-
vadla vstupenky na řady B (zábavná 
řada) a  C (klasické divadlo),“ infor-
muje Milena Nečesaná z  propagace 
Vrchlického divadla Louny.

Ale ani neabonentní divák by neměl 
být zklamán. “Pro jubilejní desátou 
divadelní sezónu jsme připravili ce-
lou řadu představení mimo abonmá. 
Na  ty, kteří „abonentku“ nevlast-
ní, vždy myslíme i  při abonentních 

představeních. Takže i  když je řada 
A  vyprodána, půjde několik desítek 
vstupenek do předprodeje v pokladně 
Vrchlického divadla. V  předprodeji 
jsou od prvního pracovního dne v da-
ném měsíci vstupenky nejen na měsíc 
aktuální, ale i na měsíc následující,“ 
říká M. Nečesaná.

Diváci jsou o  připravovaných ti-
tulech informováni v  Divadelním 
měsíčníku, který je jim zasílán poš-
tou či e-mailem (k  odběru se lze 
přihlásit v pokladně VD, telefonicky 
na  čísle 415  652  543, nebo e-mai-
lem na propagace@divadlolouny.cz), 
Divadelní měsíčníky jsou též volně 
k dispozici v infocentru Města Loun, 
Městské knihovně Louny, program je 
zveřejňován v  Lounském kulturním 

a  sportovním měsíčníku, na  strán-
kách regionálního tisku a výlepových 
plochách.

Velké oblibě se těší webové stránky 
divadla – k 26. červenci je navštívilo 
již přes 121 tisíc návštěvníků – mno-
ho přátel má i  facebookový profil.

„Pro ty, kterým více než práce 
s  elektronickou myší vyhovuje vůně 
tiskařské černi, jsem připravili pro 
novou sezónu ve spolupráci se Svo-
bodným hlasem pravidelnou diva-
delní rubriku,“ říká paní Nečesaná.

V  pondělí 3. září se ve  14 hodin 
otevře pokladna Vrchlického diva-
dla. A dokonce se tento den rozezní 
i divadelní zvonek, protože v 19 ho-
din začíná desátá divadelní sezóna 
představením lounských ochotníků 
Všechno na  zahradě. „Těšíme se 
na  vás, vždyť VD je Vaše Divadlo,“ 
uzavírá Milena Nečesaná.

Děti si připíjejí se starostkou Očihova Janou Kronďákovou.

Očihov se může chlubit 
perfektním novým hřištěm

OČIHOV (sih) - Slavnostní otevření dětského hřiště se konalo v sobotu 
v Očihově. A nezůstalo jen u otevření hřiště, odpoledne bylo spojeno 
se soutěžemi rodinných týmů v  bláznivých soutěžích, které si vzala 
na  povel energická starostka Jana Kronďáková.

„V Očihově a Očihovci máme 75 
dětí do  15 let, proto jsme na  nové 
hřiště náležitě hrdí. Stálo nás 430 
tisíc korun, z  toho 300 tisíc byla 
dotace z  Ministerstva pro místní 
rozvoj. Přesto to obecní pokladnu 
stálo 130 tisíc a  proto budu ráda, 
když ho budete opatrovat, třeba 
i  pro ty děti, které tady jsou dnes 
ještě v  kočárku. Je nás všech, aby 
nám vydrželo několik dalších de-
sítek let,“ uvedla při slavnostním 
projevu starostka obce.

Poté už se děti vrhly na houpačky, 

hrazdu s balančním žebříkem nebo 
naskákaly do tzv. hnízda. Maminky 
si při hlídání ratolestí mohou utu-
žit fyzičku při šlapání na rotopedu, 
který je zabudován do  země.

Hřiště stavěla firma TR Antoš 
z  Turnova, s  finálními pracemi 
však pomáhali i  místní tatínkové, 
proto i  oni si nenechali slavnostní 
otevření ujít. U piva a klobásek pak 
spokojeně hodnotili výsledky svého 
snažení. Odpoledne v Očihově bylo 
rodinné a  přátelské a  protáhlo se 
do  podvečerních hodin.

Radní schválili 1,89 Kč 
na každou korunu tržeb

LOUNY (jt) - Rada města Loun 
schválila příspěvek ve  výši 1,89 Kč 
na  každou korunu tržeb provozo-
vateli Městské autobusové dopravy 
na  rok 2012. Tento koeficient se 

každoročně vypočítává na  základě 
smlouvy z  roku 2004 a  zohledňuje 
řadu aspektů, jako je cena pohon-
ných hmot, počet přepravených 
cestujících a další.

Občanské sdružení Náhradní rodiny Ústeckého kraje nabízí
Rodina je základním článkem společnosti, ve  které se formuje 

osobnost člověka. Ve  fungující rodině se uskutečňují základní 
výchovné a  sociální funkce. V  poslední době se stále více hovoří 
o  rodinách náhradních, to jsou ty, které se rozhodly přijmout cizí 
dítě za své a poskytnout mu nový domov. Rodinné prostředí je pro 
dítě příznivější než ústavní výchova. Občanské sdružení Náhradní 
rodiny Ústeckého kraje tyto rodiny sdružuje a  pomáhá jim.

Sdružení se zaměřuje přede-
vším na  setkávání a  výměnu zku-
šeností mezi náhradními rodiči. 
Pěstouni nebo osvojitelé tak mají 
možnost společně trávit volný čas 
a  vzájemně si radit jak zvládnout 
složité situace při výchově dětí. 
Jeden z  klubů náhradních rodin 
úspěšně funguje již druhým ro-

kem na  Lounsku a  další se prá-
vě zakládá na  Žatecku. Členové 
klubu mají možnost nejen se se-
tkávat, ale také využívat nabídku 
terapií pro děti, psychologické 
a  sociální poradenství, půjčovat 
si literaturu týkající se náhradní 
rodinné péče, čerpat slevy a  zís-
kávat dary od  sponzorů. Připra-

vují se i   vzdělávací semináře.
Případní zájemci o  náhradní 

rodičovství mohou využít i  pora-
denství, které novým zájemcům 
sdružení poskytuje po předchozím 
telefonickém objednání na  čísle 
608  627  195 a  to buď v  Lounech, 
každý pátek od 15:30-17:30 hodin, 
kancelář evangelického kostela, ul. 
Českých bratří 1510 nebo na Peru-
ci, ul. V Edenu 258 (kancelář Hu-
sova sboru). Na Žatecku je možné 
využít poradenství spolupracující 
organizace Občanské poradny 
Handicap Žatec, Náměstí Svobody 
č.p. 150 (vchod z ulice Jiráskova). 

Poradny samozřejmě nabízí své 
služby i  stávajícím pěstounům 
a  osvojitelům, a  to zdarma.

Ředitelka sdružení, kvalifikova-
ná sociální pracovnice Bc.  Alena 
Krausová, která má i  osobní zku-
šenosti s náhradní rodinnou péči, 
říká: „Naším cílem je podporovat 
náhradní rodiny tak, aby v  nich 
vyrůstaly šťastné a spokojené děti, 
které neměly to štěstí zůstat se 
svými biologickými rodiči a  musí 
se mnohdy těžce vyrovnávat se 
svým osudem. Proto nabízíme 
nejen program pro volný čas, ale 
i terapie a poradenství. Zájemcům 

může poradit sociální pracovnice, 
psycholog, pedagog a  duchovní. 
Snažíme se, aby péče o  rodinu 
byla komplexní.“

Do  klubu se mohou přihlásit 
nejen stávající náhradní rodiče, 
ale i  noví zájemci o  adopci nebo 
pěstounskou péči.

Na  činnost sdružení finanč-
ně přispívá Ministerstvo práce 
a  sociálních věcí České republi-
ky v  rámci podpory rodiny. Bliž-
ší informace lze získat na  webu 
www.monteko.cz/nruk nebo do-
tazem na e-mail monteko@wo.cz.

Ivo Kraus

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

kdy postihla bolest zubů, ví, jaký 
problém je dostat se k  zubaři 
v  době, kdy jeho lékař již neor-
dinuje a  téměř se děsí, že tato 
situace nastane o  víkendu nebo 
o  svátcích. Nejbližší dostupnou 
stomatologickou pohotovostí byla 
ta, kterou provozuje společnost 
Paracelsius v  Záluží u  Litvínova. 
Další pohotovost je v  Ústí nad 
Labem a  v  Děčíně.

Po  mnohaletém vyjednávání 
a úsilí se podařilo to, po čem všich-
ni pacienti touží. Stomatologická 
ambulance bude od  1. září také 
v Lounech a to o víkendech a svát-
cích, 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.
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Jiří Frydrych, řečený Nítěnka, jako pohádkový rybář.

fo
to

 K
v

ě
ta

 t
o

š
n

e
r

o
v

á
,



svobodný hlas 1. srpna 2012 strana 3

 obce našeho okresu po dvaceti letech

n Liběšovice
Příjemná obec se prostírá podél Zlatého potoka – Blšanky, obklope-

na poli a chmelnicemi. Před dvaceti lety jsme tu zpovídali Adolfa 
Krause. Líčil, jak roku 1972 došlo ke  sloučení Liběšovic s  JZD Blša-
ny. Vzpomínal i na slavná Havelská posvícení a místní divadelní spo-
lek, který si troufl i  třeba na  Naše furianty, v  nichž si zahrál ševce. 
S  láskou líčil stěžejní kulturní osobnost Liběšovic, někdejšího řídící-
ho zdejší školy, pana Karbana. Dále se obec může pyšnit tím, že ji 
osobně navštívil prezident Václav Havel, když se byl podívat na farmě 
rodiny Vostřelových.

