
Tři poznání
O  prázdninách jsem učinila 

tři zajímavé poznatky.
V  Cítolibech na  pouti nebyl 

nejšťastnější ten nejbohatší, 
ani ten nejzdravější a  zdaleka 
ani nebyl mladý. Když začala 
hrát revivalová skupina Presle-
yovců, snad všichni poslouchali 
strnule, kromě pana Maršíka. 
Ano, nejšťastnější byl vozíčkář, 
zedník po operaci nohy, se šrou-
by v noze, který si rock and roll 
užíval, jako by jej na podiu hrál 
sám Elvis.

Druhé poznání. Vyběhla 
jsem v  neděli na  ranní auto-
bus a  do  kopečků. Zaujal mne 
cyklista, který mne pozdravil 
a  pak pomáhal vnučku tla-
čit do  kopce. Paní, která vyšla 
se sklenicí čehosi v  župánku 
z  kravína, a  úplně nejvíc kdosi 
neznámý, který si pískal. Měl 
takový vypískaný tón, takové až 
tremollo. A poznání, že ke štěstí 
stačí mít správně vlhko v ústech, 
na pískání.

A  naposledy jsem pocítila 
zaklapnutí do  mozaiky pozná-
ní docela nedávno. Už si mi 
písmenka z  pondělní uzávěrky 
míhala před očima a že obejdu 
blok. Najednou koukám, pod 
víkem, do  kterého ústil okap 
se míhá tvor. Potkan, říkám si, 
ale ten by se asi nedobýval ven. 
To nejsou potkaní pacičky, to je 
jiné zvíře. Klekla jsem na chod-
ník k  okapu, podařilo se mi jej 
odklopit a  sáhla jsem pro toho 
uvězněného tvora. 

Mladý rorejs hned nabral 
vzduch do  plic, výšku a  pištivě 
se vznesl do oblak a já, mediál-
ní magnát klečící na chodníku, 
děkovala, že jsem směla toho-
to svobodného tvora navrátit 
nebi. Ten pocit štěstí byl až 
hmatatelný.

Květa Tošnerová
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Dopravní komplikace při 
Dočesné v Žatci

ŽATEC (kf) – Žatecká Dočes-
ná s  sebou tradičně přinese i  do-
pravní komplikace v  centru měs-
ta. Z  důvodu připrav a  pořádání 
akce dojde ve  dnech od  26. srpna 
do  2. září k  částečným nebo úpl-
ným dopravním uzavírkám. Ome-
zen bude zejména provoz v  okolí 
nám. Svobody, Hošťálkovo nám., 
Žižkovo náměstí a  v  dalších při-
lehlých ulicích města. Od  neděle 

najíždí do centra zábavné atrak-
ce. Jejich provoz bude zahájen až 
od pátku 31. srpna. Osoby a firmy 
žijící v těchto prostorách si mohou 
v  Informačním centru a v  tamním 
divadle vyzvednout povolenku 
k vjezdu. Omezen bude také provoz 
autobusového nádraží. Autobusové 
spoje budou ve dnech 31. 8. až 2. 
9. přesunuty do ulic Obránců míru 
a  Nákladní. Více informací si vy-
žádejte u  konkrétních dopravců.

Dbejte tak prosím zvýšené opa-
trnosti při průjezdu města Žatec. 
Návštěvníkům Dočesné doporuču-
jeme parkování na odstavných par-
kovištích v  okrajové části města.

Požehnané motory… Během sobotního dopoledne se sjížděly do Loun desítky motorkářů na 3. ročník motosrazu, který probíhal v areálu 
restaurace Stromovka. Hodinu po poledni se vydali všichni na spanilou jízdu. Cílem byl, jak už je dobrou tradicí, Dolní Ročov. Kde na ně čekal děkan 
P. Werner Horák. Společně s motorkáři přiletěl i vrtulník, který je doprovázel na jejich spanilé jízdě. Pro všechny byla připravena káva s pišingrem 
a pak již děkan lounské farnosti pozval zájemce k prohlídce kostela Nanebevzetí Panny Marie. Kromě slova o historii kostela a kláštera se motor-
kářům dostalo i modlitby za  jejich šťastné návraty z cest. Po prohlídce kostela již Werner Horák požehnal všem jejich silné stroje a motorkářkám 
rozdával svaté obrázky Področovské Panny Marie. Kráse strojů pan děkan neodolal a  vyzkoušel si, jaké to je sedět za  řidítky. Pak už zaburácely 
motory a kolona se rozjela zpět na Bahno, kde program pokračoval. K motorkám patří dobrá rocková muzika a tu nabídly hned čtyři revivalové sku-
piny – Uriah Heep, Ozzy Osbourne, Led Zeppelin a Cumbal. V příjemném prostředí se za nádherného letního počasí sraz vydařil na jedničku. (jt)

Rock for Church(ill) měl šťastnou třináctku
VROUTEK (sih) – Předposlední prázdninový víkend otevřel ve Vrout-
ku své brány hudební festival Rock for Churchill, který se svým 
atraktivním programem řadí mezi přední české festivaly a  zároveň 
si zachovává pohodovou atmosféru bez masových tlačenic a  pou-
ťových atrakcí. Letošní 13. ročník se pořadatelům po  všech strán-
kách vydařil.

„Kapely, které k  nám zveme, nás 
musí v  první řadě bavit. Snažíme 
se jít mimo mainstreamový proud 
a  přivážet lidem kvalitní muziku 
různých hudebních žánrů z  Čech 
i  ze zahraničí. Dávno už to není 
ve  Vroutku jen o  rockové muzice, 
jak může název naznačovat,“ popi-

suje programové zaměření festivalu 
hlavní organizátor Kamil Šír.

„Letos jsme rozšířili areál, aby měli 
návštěvníci větší pohodlí. Nechceme 
ale z festivalu dělat monstrakci. Pri-
oritní je pro nás zachování příjemné 
atmosféry, která je pro Churchill 
typická a  kvůli které k  nám jez-

dí lidé z  celé republiky,“ dodává.
Do areálu Myslivny se dle organi-

zátorů každý rok sjede až ke čtyřem 
tisícům lidí, drtivá většina přespol-
ních. Největším tahákem letošního 
ročníku byly skupiny Tři sestry, 
Wohnout, Sto zvířat, Goodfellas 
nebo Vltava.

Tento hudební festival vznikl 
v  roce 2000 na  podporu kostela 
(church) Svatého Jakuba většího 
z první poloviny 13. století ve Vrout-
ku, ale časem se idea jaksi vytratila, 
leč název zůstává. Škoda.

Starosta odvolán nebyl, v Lubenci mají k míru daleko
LUBENEC (sih) - Geologické průzkumy, které předcházejí případnému 
vybudování hlubinného úložiště vyhořelého jaderného paliva a ke kte-
rým před několika měsíci dalo zastupitelstvo obce předběžný souhlas, 
rozdělují Lubenec na dva nesmiřitelné tábory. Odpůrci průzkumů pro-
sadili referendum, které se konalo v červnu a ve kterém drtivě zvítězi-
li, a zastupitelstvo obce tak na svém posledním zasedání jednomyslně 
revokovalo svůj předešlý souhlas s  těmito průzkumy.

Mezitím však v  tomto volebním 
období odstoupil již třetí zastupi-
tel z  devíti! Po  Janě Michalcové 
a  Ladislavu Vopatovi byla posled-
ní odstupující Blanka Forejtová. 

Kromě slibu nového zastupitele 
Milana Holého však na  programu 
lubeneckého zastupitelstva byly 
dvě výzvy občanského sdružení 
SOS Lubenec.

V  první se sdružení obrátilo 
na zastupitele, aby zvážili setrvání 
starosty Bohumila Peterky ve funk-
ci a ve druhé požadovali ukončení 
nájemní smlouvy mezi obcí a Sprá-
vou úložišť radioaktivního odpadu, 
která v kulturním domě provozuje 

informační středisko. Ani jedna 
nepadla na úrodnou půdu a nebyla 
schválena. Starosta ve svém proje-
vu nabídl svoji funkci k  dispozici, 
osmi hlasy ho však zbývající zastu-
pitelé ve  funkci potvrdili.

I nezaujatému pozorovateli musí 
být jasné, že „kauza“ geologic-
kých průzkumů poznamenala obec 
na několik dalších let a k urovnání 
vztahů a typické vesnické pospoli-
tosti čeká Lubenec předlouhá cesta.



Lahovická Olympiáda… Ta velká, celosvětová nedávno 
skončila v  Londýně, ale v  sobotu začala skromná, ale pro místní ne-
méně významná. Nestřídá se ve čtyřletých cyklech, ale každým rokem 
se touto dobou v  Lahovicích u  Libčevsi sejdou dvoučlenná družstva 
k  Lahovické Olympiádě. Letos proběhl již čtvrtý ročník. Soutěží se 
v  různých disciplínách, jako volejbal, pétanque, badminton, střelba 
ze vzduchovky a  řada dalších. I  když i  tady jde o  pohár a  diplomy 
za  celkové umístění na  bedně, hlavním smyslem je, že se mladí umí 
bavit. Letošní Olympiády se zúčastnilo osm družstev. Z  toho tři vy-
slala rodina Bůžků. Místní, chalupáři a  přijedou i  přátelé místních, 
jako třeba letos nastoupilo družstvo z Tuchlovic u Kladna. „Je to akce 
na pohodu, zasmějeme se a  ještě se k  tomu hýbeme,“ říká hlavní or-
ganizátor Petr Bůžek. Prvenství obhájil Petr Bůžek s  dcerou Lucin-
kou (10 let). Druhé místo pak vybojoval jeho bratr Luboš se svou 
přítelkyní a  třetí stupínek obsadil domácí usedlík Ludvík Hofman se 
svou sousedkou. Nikdo z  účastníků neodešel s  prázdnou. Po  ukon-
čení soutěží následovalo slavnostní vyhlášení a  pak už se sedělo až 
do pozdních nočních hodin a probíraly se nejen sportovní výkony. (jt)

Kouzelná cesta pohádkou… Mateřské centrum Jablíčko 
z Nepomyšle připravilo na neděli pro děti Kouzelnou cestu pohádkou. 
I  když byl začátek ohlášen na  patnáctou hodinu, již dlouho předtím 
postávaly hloučky dětí na návsi a nemohly se dočkat, až vyrazí za po-
hádkovými bytostmi. Sešlo se jich zde více než padesát. Na  dvaceti 
stanovištích na  ně čekaly pohádkové postavičky, které je seznámily 
se svým příběhem. Úkolem dětí bylo nejen pohádkovou postavu po-
znat, ale především splnit zadaný úkol. Ať už vědomostní nebo doved-
nostní. Za každou správně zodpovězenou otázku děti dostávaly malé 
odměny a sladkosti. A úkoly plnily i maminky a babičky, které dělaly 
malým capartům doprovod, zatímco tatínci se občerstvovali v  po-
hostinství. Někteří z  malých účastníků byli ze všech těch princezen, 
čarodějnic a  vodníků tak vyjukaní, že nedokázali říct ani své jméno. 
Nakonec však do  cíle pohádkové cesty došli všichni s  kapsami plný-
mi dobrot a  s  hlavou plnou zážitků ze slunečného odpoledne. (sih)
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Česká obchodní inspekce opět radí
LOUNY (red) - Na  Městském úřadu Louny, Pod 

Nemocnicí 2379, Louny, II. patro, č. dveří 323, bude 
i  po  prázdninách občanům k  dispozici Česká obchod-
ní inspekce, inspektorát Ústecký a Liberecký se sídlem 
v Ústí na Labem, kontaktní adresa: 400 01 Ústí nad La-
bem, P.  Diviše 6, tel.: 475  209  493, fax: 475  200  643, 

e-mail: inspektorat_usti_sekretariat@coi.cz.
Zajišťovat bude činnost informačně poradenského 

střediska a poskytování rad a informací spotřebitelům, 
drobným a  středním podnikatelům a  to každou první 
středu v měsíci v době od 12:00 do 15:00 hodin, tj.: 5. 
září, 3. října, 7. listopadu a 5. prosince.

