
Zázrak
Nedávno jsem si ve  filozofické 

knížce přečetla: neodporuj 
zlu, ale překonávej ho dobrem. 
Říkala jsem si, to je sice hezké, 
ale jak na to?

V  neděli ráno jsem si vyjela 
autobusem (téměř soukromým, 
neb jsme jeli jen dva, řidič a  já) 
v  šest třicet tři do  Šepetel. To už 
je za Želkovicemi, tudíž za hrani-
cemi mého království, mého milo-
vaného lounského okresu. Vlastně 
jsem se potoulala v zahraničí.

Vydala jsem se krásnou polní 
cestou přímo do  srdce Českého 
středohoří. Minula jsem strom 
s  letními jablky, taky obstarožní 
proschlé meruňkovníky a  vyda-
la se polní cestou směr višňové 
sady - Řisuty. Cestou mne v  obilí 
zvědavě pozorovala srna a  pak 
dlouho štěkavě žalovala, že jsem 
si ji dovolila vyrušit.

Šla jsem dál polní cestou, až 
se mi naskytl nádherný pohled. 
Na  jedné straně hrady Oltářík 
a  Košťálov, s  kýlem vytěženého 
Vršetína, v dáli pak mlhavé tušení 
Řípu a hrdá silueta Hazmburku. 
Při pohledu nazpět k  Lounům 
se rýsovala skvostná želkovická 
rotunda a  část lounského pano-
ramatu, jen z opačné strany, než 
jsme zvyklí.

Prodírala jsem se neudržovaný-
mi loukami s  odkvetlým řepíkem 
lékařským, se statnými fialovými 
bodláky a přečetnými motýly. Dál 
jsem čekala divoký les lemova-
ný hustými křovisky a  vysokými 
kopřivami, ale. Stalo se něco ne-
čekaného, nevídaného. Zázrak. 
Divočinu vystřídalo zhruba hekta-
rové místo, kde byla louka vzorně 
posečená, úhledně shrabaná.

Majitelé buď pozemek získa-
li v  restituci anebo snad divoký 
kus louky koupili cíleně, ale vše 
vzorně posekali. A  nahoře do-
konce vyrobili dřevěný přístřešek 
s odpočívadlem. A tak na to nevě-
řícně čubrním, ve  vší té divočině, 
v  zahraničí mého okresu, navíc 
v době, kdy vše ovládá jen pouho-
pouhý zisk. Milí moji, nezoufejme! 
Pokud se najdou lidé, kteří vzorně 
a zcela nezištně posekají divokou 
louku, jen proto, aby se mohli těšit 
z  příjemného výhledu, a  z  pou-
hé naděje, že jim tu na  podzim 
možná rozkvetou hořce, nic není 
ztraceno a  svět je navzdory všem 
katastrofickým scénářům to nej-
úžasnější místo k bytí.

Těším se z  toho. Netřeba šma-
hem házet všechny do  jednoho 
pytle. Jsou i tací, kteří se přírodě 
neodcizili, kteří své pouto s  ní 
nezpřetrhali, naopak ho velice 
šetrně posilují a  tiše a  nenápad-
ně dokáží překonávat zlo dobrem! 
A příklady táhnou…

Květa Tošnerová
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V kostele sv. Jiljí vzniká expozice vitrážových oken
Na Festivalovém dni v Libyni zazní elektronické housle Femme 2 Fatale

LIBYNĚ (red) - Občanské sdružení za záchranu kostela sv. Jiljí pořá-
dá v  sobotu 1. září třetí ročník Festivalového dne v  Libyni. Nebudou 
chybět hudební vystoupení, loutková divadla, šermíři, tržiště, bleší trh, 
lubenecká kapela Modrá kost a  aktivity pro děti. Největším trhákem 
bude letos dívčí skupina Femme 2 Fatale s elektronickými houslemi.

Jako každoročně při příležitosti 
Festivalu chtějí členové občanského 
sdružení představit účastníkům, jak 
se během uplynulého roku o krůček 
přiblížili svému záměru vybudovat 
v  kostele sv. Jiljí v  Libyni muzeum 
vitráží, kde budou nejdůležitějšími 

výstavními artefakty okna zhotovená 
v  jednotlivých historických slozích, 
ale také vývoj ve  stylu malby sa-
králních oken. Právě je dokončeno 
již šesté okno, svatý Václav v histo-
rizujících stylech 19. století, které 
sponzorovala Evropská Unie.

Památkově chráněný a na posled-
ní chvíli zachráněný gotický presby-
tář v kostele byl doplněn dvěma okny 
gotického ornamentu.

V nejstarším románském slohu je 
vytvořené okno se sv. Vavřincem, 
který je patronem sousedního kos-
tela v  Lubenci, dokončeno je okno 
renesanční, dále okno ve  stylu go-
tiky dle oken z katedrály v Chartres 
ve Francii představující sv. Jiljí, pat-
rona kostela. Všechna okna zhotovu-

je vitrážnická firma Skloart z Luben-
ce, majitelé Jitka a Richard Kantovi 
jsou hlavním motorem Občanského 
sdružení za záchranu kostela sv. Jiljí.

Zbývají ještě další okna, která hle-
dají adoptivní rodiče. Je možné, že 
návrhy pro další okna vytvoří nej-
významnější umělci Evropy, kteří 
spolupracují s největší vitrážnickou 
dílnou v  Německu. Její majitel se 
totiž kostelem natolik nadchl, že 
pomoc přislíbil.

Žatecká neckyáda… Již osmadvacetkrát se sešli u  jezu v  Žatci vodáci, milovníci Ohře a  recese na  plavbě všech možných i  ne-
možných plavidel. V  sobotu krátce po  13. hodině se vydali plavci na  plavbu směr Rybňany. Na  řece tak byl k  vidění hřbitov, 3. B 
i  se svými žáky Machem a  Šebestovou, betlém, dračí loď, pokoj s  babčou v  posteli, peklo plné čertic, chatka, olympionici a  řada dal-
ších roztodivných plavidel a  plavidélek a  doprovodných člunů. Akce nadmíru vydařená, která měla letos jediný zádrhel a  tím byl níz-
ký stav řeky. Po  startu tak museli mnozí do  vody a  pracně dotlačit svá plavidla do  většího proudu a  hloubky u  protilehlého břehu. (jt)

Nemocnice žádá kandidáty do voleb o podporu
ŽATEC (red) - Žatecká nemocnice neustává v boji o udržení dětského 
a gynekologicko-porodnického oddělení.

Petiční výbor, který nasbíral ne-
dávno bezmála 20 tisíc podpisů pro 
zachování oddělení, oslovil kandidá-
ty do podzimních krajských voleb.

„V otevřeném dopise jsme vyzvali 

zástupce všech kandidujících sub-
jektů, aby v  rámci své kampaně 
do  témat zařadili také jasný vzkaz 
voličům, jak se staví k  žatecké ne-
mocnici. Věříme, že nám pomohou 

podpořit nemocnici,“ uvedl Petr An-
toni, člen petičního výboru.

Nemocnice a stejně tak lidé v okre-
se jsou v nejistotě od loňského roku, 
kdy ministerstvo a  pojištovny avi-
zovaly, že chtějí rušit lůžka po  celé 
zemi. Rušení se mělo týkat i Žatce. 

Po  odporu nemocnice, města coby 
zřizovatele a  lidí v  okresu, kdy ža-
tecko nemocnici podpořil i  Senát, 
pojišťovny přišly s tím, že se oddělení 
rušit nebudou, dojde ale k  redukci 
péče na jednodenní. Jak to nakonec 
dopadne, jasné ale není.

Sovětští parašutisté budou mít pomník zřejmě jinde
LOUNY (toš) – V říjnu 1944 byli na Mělcích zastřeleni sovětští parašutisté. Lounští občané 
jejich těla, která ležela v  místě u  Penny Marketu, kde je nyní zarostlý pomníček, zasypali 
květinami.

Lounští radní nově pověřili předsedu kulturní 
komise Michala Pehra, aby se zabýval přemístě-

ním pomníku na  jiné, důstojnější místo. „Malá 
pamětní deska by na  tomto místě patrně zů-

stala, ale vlastní pomník by si zasloužil nějaké 
důstojnější prostranství,“ říká lounská tajemnice 
Renáta Čapková.

Návrh na  přemístění pomníku na  důstojnější 
místo podpořili lounští radní jednomyslně.
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Ve znamení hvězd aneb decentní 
povídání o člověku, který něco umí

Alena Skalická připravuje další výstavu obrazů
Zatímco si užíváme dovolené a oddáváme se letnímu lenošení, v ate-

liéru žatecké výtvarnice Aleny Skalické vznikají nové obrazy. Ma-
lířka pracuje soustředěně, systematicky, věnuje tvorbě každou volnou 
chvilku. Už 27. srpna totiž svá nová díla vystaví v chomutovské galerii 
Lurago. Ateliér provoněný barvami je novými obrazy téměř zaplněn. 
Alena dokončuje cyklus astrologických znamení.

„Můj první obrázek? Vyrýpala 
jsem do  školní lavice koňskou hla-
vičku. Byla z toho poznámka,“ vzpo-
míná. Láska k  výtvarnému umění 
se v ní probudila, když se ve svých 
dvaadvaceti letech přestěhovala 
do Lubů. „V podkroví našeho domu 
se scházeli kumštýři, filosofové, 
intelektuálové, přátele. Naším du-
chovním guruem byl páter Metoděj 
Habáň, úctyhodná osobnost. Někdy 
v té době mu odňali státní souhlas, 
státní bezpečnost nerada viděla, 
že se stýká s  mladými lidmi. Další 
výborný člověk, který se v  Lubech 
pravidelně objevoval, byl filosof 
Jiří Fuchs. Přijížděli ale i  hudební-
ci, např. Pepa Nos a další zajímaví 
lidé. V prostorném domě, ve kterém 
jsme žili, vznikala keramika, obra-
zy, skladby, konaly se tu filosofické 
přednášky a  hrálo divadlo. K  neli-
bosti komunistických radních jsme 
chodili do  kostela, a  odmítali cho-
dit k volbám, pročež 
nás policie přesvěd-
čovala, že musíme. 
Žili jsme poněkud 
izolování a  vlastně 
teprve po listopado-
vé revoluci jsme se 
dozvěděli, jak nám 
ostatní mládež naše 
společenství závi-
děla.“

Do Žatce se Alena 
Skalická přestěho-
vala v  roce 1988. 
V roce 1996 poprvé 
vystavovala a malo-
vání se začala vě-
novat vážněji. Sta-
la se členkou sdru-
žení amatérských 
výtvarníků Vosa, 
také mezinárodní 
organizace Fisaic 
spojující výtvarníky 
evropských zemí. 
Roku 2002 zača-

la navštěvovat výtvarné semináře 
akademického malíře Kamila Sop-
ka. „Snažila jsem se o  výtvarném 
umění dozvědět co možná nejvíce, 
teoreticky i  prakticky. Právě chari-
smatický Kamil Sopko učí své žáky 
umění dívat se, ale taky nebát se 
různých technik a prvků. Malovala 
jsem figury, koketovala s  krajinou, 
ale nejraději se vydávám do duchov-
ních sfér. Takové obrazy vyzařují 
duchovní energii.“

Alena Skalická má za sebou celou 
řadu výstav, především v Ústeckém 
kraji. Mezi nejvýznamnější patří 
výstava v atriu poslanecké sněmov-
ny, dále ve  městě Foligno v  Itálii 
a v Salonu-de-Provence ve Francii, 
kde dostala diplom za  grafiku jako 
jediná Češka.