Středa 25. července, parné léto. 
Odpolední autobus mne veze ma-
lebnou členitou krajinou, podél sytě 
zelených chmelnic. V  Liběšovicích 
vystupuji jako jediná. Svítí tu azu-
rová autobusová zastávka s  novou 
střechou, odspoda se však fasáda 
již odlupuje. Na  obdélníkové ná-

vsi stojí kostelík Nejsvětější trojice 
nově opatřen moderními vitrážový-
mi okny. Před kostelíkem důležitě 
postává svatý Juda Tadeáš. Baculatý 
apoštol s  rozevlátými kudrnatými 
vousy třímá v  pravici kamennou 
knihu (neboť je spoluautorem No-
vého zákona). Druhou rukou se 
kdysi opíral o  svůj druhý atribut, 
jímž je kyj, kterým byl ubit. Libě-
šovický apoštol má, bohužel, levou 
ruku amputovánu. Obyvatelé by si 
však svého mučedníka měli raději 
hledět a  nečinit mu další příkoří. 
Právě Juda Tadeáš vás totiž ochrání 
v  beznadějných situacích. Věřící se 
k němu modlí: „Světlo bezradných, 
podporo malomyslných, berlo zou-
falých, rychlý pomocníku ve  spleti-
tých záležitostech, mocný přímluvce 
v beznadějných záležitostech, oroduj 
za nás!“

Na čestném místě na návsi je po-
staven zajímavý pomník, připomína-
jící návrat obce Buršovky do vlasti, 
s letopočtem 1869 – 1947. Následu-
je nápis - Na věčnou paměť padlým 
za svobodu vlasti, a seznam padlých 
volyňských Čechů. Vedle typicky čes-
kých jmen je i neobvyklé - Evgeňuš 
Nevečeřal. Letopočet 1945 pod se-
znamem je prokládán lipovými listy.

Krásnou náves poněkud hyzdí ne-
udržovaná usedlost čp. 12. Kdyby 
měla novou fasádu, byla by však 
nádherná, neboť je zajímavě členitá.

Zajímavostí liběšovické návsi je 
starý statný morušovník. Plody právě 
dozrávají a některé leží pod stromem.

Dalším svatým na  návsi je Anto-
nín Paduánský. Světec má jemnou 
oduševnělou tvář, avšak z  Ježíška, 
kterého drží v  náruči, zůstalo bez-
hlavé chlapecké torzo.

Od panelových bytovek právě při-
chází paní středního věku. „Máme 
tady 40 roků chalupu, podědili jsme 
ji po  rodičích. Jsme z  Litvínova,“ 
říká paní Hanzová. V  Liběšovicích 
se rodině líbí, stinnou stránkou je, 
že byli už dvakrát vykradeni. Co se 
týče rozvodněné Blšanky (která běs-
nila při povodni v roce 1872 a vyžá-

dala si v obci život dvou lidí), vodu 
ve sklepě za celých čtyřicet let měli 
pouze jednou. V  obci není obchod, 
pouze hospoda, kterou majitelé 
pronajímají.

Dneska paní Hanzová vařila ko-
provku, ne tu rychlou s  vajíčkem, 
ale pořádnou, poctivou, s  hovězím 
masem. Hanzovi dneska česali rybíz 
a nastříkali dům penetrací. Nyní jde 
paní za přáteli, slíbila, že je ostříhá. 
Zvoní u  dveří krásně opraveného 
statku, pes spouští alarm.

Pán domu s potěšením vítá spřáte-
lenou kadeřnici, ta však upozorňuje, 
že za dveřmi jsem ještě já. „Có? Cizí 
ženská? Tak s tou se bavit nechci,“ 
rezolutně mne odmítá pan domácí. 
Pak ale přeci jen vykoukne a  když 
se představuji, hned se rozčiluje: 
„Svobodný hlas? V  této republice 
byrokratů, podvodníků a  lumpů, 
kde každý chce mít zadarmo peníze, 

nic takového neexistuje! A nejhorší 
jsou poslanci, co se živou mocí drží 
svých koryt, a ministři, co hledí jen 
sobě přidat. Jsme to podivná repub-
lika, kde chudým berou a  bohatým 
dávají,“ rozhorlil se pán.

Když vidí, že mu neodporuji, je 
dokonce ochoten mi odpovědět 
na  obvyklou otázku. Do  Liběšo-
vic se jeho rodina přistěhovala 
po válce z Volyně, z Rovenské ob-
lasti. „Děda a  babička tam odešli 
v  roce 1882, z  Orlickoústecka, 
z  obce Suclava,“ nadějně se roz-
mluvil pán, ale musí odejít, neb 
je po  něm 
s h á ň -
ka.

Beru 
t o  u l i -
cí na  Libořice. 
Na  posekaném ve-
řejném prostranství 
se skvěje půvabná 
kaplička,  zasvěce-
ná svatému Hubertu. 
Hubert je patronem 
myslivců, střelců, ale 
i  řezníků, kožešníků, 
soustružníků, optiků, 
slévačů, výrobců ma-
tematických přístrojů, 
matematiků, výrobců 
rolniček, a  loveckých 
psů. V  kapličce je za-
mřížovaný jeho novo-
dobý obrázek a nahoře 

pod stříškou je i reliéfek sv. Huberta 
s  jelenem. Usmívám se, neb jak je 
reliéf naprasklý, jelínek s elegantně 
překříženýma nohama vypadá, že 
má šortky. Za kapličkou se nachází 
rozsáhlá plocha osázená rychle ros-
toucími japonskými topoly.

Před jedním z  rodinných domků 
řeže rodina cosi jako dřevěnou pale-
tu. Aktéři se hlasitě dohadují, kolik 
centimetrů se má uříznout. Mladík 
v tílku a s kšiltovkou a paní s metrem 
asistují, zatímco výkonná síla, pán 
ve slipech vervně uřezává patřičnou 
vzdálenost. Jinde bych rodinu taktně 
minula, neboť si uvědomuji, že jdu 
nevhod, ale dnes jsou lidé vzácní. 
Zatímco pán s  pilou spěšně mizí 
do  dvora, paní uvádí, že je tu spo-
kojena, ale konkrétního že neřekne 
nic. A je to škoda, protože speciálně 
tato rodina se rozhodně nemusí ni-
čeho a  nikoho bát. Za  dveřmi totiž 
kouká parádní černá tibetská doga.

Jdu dál ulicí, další mojí nadějí 
je dáma středního věku, která se 
v domácím obleku se smetákem činí 
na zápraží posledního z domků. Po-
mýšlím si, že zvláště v  této době je 
vzácné, pokud někdo zametá před 
vlastním prahem. „Kdepak, já se 
nechci vyjadřovat, běžte za někým, 
kdo vám řekne víc,“ odmítá cokoliv 
komentovat pořádkumilovná paní.

Vracím se do vsi. Zkouším to ješ-
tě uličkou mezi domky, míjím dva 
trpaslíky, jeden má čepičku mu-
chomůrkovou, druhý zelenou, jsou 
tu i  úhledné zahrádky s  brambory 
a okurkami, a vysoké lísky. Koukám, 
jestli na zahradě někoho nezastihnu, 
ale v ústrety mi kráčí jen bílý pitbull 
a  za  dveřmi tvrdí muziku rotvajler. 
Pitbull vypadá sice nadějně a  přá-
telsky, ale neznáme se, tak to raději 
svižně otáčím.

Na stromě si čtu výstražnou tabu-
li, Zákaz parkování, vozidlo může 
být odtaženo.

Obcházím areál místních myslivců 
a se zájmem studuji jejich vývěsku. 
Barevné obrázky zvěře pod sluneč-
ními paprsky vybledly domodra. Vy-
věšen je tu lovecký kalendář, kdy se 
která zvířata mohou lovit, dočítám 
se zajímavou věc: selata i  lončáci 
divokého prasete, zřejmě následkem 
přemnožení, lze střílet po  celý rok, 
právě tak liška obecná.

Průčelí domu čp. 
6 je hustě obrost-
lé vinnou révou, 
rýsují se bohaté 
hrozny, a  u  vrat 
kvete statná růžo-
vá lilie.

Od  dalšího člově-
ka se dozvídám, 
že prý se do  vel-
k é h o  d o m u 
s  oprýska-

n o u 

fasádou na  návsi nastěhovaly tři 
rodiny Romů, bydlí tu rok a  přidě-
lávají domácím lidem vrásky.

Procházím další uličkou, a tam si 
povídají dva pánové. „Přistěhoval 
jsem se před dvaceti lety z  Karlo-
varska a  spíše se mi tu nelíbí, ale 
nešel bych odsud… Co dneska bylo 
k  obědu? Dneska je středa, to se 
u  nás pere a  k  obědu jsou vždyc-

ky francouzské brambory,“ říká 
Jiří Dvořák, mladý muž s  knírkem, 
soukromý zemědělec, který hospo-
daří na 70 hektarech. Připravuje se  
na žně a opravuje poškozený valník, 
aby z něho nevytékalo obilí.

Ján Humeňanský se svými dlouhý-
mi tmavými vlasy vypadá trochu jako 
indián. „Ujde to tady. Odstěhoval 
jsem se z  Brna k  rodině,“ říká. Je 
částečný invalida a obědval plněnou 
papriku a  knedlíky, ale kupované 
a  rozmrazované.

Jít k  Vostřelovým, když mají žně, 
by bylo asi nehorázné, a  tak dal-
ším místem, kam se jdu podívat, je 
hřbitov, přesněji, cesta ke hřbitovu. 
V posledním usnesení zastupitelstva 
města Blšany, pod které Liběšovice 
spadají, se totiž jednalo o  instalaci 
nových laviček a  o  záměru udělat 
ke  hřbitovu novou silničku. Míjím 
další rodinné domky, nepřehlédnu-
telný je hráškově zelený domek se 
zahrádkou s  jezírkem a čápem.