Vítězný pohár za padesát kokrhů 
putuje do Smolnice

HŘIVČICE (toš) – Velkolepé oslavy stých narozenin Františka Fajtla 
zastínily tradiční akci v Hřivčicích, ke které se nyní vracíme. V sobotu 
18. srpna se v tamním chovatelském areálu konala výstava domácího 
zvířectva a  opět se zde soutěžně rozkokrhali kohouti.

Výstava představila desítky 
ušlechtilých králíků, holubů, mor-
čat, ale také perličky, husy a  roz-
ličná plemena drůbeže. Kondici 
a  krásu vystavených zvířat ocenila 
odborná porota, například v  kate-
gorii holubů získal nejvyšší ocenění 
a  čestnou cenu český stavák černý 
sedlatý libochovického chovatele 
Josefa Ehrlicha.

Po půl jedenácté začala oblíbená 
soutěž v  kokrhání. Pořadatelé při-
nesli do  klecí uprostřed areálu tři 
desítky soutěžících kohoutů. Proti 
nim usedli sčítači kokrhů a  Pavel 
Tábořík, z  jehož líhně vyšel neje-
den vítěz, soutěž odstartoval, s tím, 
že každý chovatel smí svého borce 
slovně povzbuzovat. Ozývalo se: ka-
maráde, jako doma! Ale také, on si, 

prevít, lehnul, dejte mu tam deku!
Přesně po  třiceti minutách se 

počet zakokrhání každého sečetl 
a mohl být vyhlášen vítěz. V  letoš-
ním roce s padesáti kokrhy zvítězil 
kohout hedvábničky bílé chovate-
le Václava Kolčavy ze Smolnice, 
osmačtyřicet zakokrhání stačilo 
letos na druhé místo borci plemene 
zdrobnělá viandotka koroptví vlnitá 
Aleše Holce, rovněž ze Smolnice, 
třetí pohár putuje do  Žatce, vyko-
krhal ho kohout plemene ko-shamo 
Aleše Baštýře. Gratulujeme!

Plazíkův velký den… Miroslav Blažek, řečený Plazík, po mno-
ho měsíců pilně schraňoval dokumenty ze života letce Františka Fajtla. 
Jeho úsilí vyvrcholilo v sobotu 18. srpna v dopoledních hodinách, kdy 
jeho galerii na Peruci poctila návštěva nejvzácnější – přijela manželka 
pana generála, Hana Fajtlová spolu s  dcerami a  vnoučaty. Společně 
pečlivě prohlédly celou výstavu a  radostně konstatovaly, že některé 
snímky a dokumenty nemají ani ve svém rodinném archivu. Dcery si 
povídaly, koukej, jakej byl ten táta frajer! Vnoučata zase komentovala 
fotky s Fajtlovým kamarádem válečným pilotem generálem Mrázkem, 
hele, děda Mrázek. Na  slavnostním zahájení předal pan Blažek paní 
Fajtlové kytici. Byla akcí potěšena a  dojata. Peruc spojuje s  dětstvím 
a s krásnými chvílemi, které tu s manželem prožila. Společně symbolicky 
připili k poctě Františka Fajtla a na zdravou budoucnost. Určitě se přijď-
te také podívat. Na tak malém prostoru je toho k vidění tolik. Galerie 
U Plazíka je otevřena každý víkend a výstava potrvá do 28. října. (toš)

Hasiči z Elektrárny Počerady mají 
za sebou poměrně klidné pololetí

POČERADY – Během prvního pololetí absolvovali profesionální ha-
siči z  Elektrárny Počerady 45 výjezdů, o  dva více než loni. Šestkrát 
vyjížděli v  rámci Integrovaného záchranného systému (IZS) a  čtyři-
krát poskytovali první předlékařskou pomoc.

„Všechny výjezdy v  rámci IZS 
se týkaly staveniště paroplynové-
ho cyklu. Jedná se o  nepřevzatou 
stavbu, místo ještě nelze považovat 
za  lokalitu elektrárny. Vesměs šlo 
o  zdravotnickou pomoc, bohužel 
s  jedním úmrtím, nikoli však kvůli 
pracovnímu úrazu, bylo to úmrtí 
přirozené,“ uvedl Josef Hubač, ve-
litel HZSp – EPC.

K dalším pěti úrazům (pád z výš-
ky či zásahu hlavy padajícím před-
mětem) došlo podle velitele hasičů 
spíše hloupostí nebo podceněním 
bezpečnosti práce. „Na  tak velké 
stavbě, kde se pohybují stovky lidí, 
je pouhých pět zásahů opravdu jen 
příslovečnou kapkou v moři,“ kon-
statoval.

Zdravotní pomoc v  lokalitě elek-
trárny poskytovali hasiči čtyřikrát 

(náhlá nevolnost, způsobená tro-
pickými vedry). Technickou a tech-
nologickou pomoc zaznamenali 
v  29 případech, například se týka-
la odčerpávání vody po  průtržích 
mračen, jednou prasklo i  potrubí. 
Asistence a dohledy při práci s ote-
vřením ohněm byly dvě a  ostatní 
výjezdy, mezi něž se řadí i  plané 
poplachy, celkem čtyři.

„Nebýt toho nešťastného skonu, 
prožili jsme co se výjezdů týče, 
vcelku klidné období,“ uzavřel Jo-
sef Hubač s  tím, že ani tentokrát 
v  Počeradech nezapomněli na  sou-
činnostní cvičení s  kolegy, profe-
sionály i  dobrovolnými hasiči ze 
Žatecka a  Lounska. Společně tak 
za  běžného provozu elektrárny na-
cvičovali postup při likvidaci úniku 
nebezpečných látek.

V  současné době působí v  Elek-
trárně Počerady i  s  velitelem 25 
hasičů. Všichni jsou v  pohotovos-
ti čtyřiadvacet hodin denně, při-
čemž čtyři směny se střídají vždy 
po  dvanácti hodinách. K  dispozici 
mají dva cisternové vozy CAS 30, 
CAS 16 a  dopravní vozidlo. Sa-
mozřejmostí jsou špičková dýchací 
technika, speciální protichemické 
obleky nebo obleky proti sálavému 
teplu. Při zásahu v areálu elektrárny, 
jsou na místě do čtyř minut. Jsou-li 
vyzváni k  pomoci dispečinkem In-
tegrovaného záchranného systému, 
dorazí dle dojezdové vzdálenosti 
do  deseti minut.

Vzhledem k  tomu, že Elektrárna 
Počerady se má stát samostatným 
podnikem, byla stanice již vyčle-
něna do  samostatného Hasičského 
záchranného sboru podniku Elek-
trárna Počerady (HZSp – EPC).

Ota Schnepp, mluvčí Skupiny 
ČEZ pro severní Čechy
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Nejkrásnější kohout (na snímku vlašák koroptví) nemusí být nejzdatnější kokrháč.
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 obce našeho okresu po dvaceti letech

n Libyně
Libyně je vesnice záhadná, už svým ypsilon po  b. Malá obec leží 

na úpatí mohutné zvlněné červené hory, na které se vypíná rozhled-
na Vochlice. Nenechte se zmýlit její současnou velikostí. Kdysi bývala 
velmi významná. Lubenecký Richard Kanta spolu s  žateckým histori-
kem Petrem Holodňákem zjišťují, že zdejší starobylý kostel svatého 
Jiljí nemá po  stránce architektonické co do  preciznosti v  kraji obdo-
by. Zvažují dokonce, že mohl sloužit jako modlitebna Karlu IV. V roce 
1765 je zde uváděn zámeček, o dvacet roků později synagoga. Býval tu 
léčivý pramen, těžil se tu jíl. Polka Žofie Vukliševičová mi před dvaceti 
lety vyprávěla chmurné zážitky z  války. Tehdy tu byl nový kravín, dvě 
bytovky, pár zchátralých chalup a  nejhůř na  tom byl chudák kostel. 
To už naštěstí není pravda.

Čtvrtek, 16. srpna. Vyjíždím auto-
busem ještě za tmy, nad kopci růžo-
vá vata z mraků věstí déšť. Z Podbo-
řan vyrážím do Libyně v půl sedmé, 
vystupuji jediná.

Obhlížím nápisy v autobusové če-
kárně, pak se vydávám na obhlídku 
vesnice. Štěkotem mne vítají psi, 
ponejvíce samí halamové. Mířím 
do  kostela svatého Jiljí, který opra-

vuje Spolek pro záchranu kostela 
manželů Kantových. Opelichaná go-
tická památka se vylupuje jak sladký 
lískový oříšek.

U kostela sedí na bobku u schoule-
ného ježka kluk Kuba. Je z Německa 
a je tu u babičky. „Soused udělal past 
na krtka a chytil se ježek. Čekám, až 
se rozvine. Jsem zvědavý, jak moc 
rychle poběží,“ říká chlapec.

Okolo kostela dneska bude pra-
covat Roman Wirth z  Lubence, 
s  Eliškou, což je fenečka jorkšíra 
a  čivavy. Pán je fajn a  pouští mne 
do  kostela, kde se v  sobotu 1. září 
uskuteční Festivalový den a koncert 
elektronických houslí.

Proti kostelu mají na  sloupkách 
plotu obrácené plechovky od  piva, 
a  pootevřené dveře. Chci zavolat 
do  kuchyně, ale vtom už vychází 
Erika Durčanská. Je z Kladna. Oba 
s  manželem však v  Libyni vyrůstali 
a v  létě žijí v domečku po manželo-
vých rodičích.

Za  tímto domem je úhledné sta-
vení s  kytičkami. V  okně se rýsuje 
čísi hlava, honem tam jdu. „Když 

je člověk zdráv, jde všechno dobře,“ 
říká elegantní šedovlasá dáma, kte-
rá tu má na prázdninách vnoučata. 
Včera jim udělala švestkové knedlí-
ky, dneska plněné papriky. Pochází 
z  Mladé Boleslavi, má tři dcery. 
Na  houby manželé jezdí do  okolí 
Lubence, taky do Vroutku do boro-
vého lesa, v úvahu připadá i Luhov 
u  Toužimi, kde má chalupu jedna 

z dcer. „Upřednostňuji roviny, mám 
bolavé koleno,“ vysvětluje manžel té 
elegantní paní, co se dnes chystá 
spravit plot, zatímco paní věnuje 
čas zahrádce a plotně.