„Určitě se stále učím. Dříve jsem 
se s  tím tak trochu prala, třeba 
s  barvami, kompozicí, a  tak, ale 
teď jsem si mnohem jistější,“ říká 

výtvarnice. „Co mi malování dává? 
To lze těžko vyjádřit. Mám ráda ten 
pocit precizní systematické práce. 
Když maluji, ocitám se v  jakési eu-
forii a  v  úplně jiném světě.“

„Já Alence, samozřejmě, fandím. 
Je to první žena mého života, se 
kterou se chlubím,“ říká její pří-
tel. „Obdivuji lidi, kteří mají talent 
a  rozvíjejí ho – ať už po  stránce 
výtvarné nebo hudební. Já tento 
dar neměl. O  to víc si vážím sku-
tečnosti, že mohu být při tom, když 
dílo vzniká. Obdivuji Alenčin talent 
i  její obrazy!“

Cyklus Ve  znamení hvězd je té-
měř dokončen. Nyní ještě obrazy 
dostanou perfektní rámy od  kla-
denského rámaře Zdeňka Brauna 
a  směle mohou na  výstavu. Bude 
zahájena vernisáží v  pondělí 27. 
srpna v  17 hodin v  galerii Lurago 
v  Chomutově. Výstavu zasvěceně 
uvede akademický malíř Kamil Sop-
ko, zahraje hudební skupina Aleny 
Skalické Taranis.

Všichni, kdo máte rádi snové 
a  meditační obrazy, jste srdečně 
zváni!

Květa Tošnerová

Nevidomá maminka má  dvojčata… Dne 23. června 
se manželům Janečkovým narodily dvě holčičky – Blanka a Barborka. 
Tatínek děvčátek, Tomáš, právě nastoupil na mateřskou dovolenou. Ma-
minka Blanka je totiž nevidomá a bez manželovy láskyplné pomoci by se 
neobešla. O miminka se ale vzorně stará také jejich sestra Terezka, která 
chodí do třetí třídy. „Dvojčata rozeznám, podle hlasu,“ říká maminka, 
která má výborný sluch a krásně zpívá. „Prvorozená Blanička nepláče, 
ale přímo křičí. To Barborka jen tak způsobně miminkovsky brouká,“ 
směje se paní Blanka, zatímco mi její manžel hrdě ukazuje skříň plnou 
kojeneckých oblečků, které jeho paní vzorně roztřídila a srovnala. (toš)

Už jsem tady kdysi hrál, ve vojenském, 
vzpomíná Jaroslav Svěcený

KRÁSNÝ DVŮR (sih) - Nádvoří Státního zámku Krásný Dvůr v ne-
dělním odpoledni přivítalo vzácného hosta. Se skupinou Jablkoň 
přijel na  koncert jeden z  nejlepších českých houslistů současné 
doby - Jaroslav Svěcený. Houslista se představil ve  své typické čer-
né barvě a  tento jedinečný zážitek si nenechala ujít zhruba stovka 
návštěvníků.

„Díky vaší úžasné paní kronikář-
ce jsem si vzpomněl, že už jsem 
zde jednou hrál. Mohlo to být 
v  roce 1986, kdy jsem byl na  voj-
ně, možná jsem mohl být četař 

a  vzpomínám si, jak jsem tady 
stál ve  vojenské uniformě,“ uvedl 
na  úvod Jaroslav Svěcený.

Vedle klasické vážné hudby se 
diváci mohli zaposlouchat do smě-

sice různých žánrů, které skupina 
Jablkoň produkuje. Přirozenost 
a pohotovost Svěcený prokázal při 
proluce kvůli technickému výpad-
ku. Rozhodl se vyzkoušet akusti-
ku místního zámku a skladbu Ave 
Maria zahrál bez ozvučení.

Koncert Jaroslava Svěceného byl 
nádherným kulturním zážitkem 
a  vřelý potlesk nadšených diváků 
donutil houslistu k  přídavku.

Řidiči, pozor na uzavírky během Letního 
lounského vábení

LOUNY (red) – Již o  tomto 
víkendu se v  Lounech uskuteční 
oblíbené slavnosti – Letní lounské 
vábení, které pro řidiče předsta-
vuje i určitá omezení. Už ve čtvr-
tek se před Městskou knihovnou 
na Mírovém náměstí začne stavět 
hlavní podium, uzavírka od  ulice 
Beneše z Loun po budovu Městské 
knihovny potrvá od  čtvrtečního 
odpoledne zhruba od půl čtvrté až 
do neděle do 8 hodiny ranní. Celé 
Mírové náměstí, včetně parkoviště 

bude uzavřeno od pátku 17. srpna 
od 6 hodin rovněž do neděle do 8 
hodin, platí zde i zákaz parkování

Po celou dobu akce bude průjezd 
náměstím povolen pouze kolem 
sochy Jana Husa (vjezd ul. Bene-
še z Loun, výjezd ul. Pivovarská).

V  pátek od  21 do  22:30 bude 
uzavřena Husova ulice (od  ulice 
Prokopova) po  Komenského ná-
městí kvůli tradičnímu ohňostroji 
u Loutkového divadla. Během oh-
ňostroje též platí zákaz parkování 

pro parkoviště u  Domu kultury 
(DK) a  část Husovy ulice.

Hilbertova ulice (od  ulice Be-
zejmenná po  Mírové náměstí). 
Úplně uzavřena bude od  páteč-
ního rána od  6 hodin také Hil-
bertova ulice.

V  sobotu 18. srpna pak bude 
tradičně uzavřen Most veslařů, 
a  to od  20:30 do  22:30 hodin, 
kdy proběhne Oslava řeky Ohře.

Po dobu uzavírek bude odkloně-
na autobusová doprava.

Touchovice dostaly zrekonstruovanou oponu… 
Tradiční Touchovická pouť měla v  sobotu na  programu taneční zá-
bavu, na které vystoupil Karel Emanuel Gott a  v  sobotu pokračovala 
programem pro všechny příchozí. Kromě kolotočů, houpaček a  per-
níkových srdcí tu byly i  jiné věci. Odpolední program zahájil Milouš 
Červencl a  hned v  úvodu představil významného hosta, Vlastimila 
Harapese. Ten spolu se starostou města odhalil zrekonstruovanou 
oponu ochotnického divadelního spolku Havlíček z  Touchovic. Jak 
uvedl pan Červencl, opona pochází pravděpodobně ze začátku mi-
nulého století, někdy kolem roku 1904. Zrekonstruována byla právě 
díky Vlastimilu Harapesovi, který pro dílo získal svého přítele restau-
rátora. Po odhalení opony pokračoval program soutěžemi s písnička-
mi pro děti Z  pohádky do  pohádky v  podání Olivie Žižkové a  Jiřího 
Krytináře, poté vystoupil Vlastimil Harapes s  Marií Párovou. (jt)

Slavnosti  Mikroregionu  Perucko… Sobota patřila 
ve  Veltěžích Mikroregionu Perucko a  jejímu partnerskému městu 
Leubsdorf. Pátý ročník slavností Mezi námi obcemi se konal stejně 
jako loni ve  Veltěžích, obec se jich opět zhostila se ctí. Na  prezen-
taci obcí se uvedli hudební parádou hosté ze Spolkové republiky 
Sasko. Jejich Famfarenzug Schellenberg neměl chybu, s  jejich do-
provodem prošel i  průvod obcí. Pak se již družstva sešla k  zápolení 
v  recesistických soutěžích. Hned úvodní disciplína na  parkurovém 
kolbišti prověřila kvality soutěžících. Soutěžilo se v  disciplínách 
s  farmářskou tematikou - vaření polévky, zavařování, úklid slámy, 
jarní výsadba atd. Na  snímku první skáče soutěžící z  Koštic před 
borcem z  Orasic. Nakonec po boji zvítězily Orasice před Koštice-
mi a třetím Slavětínem. Ocenění předával host dne - Josef Náhlov-
ský, který přítomné i  pobavil. Celý den byl zakončen podvečerním 
vystoupením transvesti show a  ohňostrojem ve  22 hodin. (kar, jt)
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 obce našeho okresu po dvaceti letech

n	 Libočany
Příjemná obec s  nádherným kostelem, zámkem a  farou. Moje prv-

ní setkání s  Libočany? To jsem ještě pracovala v  ovocnářství, měli 
jsme zde uskladněná jablka a  spolu s  panem Legnerem jsme zdviží 
sjeli do  hlubokánského pivovarského sklepa. Bylo pokročilé jaro, ale 
uskladněné ovoce bylo jako právě utržené… A moje poslední informace 
o  obci? Dlouholetého starostu Jiřího Hudečka 18. července kvůli ne-
shodám okolo prodeje kulturního domu vystřídal Ivan Teuber.

Středa, 8. srpna. Jedu do  Libo-
čan poledním minibusem, jsme 
v  něm namačkáni hlava na  hlavě. 
Spolu se mnou vystupuje v Liboča-
nech pomenší prvotřídně oblečený 
švihák, oblek, kravata, nablýskané 
boty a  na  svých požehnaných dva-
adevadesát roků držení těla ještě 
pořád vojenské. „Pocházím z Frýd-
ku Místku, pak jsem bydlel v Praze 
a  od  padesátých let v  Libočanech. 
Pracoval jsem v  armádě,“ říká plu-
kovník Leopold Vojtěchovský, který 
pamatuje živého Otakara Jaroše. 
„Byl velitelem 1. roty a já vojín ve 3. 

rotě, byl jsem kulometčík a  on dů-
stojník. Byl velice přísný, a výrazně 
hezkej člověk to byl, děvčatům se 
moc líbil. Ale on toho moc nedbal, 
byl tělem a duší voják, co měl smů-
lu,“ vzpomíná pan plukovník, který 
sice hůř slyší, ale myslí mu to pořád 
skvěle. Dneska byl v Žatci, nakoupil 
si tiskoviny, teď jde na oběd, co vařil 
syn, odpoledne se nejspíš vypraví 
na zahradu.

Prohlížím rokokový kostel Všech 

Svatých se dvěma cukrátkovými 
bílo-žlutými věžemi. Před dvaceti 
lety byl opelichaný a  zbědovaný, 
dneska láká k nakousnutí. Směle by 
ho mohli prodávat v  perníku jako 
turistickou atrakci.

Na lavičce před kostelem sedí paní 
s taškou. Pochází z Podlusk u Roud-
nice. „Do  Libočan jsem přišla jako 
tříletá, při osidlování pohraničí. Pra-
covala jsem jako pomocná kuchařka, 
pak 35 roků tady na dráze. Co jsem 
dělala dnes? Brambory nám obrostly 
plevelem, vytrhala jsem deset kole-
ček trávy. Máme ode všeho kousek, 
zeleniny, okurky, na spotřebu. Vařila 
jsem lítací ptáčky. Jak se připravují? 

No, dáte tam úplně všechno, co se 
balí do  ptáčka španělského, hlavně 
špek, okurku, hořčici, ale maso dáte 
v plátcích. Dělám lítací ptáčky třeba 
i z králíka, jsou snad ještě chutnější 
než španěláky,“ říká zkušená ku-
chařka Hana Roblová.