Dál komunikace pokračuje javo-
rovou alejí. Jednoduché pěkné 

lavičky jsou už instalovány. 
Za  lavičkami se prostírá 
pole zralého ječmene, pře-
kvapuje mne velké množ-

ství ovsa hluchého, úporné-
ho plevele s  velmi  dlouhou 

klíčivostí.
Blížím se hřbito-

vu. I v Liběšo-
vicích pomr-

zl břečťan 
a  smut-

n ě 

hnědne na  hřbitovní zdi. Pomrz-
ly i  další dřeviny a  jsou vyhozeny 
na smetišti před hřbitůvkem.

Od  hřbitova kráčí středněvěká 
dáma s vlasy barvy mědi a se zrza-
vou  fenkou plemene Kavalír King 
Charles španěl, a  vysoký svalnatý 
mladík, co by klidně mohl hrát Tar-
zana nebo Supermana. Představuje 
se jako Dominik Buben, mám tu 

čest se studentem ČVUT. A  není 
tu jen na prázdninách, ale je rodák 
a skutečně tu bydlí a žije!

„Liběšovice? Perfektní. Horší je 
to s  dopravou. Když jsem jezdil 
do  Chomutova na  střední školu, 
tak se muselo několikrát přesedat. 
Teď budu bydlet v  Praze, na  koleji, 
ale na  Liběšovice nedám dopustit. 
Po studiích se sem určitě chci vrátit 
a chci tady žít. Je tu takový klídek. To 
ale asi pochopí jenom člověk, co se 
narodí na vesnici,“ říká Dominik, co 
má bez dvou centimetrů dva metry. 
Dále si libuje, že sousedé, kteří se 
čerstvě přistěhovali, jsou fajn lidi. 
A  k  obědu byly u  Bubnů zapékané 
těstoviny.

Dominikova babička, paní Adam-
cová, se přistěhovala z  Chotějovic 
od  Bíliny. Hlavním důvodem bylo, 
že jí tam marodila dcera. V  Libě-
šovicích si brzy zvykla, má krásně 
udržovanou květinovou zahrádku 
a  v  oknech muškáty za  bílou mříž-
kou. Kavalírka je její, jmenuje se 
Mája. Je štíhlounká a  v  dobré kon-
dici. Dále má paní Adamcová kočku 
Micinku, bílou s  mouratými místy, 
a sněhobílou kočičku Bělinku, ta je 
ale právě služebně na myších.

„Já hubnu, takže k obědu byl ter-
mix a  banán. A  funguje to,“ libuje 
si paní.

S manželkou a psem Dušanem jde 
na zahrádku Jaroslav Janoško. Zřej-
mě ho postihla mozková příhoda, 
protože těžce mluví. Obec se mu líbí 
a  je mu líto, že si nemůže popoví-
dat. Mně je to taky líto, protože je to 
sympatický hodný pán. Odchází se 
psem na procházku po polní cestě.

Jdu se podívat ještě na  horní 
konec obce. Školka stojí, stejně 

jako bytovky.
Ještě honem přečíst ce-
dulku u  vchodu do  kos-
telíčka. Hlásá, že se zde 
29. dubna konaly Pro-

vody za památku všech 
zesnulých, ale oč jde, 
netuším. Zkusím to 
vyzvědět, až budu 
v  sousedních Libo-
řicích.

Tak, a teď honem 
stihnout zpáteční 
autobus.

Příště: Libkovice
Píše a  fotí

Květa Tošnerová
Apoštol Juda Tadeáš, mocný ochránce 
v zoufalství a beznaději.

Babička s vnukem Dominikem a fenkou Májou.

Paní Hanzová má v Liběšovicích 
čtyřicet roků chalupu.

Jaroslav  Janoško  jde  na  pro-
cházku se psem Dušanem.
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 černá kronika  dopisy

n Dopravní nehodovost
OKRES LOUNY -  Minulý 
týden se na  území lounského 
okresu odehrálo celkem 16 do-
pravních nehod. Čtyři lidé byli 
při nich lehce zraněni, škoda 
se vyšplhala na 737 tisíc korun. 
Z  tohoto počtu se pět doprav-
ních nehod s  jednou lehce zra-
něnou osobou událo o víkendu. 
Škoda byla vyčíslena na 250 ti-
síc korun. Nejčastější příčinou 
uvedených nehod byl nesprávný 
způsob jízdy, následovala nepři-
měřená rychlost.
n Podnapilí řidiči za volantem
OKRES LOUNY - V  nočních 
hodinách ze soboty na  neděli 
uskutečnili policisté lounského 
okresu dopravně bezpečnostní 
akci, při níž se zaměřili hlavně 
na  alkohol za  volantem. Muži 
zákona zkontrolovali celkem 
68 vozidel, z nichž se 15 řidičů 
dopustilo nějakého přestupku. 
Deset z nich zaplatilo na místě 
blokovou pokutu, zbylých pět 
bude řešeno ve správním řízení. 
Policisté od neukázněných řidi-
čů vybrali na  pokutách celkem 
3  800 Kč. Při této akci zjistili 
policisté čtyři podnapilé řidiče, 
pět nepřipoutaných osob, jedno 
vozidlo bylo ve  špatném tech-
nickém stavu nebo řidič nepřed-
ložil doklad o povinném ručení. 
Další podobné akce se budou 
opakovat i  v příštích dnech.
n Zmizely navigace
LOUNY - V  minulých bylo 
policistům lounského okresu 
nahlášeno několik případů vlou-
pání do  vozidel, při nichž byly 
odcizeny hlavně drahé navigace. 
K první krádeži došlo v lounské 
Husově ulici, kde na parkovišti 
u bývalého pivovaru bylo vykra-
deno osobní vozidlo zn. Škoda 
Superb. Dosud nezjištěný po-
berta rozbil přední boční okno 
řidiče a následně odcizil airbag 
z volantu a značkovou navigaci. 
Škoda byla vyčíslena na celkem 
73  500 Kč. Další vloupačka 
do auta se odehrála v obci Vrb-
no nad Lesy u  Loun. Zloděj si 
vyhlédl auto zn. VW Passat, se-
bral značkovou navigaci. Škodu 
majitel vyčíslil na 86 tisíc korun. 
Airbag z  volantu a  autorádio 
odcizil nezjištěný poberta ze 
zaparkovaného vozu zn. Škoda 
Yeti v  obci Třtěno. Škoda činí 
35 tisíc korun.

Jaromíra Střelcová,
Policie ČR Louny

Potěšil mne článek o Václavu Bergmanovi

Moc ráda jsem si přečetla o Vaš-
kovi Bergmanovi. Byl to fešák 

a velice chytrý člověk. Když jsem ho 
poznala já, nikdy bych do něj neřek-
la, že má tak slavnou hrdinskou mi-
nulost. Byl tak příjemný a skromný. 
S přáteli jsme mu říkali Vic.

Mohu vám o  něm prozradit, že 
kouřil jako cikán. Také s oblibou vy-
ráběl domácí víno a  tím se naléval. 
Měl rád společnost a  když nastalo 
období, že žil jako vdovec sám, měl 
přítelkyni, jednu mladší ženu od-
naproti, asi nic vážného. Rád hrál 
karty. Tady jsou takové kluby, karty 
v  nich hrají i  starší ženské. Vic ně-
kdy babky naložil do svého auta a jel 
s nimi do klubu, kde se hrálo, takže 
dámskou společnost měl pořád.

Mrzelo mne, když odejel do Skot-
ska, ale asi dvakrát přijel. Navštívil 
i mne, to už jsem byla sama. A po-
tom jsem se dozvěděla, až z Čech, že 
zemřel. Schází mi, byla to osobnost. 
Nyní mohu jen vzpomínat, ale jsem 
moc ráda, že jsem jej poznala.

Po  Bergmanovi opatruji dvě vě-
cičky, které mi daroval. Porcelánový 

džbánek a  něco ze stříbra, takový 
stojánek na  4 lžičky a  pod tím 4 
kalíšky na vajíčka. Je s tím práce to 
leštit – stříbro brzy černá, ale pryč 
to dát nemůžu. Váže se k tomu moc 
vzpomínek. A  ještě tady mám jeho 
vlastní rukou napsaný dopis. Opa-
trovali jsme mu totiž psa Sama, 
a tak mně Vic napsal všechny rady, 
co s jeho psem. Měl krásný rukopis.

Nebyl ani trochu namyšlený a ne-
rad mluvil o tom, co prožil. Když mu 
udělili titul generála, bylo mu jistě 
už osmdesát let. Měl jet do Londýna 
medaili převzít a  při této slavnost-
ní příležitosti mu měla být zdarma 
ušita uniforma. Měl tam jet, aby mu 
změřili míry na  uniformu. On tam 
ale nejel a  řekl, že je v  jeho věku 
už zbytečné, aby mu uniformu šili, 
a co on prý ve svém věku s medailí!

Vím, že byl v Domoušicích, a moc 
ráda jsem si přečetla, o čem mluvil. 
Je hezké, že jste si na něj v novinách 
vzpomněli. Ale jako bych ho slyšela: 
to už asi nevědí, o čem by psali, když 
si vzpomněli zase na mne.