Ale to už běžím za mužem v zele-
ném tričku, prý ten vám nic neřek-
ne, ten je z  Teplé. Václav Vlček je 
srdečný, veselá kopa. Vzápětí vím, 
že si dneska rodina jede do  pen-
zionu do  Podbořan pro babičku 
Helenu Kulavjakovou a  o  víken-
du rodina oslaví její devadesátiny. 
Předtím ještě odvezou vnučku Anetu 
do Lubence na vlak. Je tu s přítelem, 
jsou na  brigádě, aby si něco přivy-
dělali. Do  příprav narozeninových 
oslav se zapojila také dcera man-
želů Vlčkových a  snacha, chystají 
řízky, guláš, opékanou kýtu, koláč-
ky. „Jako malá svatba,“ konstatuje 
pan Vlček. „Moje původní profese? 
Raději napište státní zaměstnanec, 
aby po mně sousedi nechtěli spravit 
vodovod,“ směje se člověk, co mi 
rozjasnil den.

V dalším stavení proti mně vybíhá 
velká kníračka, pepř a sůl, fena Arga. 

Je celá zafáčovaná a  má košík, aby 
ze sebe netrhala obvazy. „Jsme cha-
lupáři,“ říká Naďa Bláhová: „Manžel 
tady bydlel, jsme z Karlových Varů, 
líbí se nám tu už dvacet roků, ty po-
slední tři roky jsou horší, v bytovce 
jsou nepřizpůsobiví. Jinak je tu klid. 
K obědu bude cuketa po orientálsku, 
s  paprikou a  s  rýžičkou. Dneska 
pleju, okopávám, krmím králíky, 
slepice,“ říká paní Bláhová.

Bočím vlevo k autodopravci Mud-
rochovi, ale vítá mne jen jejich kav-
kazan. Více štěstí mám u  Dolejšů. 
„Život tady? Nic moc. Jsem z Mal-
měřic, no jakpak bych neznala ze-
snulého pátera Jana Zemánka, křtil 
mi děti,“ probírá paní Marie. Praco-
vala v zemědělství, na statku a v kra-
víně, stejně jako tatínek. „V  Libyni 
byl postaven krásný kravín, prostor-
ný čtyřřaďák, ale nepřizpůsobiví vše 
rozebrali, odnosili do  sběru, vše je 
pryč,“ lituje paní. Velký pes prý je 
v Libyni nutností.

Míjím zkalený rybník a dvě bytov-
ky. Mnohá okna bez záclon, v  jed-
nom leží na holém slamníku kočička.

Dále míjím dům plný zvěře, hotová 
zoo, dva vlčáci, drůbež, králíci, jako 
bych cítila kozla. Mířím do  země-
dělského areálu společnosti Lukra. 

Vítá mne Miloslav Jonáš z  Ležek, 
vousatý dobromyslný sympaťák, 
co zrovna dělá pauzu na  cigaretu. 
Nádherné nebíčkové oči podědil 
po  mamince, jeho táta prý měl oči 
zelené. „Dneska přehazuju pšenici 
a ječmen, odváží se obilí,“ říká pan 
Jonáš. Hned taky přijíždí kamion 
a  nakladač. „Bylo to tady lepší, vy-
právěl mi o  tom rodák Ondřej Du-
čanský. Plno baráků už nestojí,“ 
říká pan Jonáš, ale nechci zdržovat.

Dveře domku s  libyňskou zoo se 
mezitím otevřely. „Je to tu příjem-
né, teda, až na  některé sousedy. 
Do Lubence děti vozím autem. Před 
chvilkou jsem dokrmil a  teď půjdu 
krmit nanovo,“ říká Petr Pšenič-
ka. Chová plno drůbeže a  holubů, 

na  důkaz bere žebříček a  otevírá 
holubník. Ptáci hromadně vzlétají 
a chovatel je se zalíbením pozoruje, 
navlas jako herec Josef Somr v Os-
tře sledovaných vlacích. Má pávíky, 
moravské pštrosy, sedláky, rysy a to 
jsou jen holubi. Má i ovce, kozy, ka-
merunské i  normální, mohutného 
kozla Honzu s bradou, taky králíky, 
bezpočet dalšího zvířectva. Dneska 
vaří houbovou omáčku, z  mrazáku 
už si vyndal maso. Na houbách byl 
v Mlýncích, našel čtyři praváky a pár 
modráků. Vedle německých ovčáků 
má dva malé pejsky. Bobík je kry-
sařík a Ťapinka tak trochu jezevčík.

Ze dveří vychází Vojtěch Pšenička, 
syn, který byl při mé návštěvě Libyně 
v  roce 1998 nejmladším občánkem 
ze vsi. Jak ten čas letí, teď je Vojta 
chlapák a půjde na lesníka. V rodné 
Libyni chce zůstat.

Z  okna ubytovny mne pozoruje 
Ján Berky. Do  Čech přišel jako tří-
letý z Lučence. Žil se svou rodinou 
na  Doupově, proto mu na  vojně 
přezdívali Doupovský vlk. Chlapík 
má ostře řezané rysy, práci sehnat 
nemůže a deprese zahání alkoholem. 
„Co budu dělat dneska? Povolím 
uzávěr láhve vodky. Jen pojďte, zvu 
vás,“ říká pan Berky. „Teď už je tu 

klid, ale byli tu nepřizpůsobiví, co 
neplatili nájem, ty pan majitel vy-
stěhoval. Dneska máme k  obědu 
řízky, neteř má dvacáté narozeniny. 
S oslavami jsme začali včera a zda-
leka nekončíme. Nejraději bych byl, 
kdyby v  bytovkách bydlela jenom 
moje rodina.“

Z  horního patra vykoukl vrásčitý 
pán se vznešeným křestním jménem, 
pan Leo Pušner, co pracoval jako 
traktorista. Vznešeněji by prý znělo 
Leonardo, Leopold, Leon. Leonid 
prý raději ne. Focen být nechce, 
udělal s  (jinými) novináři špatnou 
zkušenost. Žena je nemocná, po-
chází z Chomutovska, žili v Lubenci, 
nyní v Libyni.

Z okna u Berkyů vykoukl kluk Ku-

bík, prý mi ukáže své nové ponožky. 
Nechci budoucího čtenáře zklamat 
a  tak jdu dál. Otec Berkyovic rodu, 
pan Ján už opravdu načal vodku, 
ač je invalidní důchodce, co marodí 
s ledvinami. Dneska prý se cítí dob-
ře. Je tu i jeho družka, paní Helena, 
která, když ovdověl, vychovala jeho 
tři děti.

Pan Ján  je cosi jako domovní dů-
věrník. Majiteli prý ručí za  barák, 
že když se byt uvolní, přijdou slušní 
lidé. „Ti, co tu byli před tím, dlužili 
za nájem sto tisíc. Naproti mám dce-
ru, má miminko Daniela a prvňáčka 
Davídka. Druhá dcera má Kubíčka 
a  Janičku,“ říká pan Berky hrdě.

„Máme zahrádku a  v  ní fazole. 
Taky šest slepic, zrovna včera začaly 
nýst,“ povídá paní Helena.

„Flink jsem nebyl. 26 roků jsem 
makal v  zemědělství, měli jsme 
s  partnerkou na  starosti 100 krav. 
Do práce jsme vstávali o půl čtvrté, 
abychom stihli mlékaře. Denně jsem 
musel vypít flašku rumu a  litr kafe, 
abych mohl těch 16 hodin nonstop 

fungovat, to mi vyrychtovalo ty led-
viny. Obstarali jsme krávy, taky jsem 
pásl a  to všechno za  7  000 korun. 
Dneska těžkou práci dělat nemů-
žu, ale nedají mi ani lehkou. Je to 
všude stejné. Vyplňte dotazník, my 
vám dáme vědět, a  nedají. Nejsem 
zvyklej sedět na  zadku, v  lednu mi 
bylo padesát, skoro mě život nebaví, 
ještě že mám vnoučata. Ty mi dávají 
energii,“ říká pan Berky a  ukazuje 
foto Doupovského vlka na vojně.

„Můj zeťák se jmenuje, a to se po-
držte, Lukáš Berky! A vůbec nejsme 
příbuzní, jen shoda jmen.“

Pan Lukáš mi až vyráží dech, když 
se mne galantně ptá, zda si v  mé 
přítomnosti může zapálit, zda mi 
cigareta nevadí. Retko si ubaluje 
z  tabáku. „Jsem z  Chýší. Libyně? 
Mám kde bydlet,“ říká mladý tatí-
nek. Z  učení odešel ze zdravotních 
důvodů, je řidič vysokozdvižného 
vozíku a hledá práci.

„Moc bych si přál, abychom tady 
v  Libyni v  bytovkách žili všichni 
spolu, sestry, bratři, švagrové. Ale 
Chanov tu nebude, jinak je všecky, 
s  odpuštěním, dojebu,“ předestírá 
budoucnost otec klanu.

Cestou na autobus potkávám starší 
paní s vozíkem s odpadky, které peč-
livě třídí. „Libyně? Děs. V bytovkách 
jsou do pozdních hodin okna doko-
řán, furt tam řve ta hlučná romská 
hudba, někdy si pro změnu pustí 
bubny. Kdyby tam někdo udělal 
pořádek, ale s  touhletou plejádou 
je nikdo nekoupí,“ povzdechla si 
starší paní, co kdyby měla kam, jde 
okamžitě pryč.

Příště: Líčkov
Píše a  fotí Květa Tošnerová

Libyňský kostel svatého Jiljí se připravuje na sobotní Festivalový den.

Roman Wirth pomáhá při opravě kostela.

Vnoučata Doupovského vlka 
Jána Berkyho, Kubíček a Janička.

Kluk Kuba čeká, až se ježek rozvine. Je zvědavý, jak rychle poběží.

Petr Pšenička miluje domácí zvířata, také holubi jsou jeho láskou.



Svět barev… Přímá osobní zpověď, absence regu-
lace intelektuální autocenzurou, ignorace etablovaných 
témat, bezelstná spontaneita a velká tvůrčí představivost, 
to jsou důležité prvky maleb Petry Halgašové (na  sním-
ku). Výběr děl z  autorčina bohatého fondu prezentova-
ný na  výstavě v  kavárně Slunce v  Lounech od  poloviny 
srpna do  poloviny září lze zařadit k  abstraktnímu ex-
presionistickému umění. Autorka se soustřeďuje na  kla-
dení barevných ploch bez jakýchkoli symbolů. Obrazy 
velkých formátů nechávají působit intimní barvy a  vy-
tváří tak vysoce spirituální atmosféru. Plátna předsta-
vují svět očima umělkyně, přímou odpověď na  neroz-
luštitelné tajemství lidské duše.    (Zuzana Kubínková)
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 černá kronika

n Muže zavalil traktor
OKRES LOUNY - Na sil-
nicích lounského okresu 
se minulý týden odehrá-
lo 18 dopravních nehod, 
ke  kterým vyjížděli po-
licisté. Bohužel při nich 
zemřel jeden muž a  dal-
ších 9 lidí utrpělo lehčí 
újmu na  zdraví. Způso-
bená škoda byla vyčíslena 
na 731 000 Kč. Nejtragič-
těji dopadla sobotní neho-
da, ke které došlo v katas-
tru obce Žerotín. Po silnici 
III. třídy, ve směru na obec 
Bílichov, jel po  14:00 ho-
dině 47letý řidič s  trakto-
rem zn. Zetor, za  kterým 
měl připojený přívěs s  fe-
kálovou cisternou. Z  do-
sud nezjištěných příčin 
vyjel vlevo mimo vozovku 
na  stráň, kde se vozidlo 
převrátilo na  pravý bok 
a traktoristu zavalilo. Muž 
utrpěl těžké zranění, kte-
rým na  místě podlehl.
n Mizí cigarety
OKRES LOUNY - Po-
licisté šetří vloupačky 
do  prodejen smíšeného 
zboží na  Podbořansku 
i  na  Lounsku. Minulý tý-
den se terčem zloděje stala 
prodejna ve  Strojeticích. 
Přisvojil si 15 kartonů 
cigaret různých značek 
a  1,5 litrovou láhev piva. 
Škoda 11  050 Kč. Druhý 

Festival bez větších problémů
KRYRY (pčr) - O  víkendu proběhl ve  Vroutku na  Podbo-
řansku 13. ročník hudebního festivalu Rock for Churchill.