Jdu se podívat na  hřiště, mají tu 
dvě, jedno přepychovější než druhé. 
Cestou míjím stacionář, kde u dveří 
sedí starší paní a čte. Vrata jsou za-
mčená, zazvoním, z okna se vyklání 
paní vedoucí. Když slyší, kdo jsem, 
umožňuje mi si  s  paní čtenářkou 
popovídat. Libuše Veselá je v Libo-

čanech od  svých 14 roků, s  rodiči 
přišla po  válce z  Pardubicka. „Na-
před jsme šli do  Přelouče, nakonec 
zůstali tady. Bylo třeba, aby odsunu-
té Němce někdo nahradil,“ vzpomí-
ná. „Svým způsobem jsem prošvihla 
život. Moc jsem chtěla studovat, lá-
kala mne humanitní studia a chtěla 
jsem na gymnázium. Jenže tatínek si 
přál, ať jdu na  obchodní akademii, 
no a  my se s  matematiku nemáme 
ani trochu rády. Nakonec jsem se 
vyučila pekařkou a  léta pekla v  pe-
kárně v Novém Sedle. Později jsem 
pracovala jako pošťačka.“

Paní drží brožovaný milostný 
románek. „Harlekýnky neupřed-
nostňuju, to je jen shoda okolnos-
tí. Miluju všechny knihy, čtu, nač 
přijdu. Ze všeho nejraději mám 
ale literaturu historickou. Co bylo 
kdysi, to všechno dobře vím, ale už 
si nepamatuji, co bylo před deseti 
minutami. K  obědu byla, myslím, 
kolínka, ale přísahat bych nemohla.“ 
Paní vedoucí s úsměvem potvrzuje, 
že klienti měli debrecínský guláš 
s  kolínky a  polévku hovězí, s  ma-
sem. Fotit se ale nechce, chrání si 
obličej nákupní taškou. V novinách 

prý jednou vyfocená byla a rozdýchá 
to ještě po  letech.

Na dvorku za zámkem sedí v zele-
ném tričku s obrázkem kapra Václav 
Tichý. „Jsem rodák z  Blažimi, ale 
jsem tu celý život. Dělal jsem trakto-
ristu a jsem tu spokojený. Obchody 
jsou tu hned dva, taky dvě hospody 
a když se hraje fotbal, tak i občers-
tvení na hřišti. Jedno hřiště je pana 
Aschenbrennera z  Číňova, a  jedno 
obecní,“ říká pán, který dnes hlídá 
vnučku. „Já jsem Anička Adámko-
vá,“ představuje se drobná blonďatá 
holčička, co má na  provázku papí-
rovou myšku a  hraje si s  odrůstají-
cími koťaty.

„Co jsme dneska dělali? Nakrmili 
jsme. Máme králíky, morčata, slepi-
ce, holuby plemene polský rys. Jsou 
krásní, mohutní, ale po  výstavách 
s  nimi nechodím. Pořídil jsem je 
Aničce pro radost, když chtěla ty 
holoubky. Takže k  jídlu bylo obilí, 
mrkvička, voda a seno. A my s vnuč-
kou obědvali v  místní jídelně, kde 
měli dneska moc dobrou vídeňskou 
roštěnou s knedlíkem.“

Dozvídám se, že zvláštní cihlový 
násep je vchod do  sklepení. Pod 
celým pozemkem pana Tichého je 
totiž obrovský sklep, a to nejen pod 
domem, ale i  pod celou zahradou. 
„Majitel před námi tam choval ovce. 
Úplně původně se tam ale chladilo 
mlíko. V  Libočanech je rozsáhlých 
sklepů víc. Taky byly například pod 
bývalým pivovarem nebo pod hos-
podou.“

Dozvídám se, že ovoce pěstuje pan 
Naxera, ale starý pan Legner je živ 
a v důchodu spokojeně včelaří a vě-
nuje se myslivosti a  chodí na  ryby. 

„I já jsem rybář. Jezdím na Nechra-
nice, letos jsem chytil pár kaprů. 
Ale jednou jsem chytil kapra, který 
měl 63 cm a bez mála pět kilo,“ líčí 
životní úlovek pan Tichý.

Podél plotu firmy Concrete, která 
se zabývá výrobou cementového zbo-
ží, právě seká trávu Jan Guttmann. 
Pomalu se blíží až ke mně. „Pracuji 
pod obecním úřadem, dneska sekám 

trávu, ale dělám všechno, co obecní 
úřad potřebuje,“ říká.

Hodně se těším na  zdejší rybnič-
ní soustavu, která vznikla patrně ze 
slepého ramene řeky. První rybníčky 
jsou mělké, bahnité, zarostlé okřeh-
kem a orobincem, stromy v nich vy-
padají utopeně. Soustava rybníčků 
po  levé straně je vitálnější, hladina 
čirá, a s přítomností rybářů. Sedí tu 
tatínek a  synek, oba z  Loun, jsou 
tu u  příbuzných, Libočany se jim 

líbí, ale zatím jsou bez ryby. Kluk 
neohroženě nahazuje, prut je proti 
němu obrovský, stejně jako splávek. 
Políčil na  dravce malého karáska. 
„Kluk je malej, ale dává to,“ komen-
tuje hochovo neohrožené počínání 
hrdý tatínek.

Libočanská rybniční soustava je 
zajímavá přírodní záležitost, cenný 

mokřad, malinko připomínající slepé 
rameno Ohře u  Seletic nebo Staré 
řeky v Počedělicích.

Za rybníky se nachází zahrádkář-
ská kolonie, velký zemědělský areál 
a další areál firmy Concrete. Potká-
vám paní středního věku s  odrost-
lým klukem a  pejskem. Paní v  Li-
bočanech žije pět let, přistěhovali se 
s manželem do domku po rodičích. 

Kluk je u  babičky na  prázdninách. 
Smím pouze napsat, že k obědu byla 
bramborová kaše a řízek a že se jejich 
fenečka - jorkšírka jmenuje Nelinka.

Obcházím celou rybniční sousta-
vu, vypravím se sem, až bude mráz, 
a důkladně bažiny prozkoumám.

Podél cesty intenzivně kvete pely-
něk pravý. Trhám si snítku a po zby-
tek návštěvy mne provází jeho hoř-
ká vůně.

Obcházím sad, jabloně mají pěkně 
nasazeno. Vracím se do  vsi podél 
rodinných domů. V  jednom hlídají 
dvě kolie, další dům obrůstá révou. 
Na  obzoru se noří dvě paní zralé-
ho věku a  na  kole vezou chlapečka 
Jonáše s  rusými vlásky, trojici vítá 
plavovlasá holčička Anička. Paní, co 
je tu od  roku 1949, dělala k  obědu 
květák jako mozeček, druhá paní 
upekla vnoučatům kuřátko s  rýží.

Podél domků chybí chodníky, ale 
je tu orientační ukazatel rychlosti. 
Než k němu dojdu, míjí mne 13 aut 
a  z  toho pět jede vyšší než povole-
nou rychlostí.

V zahradě u rodinné vilky luští kří-
žovku Věra Ketnerová. V Libočanech 
je u  dcery a  právě čeká na  odvoz 
do Žatce. Spolu s ní je tu i stařičká 
stříbrem prokvetlá fena Bára a  psí 
mladík, co vypadá jako huňatý baset. 
Jeho otec prý je Francouz, ostatní 

příbuzné má v Holandsku. Noblesní 
pejsek lovecký původ nezapře, pro-
tože jeho štěkot připomíná vydávání 
lovící smečky.

„Jsem tady často a jsem tady ráda. 
Dokonce jsme tady oslavili diaman-
tovou svatbu,“ říká paní Ketnerová.

Vracím se do  centra, na  dílně je 
nabídka měření emisí, s  cedulkou 
úterý a středa dovolená.

Jdu se ještě podívat k  faře a  ulič-
kou podél potoka Liboc, kde v  trá-
vě leží mrtvý sumeček americký. 
Na  soutoku u  Ohře pak sedí starší 
pán a  blond paní s  tučným copem, 
pohodářsky loví a pokuřují.

Obhlížím ještě zdejší jídelnu. Mám 
štěstí na  Janu Roblovou, manželku 
pana provozovatele. „Denně vaříme 
na 250 jídel, dva druhy polévek, vý-
běr je ze šesti až sedmi jídel. Jídla 
rozvážíme na Žatecko, Lounsko, ale 
i Chomutovsko. Místní rádi obědvají 
tady v jídelně. Kdo chce, tomu dáme 
oběd do  jídlonošů nebo do  umělo-
hmotné krabičky. Oběd přijde na 60 
korun, s dovozem 65.

A  co mají Libočanští nejraději? 
Řízek, knedlo-vepřo-zelo, hodně 
žádané jsou mexické fazole, ale i pl-
něné sladké knedlíky nebo vdolky 
a  špekové knedlíky se zelím. Vždy 
je jedno jídlo vegetariánské, něko-
likrát v  týdnu jsou saláty. Diety ale 
neděláme, to by bylo při tomto ob-
jemu příliš náročné,“ uzavírá paní 
Roblová.

Příště: Libořice
Píše a  fotí Květa Tošnerová

Plukovník	Leopold	Vojtěchovský	osobně	znal	Otakara	Jaroše.

Václav	Tichý	a	vnučka	Anička.	Ráno	nakrmili	zvířata,	pak	sebe.

Libuše	Veselá	dnes	čte	červenou	knihovnu,	miluje	však	historii.

Hana	Roblová	vyplela	brambory	
a	půjde	pomoci	synovi.

Jan	Guttmann	pracuje	pod	obcí,	
dneska	se	chopil	sekačky.

Nejen	zámek	a	kostel,	ale	pozoruhodný	je	i	místní	mokřad.



některá děvčata, která se učí 
německy, již ztratila ostych 
a snažila se domluvit s ostat-
ními dívkami anglicky a to jim 
šlo velmi dobře. Závodnice 
z  juniorského Fitness Klubu 
si společně s  trenérkou daly 
za  cíl tvrdě trénovat pod od-
borným dohledem zkušených 
trenérů, a  to se jim podařilo. 
Dále zde společně trénovaly 
dívky a chlapci fotbal pod od-
borným dohledem známého 
fotbalisty Ditra Millera. Opět 
proběhla výměna zkušeností. 
Do  toho se přidala skupina 
z Holandska, která trénovala 
řecko-římský zápas a karate.

Děvčata se naučila nové 
prvky, které budou zařazeny 
do nových choreografií.

Toto sportovní soustředě-
ní je velmi finančně náročné 
a proto děkujeme Ústeckému 
kraji, že nás podpořil z fondu 
pro talentované sportovce, 
a  také panu Evženu Mysliv-
covi, který je náš stálý spon-
zor, za zapůjčení většího auta. 
Pevně věříme, že naše pří-
prava a velké úsilí se již uká-
že na  podzimních závodech 
ve  výsledcích. Určitě nám 
k  tomu pomůže ještě jedno 
sportovní soustředění, které je 
pro všechny závodnice klubu 
na  konci srpna na  Mácho-
vě jezeře, kam jezdíme kaž-
dý rok. Jsme tam vždy moc 
spokojené.

Jitka Hofmannová

Poetické Pohlazení v Krásném Dvoře

S velkou radostí se podělím 
o nevšední zážitky z neděl-

ní akce: V  zámecké kavárně 
v Krásném Dvoře se v neděli 
5. srpna sešli příznivci poezie, 
kterou při hudebně-poetic-
kém večírku Pohlazení pro ně 
uspořádali básnířky Jindřiška 
Šindlerová z Rakovníka, Jana 
Polcarová z Brodů a Lubomír 
Muller z  Ostrovačic. A  tak 
vytvořili úžasnou atmosfé-

ru, která i při horkém letním 
podvečeru byla hladivá, něžná 
a srdečná. Kavárna zněla poe-
zií autorek a hudbou, zpěvem 
i básněmi pana Lubomíra.