Alice Reinertová, Anglie
Škola v Kocourkově - škola jinak

Dostávám občas otázku od  lai-
ků i  odborníků, zda se učit 

o  prázdninách není hloupost. Do-
stal jsem jí nedávno také od  mé 
maminky. „A  co takhle si o  prázd-
ninách hrát, mami?“ odpovídám 
na otázku a dostávám hovor do jiné 
oblasti. Do  oblasti, kde školáci 
sice řeší úlohy z  češtiny, angličtiny 
a  matiky, ale zároveň si tím hrají. 
“To jde?“ - ptá se maminka. Jde 
to, jen je potřeba z  učení udělat 
hru, kterou zpřístupníme dětem 
na  jejich oblíbených notebookách, 
laptopech a  chytrých telefonech, 
protože to je, musím říct, feno-

mén dnešních dětí a  dnešní doby.
Využít chuť dětí zahrát si hru 

na  počítači, zasoutěžit si, něco vy-
hrát a  zároveň splnit přání rodičů 
a  učitelů, aby se děti také něco na-
učily, o to se pokouší projekt rodičů 
Škola v  Kocourkově, kterou najde-
te pouze na  internetu. Protože se 
přehouply prázdniny do  své druhé 
poloviny, tak se blíží čas opakování 
probraného učiva a  projekt Škola 
v Kocourkově stojí určitě za pokus. 
Více na: www.skolakocourkov.cz

Tomáš Kocourek,
autor projektu

Škola v Kocourkově
Vloupačky 

do ordinací lékařů
OKRES LOUNY (pčr) - Dva pří-

pady vloupání do ordinací lékařů byly 
v  minulých dnech oznámeny loun-
ským policistům. Koncem minulého 
týdne se dosud neznámý pachatel 
vloupal v Karlovarské ulici v Lubenci 
do  zubní ordinace. Jeho pozornost 
však neupoutalo ani tak lékařské 
vybavení ordinace, jako finanční ho-
tovost. Z volně odložené pokladničky 
totiž odcizil přes dvacet tisíc korun, 
a  poté rychle zmizel. Na  zařízení 
stačil napáchat škodu za 2 000 Kč.

Druhá vloupačka se odehrála tak-
řka ve stejnou dobu v lounské Huso-
vě ulici. V tomto případě dosud ne-
zjištěný poberta zavítal do ordinace 
jednoho praktického lékaře. Nepřišel 
se však nechat vyšetřit, měl úplně 
jiné úmysly. Odcizil dva notebooky, 
mobilní telefon, flash disk a peníze. 
Celková škoda byla odhadnuta na 40 
tisíc korun.

Otevřený dopis zastupitelstvu obce Lubenec

Vážení zastupitelé,
v  pátek 29. června proběhlo 

v  obci Lubenec první referendum 
v  její novodobé historii. Podstatou 
bylo, zda občané souhlasí s  geo-
logickým průzkumem, který je lo-
gickým předpokladem, zda případ-
ná lokalita Čertovka pro hlubinné 
úložiště jaderného odpadu je, nebo 
není vhodná. Občané se poměrně 
vysokým počtem hlasů vyslovili proti 
geologickému průzkumu a následně 
i  proti úložišti. Skončil mnohatý-
denní „boj“ zastánců, a  především 
odpůrců.

Podle mého názoru však nezvítězil 
zdravý selský rozum, ale zloba, zá-
vist, zášť a strach a svár! Nechci se 
vyjadřovat ke způsobu vedení kam-
paně odpůrců geologického průzku-
mu, který mnohdy připomínal „hon 
na čarodějnice“. Myslím si však, že 
hlavním důvodem byl především 
ohromný a  nevybíravý útok na  sta-
rostu Lubence Bohumila Peterku.

Osobně jsem stál a  stojím nejen 
za  geologickým průzkumem, ale 
i  případným úložištěm a  veřejně 
jsem se k  tomu přihlásil. Druhým, 
zákonitě z  jeho pozice, byl pan Pe-
terka. Že jsem v  podstatě neslyšel 
na  moji osobu žádný, ať už pozi-
tivní nebo negativní názor, mne 
nepřekvapilo, neboť na  pokrytectví 
většiny občanů Lubence jsem zvyklý 
již 34 let, co zde žiji. Vím, že mno-
zí mi nemohou zapomenout moje 
členství v  KSČ a  tehdejší angažo-
vanost. Nemám jim to za  zlé, ale 
jsem naprosto zklamán postojem 
současného zastupitelstva k  osobě 
pana Peterky. V  otázce, jestli geo-
logický průzkum nebo ne, získala 
v  předchozím rozhodnutí zastupi-
telstva skupina zastánců v  čele se 
starostou těsnou většinu. Nikdo 
z členů zastupitelstva, ať už byl stou-

pencem nebo odpůrcem průzkumu, 
se však za něho veřejně nepostavil, 
když musel odolávat záštiplným, 
polopravdivým a podpásovým uráž-
kám, které v podstatě útočily na jeho 
lidskou důstojnost a  s  geologickým 
průzkumem neměly nic společného.

Vše je tedy rozhodnuto, jsem 
však přesvědčen, že hořká pachuť 
„causy“ zůstane ještě dlouho v  ús-
tech řady z  nás, občanů Lubence. 
Pravdou je, že obec bude nadále 
„rozervána“ a  snad až čas, jako 
moudrý lékař, ránu zacelí. Podle 
mne, po „Pyrrhově vítězství“ odpůr-
ců geologického průzkumu se však 
nechala jedna osoba od nich slyšet, 
že „referendum“ byl jen první krok 
a  budou následovat další. Mohu se 
domnívat, že to bude soustředěný 
útok na  lubeneckého starostu. Ač 
nejsem ani jeho osobním přítelem 
a ani kamarádem, stojím jako občan 
Lubence v  těchto pro něho možná 
nejtěžších chvílích jeho starostování 
za ním. Kladně hodnotím především 
jeho tři pro mne závažná rozhodnutí 
v  posledním roce: jmenování nové 
ředitelky ZŠ Lubenec, opětné po-
stavení šicí dílny po  jejím předcho-
zím vyhoření, a především, a z toho 
mám nesmírnou radost, renovaci 
pláště kostela Sv. Vavřince. Je pro 
mne symbolické, že se uskutečnilo 
v  roce 125. výročí narození pátera 
Wendolského, sudetského Němce - 
hrdiny, který byl právě před 70 lety 
v  ten samý den, kdy byly vypáleny 
Lidice, zatčen gestapem a až do kon-
ce války vězněn v  koncentračním 
táboře Dachau.

Přeji, abyste i přes těžkosti, které 
nám „causa“ geologického průzku-
mu zanechala, pokračovali ve  své 
práci pro obec Lubenec.

Bohumil Řeřicha,
Lubenec

Hlasování v Lubenci chápu i jako reakci na obvyklé 
zacházení s okresem Louny

Referendum v  Lubenci nedávno 
prokázalo postoj tamních obyva-

tel k  plánovanému detailnímu prů-
zkumu pro nalezení vhodné lokality 
pro ukládání radioaktivních odpadů 
a koneckonců i úložišti jako takové-
mu. Situaci sleduji delší dobu, a tak 
mne rozhodnutí nijak nepřekvapilo. 
Osobně si ho dávám do  kontextu 
s  dalšími událostmi, které ukazují, 
jak se pohlíží na okres Louny a Ús-
tecký kraj.

Pokud totiž někdo pátrá, kam s ně-
čím nepotřebným až nebezpečným 
lidskému zdraví a  přírodě, vybere 
si často Ústecký kraj. Připomeňme 
kaly z  Ostravska skladované a  spa-
lované v okresech sousedících s na-
ším okresem, stovky tun německých 
odpadů uložených a posléze zapále-

ných v  Libčevsi. Úložiště radioak-
tivních odpadů souvisí s  podložím 
na Lubenecku a Blatensku, ale těch 
příkoří, která se dějí našemu regio-
nu, je už na  můj vkus dost. Mám 
na  mysli například léta plánované 
a  dosud nerealizované rekonstruk-
ce silnic či stavbu nových včetně 
obchvatů (a  to i  u  Lubence) nebo 
neutuchající snahy zavřít nemoc-
nici v  Žatci (aby se náš region stal 
teprve druhým okresem v  ČR, kde 
není nemocnice). Příkladů ze sou-
časnosti či nedávné historie by se 
určitě našlo víc.

Každopádně Lubeneckým pat-
ří dík, že se tak aktivně postavili 
k  otázce úložiště a  ukázali, že jim 
osud jejich domova není lhostejný.

Aleš Kassal, Žatec

Václav Bergman s přáteli a se svým pejskem Samem.

n Červená řepa
Dnes si povíme o  rostlině, kterou 
zná každý z  kuchyně. Myslím, že 
rozděluje národ na  nesmiřitelné 
poloviny. Jedna ji miluje, druhá 
nesnáší. Jde o  řepu, tedy dnes 
červenou řepu.
n Cenný je kořen z dvouleté řepy

Obecně jsou řepy rostliny v  ka-
tegoriích od  jednoletých až po  tr-
valky. Mají větvené lodyhy a  velké 
nedělené střídavé listy. Květy jsou 
oboupohlavní, nejčastěji uspořádané 
v  latách. Okvětní lístky jsou bledé, 
zřídka nažloutlé. Dnes zmiňova-
ná červená řepa je u  nás výhradně 
pěstovaná, dvouletá rostlina. Použí-
váme kořen a  hlavně šťávu z  něho 
získanou.

n Očistí játra a sníží i cholesterol
Řepa má obzvláště široké pole pů-

sobnosti od úpravy 
zažívání až po úči-
nek protinádorový. 
Dokonce dokáže 
na  sebe vázat látky 
radioaktivní a  těžké 
kovy. Působí očistu 
jater a  zvýšení jejich 
funkce, snižuje hladinu 
cholesterolu a  tak pů-
sobí i  protiskleroticky. 
Pro antivirový účinek 
podporuje léčbu při klíš-
ťové encefalitidě a  borelioze. 
Také posiluje funkci mozku 
a  je výtečnou výživou nervů.
n Pijte šťávu 2-3 měsíce