Policisté provedli v  souvis-
losti s touto akcí bezpečnostní 
opatření k zajištění veřejného 
pořádku a bezpečnosti silnič-
ního provozu. V průběhu ko-
nání festivalu nedošlo k  žád-
nému vážnému protiprávnímu 
jednání, policisté řešili jeden 
trestný čin - maření výkonu 
úř. rozhodnutí, a  devět pře-
stupků - řízení pod vlivem 
alkoholu. V  rámci celého 
víkendu, kdy festival probí-
hal, pokutovali celkem 22 
řidičů, kteří se dopustili ně-

jakého dopravního přestupku.
Hned v pátek večer kontrolo-

vali policisté ve Vroutku 25le-
tého muže za volantem osobní-
ho automobilu zn. Ford Escort. 
Zjistili, že má od  9. května 
tohoto roku blokaci řidičské-
ho průkazu a  z  Městského 
úřadu v  Podbořanech převzal 
výzvu k  odevzdání dokladů, 
ovšem neučinil tak. Policisté 
proto ve  věci zahájili úkony 
trestního řízení pro podezření 
z přečinu maření výkonu úřed-
ního rozhodnutí a  vykázání.

Hasiči si vyzkoušeli 
„Šedesátkování“

Po  delší době bylo opět živo na  hasičském sportovišti 
v Telcích. V sobotu 25. srpna se tam konala úplně nová 

soutěž „Šedesátkování“. Jedná se o soutěž mladých hasičů 
- jednotlivů, všech věkových kategoriích.

Soutěžící po  odstartování 
překoná překážku, uchopí 
hadice a  rozvine je, přeběh-
ne kladinu, seskočí z ní, spojí 
hadice, jednou půlspojku na-
pojí na rozdělovač, na druhou 
připojí proudnici a proběhne 
cílem. Proudnici může odpojit 
až na pokyn cílového rozhod-
čího. Ženy a dorostenky mís-
to překážky překonají nízkou 
překážku. Každý startující má 
dva pokusy .

Kategorie mladší žáci: 
1. místo: Dvořák Lukáš SDH 
Koštice, 2. místo: Lením Mi-
lan SDH Veltěže, a  3. místo 
obsadil Zedník Josef SDH 
Slavětín.

Kategorie starší žáci: 
1. místo: Beneš Michal SDH 
Lhenice, 2. místo: Borl Lukáš 
SDH Citoliby, 3. místo: Hulák 
Lukáš SDH Veltěže.

Kategorie mladší dívky: 
1. místo: Pauzová Hana SDH 
Lhenice, 2. místo: Kubíko-
vá Kateřina SDH Lhenice, 
3. místo vybojovala Nagyová 
Lenka SDH Slavětín.

Kategorie starší dívky: 
1. místo: Leníková Dita SDH 
Veltěže, 2. místo: Svobodo-
vá Michaela SDH Citoliby 
a  3.  místo: Popová Karolína, 
taktéž s SDH Citoliby.

Nelze opomenout  katego-
rii – přípravky, která měla 
jen jednu závodnici Amálku 
Kabátovou z  SDH Slavětín, 

který fandil úplně každý. 
Amálka přes svůj nízký věk 
všem ukázala, že je šikovná 
a jednou z ní bude skvělá zá-
vodnice. Soutěže se zúčastni-
lo celkem 43 závodníků z  8 
sborů dobrovolných hasičů.

Soutěž pořádal SDH Sla-
větín spolu s  OSH Louny. 
Akci spolufinancoval Ústec-
ký kraj.

Na  závěr bych chtěl podě-
kovat p.  Pavlovi Suchému 
okresnímu veliteli za  orga-
nizaci a  přípravu soutěže, 
Jiřímu Hencovi starostovi 
OSH Louny, který se zhostil 
funkce startéra, Jiřímu Ze-
linkovi starostovi SDH Telce, 
starostovi OU Peruc Anto-
nínu Lancovi, dobrovolným 
záchranářům ze Žatce, kteří 
dohlíželi na  zdraví závod-
níků, všem rozhodčím, ve-
doucím kolektivů MH a SDH 
Telce a  SDH Slavětín.

A kam za hasiči? Již 8. září  
od  12:30 hod. se uskuteč-
ní na  koupališti v  Krásném 
Dvoře Okresní soutěž ha-
sičů. Další den, v  neděli 
9.  září  od  10 hod. se v  Li-
bočanech na  fotbalovém 
hřišti uskuteční hasičská 
soutěž Ocelový hasič, soutěž 
je zaměřená na  vytrvalost 
a  fyzičku. Srdečně vás zvou 
pořadatelé.

Za OSH Louny
Miloslav Hofmann

Okrádal seniorku, pod pohrůžkou 
násilí požadoval peníze

ŽATECKO (pčr) - Ve  vazební věznici skončil 49letý muž, 
který opakovaně okrádal 77letou seniorku ze Žatecka 
a způsobil jí tak škodu za bezmála 50 000 Kč.

Důchodkyni, kterou znal 
již z dřívější doby, „navštívil“ 
poprvé již v červnu minulého 
roku. „Na chodbě domu k ní 
zezadu nepozorovaně přistou-
pil, chytil za  rameno a  poža-
doval peníze, přičemž jí pod 
bradou přidržoval nůž a vedl 
do  ložnice. Tam vyděšenou 
seniorku postupně donutil 
k vydání veškeré uspořené fi-
nanční hotovosti - 22 000 Kč. 
Navíc sebral zlaté šperky 
a mobilní telefon. Než odešel, 
pohrozil jí zapálením domu, 
pokud něco oznámí. Seniorku 
tím opravdu tak vystrašil, že 
bohužel nikomu nic neřekla,“ 
popsala otřesný případ Jaro-
míra Střelcová, tisková mluvčí 
lounské policie.

Teror ale pokračoval, muž 
se k seniorce po nějaké době 
vrátil a  požadoval další pe-

níze. Dokonce ji přinutil 
k  vyzvednutí celého finanč-
ního obnosu z vkladní knížky 
a opět jí vyhrožoval zapálením 
domu, pokud promluví.

„Naposledy k  poškozené 
vnikl minulý víkend a  znovu 
požadoval peníze. Žena mu 
ze strachu vydala uspořenou 
finanční částku, kterou doma 
měla, ale protože se s  tímto 
obnosem poberta nespokojil, 
chtěl další peníze. Seniorka 
si naštěstí uvědomila, že muž 
ji bude vydírat i do budoucna 
a  konečně věc oznámila své 
dceři. Ta následně případ na-
hlásila policistům,“ doplnila 
J. Střeldová.

Ještě téhož dne byl pode-
zřelý muž byl zadržen. Pokud 
bude odsouzen, hrozí mu 
trest odnětí svobody v  délce 
od dvou do deseti let.

Dětem se líbili služební 
psi i letadla

V  srpnu proběhla v  rámci prázdninového programu 
Městské knihovny Žatec Léto pro děti Ukázka výcvi-

ku služebních psů. Akce se za doprovodu dvou knihovnic 
zúčastnilo dvanáct dětí a dva dospělí.

Okolo deváté hodiny se 
všichni společně vydali pěšky 
na  Čeradické letiště, kde už 
výpravu čekali příslušníci Vě-
zeňské služby z Nového Sedla 
a  strážnice Městské policie 
Žatec se služebními psy. Děti 
se dozvěděly, jak výcvik slu-
žebních psů probíhá a k čemu 
se psi využívají. Poté psovodi 
předvedli praktické ukázky. 
Diváky nejvíce zaujaly ukázky 
zneškodnění útočníka a vyhle-
dávání drog. Děti si mohly 

dokonce vyzkoušet ochranný 
oblek, který se používá při 
výcviku, a  pohladit pejsky. 
Závěrem nahlédly do letecké-
ho hangáru s  letadly i rogaly.

Pánům Kettnerovi, Zumrovi 
a  Zrugovi z  Vězeňské služby 
v  Novém Sedle a  strážnici 
Janě Rakušanové z  Městské 
policie Žatec patří za  vstříc-
ný přístup a  zajímavé ukáz-
ky práce velký dík,“ dodává 
ředitelka žatecké knihovny 
Radka Filková.

Zámecká paní, Marie Brázdová přivítala 
na svém sídle malé návštěvníky za Žatce

Prázdninový výlet na zámek Líčkov

Na  prázdninové akci v  rámci letního programu Měst-
ské knihovny Žatec Léto pro děti s  knihovnou Výlet 

na zámek Líčkov se v úterý 14. srpna sešlo 14 účastníků.
Autobusem jsme dojeli 

do obce Liběšice, kde na nás 
již čekala paní Mašková, kni-
hovnice a pracovnice obecní-
ho úřadu v  jedné osobě. Za-
jistila pro nás dobrodružnou 
dopravu hasičským vozem 
z  Liběšic na  zámek Líčkov 
a  provedla nás samotným 
zámkem. Poutavý výklad při-
způsobila dětským poslucha-
čům a velice je zaujala.

Zámecká paní Brázdová 
nás na  zámku vřele přivíta-
la a  pohostila. Po  „zámecké 
hostině“ a  svačince z  vlast-

ních zdrojů nás hasičské auto 
dopravilo do areálu dětského 
hřiště v  Liběšicích, kde jsme 
si ve stínu stromů odpočinuli 
a  děti hrály. Z  Liběšic jsme 
se autobusem dopravili zpět 
do  Žatce a  výlet zakončili 
v Kapucínské zahradě.

Počasí nám přálo po  celou 
dobu a  výlet se skvěle vyda-
řil. Paní Brázdové a Maškové 
patří i  touto cestou poděko-
vání za  milé přijetí a  ocho-
tu, za  péči a  čas, který nám 
věnovaly. Příští léto určitě 
nashledanou.  (le,lo)

případ se odehrál ze čtvrt-
ka na  pátek v  Hřivicích. 
Stejně jako v  prvním pří-
padě si dosud nezjištěný 
poberta odnesl z obchodu 
cigarety. 
n Vykradená auta
LOUNY, ŽATEC  - Do 
uzamčeného vozidla zn. 
Ford vnikl v  minulých 
dnech dosud neznámý pa-
chatel. Vozidlo bylo zapar-
kované v  lounské Husově 
ulici. Zloděj si přisvojil 
různé nářadí, čímž po-
škozenému způsobil ško-
du za  16  800 Kč. Další 
vloupání do  vozidla bylo 
nahlášeno z  obce Strou-
peč na  Žatecku. V  tomto 
případě se poberta dostal 
do  zaparkovaného vozu 
zn. Škoda Fabia a  odcizil 
z  něj ovládací panel auto-
rádia a  doklady k  vozidlu. 
Způsobenou škodu majitel 
vyčíslil na 1 500 Kč.
n Zloděj v zahrádkář-
ských chatkách
ŽATEC - Do  zahrádkář-
ské kolonie v  žatecké uli-
ci Libočanská cesta vnikl 
v  minulých dnech nene-
chavec, řádil V  lokalitě 
Bílý vrch. Odnesl si odtud 
hlavně potraviny, ale také 
třeba dětské hračky. Cel-
ková škoda byla předběž-
ně vyčíslena na  3  160 Kč.