Velmi děkuji všem milým 
lidičkám, kteří si udělali čas 
pro Pohlazení a vytvořili pře-
krásnou atmosféru pro neděl-
ní večírek.

S  láskou a vděčností J. P., 
Brody

Kormorán velký už nebude chráněný

Otázka jak bojovat proti 
kormoránům , kteří mají 

na svědomí škody na rybách, 
trvá už mnoho let. Problém je, 
že se jedná o  chráněný druh 
a  tak jsou možnosti regulace 
omezené. Rybáři se proto sna-
ží chránit ryby i netradičními 
způsoby. Například na  řece 
Jihlavě proti kormoránům na-
táhli v úseku dlouhém 500 m 
přes vodu mezi oběma břehy 
provazy tak, aby se kormorá-
ni nedostali k hladině. Ohro-
žovali tak ovšem další vodní 
ptáky a  tak museli na  zásah 
ochrany přírody provazy od-
stranit. V  místech s  větší 
koncentrací ryb tak mohli 
kormoráni lovit dále.

Možná i  tato akce přispěla 
k  tomu, že už je téměř jisté, 
že kormorán bude u  nás vy-
řazen ze seznamu chráněných 
druhů. To by rybáři měli větši-
nou uvítat, protože jestli bude 
zařazen mezi zvěř škodnou, 
mohli by jej myslivci mini-
málně určitou dobu v  roce 
lovit. Doplatí na  to ovšem, 
aspoň v  začátcích, některé 
organizace nebo podnikatelé, 
kteří se zabývají komerčním 
chovem ryb. Těm za  škody 
způsobené kormorány vyplá-
celo Ministerstvo životního 
prostředí jako kompenzaci až 
40 milionů ročně. Po vyřazení 

kormorána z chráněných dru-
hů se tyto kompenzace samo-
zřejmě vyplácet již nebudou.

Na  okrese Louny nebyla 
situace s  kormorány tak 
katastrofální, jako na  ji-
ných místech, nicméně naši 
rybáři tuto změnu rovněž 
uvítají.

Podle zimního sčítání vod-
ního ptactva na  Ohři se zdá, 
že podobná situace jako na-
příklad na Jihlavce, zde zatím 
nehrozí. Ornitologové (M. 
Tichai, F. Rener, M. Heifler) 
sledovali tok Ohře od  jezu 
v  Žatci až za  Počedělice (vy-
jma úseku Postoloprty – Lou-
ny) a zaznamenali zde celkem 
3 384 vodních ptáků pětadva-
ceti druhů.

Zajímavé je srovnání nejpo-
četnějších druhů s  výsledky 
z  celé ČR. Kachen divokých 
napočítali 2 492 jedinců, což 
bylo 2,1% z ČR. U morčátaka 
velkého (209) , to však už bylo 
19,5% a  u  hohola severního 
(89) dokonce 22,9 %. Rybáře 
v  tomto směru může potěšit 
okolnost, že kormoránů bylo 
na  Ohři při sčítání zastiženo 
68 exemplářů, což je pouze 
0,8% z  celé České republiky. 
Mohlo by to být ale i  špatné 
znamení, svědčící o nedostat-
ku ryb v Ohři.

Herbert Tichý
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 dopisy

n Festival proběhl v klidu
PANENSKÝ TÝNEC - 
Policisté v  souvislosti s  ví-
kendovým festivalem v Pa-
nenském Týnci dohlíželi 
na  bezpečnost a  zajištění 
veřejného pořádku. Přímo 
v  areálu měli mobilní ko-
munikační vozidlo, které 
fungovalo jako malá po-
licejní služebna, kde byla 
po  celou dobu festivalu 
zřízena dozorčí služba. Kro-
mě lounských policistů se 
na  bezpečnostním opat-
ření podíleli i  policisté ze 
Stálé pořádkové jednotky 
Ústeckého kraje. Kromě 
dvou trestných činů - krá-
dež osobního vozidla Škoda 
Felicia a 1x jízda pod vlivem 
alkoholu, a  čtyř přestupků 
proti občanskému soužití 
a majetkového charakteru, 
nemuseli řešit žádné naru-
šení veřejného pořádku či 
protiprávní jednání.
n Ukradená nafta a olej
KOZLY - Před pár dny si 
neznámý pachatel vyhlédl 
zaparkovaný nákladní vůz 
zn. Volvo na  odstavném 
parkovišti u  obce Kozly 
a  odcizil z  něj motoro-
vou naftu, z  palivové ná-
drže zmizelo celkem 360 
litrů. Způsobená škoda 
byla odhadnuta na  celkem 
12  960 Kč. Motorový olej 
odcizil poberta z  transfor-
mátoru umístěném na slou-
pu vysokého napětí v  les-
ním porostu u  obce Velká 
Černoc. Krádeží cca 250 
litrů oleje způsobil pachatel 
škodu za 7 500 Kč.
n Zmizelo vybavení 

za sto tisíc
ŽATEC - Pořádnou prá-
ci musela dát zloději de-
montáž vybavení objektu 
bývalé opravny trakčního 
vedení v Žatci. Od začátku 
července postupně demon-
toval bezmála 300 metrů 
čtverečních stropních oce-
lových kazet, 22 plechových 

Nikoli Sokolovo, ale Sokoliv nebo Sokoly

Reakce na  článek Díky 
svým hrdinům máme moc 

změnit vše k  lepšímu (SH 
32/2012), ze středy 8. srpna: 
„V Čechách vždycky píšete, že 
Otakar Jaroš padl u Sokolova. 
Správný název obce však není 
Sokolovo, v  ukrajinštině se 
vesnice jmenuje Sokoliv nebo 
Sokoly. Je velice starobylá, 
ještě původní kozácká sídlo.

Sokoliv si pamatuji od dět-
ství, protože jsme tam měli 
známé a v létě za nimi jezdili. 
V 50. letech to pak byla hroz-
ně chudá vesnice, domečky 
se slaměnými střechami, lidé 
tam zcela nemajetní, nikde 
ani kousek plechu.

V obci, ač je tam hromadný 
hrob válečných obětí, v němž 
je pohřbeno několik desítek 
Čechů a  Slováků, mezi nimi 
Otakar Jaroš, také vojáci 
Rudé armády, nebyl žádný 
pomník. Mimochodem, zají-
mavé je, že německá armáda 
hromadný hrob neměla. Ně-
mecký velitel si musel každé-
ho svého padlého pochovat 
zvlášť. Mrtvý Němec musel 
mít vlastní rakev a svoji jámu.

Otakar Jaroš však svůj hrob 
nemá, leží se sto padesáti dal-
šími svými spolubojovníky.

Vždycky říkáme a píšeme, že 
tito muži hrdinsky padli. Má-

lokdo ale ví, že to byla docela 
sprostá jatka. Za situace, kdy 
Sověti na frontu poslali česko-
slovenské vojáky z  batalionu 
Ludvíka Svobody, kteří nemě-
li válečné zkušenosti a nebyli 
prověřeni v  boji, byli proti 
německým tankům posláni 
na  jistou smrt.

Dlouho o Češích, Slovácích 
a  Otakaru Jaroši nikdo moc 
nevěděl. Tento boom začal 
v 60. letech, kdy nastala libe-
rálnější doba N. Chruščova. 
Na velkém charkovském síd-
lišti, které se jmenuje Pavlovo 
pole, byla první ulice (na  sa-
mém začátku prestižního síd-
liště) pojmenována po Otaka-
ru Jaroši a na rohovém domě 
umístěna jeho pamětní deska.

Teď se v  Ukrajině na  léta 
války hodně zapomíná, takže 
podle posledních zpráv bylo 
pod deskou Otakara Jaroše 
smetiště. Teprve když bylo le-
tos v březnu vzpomenuto jeho 
výročí, charkovská mládež 
všechen nepořádek vzorně 
uklidila a 8. března, v den Ja-
rošovy smrti, tam drželi mla-
dí z organizace, co má zájem 
o vojenskou historii, čestnou 
stráž v československých a so-
větských uniformách.

Mykola Shatylov,
Postoloprty

Pozdrav z olympiády

Spolu se synem Vendou 
jsme byli na  letní olympi-

ádě v  Londýně. Viděli jsme 
utkání v tenise a klání v lehké 
atletice. Na  prvním snímku 

jsem se synem a  s  českým 
vlajkonošem, badmintonistou 
Petrem Koukalem. Na  druhé 
proslulý „klikající“ autobus.

Václav Prchlík, Louny
Příprava děvčat z Fittness Klubu Louny

Naše nejlepší závodnice 
z  Juniorského Fitness 

Klubu se připravovaly na pod-
zimní soutěže a  následně 
na  MS, které s  uskuteční 
v  říjnu v  Holandsku, velmi 
pečlivě.

Mezinárodní sportovní sou-
středění se uskutečnilo v Ro-

nneburgu od  23. 7. - 27. 7., 
ve velmi krásném sportovním 
prostředí, kde bylo úplně 
vše, co sportovec potřebuje. 
Naše děvčata trénovala s ně-
meckými sportovci, přičemž 
proběhla nikoli jen výměna 
zkušeností, ale i prohlubová-
ní v konverzacích. Například 

Pátrání po holčičce skončilo 
dobře, našla se zdravá

ŽELEČ (pčr) - Těžko představitelné chvíle hrůzy pro-
žívali rodiče čtyřleté holčičky v obci Želeč.

Dívenka se ztratila v ne-
děli v poledne ze zahrady je-
jich domu. „Policisté ihned 
rozjeli rozsáhlou pátrací 
akci, do  které se zapojil 
i  vrtulník Letecké služby 
Policie České republiky 
s termovizí a následně i po-
licejní potápěči. S pátráním 
po  malé dívence pomáhali 
i  místní občané. Na  břehu 
u  místního rybníka nalez-
li policisté dívčiny boty 
a  tepláky, a  proto vzniklo 
podezření, že se dítě mohlo 
utopit. Část policistů zajis-
tila místo nálezu a  čekala 
na  potápěče z  Krajského 
ředitelství Policie ČR Ústí 
nad Labem a  ostatní po-
kračovali v pátrání,“ popsa-
la tisková mluvčí lounské 

policie Jaromíra Střelcová.
Nejhorší obavy se na-

štěstí nepotvrdily, dívenka 
se našla. „Asi tři kilometry 
od  místa bydliště, v  poli, 
si pohřešovaného děvčátka 
všiml místní občan na mo-
tocyklu. Dívenka byla na-
lezena kolem 17. hodiny,“ 
dodala J. Střelcová.