Léčbu červenou řepou provádí-
me jako kúru a  to nejméně jeden 
měsíc. Začínáme dávkou 650 ml 

šťávy podávané první týden. Pije-
me po doušcích během dne. Druhý 
týden je dávka 500 ml a  od  třetího 
týdne 400ml. Po nástupu účinku je 
možné dávku snížit na udržovací t.j. 
250 ml. Obvykle je kúra dlouhá 2-3 

měsíce. Pokud by někomu přišla 
šťáva z  řepy nechutná, lze pou-

žít směs šťáv z  řepy a  mrkve, 
naředěné vodou ve  stejných 
poměrech. Takové směsi se 
pak užívá jeden litr denně. 
Lze použít i  jiných šťáv ze 
zeleniny, ale nemícháme se 
šťávami z  ovoce. Používání 
červené řepy nemá vážněj-

ší kontraindikace a nebyly 
popsány ani žádné vedlejší 

účinky. Zavařením řepy se 
účinek snižuje.
n Proti nádorovým onemocněním,

hlavně krve se doporučuje směs, 

které se říká bylinná krev. Jedná 
se o  směs šťáv z  řepy, mrkve, zelí 
a  převařené šťávy z  černého bezu, 
vše po  200 gramech, dále šťávy 
z  kořene pampelišky a  celeru pro 
muže, nebo petržele pro ženy, vše 
po  50 gramech. Uvedené množství 
tvoří denní dávku, kterou pijeme 
po doušcích.
n Kdo si rád zavdá něčeho pro 

posílení chuti k jídlu,
může si připravit tzv. dvojčerve-

né víno: 120 gramů rozmělněné 
řepy červené, nejlépe nekovovým 
předmětem naložíme do  sedmičky 
červeného vína a  necháme sedm 
dní louhovat při pokojové teplotě, 
ne však na přímém světle. Poté dů-
kladně zfiltrujeme a  uchováváme 
na chladném místě. Užíváme denně 
50 ml před obědem.

Mgr.  Petr Štola - lékárník

 cesta za zdravím
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Ohlédnutí za slavným lounským 
rodákem Otakarem Jarošem

Před sto lety se začal v  lounské Kotěrově dělnic-
ké kolonii odvíjet životní příběh Otakara Jaroše, 

který spolu s  básníkem Jaroslavem Vrchlickým pa-
tří bezesporu mezi nejvýznamnější lounské rodáky.

Pozdější československý 
voják a hrdina bojů druhé 
světové války na  východ
ní frontě a  bitvy u  Soko
lova se narodil 1. srpna 
1912 v  lounském domě 
č. p.  819. Podle vyprávě
ní pamětníků se tak mělo 
stát právě při stěhování 
rodiny do  nového bytu, 
kdy na Otakarovu mamin
ku Annu Jarošovou přišly 
porodní bolesti a její syn se 
tak narodil v novém, ještě 
prázdném bytě.

Jarošovi životopisci Ka

rel Richter a  Vlastimil 
Kožnar to později popíší 
slovy: „Otakar se narodil 
v  Lounech prvního srpna 
tisíc devět set dvanáct,“ 
zapsala si maminka. „Táta 
byl zaměstnán na  dráze 
jako topič. Dráha právě 
ten rok devatenáct set dva
náct postavila nové dom
ky pro své zaměstnance 
a my jsme se měli prvního 
srpna stěhovat. Všechno 
bylo již zabaleno, nábytek 
ze starého bytu vynesen 
na  ulici. Čekali jsme už 
jen na  povoz a  tu se na
jednou začal malý Otakar 
ozývat. Nechtěl se asi na
rodit ve starém bytě, a tak 
jsem se vydala do nového, 
asi čtvrt hodiny vzdále
ného bytu. Tak úderem 
dvanácté hodiny v  poled
ne zároveň s  houkačkou 
v železničních dílnách bylo 
slyšet pláč prvního občán
ka v  nové kolonii. Nové 
sousedky, které s  účastí 
snášely, co bylo třeba, mu 
prorokovaly štěstí a  vel
kou budoucnost. Narodil 
se v úplně prázdném bytě 
a  některé drobnosti mu 
půjčily…“ Takový je pří
běh tradující se o narození 
pozdějšího hrdiny.

Rodné Louny však Ja
rošovi velmi brzo opusti
li. Otakarův otec byl totiž 
jako železniční zaměstna
nec přeložen do  Mělníka. 
Když bylo Otakarovi pou
hých devět měsíců, celá ro

dina se odstěhovala, a byl 
to Mělník, kde Otakar 
prožil své dětství a mládí. 
Zde také začal studovat 
na  místním gymnáziu. 
Studia však kvůli latině 
nedokončil a  stal se elek
trotechnikem.

Okolnosti mu nakonec 
předurčily úplně jiný vý
voj. Po  ukončení školy 
byl jako činný sportovec 
odveden do  armády, aby 
splnil povinnou vojenskou 
službu a v Československé 
armádě se mu zalíbilo. 

Z  Otakara Jaroše se stal 
hrdý, nadšený profesionál
ním voják a radiotelegrafi
sta, což byla jeho armádní 
specializace. Nadřízení 
s ním byli spokojeni a hod
notili ho kladně. V  jeho 
osobě se spojovalo hned 
několik pozitivních fak
torů: vysoká inteligence 
a díky zálibě ve sportu i vy
nikající fyzická kondice.

Pamětníci ho později 
popisují jako prototyp pr
vorepublikového důstojní
ka. Vlastenec přesvědčený 
o svém poslání, společen
ský, oblíbený u  žen, vždy 
elegantně ustrojen, apoli
tický (za  první republiky 
byla armáda přísně apoli
tická a  to tak, že přísluš
níci armády ani nemohli 
volit), tvrdý k sobě a ostat
ním, ale zároveň spraved
livý a  lidský.

V  roce 1937 se stal 
po  absolvování hranické 
akademie poručíkem te
legrafního vojska a  byl 
převelen jako velitel tele
grafní čety do Prešova, kde 
na  východním Slovensku 
prožil pohnuté okamžiky 
konce první republiky.

Po  likvidaci Českoslo
venska, nacistické okupaci 
a  vytvoření Protektorátu 
se Otakar Jaroš podobně 
jako řada dalších vojáků 
nechtěl smířit s  daným 
stavem a  jeho cesta vedla 
do  Polska, kde se stal pří
slušníkem nově se formu
jící se zahraniční českoslo
venské jednotky, která se 

po obsazení Polska dostala 
do  Sovětského svazu. Zde 
po  řadě peripetií nakonec 
došlo k  vytvoření našeho 
samostatného českosloven
ského praporu v Buzuluku, 
který byl na  začátku roku 
1943 po  roční přípravě 
nasazen do  přímých bojů. 
Otakar Jaroš dostal tehdy 
za  úkol velet naší obraně 
u  Sokolova. Od  svého ve
litele dostal rozkaz za kaž
dou cenu udržet pozici 
a  neustupovat, což se mu 
stalo osudným.

Strategický význam to
hoto boje byl v rámci fron
ty malý. O to důležitější 
však byla skutečnost, že 
se Čechoslováci zapojili 
do  boje a  pro další bu
doucnost byl důležitý i po
stoj samotného Otakara 
Jaroše, který chtěl splnit 
rozkaz a  neustoupil ani 
za cenu života. Jako by 
se tu odrážely vzpomínky 
na  Mnichovskou konfe
renci, kdy naše armáda 
a  politická reprezentace 
ustoupila bez boje.

Otakar Jaroš se stal sym
bolem jak pro českoslo
venskou, tak pro sovět
skou společnost. Za  sta
tečnost byl posmrtně pový
šen v květnu 1945 do hod
nosti kapitána a jako vůbec 
první cizinec byl výnosem 
prezidia Nejvyššího sovětu 
SSSR posmrtně vyzname
nán Zlatou hvězdou a  ti
tulem Hrdina Sovětského 
svazu.

Michal Pehr

Představujeme osudy 
příslušníků RAF 

z našeho regionu 7.
Wilhelm Löbl, AC2, 788692 , Depot, voj., WOP trainee (ve výcviku)

Narodil se 27. srpna 1925 v  Podbořanech jako Wilhelm Löbl. Po-
cházel z židovské rodiny a ta se po obsazení pohraničí nacistickým 

Německem v  říjnu 1938 rozhodla opustit svůj domov v  Podbořanech 
a  uprchla do  Prahy. Po  okupaci zbytku Československa 15. 3. 1939, 
se podařilo dostat rodičům Wilhelma Löbla a  jeho mladší sestru Ma-
rianne dětským transportem sira Nikolase Wintona do Anglie. To jim 
zachránilo životy. Wilhelmovi rodiče stejně jako mnoho dalších členů 
rodiny pak zahynulo v nacistických likvidačních táborech v  Polsku.

Wilhelm přijel do Anglie 2. června 
1939. Byl poslán do školy v přímoř
ském letovisku Hornsea v Yorkshiru. 
V roce 1940 byla škola evakuována 
z  obavy z  německé invaze do  Mal
vern ve Worcestershire. Po dokonče
ní školy nastoupil do firmy Ullmann 
and Company Merchant Bankers. 