Jaromíra Střelcová,
Policie ČR Louny

Pandíci na výletě… V  prázdninovém čase se 
přírodovědný zájmový kroužek Pandíci z Nepomyšle vy-
dal na výlet do nedaleké Chmelištné. Rodiče své ratolesti 
dovedli na náves ke staré košaté lípě, odkud se na pozvání 
Václava Staňka vydala výprava přes „tankovku“ do Chme-
lištné, kde právě probíhal dětský pracovní tábor ve  spo-
lupráci se sdružením Fido Dido (děti ohrožené sociálním 
vyloučením). Všichni se rychle spřátelili a  společně se 
zapojili do programu „Chmelištná hledá talent“. Fantazii 
se meze nekladly, konalo se vystoupení s  koňmi, farmář 
hledal ženu, Marfuša z Mrazíka ženicha, dokonce se po-
lámal i  mraveneček. Na  průběh dohlížela pečlivá poro-
ta a  všechny účastníky čekala odměněna. Konec výletu 
malinko znepříjemnila bouřka, kterou Pandíci přečkali 
ve  srubu, kde si zpívali písničky. Děkujeme Koňskému 
dvorci Chmelištná za  hezké odpoledne! (Irena Čížková)
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Představujeme osudy příslušníků RAF z našeho regionu 11.
Miroslav Vild, DFC, F/Lt, 82646, 311 Sqdn, npor./R/plk. Wireless Operator - radiotelegrafista

Po Františku Fajtlovi se dostáváme k další velké postavě, a to do slo-
va a do písmene. Miroslav Vild se narodil 4. září 1915 v Lounech, 

Jablonského ulici č.p. 548. Tatínek, Antonín Vild byl zámečníkem 
a zaměstnancem CK státních drah, maminka Blažena se za svobodna 
jmenovala Fousková. Mirek se od mládí chtěl stát letcem a to se mu 
také splnilo. Okupace Československa jej zastihla u 1. leteckého plu-
ku v  Praze – Kbelích. Po  demobilizaci se vrátil k  rodičům do  Loun, 
kde čekal na smluvený signál k opuštění republiky spolu se svými ka-
marády. Ten přišel záhy a  na  tomto místě si dovolím citovat z  knihy 
Osud byl mým přítelem, kde Miroslav Vild, chlap jako hora, popisuje 
odchod z  domova, aby mohl bojovat a  nasadit život, za  svou zem.

„Nebyl jsem zaměstnán a  neměl 
jsem peníze. Musel jsem se vydat 
do  Prahy pěšky. Na  trať dlouhou 
šedesát kilometrů jsem vyrazil v pět 
hodin ráno. Bylo chladné, sychravé 
dubnové počasí.

Opustil jsem domov bez rozlou-
čení s rodiči. Ušetřil jsem mamince 
slzy. Oběma jsem zamlčel zrádnou 
pravdu, která by jim při eventuál-
ním výslechu Němci mohla působit 
nepříjemnosti. Zkušený vyšetřova-
tel snadno pozná, kdo ví a kdo za-
pírá. A  tak jejich jasné a  pravdivé 
Nevím nevzbudí podezření.

Po  slabé hodince rychlého po-
chodu jsem se zastavil na Bitinách 
a ohlédl se zpět na kraj, který jsem 
měl tolik rád. Leželo přede mnou 
celé panorama Českého středoho-
ří. Naposled jsem přehlédl všechny 
kopce od  Rané před Oblík za  Mi-
lešovku a  zase do  jejich předpolí 
k  vršovické třešňovce a  Pšaňáku, 
k mému rodnému kraji. Ucítil jsem 

slzy v očích. Snažily se zradit moje 
rozhodnutí, nutily mne, abych se 
vrátil. Otřel jsem si oči, rázně se 
otočil a  pokračoval ve  své pouti 
ku Praze.“

Cesta za  hranice vedla stejně, 
jako u  většiny našich vojáků přes 
Ostravu do Polského Krakova, kde 
se hlásil v  čs. zahraniční vojenské 
skupině. Po krátké zastávce pokra-
čoval v cestě do Francie. Lodí Gato-
ry odplul z  Gdyně do  Cherbourgu. 
Zde musel nejdříve vstoupit do  ci-
zinecké legie, což bylo podmínkou, 
aby se dostal z  Polska.

Vstupem Francie do  války vy-
stupuje ze svazku cizinecké legie 
a dostává se do koloniálního bom-
bardovacího letectva. Konkrétně 
ke  2. letce první perutě 25. letec-
kého pluku. Na  základně Base 
Tours v  Africe působí jako denní 
pozorovatel na zastaralých bombar-
dérech Bloch 200, na  kterém také 
absolvoval svůj první hlídkový let. 
Po jednáních se podařilo přesunutí 
z  koloniálního letectva do  Francie 
a  Vild nastupuje k  nové jednotce 
v  Tours a  pak na  střelecký výcvik 
do  Cazaux, kde se cvičil na  dvou-

motorovém bombardéru Lioré-et-
-Olivier Le O  45 a  Amiont 143. 
Ve  Francie se rozloučil se svým 
velkým kamarádem, Bohoušem 
Votrubou, který je stíhač a tak jeho 
cesta vedla jiným směrem. Dali 
si sbohem a  domluvili si schůzku 
po  válce v  Praze. Bohumil Votru-
ba se však nedostavil. Zahynul 6. 
května 1941, když mu při patrole 
nad ostrovem Man přestalo v  jeho 
Hurricanu fungovat rádio a dochá-
zel benzín. Vyskočil padákem, ale 
ten se mu neotevřel.

V  dubnu 1940 začíná Vild létat 
na modernějších Potez 63. Do bojů 
však ani zde nezasáhl. Po kapitulaci 
Francie odplouvá z  Bordeaux lodí 
Ary Schaeffer se skupinou mjr. Let. 
Hesse dne 19. června 1940. Loď 
dorazila do  přístavu v  Falmouthu 
o čtyři dny později. V Anglii je za-
řazen do  311. čs. bombardovací 
perutě. Po  přeškolení přišel první 
bojový let z  letiště Langham. Dne 
25. května 1941 došlo při star-
tu k  havárii letounu Wellington 
KX-L N3010. Jeho kompletní šes-
tičlennou osádku tvořili: piloti P/O 
Stanislav Zeinert a  P/O Miroslav 
Švic, navigátor P/O Josef Čermák, 
radiotelegrafista F/O Miroslav Vild, 
přední střelec Sgt František Dušek 
a  zadní střelec Sgt Milan Štoček. 
Dále byli na palubě další dva muži, 
britský zpravodajský důstojník F/
Lt Fleming Van Der Bijl a staniční 
mechanik Cpl. Litterland, jenž letěl 
jako černý pasažér. Již dvě minuty 
po  startu letounu vysadily najed-
nou oba motory. Neovladatelný 
letoun havaroval v  poli u  Langha-
mu. Po nehodě zůstalo 5 mrtvých.

Dušek, Štoček a Litterland zahy-
nuli na místě, ostatních pět letců - 
Zeinert, Švic, Čermák, Vild a  Van 
Der Bijl byli zraněni, většinou váž-
ně. V nemocnici v Cromeru a po-
sléze v Ely bojovali za záchranu 
jejich životů. Těžce zraněný 
Stanislav Zeinert zemřel 
den po  havárii, 26. květ-
na 1941, Miroslav Švic 
podlehl svým zraněním 
4. června 1941. Všichni 
jsou pohřbeni na  hři-
tově St. Ethelbert 
v  East Wrethamu 
(Norfolk).

Miroslav Vild 
se dával dohro-
mady šest  mě-
síců, po  kterých 
se vrátil ke  své 
3 1 1 .  p e r u t i . 
Do  nové osád-
ky Josefa Nývl-
ta byl zařazen 9. 
prosince 1941 a  na  první 
operační let vzlétl 22. dubna 1942 
s  cílem bombardovat přístav Le 
Havre.

Z  důvodu vysokých ztrát byla 
311. bombardovací peruť převede-
na z Bomber Commandu k Coastal 
Commandu, velitelství pobřežního 
letectva. Operační část perutě se 
přestěhovala do  Irska na základnu 

Aldegrove. Odtud se stěhuje 10. 
června 1942 na základnu Talbenny 
ve  Walesu a  hned 25. 6. na  letiště 
Brigham Newton v Norfolku a od-
tud uskutečnila 311. peruť ještě ná-
let na Brémy. Po návratu na základ-
nu v  Talbeny následovala služba 
u pobřežního velitelství a hlídkové 
lety hlavně nad Biskajským záli-
vem, Atlantikem, nebo Severním 

ledovým mořem. Úkolem bylo 
pátrat po  německých ponor-

kách a  dalších hladinových 
plavidlech, nebo jako do-

provod konvojů. Při jed-
nom z těchto hlídkových 
letů se 12. srpna 1942 

podařilo posádce ka-
pitána letounu F(O 

Vladimíra Šponara 
s  Vildem na  palu-

bě potopit němec-
kou ponorku.

Na  jaře 1943 
d o s t a l a  p e r u ť 
čtyřmotorové Li-

berátory a  prv-
ní let na  no-
vém stroji ab-

solvoval Vild 
v  osádce Angli-

čana Whightmana a  F/Lt 
Václava Ryby. Hned první operační 
let na  Liberátorech 21. srpna byl 
pro peruť tragický. Nad Biskaj-
ským zálivem podlehl přesile a byl 
sestřelen letoun s  velitelem perutě 
Jindřichem Breicetlem.

Dne 23. února 1944 se peruť 
stěhuje na  letiště Predennack 
v  Cornwallu. Z  této základny, při 

svém sedmdesátém svípu napadl 
Liberátor pod velením Jana Velly 
s  Miroslavem Vildem na  palubě 
další ponorku. Pro tmu ale nebyl 
výsledek bombardování potvrzen.

Úspěšným se stal let 24. června 
s  Liberátorem III-O, kdy Vild za-
chytil na  radaru dvě ponorky. Při 
útoku ohlásili polohu hlídkujícím 
torpédoborcům a posádka ponorky 
U-971 se vzdala.

Svůj poslední operační let u Co-
astal Command absolvoval Miro-
slav Vild s  posádkou Jana Velly 1. 
listopadu 1944 s Liberátorem V-H-
723 a  po  přistání přistál na  letišti 
v  Tainu, odkud peruť od  9. srpna 
1944 operovala, si mohli pořádně 
oddychnout. Jeho dobrý kamarád 
a  velitel posádky se však konce 
války nedožil. Zahynul při havárii 
letounu 10. ledna 1945 ve  skot-
ských horách. Těla byla nalezena 
až po  mnoha měsících.

Dne 26. ledna 1945 obdržel Mi-
roslav Vild vysoké britské vyzname-
nání DFC – Distinguished Flying 
Cross. V  dubnu 1945 byl převelen 
k  246. dopravní peruti, operující 
na  Středním a  Dálném východě, 
když předtím absolvoval přeškole-
ní na  dopravní létání u  105. OTU. 
Konec války jej zastihl v  Egyptě. 
V červenci 1945 se opět stal přísluš-
níkem 311. čs. bombardovací peru-
tě, se kterou se vrátil do  do  Čech.