I když byla holčička zjev-
ně bez známek zranění, 
přesto ji záchranáři pře-
vezli do  žatecké nemoc-
nice k  vyšetření, a  poté 
byla s  matkou propuštěna 
domů. Policejním šetřením 
nebylo zjištěno, že by se 
na  zmizení dítěte podílela 
cizí osoba, přesto okolnos-
ti případu žatečtí policisté 
dále prověřují.

radiátorů, desítky zářivek, 
několikery plechové dveře, 
měděné a  hliníkové kabely 
a  další věci. Přitom další 
zařízení objektu i poškodil. 
Způsobená škoda přesahu-
je 100 tisíc korun.
n Z firmy zmizelo 

ponorné čerpadlo
PODBOŘANY - Zloděj řá-
dil v areálu firmy v žatecké 
ulici v Podbořanech. Z ple-
chové haly, která slouží jako 
sklad, odcizil ponorné čer-
padlo s  motorem GFMU-
80, čímž způsobil škodu 
za 30 000 Kč.
n Garáž terčem zloděje
ČERNČICE - Do jedné řa-
dové garáže pod pivovarem 
v Černčicích u Loun zavítal 
v  minulých dnech dosud 
nezjištěný poberta. Odcizil 
různé nářadí, el. uzamykání 
k  vozidlu, brzdové kotou-
če a  další věci. Poškozený 
majitel škodu vyčíslil na 12 
tisíc korun.
n Rvačka u nádraží
LOUNY - Ve  čtvrtek 9. 
srpna po  14 hodině vyjíž-
děli lounští strážníci k vla-
kovému nádraží v  Husově 
ulici, kde se měli napadat 
dva muži. Po příjezdu stráž-
níků starší z Romů obvinil 
mladšího, že mu na  uby-
tovně, kde přespal, ukradl 
boty a chtěl je zpět. Na do-
taz strážníků se ke krádeži 
mladší přiznal. Protože 
mladík neměl u  sebe žád-
né doklady, byl k  proká-
zání totožnosti předveden 
na  PČR. Zde bylo násled-
ně zjištěno, že se jedná 
o  hledanou osobu, neboť 
se mladík z  prázdnin ne-
vrátil do výchovného ústavu 
v Chrastavě a byl proto po-
nechán na  PČR Současně 
mu byla strážníky za krádež 
uložena bloková pokuta.

Jaromíra Střelcová,
Policie ČR Louny

Miloslav Malý,
Městská policie Louny



Zbyněk Roušar, P/O, 82630 , 311 Sqdn, kpt./R/pplk, Navigator

Jedním z  nejstarších příslušníku RAF, kteří pocházejí z  našeho 
okresu, je rodák z  Panenského Týnce, Zbyněk Roušar. Narodil se 

1. dubna 1908, v  rodné obci vychodil školu a  poté absolvoval gymná-
zium s maturitou.

Rozhodl se pro vojenskou kariéru 
a  ve  studiích pokračoval na  Vojen-
ské akademii v  Hranicích. Z  ní byl 
vyřazen jako poručík dělostřelectva. 
Stal se tak důstojníkem z povolání. 
Nejdříve byl přidělen ke  2. dělo-
střeleckému pluku v  Plzni. Po  ab-
solvování VLÚ Prostějov byl v roce 
1932 přeložen ke 2. leteckému plu-
ku v Olomouci a jmenován pozoro-
vatelem - letcem. V  roce 1933 byl 
přemístěn k  71. letce, 6. leteckého 
pluku v  Praze a  v  roce 1935 k  6. 
leteckému pluku v  Hradci Králové. 
V následujícím roce se vrátil do Pra-
hy, kde byl nejprve zástupcem veli-

tele letecké brigády a poté velitelem 
spojovací čety leteckého pluku č. 
6. Od  26. dubna 1937 byl přidělen 
k  Ministerstvu zahraničních věcí 
jako člen kontrolní komise pro me-
zinárodní výbory v Londýně. V době 
občanské války ve Španělsku se ocitl 
mezi důstojníky, kteří zde zastupo-
vali kontrolní výbor z Londýna a byl 
jmenován členem mezinárodní ne-
intervenční komise pro Španělsko. 
V  září 1938 se stal podle záznamů 
spojovacím důstojníkem velitelství 
pluku č. 6.

Po okupaci republiky opustil Pro-
tektorát. V  srpnu roku 1939 se mu 
podařilo přejít do  Polska. Zde byl 
prezentován v Čs. vojenské skupině 
v Krakově, načež vstoupil do polské-
ho letectva a byl přemístěn na letiště 
v Deblíně. Po napadení Polska v září 
1939 byl na ústupu zajat sovětskou 
armádou a umístěn v zajateckém tá-
boře ve Zborově. V říjnu propuštěn 
a přemístěn k čs. skupině pplk. Svo-
body ve  Vilchovci. Následovalo ně-
kolik dalších internačních táborů 
a  konečně propuštění z  internace 
k 1. dubnu 1940.

Ze SSSR odplul s  prvním trans-
portem vojáků do  Francie, kde byl 
15. května prezentován v  Agde. 
Po  kapitulaci Francie odplul z  pří-

stavu Port Vendres do  Anglie. Zde 
byl přijat do  RAF a  měl se stát na-
vigátorem u  311. Československé 
bombardovací perutě. Výcvik pro-
dělal u  11. OTU v  Bassingbourne, 
odkud se přesunul k 311. čs. peruti, 
ale nepobyl zde dlouho. Na  žádost 
W/Cdr Karla Tomana byl Roušar 
27. října 1940 odeslán do  depotu 
v  Cosfordu a  odtud 6. listopadu 
povolán k  výslechu na  inspektorát 
do  Londýna. Poté, co se vzdal své 
hodnosti P/O v RAF a 30. prosince 
odjel v čs. hodnosti kapitána k 1. čs. 
brigádě, která se mezitím přesunula 
do Leamington Spa, se vrátil ke své 

původní zbrani. Od března 1941 byl 
u Čs. samostatné brigády, a to jako 
člen obsluhy protitankového děla. 
V srpnu odtud přešel ke Smíšenému 
předzvědnému oddílu, poté k proti-
letadlové četě. Ambiciózní důstojník, 
který takovýto postup nečekal, se 
nervově zhroutil, pokusil se o sebe-
vraždu a skončil u psychiatra.

Následovalo období předstupo-
vání před superarbitrační komise 
a  dlouhodobé zdravotní dovolené. 
Nakonec, podobně jako několik 
desítek dalších československých 
důstojníků, zažádal o  uvolnění ze 
svazku Čs. armády ve  Velké Britá-
nii. Přihlásil se nejdříve k polskému 
letectvu a  pak k  letectvu Svobod-
ných Francouzů FFL – Force Fran-
ciase Libres pod vedením generála 
Charlese de Gaulla.. Koncem roku 
1940 požádala Svobodná Francie 
československou vládu, aby uvol-
nila několik svých důstojníků. Ta 
nabídku přijala. Od  prosince 1940 
do července 1943 bylo k silám Svo-
bodné Francie odesláno padesát osm 
československých důstojníků z toho 
sedm letců (Bohumil Novák, Zdeněk 
Roušar, František Procházka, Josef 
Hnátek, Pavel Kozák, Ludvík Kozák 
a Lubomír Úlehla).

Souhlas odejít k Francouzům zís-

kal Zdeněk Roušar 6. ledna 1943. 
Spolu s  československými letci 
Františkem Procházkou a  Josefem 
Hnátkem se přesunuli do Francouz-
ské rovníkové Afriky a  hlásili se 
na  základně Pointe Noire u  jednot-
ky Groupe Artois Escadrille Arras. 
Kolik letů Roušar u  této jednotky 
vykonal, není známo. V květnu 1944 
byl z francouzské armády propuštěn 
ze zdravotních důvodů.

Zajímavý je i jeho osud poválečný. 
Po válce se stal styčným a repatriač-
ním důstojníkem u 2. britské armády 
v Německu. Po návratu ještě v roce 
1945 vstoupil do  KSČ. Paradoxem 
je, jak v  jeho medailonku podotýká 
historik Jiří Rajlich, že komunistou 
se tak stal člověk, který v roce 1924 
vstoupil jako student do  Národní 

obce fašistické. Nutno ale zdůraznit, 
že v  ní nebyl činný. V  řadách KSČ 
Roušar setrval až do  roku 1951.

V letech 1945/46 byl vyslán do Pa-
lestiny, aby prověřil poměry u Čs. ad-
ministrativního štábu v Jeruzalémě. 
Plnil zde blíže nespecifikovaný úkol 
Reicinova Obranného zpravodajství 
a  účastnil se repatriace vojenských 
a civilních osob.

K  1. srpnu 1946 byl přidělen 
k  Ministerstvu zahraničních věcí. 
Dne 1. dubna 1947 vojenskou služ-
bu ukončil a  odešel na  vlastní žá-
dost do  zálohy, aby přímo vstoupil 
do diplomatických služeb. Okamžitě 
po únoru 1948 se stal čs. konzulem 
v  Léopoldville v  Belgickém Kon-
gu (dnes Demokratická republika 
Kongo). Počátky československého 
konzulátu byly dost krušné. V  sou-
kromém dopise psal Roušar v srpnu 
1948 příteli do  Prahy: „Jsme mi-
zerně vybaveni; mám jen jednoho 
úředníka a  o  auto jsem žádal už 
před šesti měsíci. Dosud však ani 
zmínka. Bez auta tu život fyzicky 
není dost dobře možný - auto má 
úplně každý. Takhle je to lepší, po-
hodlnější, pěkně sedím doma, nic 
neslyším, nic nevidím. Samozřejmě 
i  tady mají radost.“

Činnost konzulátu od  počátku 

ochromovaly také osobní spory Rou-
šara s jeho sekretářem Vladislavem 
Roubalem. Konzul podřízeného mi-
nimálně dvakrát denuncoval, že se 
snaží navázat kontakty s  exilovými 
politiky. V  dubnu 1949 byl Roubal 
odvolán do ústředí, ale neuposlechl 
a zůstal i s manželkou a ročním dí-
tětem v  Kongu. Dobře se mu ale 
nevedlo, proto v  následujícím roce 
odjel s  rodinou do  vlasti. Zde byl 
Roubal odsouzen na 11 let a v říjnu 
1951 zastřelen při pokusu o  útěk 
z pracovního tábora v  Jáchymově.

Dne 1. března 1951 byl Roušar 
z  diplomatického postu odvolán 
a  30. listopadu téhož roku propuš-
těn ze služeb ministerstva. V násle-
dujících letech pracoval až do  své-
ho zatčení jako pomocný údržbář 
v  národním podniku MEVA Cho-
mutov. Osud jej svedl dohromady 
s  rodinou Mašínů. Právě na  jaře 
roku 1951 se seznámil se Zdenou 
Mašínovou. Stal se důvěrným pří-
telem celé rodiny a  druhem Zdeny 
Mašínové. Získal si takovou důvě-
ru Mašínovy skupiny, že mu svěřili 
peníze získané v  n.p.Kovolis. Proto 
byl označen za pokladníka skupiny. 
Účasnil se příprav k útěku pětičlenné 
skupiny a  poskytl jim peníze, které 
měl uložené v Kongu. V říjnu 1953 

se přímo podílel na  útěku Ctira-
da a  Josefa Mašínových a  Milana 
Paumera přes NDR do  tehdejšího 
západního Německa. 26. listopadu 
1953 byl Roušar zatčen Státní bez-
pečností a  v  lednu 1955 při mon-
strprocesu s  protistátní skupinou 
„Ctibor Novák a  spol.“, při kterém 
za  velezradu a  vyzvědačství padly 
tři rozsudky trestu smrti, odsouzen 
k doživotnímu žaláři, třebaže polit-
biro UV KSČ pro něho navrhovalo 
trest smrti. Na  rozdíl od  jiných po-
litických vězňů se na  Roušara ne-
vztahovala rozsáhlá květnová amne-
stie roku 1960. Zdena Mašínová se 
z vězení v korespondenci dotazovala 
příbuzných na okolnosti Roušarova 
zatčení. Začala mít o jeho osobě po-
chybnosti, které se nepodařilo ani 
později rozptýlit.