Zároveň se přihlásil do přípravných 
kurzů pro letecký personál v Londý
ně. Jako patnáctiletý nemohl ještě 
vstoupit do  RAF přímo. Změnil si 
jméno na  Vilém Löbl a  také se mu 
podařilo získat povolení presidenta 
Beneše k vojenské službě mimo jed
notky Československé armády. Dob
rovolně vstoupil do  RAF a  zapsán 
byl 14. prosince 1942, ve  svých 17 
letech. Vstupní výcvik získal v RAF 
ve  Skegness. Nejdříve byl u  4311 
Service Echalon v  Leuchars a  pak 
se hlásil do  kurzu pro radisty RAF 
číslo 13 v Blackpoolu a škole číslo 3 
v Compton Bassett. Vilém absolvo
val kurz radisty 29. srpna 1944 a byl 
přidělen k bombardovacímu letectvu 

FAR ve West Freugh ve Skotsku, kde 
z  bombardéru Mitschell testovali 
bomby. V únoru 1945 přešel Vilém 
do československé sekce RAF a byl 
zařazen do 311. bombardovací peru
tě ve Skotsku a později v Manston. 
Do  konce války ale kompletní pře
školení na radistu absolvovat nestihl. 
Po  skončení války se podílel na  re
patriaci vojenských a civilních osob 
z Velké Británie do Prahy.

Po válce čekal na přeřazení na Dál
ný východ, ale kvůli rychlé kapitulaci 
Japonska k  tomu nedošlo.

Zůstal v  Anglii a  začal pracovat 
v bankovním sektoru. Jméno Vilém 
Löbl si definitivně změnil na  Willi
am Noble a žil poblíž Londýna. Jeho 
dcera Carol pracovala u organizace 
British Royal Legion.

Rodné Podbořany navštívil hned 
několikrát. Naposledy to bylo v květ
nu 2002.

V říjnu 2005 obdržel William No
ble medaili pro veterány od  České 
republiky u příležitosti 60 let ukon
čení války. Rodina uspořádala oslavu 
za přítomnosti Nikolase Wintona.

William Noble zemřel 15. listo
padu 2006.

U příležitosti 65. výročí osvoboze
ní, věnovala 7. května 2010 rodina 
Williama Nobla z rukou jeho dcery 
Carol Noble vyznamenání z  2. svě
tové války podbořanskému muzeu.

Připravuje Jaroslav Tošner
Za pomoci

Leteckého archivu v Mostě
Za  laskavý překlad textu Carol 

Noble děkujeme Martinu Gutzerovi!
Příště Jaroslav Skutil a  Zdeněk 

Munzar

STAROSTA MĚSTA LOUN
Radovan Šabata si Vás dovoluje pozvat na

OSLAVU 100. VÝROČÍ NAROZENÍ 

kpt. OTAKARA JAROŠE
která proběhne pod záštitou ministra obrany RNDr. Alexandra Vondry 

a hejtmanky Ústeckého kraje Jany Vaňhové

středa 1. 8. 2012
11:00 –  pietní akt u rodného domu
kpt. Otakara Jaroše (Jarošova ul., Louny)
• uvítání
• slovo starosty města
• položení věnců

12:00 – ceremoniál v Základní škole 28. října 
(28. října 2173, Louny)
• vojenský kvintet
• přivítání hostů 
• význam osobnosti Otakara Jaroše 
 (PhDr. Michal Pehr Ph.D)
• projevy hostů
• vojenský kvintet
• recitace básně
• slavnostní odhalení pamětní desky
• projev ředitele školy – udělení čestného 
 titulu: „Základní škola a Mateřská škola   
 kpt. Otakara Jaroše Louny“
• vojenský kvintet
• závěr
• občerstvení

Předpokládané ukončení ve 14:00 hodin.
Projekt byl realizován s finanční podporou Ústeckého kraje

Vilém Löbl s budoucí ženou Barbarou.

William Noble, pan Nikolas Winton, manželka Barbara a Vera Gissing.

Vilém Löbl v roce 1940 v uniformě 
přípravek pro letecký personál.
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Jedna z méně 
známých fotografií 
Otakara Jaroše.

FO
tO

 L
iv

e
iN

te
r

N
e

t.
r

u
/u

s
e

r
s



strana 6 1. srpna 2012 svobodný hlas

 společenská kronika
Vzpomínka
n  Vzpomínku tichou chceme 

Ti dát, aby kaž-
dý vzpomněl, kdo 
Tě měl rád. Dne 
31. července jsme 
vzpomněli 14. vý-
ročí, kdy nás na-
vždy opustil můj 

manžel, náš tatínek, dědeček, bratr 
a  kamarád, pan Jiří Kredba z  Čer-
nčic. Děkujeme všem, kteří vzpo-
menou s  námi. Manželka a  dcery 
s  rodinami.
n  Dne 5. srpna tomu bude již 

plných třicet let, 
kdy navždy utichlo 
předobré srdce paní 
Marie Jirouškové - 
Blechové ze Žatce. 
Svůj plnohodnotný 
život pracovně za-

světila dětem, jako učitelka a vycho-
vatelka. Rovněž byla členkou a  ně-
kolikaletou předsedkyní IV. skupiny 
tehdejšího Československého červe-
ného kříže v Žatci. Vám všem, kteří 
jste ji znali, v těchto dnech za tichou 
vzpomínku děkuje syn Stanislav se 
svými příbuznými.

n Ve  dnech 5. a  12. srpna tomu 
bude již 15 let, co nás navždy opus-
tili beze slůvka rozloučení náš drahý 
tatínek, dědeček a pradědeček, pan 
Josef Borovský, a náš milovaný bra-
tr a  strýc, pan Miroslav Borovský 
ze Skupic. Kdož jste je měli rádi, 
vzpomeňte s námi. Dcera s manže-
lem a vnuci s  rodinami.
Poděkování
n Děkuji primáři MUDr. Gabrielu 

Marcinekovi a  MUDr.  Radce Šmo-

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

 pozvánka do kina
n KINO SVĚT LOUNY

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

1.8. ANdĚLSKý POdíL (komed, ČR) 
ve 20:00

2.-6.8. mAdAgAScAr 3, 3d (anim., USA) 
v 15:00

2.-8.8. TemNý rYTíř POVSTAL (akční, 
USA, VB) v 17:30

2.-7.8. méďA (komed., USA) ve 20:00
3.-4.8. AbrAhAm LINcOLN: LOVec UPí-

rů, 3d (akční, USA) ve 22:00
4.-5.8. dObA LedOVá 4: zemĚ V POhYbU, 

3d (anim., USA) v 10:00
n LeTNí KINO ŽATec

2.8. IrON SKY (komed., Fin., Něm., Aus.) 
ve 21:00

3.8. SIgNáL (komed., ČR) ve 21:00
4.8. The AmAzINg SPIder-mAN, 3d 

(akční, USA) ve 21:00
5.8. méďA (komed., USA) ve 21:00
n LeTNI KINO KrYrY

3.8. dObA LedOVá 4: zemĚ V POhYbU 
(anim., USA) ve 21:00

n KINO dOmOUŠIce
3.8. PrcI, PrcI, PrcIčKY: ŠKOLNí 

SrAz (komed., USA) v 19:00
n KINO PerUc

4.8. OKreSNí PřebOr: POSLedNí 
záPAS PePíKA hNáTKA (komed., 
ČR) v 17:30

n KINO POdbOřANY
7.8. PrcI, PrcI, PrcIčKY: ŠKOLNí 

SrAz (komed., USA) v 19:30

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

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

    

Společnost Seko Aerospace, a. s., je úspěšnou českou firmou působící 
na mezinárodním poli. Vyrábíme komponenty pro letecké motory a parní turbíny. 
Vykazujeme stoupající trend výroby, tržeb, a investic, máme jasnou vizi a strategii. 
V našem výrobním závodě v Lounech obsazujeme 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

AKCE SRPEN
sleva 20% 

na vzduchové 
a pylové filtry
AutOdíly KOčinA
www.autodilykocina.cz

Základní škola Ročov
přijme na plný úvazek
kvalifikova/ného/nou 

učitel/e/ku
pro 1. stupeň zŠ

a na zkrácený úvazek
kvalifikovanou 

vychovatelku Šd.
Informace na tel.: 606 746 044

líkové z  interního oddělení slánské 
nemocnice za péči, kterou mi věno-
vali během mého pobytu na  jejich 
oddělení. Velké díky patří i  všem 
sestřičkám. Marie Fuxová, Peruc

AUTO-Evžen Myslivec s.r.o.
Pražská 314
Slaný
Tel.: 736 622 159
www.auto-myslivec.cz

AUTO-Evžen Myslivec s.r.o.
Václava Majera 2666
Louny
Tel.: 736 622 160
www.auto-myslivec.cz

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

Přijďte na Den testovacích jízd a vyzkoušejte si sami, jak to umí rozjet kterýkoli z modelů ŠKODA. S jedním z nich
můžete dokonce strávit víkend. A hlavně – jen a jen Vaše může být nové Citigo, stačí správně tipovat v soutěži o 3 vozy.
Každý výherce vozu ŠKODA Citigo navíc získá od společnosti ŠkoFIN kartu na pohonné hmoty v hodnotě 20 000 Kč.
Více na www.skoda-auto.cz.

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 modelu 
Citigo: 4,1–4,7 l/100 km, 95–108 g/km

Zveme Vás 24. - 26. 8. 2012 na Výstaviště v Lounech

Přijďte 24. - 26. 8. 2012
na Den testovacích jízd ŠKODA
v Lounech

TestJizdy_1_C2_CZ_DYN_u_3d6c2d8ca67a4749bc1b5029ad223c9a_indd   1 7/19/2012   9:59:55 AM

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

ze sbírky Jaroslava Rychtaříka
Dále pak rakovnicko a mostecko a pro milovníky 

železnice kalendář s parními lokomotivami z celého světa.
Kalendáře jsou připraveny v redakci Svobodného hlasu 

a cena je 70 Kč
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 řádková inzerce

Zaměstnání, služby

n  Servis PC za  pouhých 
100 Kč? Pouze u  PCPORTu! - 
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  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 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 rodinný dům v  Úlo-

vicích, vhodný jako chalupa. Cena 
450  000 Kč. Tel.: 608  614  664.
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  Pronajmu byt 1+3 v  RD 

v  Lounech, možnost psa. Tel.: 
604  350  365.
n Pronajmu 1+kk v  LN, část. 

v y b a v e n .  C e n a  4   0 0 0 + p o p l . 
T e l . :  7 7 4   6 3 7   4 7 4 ,  e - m a i l : 
obermajerova@seznam.cz
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  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.