Když se po  válce Miroslav Vild 
vrátil do  vlasti, ke  své obrovské 
radosti se krátce po návratu setkal 
se svou rodinou. Rodiče věznění 
v  koncentračním táboře přežili. 

Stejné štěstí měla i  jeho sestra, 
která rovněž koncentrák přežila.

Po  válce Vild pracoval na  letišti 
v  Ruzyni. Zemřel náhle 1. dubna 
1972 v  Praze.

Životní příběh Miroslava Vilda 
přepsal z  jeho zápisků, které po-
skytla Vildova manželka, do knižní 
podoby Vildův kamarád František 
Fajtl. Kniha vyšla v  roce 1985 pod 
názvem Osud byl mým přítelem. 
Velice poutavě napsaná kniha, 
ve  které poznáme Miroslava jako 
fajn člověka, který se umí bavit, 
má rád dobré jídlo, prožívá rados-
ti, ale i  smutek nad ztrátou kama-
rádů. Vypovídá o  krutosti války 
a také o tom, proč je někdo ochoten 
za  svou zem položit život.

Miroslav Vild se zúčastnil 106 
operačních letů, během nichž si 
připsal 1 119 operačních hodin, což 
je největší počet nalétaných hodin 
ze všech čs. válečných letců.

U  Bomber Command to byly 4 
lety v  délce 18,32 hodiny a  u  Co-
astal Command pak 102 operačních 
letů v  trvání 1  178,32 hodin.

Válečná vyznamenání: 4 Čs. vá-
lečné kříže 1939 – 45, 2 Čs. me-
daile Za  chrabrost, Čs. medaile 
Za  zásluhy I. stupně, Čs. pamětní 
medaile F – VB, DFC, Star 1939 – 
45, Atlantic Star, Air Star, Defence 
Medal, War Medal.

Připravuje Jaroslav Tošner
Za  pomoci

Leteckého archivu v  Mostě
Máte-li zajímavé informace o pří-

slušnících RAF z našeho regionu, 
dejte nám, prosím, vědět.

Nejznámější fotografie Miroslava 
Vilda, rodáka z Loun a přísluš-
níka 311. bombardovací perutě.

Miroslav Vild byl urostlý a pohledný, na snímku s WAAFkami (Women's Auxiliary Air Force - Ženské 
letecké pomocné sbory) Hanou Voglovou a Margitou Rytířovou (roz. Schneiderovou).
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 společenská kronika
Vzpomínka
n Dne 31. srpna uplynou tři smut-

né roky, co nás na-
vždy opustila paní 
Miluše Štěpánko-
vá z  Ročova. Stále 
vzpomíná manžel 
Zdeněk, dcery Si-
mona, Soňa, syn 

Zdeněk a sestřenice Jana s rodinou.
n Odešels náhle, jak osud si přál, 

ale v našich srdcích 
zůstáváš dál. Dne 
31. srpna to bude 
25 let, co od  nás 
odešel bez slůvka 
rozloučení pan Petr 
Hýna. Stále vzpo-

míná manželka a děti s  rodinami.
n  Dne 31. srpna uplyne de-

vět smutných let, 
co od  nás odešel 
náš milovaný man-
žel, tatínek a  děda, 
pan Antonín Ba-
reš z Blšan u Loun. 
Vzpomíná a  nikdy 

nezapomene rodina Barešova.
n Dne 31. srpna by se dožil 50 let 

pan Pavel Šampa-
lík. Stále vzpomíná 
rodina.

n Dne 1. září uplyne 8 let od úmrtí 
paní Antonie Fri-
melové, rozené Vo-
ráčkové. Vzpomíná 
rodina.

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

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

z  celého  světa.
Kalendáře jsou připraveny v redakci Svobodného 

hlasu a cena je 70 Kč

Výkup kovového 
šrotu

Ekometal s.r.o.-pod lávkou do Legiosu
otevřeno Po-Pá 8.00-16.00,

So 8.00-12.00
Super  ceny:

železo až Kč/kg  6,50
hliník  až Kč/kg  25,-
měď až Kč/kg  130,-

Vstřícný personál, digitální váhy.
Kontakt: 725 931 223

VYKUPUJEME
padaná jablka
Ekometal s.r.o., pod lávkou do Legiosu
otevřeno Po-Pá 8:00-16:00

So 8:00-12:00
cena 2 Kč/ kg

Vstřícný personál, digitální váhy
Kontakt 725 931 223

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

    

 pozvánka do kina

n KINO SVĚT LOUNY
29.8.  RebeLKa, 3D (anim.,   USA) 

v  17:30
29.8.  COSMOPOLIS (drama, Fra., Kan., 

Por.,  Itá.)  ve  20:00
30.8.-2.9. RebeLKa, 3D (anim.,   USA) 

v  15:00
30.8.-5.9. LeT’S DaNCe: ReVOLUTION, 

3D (romant.,  USA)  v  17:30
30.8.-4.9. SVaTá čTVeřICe (komed.,  ČR) 

ve  20:00
31.8.  TOTaL ReCaLL, 3D (akční, USA, 

Kan.)  ve  22:00
1.-2.9.  DOba LeDOVá 4 (anim.,  USA) 

v  10:00
1.-2.9.  RebeLKa, 3D (anim.,   USA) 

v  15:00
n KINO POSTOLOPRTY

30.8.  Líbáš jaKO ďábeL (komed., 
ČR)  v  19:00

n KINO PODbOřaNY
4.9.  22. výstřelů  (akční,  Fra.)  v  19:30

AKCE SRPEN
sleva 20% 

na vzduchové 
a pylové filtry
AUtodílY KočiNA
www.autodilykocina.cz

DIaGNOSTIKa KaRMY
9  knih S. N.  Lazareva,
DVD a CD s  relaxační  hudbou
To vše najdete v redakci
Svobodného hlasu

Galerie Benedikta Rejta  v  Lounech
vypisuje  výběrové  řízení  na obsazení místa

účetní – mzdové účetní.
Kvalifikační  předpoklady:  vysokoškolské nebo  středoškolské  vzdělání 
ekonomického  směru,  dobrá  znalost  podvojného účetnictví,  znalost 
mzdového účetnictví,  výborná orientace  v  účetních programech.

Prosíme uchazeče, aby zasílali své životopisy na e-mailovou adresu 
gbr@gbr.cz, nebo poštou na adresu Galerie Benedikta Rejta, Pivovarská 

29-34, 440 01 Louny.

Kdo má židli, ten bydlí… Od  pátku do  neděle přichá-
zeli na  výstaviště v  Lounech návštěvníci, aby si prohlédli a našli 
to, co jim pomůže v  realizaci stavby domu, nebo vylepšení bytu, 
nebo jen tak pro načerpání inspirace. Stavební veletrh Dům 2012 
nebyl jen o  stavbě, ale také o  interiérech, zahrádce a  samozřej-
mě i  bytové doplňky. Na  200 vystavovatelů předvádělo novinky 
ze svých katalogů a  služby. Mezi nimi nechyběly ani domácí fir-
my, které se v  celorepublikové konkurenci určitě neztratily. Ná-
vštěvníkům výstavy přálo počasí a  mnozí vystavovatelé si pro 
ně připravili také výstavní slevy. Další výstavou v  Lounech bude 
tradiční Člověk v  přírodě, která proběhne od  7. do  9. září. (jt)

Víte,  že  v  Lékárně Na Široké probíhá až do 
7.  září  akce  ZdRAVotNí BotKY do ŠKolY i do ŠKolKY 
PRo KlUKY i PRo HolKY s až 15% slevou na  tento 
typ obuvi? Vždyť  ve  škole  či  školce  stráví mnoho 

času a  jejich  nohy  si  zaslouží  kvalitní  obutí.

Fo
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 řádková inzerce

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

Zaměstnání, služby

n  Garantujeme ceny!!! 
160 GB externí pevný disk 
za  990 Kč. PCPORT najdete 
na  Vrchlického 103, Louny.

n Zhotovujeme základy, des-
ky pod domy, bazény, jímky, 
pergoly atd. Možno i  zemní 
práce. Tel.: 733  366  220.

n www.klasickahomeopatie.unas.cz,
Tel.: 728  405  481, Podbořany, 
Chomutov.

n  Letní sleva, Textil IVA 
u  Žatecké brány, LN.

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  Stěhování Bodnár. Tel.: 
776  111  947.

Domy, usedlosti
n Prodám RD 4+1 se zahradou 

a  možností chovu domácího zví-
řectva. Parcela 900 m2, nad pivo-
varem v  Lounech. Cena k  jednání 
2,3 mil. Kč. Tel.: 723  567  603, 
728  930  885.
Byty
n Prodám byt 3+1 v  OV v  Žat-

ci, Růžová ulice, po  rekonstrukci. 
Cena 800  000 Kč. Majitel. Tel.: 
737  532  705.
n  Prodám byt 3+1 s  garáží 

v Lounech, OV. Tel.: 728 386 232. 
RK ne!

n  Prodám byt 3+1 v  Dobro-
měřicích. Cena 390  000 Kč. Tel.: 
602  420  423.
n Prodám byt 2+1 v OV v Lou-

nech,  po  rekonstrukci .  Cena 
660  000 Kč. Tel.: 773  555  595.
n  Pronajmu byt 2+1, 66 m2 

s  balkonem v  Lounech pod Kau-
flandem. Zrekonstruovaný, mo-
derně zařízený. Panelový dům, 2. 
patro. Ihned volný, zaměstnanému 
zájemci. Nájem 5  300 Kč, kauce 

Připravuje
Lékárna Na Široké,
Kosmonautů 2303, Louny

 cesta za zdravím

n Rudbekie (třapatka nachová)
Dnes jsem si pro vás připravila 

bylinu, která se jmenuje rudbekie, 
ale také ji můžete znát pod ná-
zvem třapatka nachová anebo pod 
nejznámějším názvem echinacea. 
Echinacea je přírodní antibiotikum 
a prostředek proti infekcím a virům.

Jak vypadá?
Třapatka nachová, je trvalka se 

silným kořenem, ze kterého vyrůstá 
vzpřímená, drsná, silná lodyha, do-
růstající výšky kolem jednoho metru. 
Je řídce větvená. Listy charakterizuje 
dlouhý řapík, podlouhlá vejčitost, 
jistá drsnost a  zubaté čepele. Kon-
cové, velké květní úbory rozkvétají 
v červenci a v srpnu a barva květních 
jazýčků je patrná již z názvu rostli-
ny. Trubkovité středové květy jsou 
vyklenuté, hnědé, s  přečnívajícími 
tvrdě pichlavými plevkami. Plodem 
jsou nažky se zakrnělým chmýrem. 
Množí se výsevem nebo vegetativně, 
kořenovými úkrojky.

Kde roste?
Rudbekie je rostlina domácí 

na  prériích Severní Ameriky a  pa-
tří k  tradičním indiánským léčivým 
rostlinám. U  nás se bez problémů 
pěstuje. Vedle této rostliny lze lé-
čebně využívat i  některé příbuzné 
druhy, které jsou však zpravidla 
jednoleté, jako například třapatku 
úzkolistou a některé další, obyčejně 
kvetoucí žlutě.

Co sbíráme a kdy?
Rostlina je využívána celá. Podle 

dosavadních výzkumů i praktických 
zkušeností se nejúčinnější drogou 
jeví kořen, potom květ a  nakonec 

list. Kořen sbíráme přednostně 
na podzim, po odkvětu rostliny, květ 
a  list během květu.