Ve vězení strávil více než deset let. 
Propuštěn byl v  září 1965, na  sed-
miletou podmínku. Nikoho z rodiny 
své bývalé přítelkyně již nekontakto-
val. Proč, zůstává nezodpovězenou 
otázkou. Usadil v Poděbradech, kde 
dne 21. dubna 1979 zemřel.

Válečná vyznamenání: Čs. medaile 
Za  zásluhy I. stupně, Čs. pamětní 
medaile F – VB, Star 1939 – 45, 
Atlantic Star, Air Clasp, Defence 
Medal, War Medal.

Představujeme osudy příslušníků RAF z našeho regionu 9.
Bohuslav Brázda F/Sgt, 788200 310 Sqdn, rtn.asp., pilot

Syn slavného akademického malíře Oskara Brázdy z Líčkova a uměl-
covy první manželky, publicistky a spisovatelky Amelie Posse Brázdo-

vé, se narodil rok po svatbě svých rodičů, 13. září 1916 v Římě.
Jeho matka byla všestranně vzdě-

laná Švédka šlechtického původu. 
Bohuslavův otec se v  průběhu 1. 
světové války seznámil s Edvardem 
Benešem a  když vstoupila do  války 
také Itálie, proti Německu a Rakous-
ku Uhersku, oba Češi se stali pří-
slušníky nepřátelského státu a  jako 
nebezpeční cizinci byli internováni 
na  Sardinii. Oskara Brázdu jeho 
choť Amélie věrně provázela, ač se 
na  ni, jako na  švédskou občanku, 
internace nevztahovala. Se změnou 
politické situace se rodina v červnu 

1916 směla vrátit do  Říma, kde se 
o  dva měsíce později narodil syn 
Bohuslav, o  rok později Jan.

V  roce 1925 se politická situa-
ce v  Itálii opět měnila, nastupoval 
fašismus. Tehdy se rodina Oskara 
Brázdy před Mussolinim přestěho-
vala do  Československa. Okouzle-
ni krásou krajiny koupili manželé 
Brázdovi zámek Líčkov (v té době 50 
let neobydlený objekt s vytlučenými 
okny), zámek statečně opravili a žili 
zde se svými dvěma syny. Zatímco 
Jan jevil umělecké nadání po  otci, 

Bohuslav byl poslán na  studia 
do  hospodářské školy v  Roudnici. 
Po  záboru Sudet v  roce 1938 paní 
Amelie Československo i  s  oběma 
syny opustila.

Bohuslav Brázda se však ke svému 
českému původu hlásil. Svůj letecký 
výcvik prodělal v  Kanadě na  letou-
nech typu D. H. Tiger Moth a N. A. 
Texan (Harvard) I. A II. Po absolvo-
vání výcviku byl přidělen do Anglie 
na  přecvičení na  letouny Spitfire. 
Dne 16. listopadu 1944 přišel jako 
operační pilot k  310. Českosloven-
ské stíhací peruti s osobním číslem 
788200, kde působil až do  konce 
války. V knize O. Špecingera Oskar 

Brázda, se dozvídáme, že se Oskaru 
Brázdovi dostalo zpráv, že jeho syn 
Bohuslav působí u československé-
ho letectva jako stíhací pilot a že byl 
dokonce při jedné z  akcí sestřelen, 
ale zachránil se.

Po ukončení války se krátce vrátil 
na  rodinné sídlo na  Líčkov. Zámek 
však byl rodině v roce 1948 vyvlast-
něn. Před komunistickým pronásle-
dováním Bohuslav Brázda v padesá-
tých letech uprchl do Jižní Ameriky. 
Po smrti svého otce v roce 1977, bylo 
s Bohuslavem Brázdou spojení pře-
rušeno. Podle nepotvrzených zpráv 
působil jako farmář v Argentině, kde 
roku 1991 také zemřel.
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V monstrprocesu Ctirad Novák a spol byl Zbyněk Roušar odsouzen na doživotí - foto z věznice.

Záhadný a zamotaný osud měl příslušník 311. bombardovací perutě 
Zbyněk Roušak, rodák z Panenského Týnce. 

Bohuslav Brázda, pilot 310. perutě.
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 společenská kronika
Vzpomínka
n  Dne 13. srpna by měla svůj 

svátek moje drahá 
maminka, paní Ale-
na Kindlová. Stále 
vzpomíná a  nikdy 
nezapomene syn 
Jindra s  rodinou.

n Dne 15. srpna si připomíná-
me sté výročí na-
rození pana Václa-
va Fogla z  Veltěž. 
Vzpomínají synové 
Vladimír a  Václav 
s  rodinami a  dcera 
Věra s  rodinou.

n Dne 18. srpna uplyne 9 let, co 
nás opustila paní 
Jaroslava Mar-
ková z  Loun. Kdo 
ji znal a  měl rád, 
vzpomene s  námi. 
Vz p o m í n á  d r u h 
Václav se synem 

Josefem, rodiny Sýkorovi a  Kor-
schnerovi.

Oznámení  do  Společenské 
kroniky přijímáme nejpozději 
do pondělí do 10 hodin, než mají 
být zveřejněna. Písemně: Redak-
ce Svobodného hlasu, Česká 177, 
440 01 Louny (oznámení objed-
nána písemně budou zveřejně-
na 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  redak-
ci: 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

15.8. TemNý rYTíř pOVSTaL (akční, 
USA, VB) v 17:30

15.8. DIVOKá STVOřeNí jIžNích KrajIN 
(drama, USA) ve 20:00

16.-19.8. DOba LeDOVá 4: ZemĚ V pOhYbU, 
3D (anim., USA) v 15:00

16.-22.8. rebeLKa, 3D (anim., USA) v 17:30
16.-21.8. TOTaL recaLL, 3D (akční, USA) 

ve 20:00
17.-18.8. TemNý rYTíř pOVSTaL (akční, 

USA, VB) ve 22:00
18.-19.8. maDagaSKar 3, 3D (anim., USA) 

v 10:00
n LeTNí KINO žaTec

16.8. maDagaSKar 3 (an im,  USA) 
ve 21:00

17.8. rebeLKa (anim., USA) ve 21:00
18.8. KONfIDeNT (drama, SR, ČR, Pol.) 

ve 21:00
19.8. DO říma S LáSKOU (komed., USA, 

Itá., Špa.) ve 21:00
n LeTNí KINO KrYrY

17.8. bITeVNí LOď (akční, USA) ve 21:30
n KINO DOmOUŠIce

17.8. LOrax (anim., USA) 19:00
n KINO perUc

18.8. mODrý TYgr (komed., ČR) v 17:30

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

Drogerie Jar. Pavlík a synové:
BARVY A LAKY od srpna také 
v centru loun, v české ulici

Rozjasněte svůj život našimi barvami!

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

prodej slepiček
Drůbež Červený hrádek, firma Dráb, opět prodává slepičky snáškových plemen 
Lohman hnědý, Tetra hnědá a Dominant žíhaný, kropenatý, černý, žlutý, modrý 

a bílý. Slepičky pouze z našeho odchovu!!
Stáří slepiček 14-17 týdnů

Cena 159 – 170 Kč/ks
prodej se uskuteční: v úterý 21. srpna 2012
Louny – u ZNZ Poděbradova – ve 14:30 hod.

Případné bližší informace – tel.: 728 605 840, 728 165 166, 415 740 719
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 řádková inzerce

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

Zaměstnání, služby

n Hledáme sezónního výkupce 
ovoce pro provozovnu v  Lounech. 
Tel.: 602  319  623.

n Centrum MYŠÁK hledá bri-
gádnici na  občasnou výpomoc. 
Pedagogická znalost nutná. Tel.: 
608  160  881.

n  A c e r  A s p i r e  O n e  7 2 5 
za  9.990 Kč pouze u  PCPORT. 
Vrchlického 103 v  Lounech.

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

n  S t ě h o v á n í  L o u n y .  T e l . : 
606  911  785.

n Opravy a rekonstrukce střech, 
klempířské a veškeré zednické prá-
ce. Tel.: 776  779  849.

n Provedu veškeré zednické a  ob-
kladačské práce. Tel.: 607  232  409.

n  Stěhování Bodnár.  Tel. : 
776  111  947.

Domy, usedlosti
n Prodám dům před rekonstrukcí 

v  Oboře. Pozemek 620 m2, všechny 
sítě, plyn, el. cca 670 tis. Kč. Tel.: 
776  155  255.

Byty
n Prodám 3+1, Louny, 81 m2, pa-

nel, zatepl, os. vlast., po  rekonstruk-
ci, 1. podlaží. Cena 875  000 Kč. Tel.: 
608  951  237. RK ne!
n Prodám byt 2+1 (52 m2), Tyr-

šovo nám. Louny. 549  000 Kč. Tel.: 
776  155  255.
n Prodám byt 2+1 v OV v Lounech, 

po rekonstrukci. Cena 660 000 Kč. Tel.: 
773  555  595.
n Prodám byt 1+1 v OV v Lounech, 

ul. Kpt.  Nálepky. 2. patro s  výtahem, 
plastová okna, dům zateplen. Tel.: 
602  472  532.
n  Pronajmu pěkný byt 2+1, 67 

m2, kompletně zrekonstruovaný, Lou-
ny-západ. Nájemné 8  000 Kč. Tel.: 
777  919  594.
n Byty k  pronájmu v  nově zrekon-

struovaném bytovém domě včetně kry-
tého parkovacího stání. 2+kk a  1+kk. 
Tel.: 602  220  843.

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

n Koupím byt s terasou, minimálně 

Připravuje
Lékárna Na Široké,
Kosmonautů 2303, Louny

 cesta za zdravím

n Řimbaba
„Ten je jako řimbaba“ - rčení 

značící urostlé tělo. A  přece je to 
jméno něžné kopretinky. Je to vy-
soce aromatická trvalka, která do-
růstá výšky až jeden metr. Lodyha 
je hranatá a  větvená. Listy na  její 
dolní části jsou řapíkaté, zatímco 
horní jsou spíše přisedlé. V  obrysu 
jsou vejčité, ale mají 1 až 5 jařem, 
tedy jakýchsi vykousnutí. Květy jsou 
terčovité, žluté s  bílými okvětními 
lístky. Objevují se v květnu až červ-
nu v dlouze stopkatých chocholících. 
U  nás je řimbaba pěstována jako 
okrasná květina, pouze v  nejteplej-
ších oblastech zplaňuje. Z  řimbaby 
sbíráme kvetoucí nať, nejlépe počát-
kem kvetení

Proti migréně nebo kolice
Hlavní působení řimbaby je v ob-

lasti cévního řečiště. Dokáže účinně 
rozšiřovat cévy. Od tohoto působení 
se odvozují oblasti,ve kterých se dro-
ga používá. Může se užít ke stimu-
laci žaludeční aktivity, při menstru-
ačních bolestech nebo na regeneraci 
dělohy v šestinedělí. Nejznámější je 
ale účinek antimigrenosní. Zevní po-
užití je hlavně při silných bolestech 
kloubů nebo čerstvou podrcenou 
drogu přikládáme na břicho při ko-
likových bolestech.