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.
Zahrady, pozemky, chaty
n Prodám pozemek pro stavbu 

RD v Lounech. Tel.: 777 880 048.

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

Různé
n Prodám starší ložnici, obývací 

stěnu Aurika (4,5 m), 2x čalouně-
né křeslo, velký rozkládací stůl, 4x 
židle, ledničku, pračku, rohovou 
kuchyňskou lavici se stolem a  2 
židle, el. skříňový šicí stroj a 2 000 
cihel. Cena dohodou, vše levně. 
Tel.: 606  278  036.
n Kdo prodá, nebo daruje za od-

voz funkční plynový sporák. Tel.: 
774  305  312.

 kulturní servis

středa 1. srpna
11:00	Rodný	dům	Otakara	Jaroše	- OSLAVA 100. VÝROČÍ NAROZENÍ 

O. JAROŠE -	ve	12	hodin	se	uskuteční	v	Základní	škole	28.	října	
slavnostní	 ceremoniál,	 jehož	 součástí	 bude	 odhalení	 pamětní	
desky

pátek 3. srpna
20:00	Lubenec	 - VAVŘINECKÁ POUŤ -	 country	 večer	 se	 skupinou	

Průvan
sobota 4. srpna

9:00	 Lubenec	 - VAVŘINECKÁ POUŤ -	 dopoledne	 Turnaj	 v	 kopané	
O	putovní	pohár	 starosty	Obce	Lubenec,	odpoledne	Šťáhlavská	
šestka	 s	 Jiřím	 Pospíšilem,	 Kroky	 Michala	 Davida,	 nestárnoucí	
písně	 Olympicu,	 večer	 pouťová	 zábava	 pod	 velkým	 stanem	 –	
hraje	 J.I.H.	 2001	 Františka	 Baráka.

	 Během	celé	poutě	–	pouťové	atrakce,	 stánkový	prodej,	 řemesla
15:00	Velké	hřiště	Domoušice	 - ROCKFEST -	vystoupí	Sauron	 (Citron	

revival),	 Sestry	 Andělovy,	 Carpatia	 Castle,	 Noble	 Crops	 a	 Aleš	
Brichta	 Trio

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

20:00	Sokolovna	Opočno	 - OPOČENSKÁ POUŤ -	 k	 tanci	 a	 poslechu	
hraje	 skupina	Reflex	 z	 Loun

20:00	Městská	 knihovna	 Louny	 - THE SILVER SPOONS -	 koncert,	
nenechte	si	ujít	premiéru	nové	mladé	britské	rock´n´rollové	kapely

neděle 5. srpna
9:00	 Lubenec	 - VAVŘINECKÁ POUŤ -	 tradiční	 turnaj	 v	 požárním	

sportu	O	 pohár	 starosty
10:30	Opočno	 - OPOČENSKÁ POUŤ -	 poutní	 mše	 svatá,	 v	 11:00	

zahájení	 trhů	 a	 pouťových	 atrakcí,	 13:00	 vystoupení	 mažoretek	
a	Divadelního	Ansáblu	Bezevšeho,	14:00	vystoupení	Pepy	Vág-
nera,	 15:00	 skupina	 Reflex,	 BezeVšeho	 a	 šermíři	 ze	 skupiny	
Fénix	 z	Mostu

úterý 7. srpna
9:00	 Městská	 knihovna	 Žatec	 - VÝCVIK SLUŽEBNÍCH PSŮ -	 pěší	

výlet	 po	 Žatci	 s	 ukázkou	 práce	 psovodů	 a	 služební	 kynologie,	
do 15:00

10:00	Galerie	 Benedikta	 Rejta	 Louny	 - EMIL FILLA -	 komentovaná	
prohlídky	 výstavy,	 také	 od	 15:00

ZAŠKRTNĚTE V KALENDÁŘI
 11. srpna

11:00	Státní	zámek	Stekník	- KARNEVAL NEJEN PRO ZAMILOVANÉ 
-	 těšit	 se	můžete	na	 „nej	 hity“,	 ale	 také	na	předtančení	Staňko-
rebelek	a	pořádnou	porci	 zábavy	při	 soutěžích	o	 ceny.	Akce	se	
koná	 ve	 spodní	 zámecké	 zahradě,	 vstup	 od	 silnice	 -	 za	 bílým	
mostkem,	vstup	zahradní	bránou,	parkování	na	návsi,	kola	v	za-
hradě

 11. - 12. srpna
	 Touchovice	 - TOUCHOVICKÁ POUŤ -	 hudební	 vystoupení,	 po-

hádky,	 výcvik	 koní	 a	mnoho	 dalšího
VÝSTAVY

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.)
BAREVNÉ LITOGRAFIE Z CEST - Obrazy	 s	 tématikou	 železnice	

vystavuje	 akademický	malíř	 a	 ilustrátor	 Jiří	 Bouda	 (Křížova	 vila	
Žatec,	 do	 30.	 9.)

Z DĚJIN SEVEROZÁPADNÍCH ČECH (stálá	 výstava,	 Oblastní	 mu-
zeum	 Louny)

KABINET CHMELOVÝCH ZNÁMEK (stálá	 výstava,	 Chmelařské	 mu-
zeum	Žatec)

HISTORICKÝ A URBANISTICKÝ VÝVOJ MĚSTA ŽATCE (stálá	 vý-
stava,	 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)
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	

sladovny	 Žatec)
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)

RETRO ANEB MINULÉ STOLETÍ (Škola	 Pátek,	 v	 sobotu	 od	 15	 do	
17	 hodin)

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

  Náhradní rodiny Ústeckého kraje, o.s.

  sídlo: Boženina 169, 439 07 Peruc, IČO: 26993392
  tel.: 608 912191, e-mail: monteko@wo.cz
  web: www.monteko.cz/  nruk  
 

PORADENSTVÍ 
pro

ZÁJEMCE 
O NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI 

PĚSTOUNY a OSVOJITELE

KDE:
Poradna Louny 

Českých bratří 1510, Louny (evangelická fara)

e-mail: alena.krausova.2@gmail.com
web: www.monteko.cz/nruk

Tel.: 608 627 195
Provozní doba poradenství (po předchozím objednání):

PÁ 15,30-17,30 hod.

Další poradenská místa:
Peruc, V Edenu 258 (fara Husova sboru)

(v odpoledních hodinách po telefonické domluvě)

Občanská poradna Handicap Žatec (spolupracující organizace)

Náměstí Svobody 150 (vchod z ulice Jiráskova), Žatec
www.handicap-zatec.cz/nrp
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Prázdninová soutěž Hlasu

4. kolo
V tomto čísle pokračuje 4. kolem prázdninová soutěž o  týdenní 

pobyt od  JS Agency v rakouském lyžařském středisku 
Heiligenblut, druhý a  třetí soutěžící pak získávají fotbalový míč 

SELECT.

Uzávěrka třetího kola je v úterý 7. srpna 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 – Kolikátý ročník Počeradské 15. se letos běžel?
2. otázka – Co znamená v překladu název obce Heiligenblut?

Správné odpovědi 2. kola: 1. Interliga se hrála v Lounech v sezóně 
2003/2004, 2. Nejvyšší hora Rakouska – Grossglockner.
Správné odpovědi 3. kola: 1. Jana Brabcová. 2. Dunaj.

Jana Brabcová opět první
NEČICHY (mr) - Střelecký klub Unitop Louny uspořádal 22. července 
10. ročník Velké ceny ve  střelbě ze sportovní pistole. Závod se konal 
na  střelnici v  Nečichách. Za  domácí klub nechyběly Jana Brabcová 
a Pavlína Lindnerová.

Brabcová opět jasně vyhrála, 
i  přes drobné potíže. „Jana se 
připravuje na  mistrovství repub-
liky a  světa. Střílela z  plné zátěže 
a  to se projevilo, trápila ji únava. 
Výsledkově šla trochu dolů opro-
ti tomu, na  co jsme u  ní zvyklí,“ 
uvedl trenér Josef Jeremiáš. Jana 
Brabcová, vystřílela 560 bodů. 
Na  druhém místě se umístila 
Renata Vrtíšková z  SSK Praha 

(537 bodů), třetí příčku obsadila 
Pavlína Lindnerová (536 bodů). 
„Pavlína opět ukázala, že její kon-
dice jde nahoru. Od  jara na  sobě 
zapracovala a  střílí velmi dobře,“ 
dodal J. Jeremiáš.

V mužích měl nejlepší mušku To-
máš Trnka z SSK Praha (564 bodů), 
druhý byl Karel Hubáček SSK Sla-
ný (561) a  třetí Pavel Koman SSK 
Bílina (560).