Zvyšuje imunitu i  tlumí bolest
Léčivé účinky jsou rozmanité. Při 

zevní aplikaci droga účinně hojí rány 
a  zranění. Její hlavní poslání však 
lze spatřovat v  tom, že poměrně 
výrazně zvyšuje imunitu, vykazuje 
i  značnou aktivitu antibiotickou, 
a to nejen proti bakteriím, ale i proti 
některým virům. Osvědčila se i  při 
žilní nedostatečnosti – hemeroidech, 
křečových žilách, bércovém vředu, 
kdy je ovšem třeba ji aplikovat vnitř-
ně i  zevně. Tlumí vnímání bolesti 
a působí jako afrodisiakum.

Užívací forma
Nejvhodnější formou je tinktura, 

případně lihový roztok z  ní připra-
vený. Na  trhu je dostatek příprav-
ků - čaje, tablety, sirupy, kapky 
(tinktury).

Jana Davidová
farmaceutická asistentka

 kulturní servis

středa 29. srpna
9:30	 Městská	 knihovna	 Louny	 - ROZLOUČENÍ S LÉTEM ANEB NĚCO 

S KONCEM A ZVONCEM -	prázdniny	u	konce,	škola	za	rohem!	Přijďte	
si	 užít	 předpředposlední	 prázdninový	 den

čtvrtek 30. srpna
18:00	 Židovská	pohřební	místnost	Louny	- ARCHÉ -	dernisáž	výstavy	Tomáše	

Polcara.	 Poslech	 autorského	 čtení	 Ivana	 Martina	 Jirouse	 z	 připravo-
vaného	 CD	 „Magorovi	 ptáci	 a	 další	 příběhy“.	 O	 hudební	 doprovod	 se	
postará	 Jan	Grunt,	 vystoupí	 také	 land-folkový	 písničkář	 Petr	 Linhart

pátek 31. srpna
18:00	 Žatec	 - DOČESNÁ -	 55.	 ročník	 největších	 slavností	 chmele,	 vystoupí	

Lucie	Bílá,	Ewa	Farna,	Robert	Křesťan	a	Druhá	Tráva,	Mňága	a	Žďorp	
a	 mnoho	 dalších.	 Bohatý	 doprovodný	 program,	 koná	 se	 do	 soboty	 1.	
září.	 Více	 na	www.docesna.cz.

21:20	 V	 rámci	 Dočesné,	 Vladimír	 Mišík	 a	 ETC,	 Radim	 Hladík	 a	 Blue	 Effect,	
Flamengo	 40.	 výročí	 alba	 Kuře	 v	 hodinkách

sobota 1. září
9:00	 Touchovice	- COTEL CUP -	třetí	ročník	turnaje	v	malé	kopané,	moderá-

torem	je	komentátor	sportovních	přenosů	Českého	rozhlasu	Pavel	Petr.	
Hudební	 doprovod	DJ	Tony,	 bohaté	 občerstvení	 po	 celý	 den	 zajištěno.	
Zlatým	 hřebem	 turnaje	 je	 účast	 předních	 internacionálů,	 kteří	 sehrají	
na	závěr	turnaje	exhibiční	utkání	s	vítězem	turnaje	a	navíc	připraví	krátký	
program	pro	přítomné	děti	spojený	s	autogramiádou.	Účast	potvrdili	-	Jan	
Berger,	 Přemysl	 Bičovský,	 Jan	 Vízek,	 Pavel	 Hruška,	 Antonín	 Panenka	
a	 další

9:00	 Třebenice	- SLÁVA VLASTI VLASTISLAVSKÉ -	exkurze	po	památných	
hradech,	 studánkách	 a	 mýtech	 v	 okolí	 Vlastislavi.	 Pořádá	 občanské	
sdružení	Středohoří	sobě,	sraz	je	na	vlakové	zastávce	Třebenice	město

10:00	 Libyně	- FESTIVALOVÝ DEN -	bohatý	program,	středověké	tržiště,	rytíři,	
soutěže,	hledání	pokladu,	hudební	 vystoupení.	Celá	akce	se	uskuteční	
na	 podporu	 opravy	 kostela	 svatého	 Jiljí

neděle 2. září
9:30	 Zámek	 Pátek	 - MŠE SVATÁ V ZÁMECKÉ KAPLI -	 mše	 a	 zakončení	

sezony
16:30	 Židovská	 pohřební	 místnost	 Louny	 - PŘECHOD -	 Výstava	 představí	

fotografie	 Pavla	 Straky	 staršího	 (nar.	 1955),	 který	 působil	 v	 80.	 letech	
jako	 vedoucí	 fotoklubu	 Reflex	 při	 DK	 Louny.	 Vystaveny	 budou	 jednak	
snímky	z	80.	let	(zátiší,	plenérová	fotografie),	převážně	černobílé,	jednak	
snímky	 pocházející	 z	 let	 po	 roce	 2010,	 kdy	 již	 autor	 přešel	 z	 analogu	
na	 digitál

pondělí 3. září
9:00	 Městská	 knihovna	 Louny,	 vestibul	 - DOBROČINNÝ JARMARK -	 výdě-

lek	 bude	 použit	 na	 financování	 akce	 Jiný	 den,	 který	 proběhne	 15.	 září	
na	 výstavišti	 v	 Lounech,	 do	 18:00	 h.

9:00	 Městská	 knihovna	 Louny	 - ZÁPIS STUDENTŮ do Třetího věku -	 již	
posedmé	proběhne	zápis	zájemců	o	studium	ve	Třetím	věku,	do	14:00	h.

14:00	 Vrchlického	 divadlo	 Louny	 - ZAHÁJENÍ SEZONY -	 otevření	 pokladny	
divadla	 a	 zahájení	 prodeje	 vstupenek

19:00	 Vrchlického	divadlo	Louny	- VŠECHNO NA ZAHRADĚ -	repríza	úspěš-
ného	 představení	 MHD	 Louny.	 Mrazivá	 komedie	 o	 tom,	 co	 všechno	
se	 skrývá	 za	 bílými	 plůtky	 a	 jak	 nízkou	 laťku	 má	 morálka,	 když	 nám	
vládnou	 prachy

ZAŠKRTNĚTE V KALENDÁŘI
středa 5. září

17:00	 Městská	 knihovna	 Louny	 - KOLAPSY VELKÝCH CIVILIZACÍ -	 prv-
ní	 setkání	 s	 odborníkem	 v	 rámci	 projektu	 Café	 Nobel.	 Hovořit	 bude	
Prof.	Mgr.	Miroslav	 Bárta,	 Dr.	 z	 Českého	 egyptologického	 ústavu	 Filo-
zofické	 fakulty	UK	 v	 Praze

pátek 7. září
18:00	 Čajovna	u	sv.	Mikuláše	Louny	- CELESTINSKÉ PROROCTVÍ -	přednáška	

Jany	Sedlmajerové	 a	Hany	Czivišové
sobota 8. září

Archeologický	 skanzen,	 Březno	 u	 Loun	 –	 Slovanské	 nebe	 aneb	 jak	Čechové	
k	 Řípu	 přišli.	 Divadelní	 představení	 od	 15:00	 hod.	 8.	 a	 9.	 září	 ukázky	
starých	 řemesel	 se	 skupinou	Haljaruna,	 od	 9:00	 do	 17:00	 hodin.

VÝSTAVY
VÝSTAVA V KAVÁRNĚ: FOTOGRAFIE Z DIVADELNÍ SEZÓNY 2011/2012	–	

Vrchlického	 divadlo	 v	 Lounech.
150 LET SPORTU A POHYBU (Oblastní	muzeum	 Louny,	 do	 14.	 10.)
KARDINÁLNÍ MŮRA - Jan	 Kohout	 (Galerie	 Emila	 Juliše	 Černčice,	 návštěvy	

po	 dohodě	 na	 tel.:	 602	 456	 314)
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	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)
JIŘINA HEGEDÜŠOVÁ - Rezule	 2	 aneb	 rez	 trochu	 jinak...	 (Galerie	 U	 Kozo-

rožce	Peruc)
LETEC Z LOUNSKA - výstava	o	Františkovi	Fajtlovi	(Galerie	U	PLazíka	Peruc)
FOTOGRAFIE 1.DFK A VÝTVARNÉ PRÁCE ZUŠ (galerie	 Renesanční	 sla-

dovny	 Žatec)
SOUČASNÉ AFRICKÉ UMĚNÍ (Lobkowický	 zámek	 Roudnice	 nad	 Labem,	

do	 30.	 9.)

Jsme v útulku a hledáme 
hodného pána

Iris, nejspíše kříženec dalmatina, 
asi 4 roky stará fena, v  kohoutku 
cca 57 cm, silnější postava.

Baculínek, nejspíše kříženec LB, 
asi 3 roky starý pes, v kohoutku cca 
58 cm, tlustý.

Pejskové na vás čekají v útulku v Jimlíně. Jsou čipovaní, očkovaní, odčer-
vení. Vydáni budou pouze do dobrých rukou. Pro adopci si sebou vezměte 
platný občanský průkaz vodítko a obojek. Poplatek za adopci činí 300 Kč. 
Všichni jste vítáni, více na www.utulek-jimlin.wz.cz, tel.: 728 973 179,604 
451 258 od 8 do 18 hod.

Útulek nabízí více než 60 psů. Přijeďte se podívat.
Tel.: 604 451 258, www.utulek-jimlin.wz.cz

15  000 Kč + náklady na  bydlení. 
Tel.: 608  802  570.
n  Pronajmu od  září zařízený 

pokoj 14,1 m2 v  bytě 2+1, Posto-
loprty-Draguš, pro slečnu nebo 
paní. Dítě nevadí. Cena 3  500 Kč, 
bez provize. Tel.: 721  419  384.
n Pronajmu garsoniéru po  re-

konstrukci v  jižní části Loun. Ná-
jem 3 500 Kč/měs. + služby. Kauce 
5000 Kč. Tel.: 737  606  309.

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 Koupím byt s  terasou, mini-

málně 65 m2 v  Lounech. Rychlé 
jednání. Tel.: 606  583  932.
Garáže
n Pronajmu garáž v  Lounech 

na  sídlišti pod Kauflandem. Tel.: 
605  304  603.
Zahrady, pozemky, chaty

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

Různé
n Prodám zánovní nesenou seč-

ku, záběr 3m, lištovou nesenou se-
kačku, fekální vůz 3,5 M3 a přední 
pneu na traktor s disky - 6/16. Tel.: 
721  586  904.
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Prázdninová soutěž Hlasu

8. kolo
Přinášíme poslední 8. kolo prázdninové soutěže o  týdenní pobyt 

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

Uzávěrka osmého kola je v úterý 4. září ve 24:00 hodin.
Odpovědi zasílejte e-mailem na adresu hlas@ln.cz, nebo

na  tel.: 606 180 893.

1. otázka – Kdy přesně vyšlo první číslo Svobodného hlasu?
2. otázka – Nejslavnějším sjezdařem Lucemburska, rodákem 

z Rakouska je?

Správné odpovědi na otázky 7. kola: 1. Tomáš Plevko 2. Rapid Vídeň. 