Jak se zbavit migrény?
Pro antimigrenosní působení je 

nejvhodnější formou tinktura, kte-
rou podáváme v dávce 5 až 10 kapek 
každou půlhodinu. Po překonání zá-
chvatu migrény je dobré pokračovat 
3 krát denně 10ti až 15ti kapkami. 
Ve zhruba třech čtvrtinách případu 

je migréna do  půl roku odstraněna 
nebo alespoň snížena její četnost. 
Můžeme také použít nálev v  dávce 
4x denně 125ml. V  anglosaských 
zemích se dokonce doporučuje kon-
zumace čerstvých listů. U  citlivých 
osob může ale vyvolat ošklivé vyráž-
ky na sliznici úst.

Doporučená směs proti boles-
ti hlavy

Droga se používá samostatně, ale 
i  ve  směsích. Není vhodná pro tě-
hotné ženy pro svůj vliv na dělohu. 
V  malých dávkách se může užívat 
dlouhodobě, zde je opět nejvhod-
nější tinktura.

Pro potlačení bolestí hlavy po psy-
chické námaze se doporučuje směs 
tinktur z  řimbaby, levandule a  koz-
líku v  poměrech 50-30-20%. Užívá 
se 20 kapek, po čtvrt hodině dalších 
20 kapek a za další čtvrt hodinu 30 
kapek. Po  této kůře bolest hlavy 
ustupuje.

Mgr.  Petr Štola - lékárník
Přijďte vybrat svým dětem do Lékár-

ny Na Široké zdravotní botky do školy 
i  do  školky. Ve  dnech 20. srpna - 7. 
září je nakoupíte až s 15% slevou!

 kulturní servis

středa 15. srpna
9:00	 Městská	 knihovna	Louny	 - VÝTVARNÝ KURZ -	 účastníci	 se	naučí	 vyrábět	

šperky	 z	 fimo	 hmoty
čtvrtek 16. srpna

17:00	 Oblastní	muzeum	 Louny	 - SŮL V ŽIVOTĚ ČLOVĚKA -	 sůl	 je	 jediný	mine-
rál,	 který	mi	 lidé	 jíme,	 tak	 říkajíc,	 přímo	 ze	Země.	Tak,	 jak	 ji	 běžně	 známe	
a	používáme,	 je	pro	nás	velmi	potřebná,	ale	může	být	 i	 škodlivá.	Přijďte	 si	
prohlédnout	 výstavu	 o	 získávání,	 úpravě	 a	 používání	 soli	 nejen	 v	 potravě

18:00	 Mírové	 náměstí	 Louny	 - LETNÍ LOUNSKÉ VÁBENÍ -	 9.	 ročník	 oblíbené	
slavnosti,	 vystoupí	 Joe	 Purple,	 Wohnout,	 lampionový	 průvod,	 ohňostroj.	
Akce	 se	 koná	 do	 neděle,	 více	 na	www.lounskevabeni.cz

sobota 18. srpna
8:00	 Areál	Hřivčice	– CHOVATELSKÁ VÝSTAVA –	od	10:00	do	10:30	proběhne	

tradiční	soutěž	v	kokrhání,	od	14:00	–	17:00	odpolední	posezení	s	hudbou,	
od	 20:00	 taneční	 zábava,	 hraje	 Taurus,	 v	 neděli	 už	 jen	 výstava

10:00	 Obec	 Poláky	 u	 Nechranické	 přehrady	 - POUŤOVÝ FESTIVAL A MOTOR-
KÁŘSKÝ SRAZ -	 dopolední	 dětský	 program	 na	 hřišti	 s	 kouzelníkem	 Jiřím	
Hadašem.	Před	pravým	polednem	se	uskuteční	několika	kilometrová	spanilá	
jízda	 motorek.	 Ve	 12	 hodin	 vystoupí	 regionální	 rockové	 skupiny	 Barruth	
a	Furt	2n.	Od	14:00	Argema,	16:00	Brutus,18:00	The	Travelers,	19:00	New	
Age	 of	 Smokie	 a	 v	 21:30	Rybičky	 48

11:00	 Galerie	 U	 Plazíka	 Peruc	 - FRANTIŠEK FAJTL -	 výstava	 připomínající	 sté	
výročí	 narození	 rodáka,	 vojáka,	 letce	ČLOVĚKA	Františka	 Fajtla

13:00	 Rodný	 dům	 F.	 Fajtla	 Donín	 - PIETNÍ AKT -	 setkání	 u	 příležitosti	 100.	 vý-
ročí	 F.	 Fajtla,	 poté	 od	 14:00	 program	 na	 letišti	 v	 Panenském	 Týnci	 začíná	
přeletem	 letadel	 AČR	Gripen,	 více	 na	 http://poctahrdinum.webnode.cz/

16:00	 Rybník	 Vojnice	 - RYBÁŘSKÉ ZÁVODY -	 nejprve	 soutěží	 děti,	 od	 17:00	
dospělí

17:00	 Zámek	Manětín	 - OLYMPIC -	 koncert	 legendární	 skupiny	Olympic
neděle 19. srpna

Po	 celý	 den	 Spec.	 Škola	 Louny	 – MONSIGNOR MARCOS ORBITO –	 filipínský	
léčitel,	 více	 na	 tel.:	 608	 967	 777,	 Isis	Merlinská

16:00	 Galerie	U	Kozorožce	Peruc	 - REZULE ANEB REZ TROCHU JINAK -	 ver-
nisáž	 výstavy	 obrázků	 Jiřiny	Hegedüšovové

ZAŠKRTNĚTE V KALENDÁŘI
čtvrtek 23. srpna

17:00	 Oblastní	muzeum	Louny	- SOKOL -	střípky	z	historie	významného	tělocvič-
ného	 spolku,	 který	 oslavil	 již	 150	 let	 od	 svého	 vzniku.	 Přednášejí	 Martin	
Vostřel	 a	Hana	Benešová

 24. - 26. srpna
Výstaviště	 Louny	 - DŮM 2012 -	 všeobecná	 stavení	 výstava

VÝSTAVY
95 LET SKAUTINGU NA LOUNSKU (Městská	 knihovna	 Louny)
KAPITÁN OTAKAR JAROŠ (Oblastní	muzeum	 Louny,	 do	 31.	 8.)
150 LET SPORTU A POHYBU (Oblastní	muzeum	 Louny,do	 14.	 10.)
KARDINÁLNÍ MŮRA - Jan	Kohout	(Galerie	Emila	Juliše	Černčice,	návštěvy	po	do-

hodě	 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	 aka-

demický	malíř	 a	 ilustrátor	 Jiří	 Bouda	 (Křížova	 vila	 Žatec,	 do	 30.9.)
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,	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)
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,	 každou	 prázdninovou	 sobotu	
od	 15	 do	 17	 hodin)

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

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

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

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

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

„Senioři komunikují“
NEBOJTE SE POČÍTAČŮ
ÚVODNÍ SEMINÁŘ 3. 9. od 14. hod.

Vzdělávací	 centrum	
Podkrušnohoří,	Mánesova	2367	

(1.	 patro),	 Louny
Výukový	 kurz	 v	 termínu:	 od	4.	
do	10.	 9.	 od	14:00	do	17:00
KURZ JE ZCELA ZDARMA

DLE ZÁJMU MOŽNOST 
HRAZENÍ CESTOVNÍCH 
NÁKLADŮ DO KURZU.

Informace, tel.: 724 287 652, 
e-mail: pproject@volny.cz

65 m2 v Lounech. Rychlé jednání. Tel.: 
606  583  932.

Garáže
n Prodám řadovou garáž v Postolo-

prtech u  tratě. Částečně podsklepená, 
el. 230 V. Cena k  jednání 80  000 Kč. 
Tel.: 733  511  354.
n  Pronajmu dlouhodobě garáž 

v  Lounech pod ZŠ O.Jaroše. Tel.: 
605  735  893.

Zahrady, pozemky, chaty
n Prodám zahradu s  chatkou o  vý-

měře 500 m2 v  zahrádkářské kolonii 
pod pivovarem v  Lounech. Zavedena 
el. a  užitková voda. Není v  záplavové 
oblasti. Tel.: 724  680  555.

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

Zvířata, výpěstky

n Prodej lisovaného sena. Mož-
nost dovozu. Tel.: 774  939  216.

n  Prodám letošní ječmen, 300 
Kč/q a  pšenici za  350 Kč/q. Tel.: 
723  905  356.

Různé
n Prodám velkou psí boudu. Zatep-

lená, rok používaná. Cena a  doprava 
dohodou. Tel.: 775  614  699.

Jsme v útulku a hledáme 
hodného pána

Olejnička nejspíše kříženec, asi 
2-3 roky stará fena, v kohoutku cca 
60 cm, dobrý zdravotní stav. Umí 
chodit na  vodítku a  pozoruje, kde 
se co šustne. Je vhodná do  bytu 
i  k  domku, ale potřebuje pevnou 
ruku, aby nezvlčela.

Alf, nejspíše kříženec peruán-
ského naháče, štěně, nejspíše 8-10 
měsíců starý pes, v  kohoutku cca 
39 cm.

Oba pejskové jsou čipovaní, očkovaní a odčervení. Vydáni budou pou-
ze do  dobrých rukou. Pro adopci potřebujete platný občanský průkaz, 
vodítko, obojek a  poplatek 300 Kč.

Útulek nabízí více než 60 psů. Přijeďte se podívat.
Tel.: 728 973 179, 604 451 258 (od 8 do 18 h), www.utulek-jimlin.wz.cz
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 kam v okrese na fotbal

 z lounské cyklistiky
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Prázdninová soutěž Hlasu

6. kolo
Pokračujeme 6. kolem prázdninové soutěže o  týdenní pobyt 

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

Uzávěrka šestého kola je v úterý 21. srpna ve 24:00 hodin.
Odpovědi zasílejte e-mailem na adresu hlas@ln.cz, nebo

na  tel.: 606 180 893.

K odpovědi uveďte své jméno a adresu.

1. otázka – Národní házená má v Žatci velkou tradici a hraje se 
zde 1. liga žen. Jaké bylo nejlepší umístění celku Šroubárny?

2. otázka – Kdo je posledním (sezona 2011/2012) vítězem 
nejvyšší fotbalové ligy v Rakousku?

Správné odpovědi na otázky 5. kola: 1. Martina Mikulášková – 
cyklokros, ženy a  Jan Lacina Scratch, kadeti. 2. Heiligenblut má

41-60 km značených sjezdovek, přesně 55 km.

www.jsagency.cz

Chmelaři vstup do soutěže zvládli 
a doslova přestříleli Bílinu

FK Bílina – FK Chmel Blšany 3:4 (2:3)
BÍLINA (jt) – Od sobotního vstupu Blšan do nového ročníku Krajského 
přeboru si fandové Chmelařů hodně slibovali, ale snad nikdo z nich ani 
netušil, kdo si oblékne blšanský dres a vyběhne k zahajovacímu utkání.

Hodně o  sestavě asi napovědělo 
poslední přípravné utkání s  cel-
kem Kryr, ale velkou neznámou 
bylo, které z nových posil se podaří 
do  zahajovacího utkání zaregistro-
vat. Mimo hru tak zůstala největší 
akvizice, Poláček z Mladé Boleslavi. 
Představili se ale Kliměš s  Novým 
z Chomutova, Froněk, který působil 
v Bohemians 1905 a s kapitánskou 
páskou Michal Macek, který nastu-
poval v Příbrami, Drnovicích, Mostu 
a naposledy ve Vlašimi.