Fotbalová příprava už se v okrese rozjíždí
OKRES LOUNY (jt) - Krajské soutěže od 1. A třídy níže sice začínají až 
25. srpna, ale příprava se navzdory dovoleným v některých klubech již 
rozjela naplno. Hledají se nové posily, trenéři připravují herní varianty.
n SK Černčice – FK Postoloprty 
0:5 (0:0)

Černčice, které sestoupily z  1.  B 
třídy do  Okresního přeboru, by se 
co nejdříve chtěly vrátit. V úvodním 
přípravném utkání hostily účastníka 
1. A třídy z Postoloprt, který se sice 
horko těžko zachraňoval, ale určitě 
by chtěl být v klidných vodách stře-
du. Kádr na to určitě má. V sestavě 
se objevil po  působení v  Lounech 

Aleš Fridrich. První poločas se hrál 
oboustranně ve  svižném tempu 
s řadou šancí na obou stranách, ale 
branky se diváci nedočkali. I  když 
k ní několikrát bylo hodně blizoučko. 
Hned několik tutovek spálil, ale i vy-
pracoval Zícha. Spíše než útočníci 
se vyznamenali oba brankaři. První 
branka tak padla až ve druhém polo-
čase, když v 65. z dorážky překonal 
nestárnoucího Podlašeckého v  do-

mácí brance výborně hrající Pour. 
Ten byl i u druhé branky hostí za tři 
minuty. Nejdříve si pohrál s  domá-
cími zadáky a  pak předložil míč 
Poljičovi, který přihrávku zhodnotil 
na druhou branku. To se začala hra 
domácích hroutit. V 70. byl ve vápně 
faulován Baník a z nařízené penalty 
Pour zvýšil na 0:3. Za další dvě mi-
nuty od  zadní čáry přihrával Baník 
nabíhajícímu Pourovi a  bylo 0:4. 
Deset minut před koncem se Pod-
lašecký marně natahoval a inkasoval 
popáté po parádní střele z 20 metrů.
n FK Klášterec - Slavoj Žatec B 
3:3 (0:3)

Druhý celek loňské A  třídy si 
k přípravě pozval do Pernštejna re-
zervu Slavoje Žatec, a ten s ní sehrál 
vyrovnané utkání s  nerozhodným 
výsledkem, když domácí srovnali 
hodně nepříznivý stav až po změně 
stran. O  branky Žatce se postarali: 
Baierl, Votava a T. Hynek.
n FK muži B - TJ Kly 4:3 (1:1)

Přípravu zahájil i  B tým Loun, 
který hostil tým z  okresu Mělník 
a  po  divoké přestřelce byl nakonec 
o branku lepší. Za Louny se 2x tre-
fil Majer, po  jedné brance přidal 
Nekola a  Izera.

Tento týden se můžeme těšit 
na další přípravný fotbal. Ve čtvrtek, 
2. srpna hostí od 18 hodin Sokol Le-
nešice souseda z Dobroměřic. V so-
botu, 4. srpna se můžeme jít podívat 
od 17 hodin do Postoloprt, kde bude 
hrát s domácím FK B tým Žatce.

Josef Watzka proklouzl kolem obránců Zličína a překonal brankaře Davida Schopfa.

Louny bez problémů přehrály odevzdaný Zličín
FK Louny – FC Zličín 3:1 (2:0)

LOUNY (jt) - Ke druhému přípravnému utkání si fotbalisté Loun po-
zvali dalšího účastníka Pražského přeboru, Zličín, který uplynulou 
sezónu ukončil na 7. místě tabulky.

Před týdnem utkání s  rezervou 
Střížkova zkrápěl vytrvalý déšť, 
tentokrát nemilosrdně pálilo slun-
ce. Před týdnem se hrál pohledný 
fotbal, ve  kterém oba celky hrály 
až do  poslední minuty, v  sobotním 
utkání byli hosté jen stínem Stříž-
kova. Scházel jim pohyb, nasazení, 
chuť do hry.

Své druhé přípravné utkání začali 
domácí navzdory úmornému vedru 
hodně aktivně. Už v 17. minutě mu-
sel odstoupit zraněný Matyáš. Za tři 
minuty přišla první vážnější šance. 
Akci vypracoval Zícha, poslal balón 
do  vápna, kde ze skrumáže vysla-
li domácí na  brankaře Zličína dvě 
střely, ale obě brankař hostí zkrotil. 
Po 25 minutách nechal rozhodčí oba 

celky občerstvit a hned po přestávce 
si naběhl do  vápna Watzka, tam si 
poradil se dvěma obránci a brankař 
Schopf se marně natahoval – 1:0. 
Hosté se většinou jen bránili, ale 
ve 34. prošel středem obrany Pecin-
ka a  pohodlně dal druhou branku 
domácích. Obráncům Zličína dělal 
nejvíce problémů rychlý a neúnavný 
Watzka. Ve 34. ještě olízla levou tyč 
střela z kopačky Haviara.

Po změně stran začali i hosté tro-
chu hrát a  Číž v  brance měl hned 
víc práce. Nejvíce se zapotil v  55., 
kdy čelil odstřelování, ale se všemi 
pokusy si bez problémů poradil. 
V  59. měl velkou šanci Köchrt, ale 
jeho střelu Schopf vytáhl na  roh. 
Za  další minutu vypracoval velmi 

pěknou akci Izera. Ten poslal Ha-
viarovi, který z  hranice vápna pálil 
těsně nad. Pak Číž přenechal své 
místo v brance Davidu Šindelářovi. 
Další šance domácích přišla v  67., 
kdy Izera perfektně odcentroval 
do  malého vápna na  Trupa, ale ten 
vysoko přestřelil z pár metrů. V 81. 
se brankově zapsal Michal Maier, 
který tvrdou střelou nedal novému 
muži v brance Zličína, Rosendorfo-
vi, šanci. Brankovou tečku obstaral 
minutu před koncem utkání hostu-
jící Dixon.

Další přípravné utkání sehrají 
Louny tuto středu, kdy od 18 hodin 
přivítají Sokol Vraný.

Louny: Číž (61. Šindelář), Zícha, 
V. Suchý, Hubička, Matyáš 17. J. 
Suchý), Maier, Watzka 80. Baň-
ka), Haviar, Köchrt, Trup, Pecinka 
(59. Izera).

Žatec po vyřazení v poháru 
dvakrát jasně zvítězil

ŽATEC (jt) - Slavoj po vyřazení z Českého poháru s celkem Lovosic se-
hrál dvě úspěšná přípravná utkání, ve kterých představil další nové tváře.
n FK Baník Souš – FK Slavoj 
Žatec 1:3 (0:2)

Minulou středu nastoupil v Mostě 
k  utkání se svým divizním rivalem 
ze Souše. Utkání se hrálo ve velkém 
vedru. Hráči se ale příliš nešetřili 
a před blížícím se začátkem soutěže 
se snaží prosadit do  základu svých 
mužstev. Ve  žlutozeleném dresu 
vyběhl na  trávník také hráč tmavé 
pleti, Ali Osumanu. Tento 34-letý 
hráč z  Ghany nastoupil na  podzim 
2006 k několika utkáním za Blšany 
ještě ve 2. lize, kde byl na hostová-
ní z  Nového Boru. Tento technicky 
velmi dobře vybavený hráč působil 
také v  Pardubicích, kde se zranil, 
a na delší čas musel fotbalové tráv-
níky opustit.

Žatci zajistil pohodlné poločasové 
vedení dvěma brankami Stožický, 
a to ještě neproměnil penaltu. Třetí 
branku do sítě Souše přidal po pře-
stávce právě rychlík Osumanu.

Žatec: Švarc, Vávra (46. Fiřt), 
Duran, Heinc, Krejčík, Černý, Vlk 
(46. Háša), Vrátil (46. Bešík), 
Kmoch, Stožický (46. Lesniak), Ali 
Osumanu.

n FK Slavoj Žatec - FK Žlutice 7:1 
(4:1)

K  dalšímu přípravnému utkání 
si v  neděli dopoledne pozval Sla-
voj do  Libočan účastníka přeboru 
Karlovarského kraje ze Žlutic, který 
v uplynulém ročníku byl na 10. mís-
tě krajské tabulky. Ani déšť neubral 
hráčům z jejich tempa. Střelecky byl 
hodně při chuti Stožický, kterému se 
v přípravě v dresu Slavoje daří. Ten 
dal opět dvě branky. Po  jedné pak 
přidali Klasna, Heinc, Osumanu, 
Kmoch a Vlk. Brankovou lahůdkou 
byl v  branku přetavený trestný kop 
v podání Heince. Hned několik tuto-
vek se podařilo spálit Ali Osumanovi 
ve druhém poločase.

Žatec: Švarc, Fiřt, Heinc, Duran, 
Krejčík, Klasna, Háša, Vlk, Lesniak, 
Stožický, Černý. Postupně střídali: 
Vávra, Kmoch, Osumanu, Vrátil 
a Bešík.

K  dalšímu přípravnému utkání, 
tentokrát na stadion u Ohře v Žatci 
zavítá dnes, tedy ve středu od 17 ho-
din rezerva pražské Sparty. V sobo-
tu 4. srpna hraje Žatec další utkání 
v Modlanech.

Seleticko- seménkovická 
volejbalová síť

SELETICE (red) - V  sobotu 21. července se uskutečnil už 3. ročník 
pořádaný místními nadšenci v čele s Ladislavem Czervoniakem.

Při účasti šesti družstev a  docela 
pěkného počasí, které se pokazilo 
až k  závěru turnaje, obhájil loňské 
prvenství tým Horvi Seménkovi-
ce. Další pořadí: 2. místo Truck 
trial Seletice. 3. Ťip ťop Výškov, 
4. Horňáci Rvenice, 5. Sebran-

ka Skupice, 6. Dolňáci Rvenice.
Poděkování patří za  finanční 

podporu a  sponzorské dary Městu 
Postoloprty, řeznictví Chládek, Di-
vadelnímu Ansáblu BezeVšeho Po-
stoloprty, obci Skupice, autodopravě 
Radek Svoboda.

Postoloprtský Lukáš Pour byl ve druhém poločase k nezastavení 
a takto dal svou první branku.
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