Samotný zápas začal oboustranné 
opatrně, ale hosté ukazovali, kde je 
fotbalová kvalita. Už v  11. minu-
tě se svých obránců zbavil Macek, 
odcentroval na nabíhajícího Siegla, 
ale jeho hlavičku brankař Čurda 
kryl. Pak ale přišel zbytečný faul 

před hranicí velkého vápna a  trest-
ný kop. K  tomu se postavil kapitán 
Bíliny Novák a přesnou ranou přes 
zeď překonal Krabce. Za  další dvě 
minuty mohlo být ještě hůře, když 
si domácí Ščuka obhodil obránce 
Blšan, obešel i  Krabce, ale netrefil 
prázdnou bránu. Jeho střela těsně 
minula tyč. Časomíra ukrojila je-
dinou minutu a  před branku Bíli-
ny se probil Macek, který doslova 
propálil obranu domácích a  ta si 
tečí dala vlastence. Bylo srovnáno 
a  Blšany se nastěhovaly na  polovi-
nu domácích. Ve  29. utekl po  kříd-
le Siegl, odcentroval před branku, 
kde našel u  zadní tyče ideálně po-
staveného Froňka a  ten dal na  1:2. 
Ve  36. zahrál rukou v  pokutovém 
území nešťastně Novák a  sudí Šef-

čík nejdříve ukázal provinilci žlutou 
a pak i na značku pokutového kopu. 
Exekutorem byl opět kapitán Bíliny 
Novák. Penaltu s  jistotou proměnil 
a srovnal na 2:2. Brankové hody ale 
ještě nebyly u  konce. Čtyři minuty 
před přestávkou vrátil hostům ve-
dení velmi dobře hrající Petr Nový. 
Další šanci na navýšení vedení měl 
ještě Siegl, ale jeho pokus v malém 
vápně stačil zblokovat Mergl a bran-
kař Čurda míč odkopl.

I po přestávce začaly Blšany lépe. 
V 52. prošel míč celým vápnem mezi 
hráči až k  Novému, ale ten Čurdu 
nepřekonal. Hra se začala vyrovná-
vat a  Bílina se tlačila před branku, 
kterou hájil Krabec. Několik střel 
odhlavičkoval Novák do  bezpečí, 
ale v 63. Levý poslal míč pod břev-
no, překonal Krabce a  srovnal stav 
na  3:3. Radost domácích netrvala 
dlouho, za pouhé dvě minuty vyro-
bila domácí obrana hrubku. Siegl 
utekl obráncům, naservíroval míč 
před branku Novému a  ten se ne-
mýlil. Poslední šanci utkání měl do-
mácí Ščuka v 89. minutě, ale z jasné 
pozice přestřelil.

Na  týmu Blšan byla vidět ještě 
nesehranost, ale fotbalově bude pa-
třit ke špičce a určitě to s návratem 
do Divize myslí vážně.

V příštím kole budou Blšany v ne-
děli od  17 hodin hostit silné Lito-
měřice, kterým postup v  uplynulé 
sezóně utekl až v posledních kolech.

Branky: 14., 38. (pk) Novák, 63. 
Levý – 17. Macek, 29. Froněk, 41., 
65. Nový.

Rozhodčí: Šefčík – Trégr, Sejkora, 
ŽK 3 – 2 200 diváků.

Blšany: Krabec - Novák, Klimš, 
Lanc - Macek, Hrechko, Zahálka, 
Mašl – Nový (82. Matucha), Siegl 
(86. Haluška), Froněk (90. Redžič).

LOUNY (jt) - Začátkem srpna se konalo Mistrovství republiky v  ča-
sovce dvojic a družstev na silnici.

Družstvo kadetů ve  složení Da-
niel Dobšíček, Stanislav Burian 
(Stadion Louny) spolu s  Jakubem 
Honzíkem (Mladá Boleslav) a Ma-
tějem Rufferem (Beroun) dojelo 
na  druhém místě za  družstvem 
Mapei Cyklo Kaňkovský a  získalo 
tak stříbrné medaile. Druhé kom-
binované družstvo ve složení Josef 
Bařtipán, Daniel Neuman (Stadion 
Louny) a  Filip Jílek, Martin Pliml 
(oba Beroun) obsadilo 10. místo. 
V časovce kadetek dvojic na 10 km 
Markéta Moravcová a  Tereza Lá-
tová obsadily 6. místo. O  dva dny 
později se jel mistrovský silniční 
závod jednotlivců na 77 km, ve kte-
rém mezi kadety dojel z  lounských 

cyklistů nejlépe Stanislav Burian 
jako 9., Daniel Neuman 27., Josef 
Bařtipán byl 36., Dobšíček závod 
nedokončil. V  kategorii Kadetek 
na trati dlouhé 44 km obsadila Mar-
kéta Moravcová 14. místo.

Po Niplovi, který na konci loňské 
sezóny opustil Stadion Louny a za-
mířil do  stáje Focus Cycling Team 
Znojmo, ohlásil v  těchto dnech 
přestup další nadějný a talentovaný 
cyklista. Do konkurenční stáje Team 
Louny přechází junior Jan Lacina, 
který se v novém týmu začíná připra-
vovat na cyklokrosovou sezónu, jež 
bude mít vrchol 8. prosince v  Lou-
nech, kde se pojede závod o mistra 
republiky.

Slavoj prohrál v Brozanech 
penaltou z páté minuty nastavení
ŽATEC (jt) - K  úvodnímu kolu Divize, skupiny B nastupoval Slavoj 
na  hřišti silných Brozan a  nakonec se vracel domů bez bodu, když 
o  výsledku rozhodla penalta, kterou sudí daroval domácím.
n Sokol Brozany - FK Slavoj Ža-
tec 1:0 (0:0)

Oba soupeři patří do čela soutěže 
a  tak se dal očekávat dobrý fotbal. 
Slavoj si věřil, že bod je určitě re-
álný. Utkání samotné bylo bojovné 
a hrálo se naplno hned od začátku. 
První vážnější šanci měl domá-
cí Umaru, který prověřil kvality 
nové brankařské jedničky v  dresu 
Slavoje, Jakubova (bratr Alexan-
dra), který má za  sebou zkušenost 
z  Mladé Boleslavi a  Mostu. Žatec 
si vytvořil první příležitost ve  31., 
kdy Háša dostal přihrávku od Klas-
ny, ale místo zakončení přenechal 
míč Stožickému, který už šanci 
nedokázal dotáhnout do  úspěšné-
ho konce. Domácí útočili na bran-
ku Slavoje a  Jakubov mezi tyčemi 
doslova čaroval, když zneškodnil 
hned několik tutovek.

Ani po  změně stran se nikomu 
z obou mužstev nepodařilo v základ-
ní hrací době brankaře soupeře pře-

konat. Blizoučko byl v  84. žatecký 
Osumanu, ale tomu vypíchl na  po-
slední chvíli míč Kudrna na  roh. 
O  dvě minuty později chyběly 
Klasnovi jen centimetry, aby poslal 
skluzem míč od  Aliho Osumanu 
do prázdné brány Brozan.

Vše nasvědčovalo tomu, že se 
oba aktéři rozejdou s  bodem. Roz-
hodčí Vitner signalizoval nastavení 
o  3 minuty. Běžela však 95. minu-
ta a  po  strkanici Heince s  Maškem 
signalizoval pomezní Baum hlavní-
mu nedovolený zákrok. Následovala 
červená pro hráče Žatce a  penalta. 
Tu sice Jakubov vystihl, ale nedo-
sáhl na  míč. Hned po  penaltě bylo 
utkání ukončeno.

Branky: 90. Havrda.
Rozhodčí: Vitner – Baum, Ka-

poun ŽK: 0:5, ČK Heinc.
Žatec: Jakubov – Vávra, Heinc, 

Bešík, Krejčík, Duran, Černý (76. 
Osumanu). Klasna. Kmoch (68. Vrá-
til), Háša, Stožický (60. Lesniak).

Sobota 18. srpna od 17 hodin
n OP: Podbořany-Slavětín,
 Chlumčany-Blažim,
 Lenešice-Kryry B,
 Cítoliby-Peruc

Neděle 19. srpna od 17 hodin
n Divize: Žatec-Meteor Praha
n KP: Blšany-Litoměřice
n OP: Dobroměřice B-Kozly, Čer-
nice-Výškov, Dubany-Žatec C

Dvě červené a fotbalové zklamání 
v zahajovacím utkání v Lounech

FK Louny - SK Bezděkov 0:2 (0:1)
LOUNY (jt) – Ten, kdo viděl přípravná utkání Loun, očekával, že se 
herní projev mužstva oproti minulé sezóně změní a  do  sítí soupeřů 
budou padat i  branky. Navíc se podařilo získat na  hostování Radka 
Diveckého, který má zkušenosti nejen z domácí nejvyšší soutěže.

První poločas měli domácí převa-
hu, útočili, ale jejich snaha, stejně 
jako v  loňském ročníku KP končila 
před vápnem. První větší šance při-
šla již v 7. minutě přišla velmi pěkná 
kombinační akce, na jejímž začátku 
byl Watzka a  zakončoval J. Suchý. 
Bohužel minul. Ve 22. prostrčil mezi 
obránci Trup šikovně Watzkovi, ten 
prokličkoval mezi dalšími bránícími 
hráči, ale jeho pokus vyrazil pozor-
ný Sailer.

Hosté se před branku Loun prak-
ticky nedostali. Ve  25. zahrávali 
trestný kop, na  který si vyskočil 
nejvýše O. Čížek a  hlavou překo-
nal Číže. O  vyrovnání se pokusil 
ve  39. Haviar, ale ani on Sailera 
nepřekonal.

Druhý poločas mnoho fotbalu ne-
přinesl. Na trávníku to hodně jiskři-
lo. Po  slovním napadání přišly str-
kanice, tvrdé fauly a filmování. Sudí 
Holub začal vytahovat jednu žlutou 
za  druhou a  v  62. po  druhé žluté 
viděl hostující obránce Job červe-
nou. Trenér Jantoš posílil ofenzivu, 
ale z  přesilové hry vytěžil střídající 
Matějka v  77. jen střelu nad bran-
ku. Pak přišel zkrat v  podání Číže. 
Po ostřejších slovech na něj hostující 
exligový Pavel Veleba údajně plivl, 
načež jej lounský brankař poslal pěs-

tí k  zemi. Inkasoval červenou a  O. 
Čížek dal z nařízené penalty druhou 
branku Bezděkova. Protože domácí 
již měli vybráno střídání, musel mís-
to náhradního brankaře Maura mezi 
tyče nastoupit hráč z pole a tím byl 
V. Suchý. V  83. se uvolnil Lazarik, 
ale jeho křížná střela lehce minula 
zadní tyč.

Hostům pracovala velmi dobře 

obrana a na Diveckého hrál osobku 
J. Čížek, který jej prakticky k ničemu 
nepustil. Střelecké trápení Loun tak 
opět pokračuje. Dalším soupeřem 
Loun budou Modlany.

BRANKY: 25., 82. (pk) – O. 
Čížek. Rozhodčí: Holub -Šlehofer, 
Mydlář, ŽK:1:5, ČK: Číž – Job, 250 
diváků.

Louny: Číž - Kříž (74. Lazarik), 
V. Suchý, Hubička, J. Suchý - Stře-
lec (60. Matějka), Zelinka, Trup, 
Haviar, Watzka (65. Pecinka) – 
Divecký.

Horst Siegl ml. po návratu do Blšan bojoval, ale duel s J. Merglem prohrál. 

Josef Watzka se neúnavně probíjel obranou Bezděkova.
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