Odstartovala také B třída
OKRES LOUNY (jt) – Zahajovací 
kolo měla na  programu také fot-
balová B třída. Letos jsou všechny 
týmy z okresu v jedné skupině, a to 
ve  skupině C. I  tady bylo na  pro-
gramu jedno okresní derby, ve kte-
rém se představil nováček soutěže.
n SK Kopisty – FK Louny B 5:2 (2:2)

První poločas přinesl vyrovnaný 
fotbal, ve kterém hosté drželi se sou-
peřem krok. Branky za Louny dávali 
Linhart a Izera. Ve druhém poloča-
se došlo k  střídání, které nevedlo 
ke zlepšení, spíše naopak a domácí 
rezervu Loun doslova převálcovali.
n SK Černovice – S. Tuchořice 2:0 (0:0)

Tuchořice bez Klince neměli žád-
ného střelce a  tak dokázali držet 
krok se soupeřem jen v prvním po-
ločase. S rostoucím časem sílil tlak 

domácích, který přinesl chyby a  ty 
Černovice potrestaly.
n Sokol Velká Černoc – TJ Blatno 
2:2 (1:2)

Vítěz okresního přeboru hostil 
v  úvodním kole loňského nováčka 
a  tomu se vstup do  utkání vydařil 
lépe. S  časem se ale projevila větší 
zkušenost domácích hráčů, kteří 
dokázali vyrovnat.
n Slavoj Žatec B – FK Havraň 1:0 (1:0)

Rezerva Žatce má pro letošní se-
zónu silný tým a určitě bude bojovat 
o přední příčky. V úvodním kole sou-
těže se ale trochu trápila. V  úvodu 
utkání se brankově prosadil Baierl 
a po hubené výhře má na svém kontě 
plný počet bodů. Druhá půle se nesla 
spíše ve znamení slovního napadání 
a hra šla stranou.

FK Neratovice - Byškovice – 
Slavoj Žatec 0:1 (0:0)

ŽATEC – Bohužel se nám do uzávěrky nepodařilo zjistit více informací 
k  tomuto pro Slavoj vítěznému diviznímu utkání.

Žatec tak dokonale odčinil jarní 
vysokou porážku z  Neratovic, kdy 
zde podlehl 5:2.

Utkání řídila trojice rozhod-
čích ve  složení: Svoboda, Vnuk, 

Vilhelm. Domácí si z  utkání od-
nesli 3 ŽK a  zápasu přihlíželo 
250 diváků.

I  další utkání odehraje Žatec 
na hřišti soupeře a  tím bude Litol.

Sobota 1. září od 17:00 hodin
n 1. A třída: Kryry-Ledvice, Posto-
loprty-Březno
n 1. B třída: Tuchořice-SK Kopisty, 
Žatec B-Meziboří
n OP: Dobroměřice B-Černčice, 
Podbořany-Kozly, Chlumčany-Výš-

kov, Lenešice-Slavětín, Cítoliby-
-Blažim, Dubany-Kryry B, Žatec 
C-Peruc od 10:30
Neděle 2. září od 17:00 hodin
n KP: Louny-Modrá, Blšany-Junior 
Děčín
n 1. B třída: Blatno-Obrnice

Prokletí jménem Jiřetín trvá
LOUNY (jt) - Třetí kolo Krajského přeboru přineslo našim mužstvům 
po  bodu za  remízy. Chmelaři jej vybojovali na  hřišti Litvínova. Louny 
o  body přišly s  Horním Jiřetínem, proti kterému to prostě neumějí. 
Vždyť v  této soutěži zatím ze čtyř utkání mají čtyři porážky.
n FK Louny – Sokol Horní Jiřetín 
1:1 (1:1)

Domácí ve  snaze zvrátit nepříz-
nivou bilanci začali aktivně a  herní 
převaha byla na jejich straně. Ohro-
zit branku se jim ale dařilo jen spo-
radicky. V 16. poslal Watzkův centr 
těsně vedle Hadač. Hostující obrana 
měla jasnou výškovou převahu, proti 
které se domácí nemohli prosadit. 
Ve  31. odcentroval do  vápna Jakub 
Suchý. Tam Hadače přehlavičkoval 
hostující Balín a parádní střelou pod 
břevno překonal vlastního gólmana. 
Louny se tak dostaly do  vedení. To 
se dařilo držet až do poslední minuty 
poločasu. Všichni už se viděli v ka-
binách. Jiřetín ještě zahrával přímý 
kop z  pravé strany. Maur míč pod-
běhl a Vrána u zadní tyče měl snadný 
úkol, který splnil – 1:1.

Ani ve  druhém poločase nebyli 
domácí horším týmem. Tlačili sou-
peře před jeho branku, ale branky 
se nedočkali. Hosté hráli na  brej-
ky, standardky a  těžili z  výškové 
převahy. Ve  47. mířil nad Hadač. 
Za  dvě minuty se ocitl sám před 
Maurem Tomanec, ale domácí 
brankař nezklamal. V  51. se řítil 
na  branku Hadač, kterého stáhnul 
k  zemi Flemmr. Hlavní rozhodčí J. 
Ševčík neváhal a  poslal provinilce 
pod sprchu. Následný trestný kop, 
zahrávaný Trupem, branku Jiřetína 
neohrozil. V  59. zahrozili hosté, 
konkrétně Tomanec, který hlavičko-
val po trestném kopu, ale Maur byl 
opět na  svém místě. Krásnou akci 
předvedl v  66. Trup, ale jeho centr 
poslal Hadač nad břevno. Za tři mi-
nuty fauloval Haviar. Za svůj zákrok 
inkasoval žlutou a z trestného kopu 
opět zahrozil hlavou Tomanec. Ani 
tentokrát Maura nepřekonal. Ukáz-
kovou akci předvedli v  79. Zelinka 

s  Lazarikem, když druhý jmenova-
ný jen těsně minul pravou tyč An-
tonínovy branky. V  poslední dvou-
minutovce měl dvě šance střídající 
Matějka, ale ani on se brankově 
nedokázal prosadit.

V  dalším kole hrají Louny opět 
doma a  hostí navrátilce do  KP, Jis-
kru Modrá.

Branky: 31. vlastní Balín; 45. 
Vrána. Rozhodčí: J. Šefčík, Trégr, 
L. Šefčík. ŽK: 3:3. ČK: 51. Flemmr 
– H. Jiřetín. Diváků: 270.

Louny: Maur - Kříž, Suchý V., 
Suchý J., Lazarik - Zelinka , Trup, 
Haviar , Watzka (67. Köchrt) Střelec 
(78. Matějka), Hadač.
n FK Litvínov – FK Chmel Blšany 
2:2 (1:0)

Litvínov očekával nápor Chme-
lařů a  tak začal hned od  úvodního 
hvizdu hrát aktivně. To mu také 
přineslo ovoce, když se v 6. minutě 
trefil domácí Šafránek. Ten dorá-
žel míč po  rohovém kopu, který se 
hostujícím zadákům nepodařilo včas 

odkopnout. Oba celky si vypracova-
ly řadu šancí, ale žádnou z  nich už 
brankově nevyužily.

I po přestávce se hrál v Litvínově 
pohledný fotbal. Hra se přelévala 
z  jedné strany na  druhou. Více se 
dařilo hostům. Po  hodině hry pře-
konal Valeše v  brance Siegl mlad-
ší a  za  čtvrt hodinu přidal druhou 
branku rychlík Nový. Domácí ne-
složili zbraně a  vsadili vše na  útok. 
Tento tah se jim vyplatil a  přinesl 
vyrovnávací branku. Tu zařídil v 77. 
Longauer. Blšany se ještě pokusily 
o  závěrečný tlak, ale domácí již re-
mízu uhájili.

„Třetí utkání v  řadě přineslo kva-
litní fotbal na divizní úrovni. Soupeř 
měl mladý, ofenzivně laděný tým. 
Od doby, kdy jsme hráli v Krajském 
přeboru udělaly týmy velký výkon-
nostní krok,“ hodnotil soupeře ve-
doucí Chmelařů Jaroslav Janoušek.

Branky: 6. Šafránek, 77. Lon-
gauer. - 60. Siegl, 75. Nový.

Blšany: Klíma – Zahálka, Novák, 
Kopas, Lancz - – Klimeš, Hrechko, 
Macek (85. Haluška), Nový – Fro-
něk, Siegl (90. Redžič). Rozhodčí: 
Moder. ŽK 3:3, 300 diváků.

Dva týmy OP dohrávaly v osmi
OKRES LOUNY (jt) – Druhým kolem pokračoval o víkendu Okresní 
fotbalový přebor, který i tentokrát přinesl několik zajímavých výsledků 
a spoustu červených karet.
n Peruc – Dubany 2:4 (1:2)

Peruc nenavázala na minulé utkání 
z  Cítolib, kdy přivezla ze hřiště sil-
ného soupeře bod. Branky: Sekula 
Havlíček - Miřatský 3x, Kokoška.
n Kozly-Černčice 0:3 (0:1)

Úctyhodná návštěva, 70 diváků, 
se sešla v  Kozlech. Domácí chtěli 
favorita potrápit, ale v osmi hráčích 
to dost dobře nejde. Domácí přišli 
o  tři hráče, kteří po  druhé žluté 
kartě viděli červenou. Konkrétně 
střelec Bandry, Müller a Kratochvíl. 
Branky Černčic dávali Růžička, Va-
cek a Seifert.
n Kryry B-Cítoliby 2:1 (1:1)

Další z  favoritů, rezerva Kryr si 
poradil s  loňským účastníkem B 
třídy. Domácí byli i v osmi přeci jen 
o branku lepší i když i zde dohráva-
li domácí bez tří hráčů, kteří viděli 
ČK. Vyloučeni byli: Svída, Sýbek, 
Lávička. O  branky se zasloužili: 
Beer, Míček – Maier.

n Výškov Podbořany 1:4 (0:3)
Favorit tentokrát nenechal nic 

náhodě a  z  minulé porážky od  Sla-
větína si vzal ponaučení. Branky: 
Čvančara - Razím 2, Kováč, Borovec
n Blažim-Lenešice 3:1 (1:1)

Lenešice se v  úvodu soutěže hle-
dají a  v  Blažimi držely krok pouze 
v prvním poločase.
n Slavětín-Chlumčany 1:2 (0:2)

Ani Slavětín nedokázal zopakovat 
výborný výkon z Podbořan a na do-
mácím hřišti odevzdal body soupeři. 
Pozdní finiš stačil jen ke korigování 
výsledku.
n Žatec C-Dobroměřice B 3:2 
(0:0)

Třetí tým Žatce zvládl závěr utkání 
a dvě minuty před koncem z penal-
ty rozhodl o  třech bodech ve  svůj 
prospěch. Branky: 57., 74. Sachar, 
88. Havelka pen. - 79. Chlouba, 81. 
Pšigrocký.
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Vyrovnané derby rozhodla jediná branka
DOMOUŠICE/DOBROMĚŘICE (jt) – V  uplynulém víkendu vstou-
pily tři naše celky do  nového ročníku fotbalové 1. A třídy, které hned 
přineslo okresní derby.
n Sokol Domoušice – FK Posto-
loprty 1:0 (0:0)

Hned úvodní kolo 1. A třídy při-
neslo derby, ve  kterém hosté chtěli 
odčinit vysokou jarní porážku z mi-
nulého ročníku soutěže. Byla to jedi-
ná výhra Domoušic a Postoloprtům 
šlo v  tu dobu o záchranu.

První poločas patřil domácím, kte-
ří si vypracovali několik vyložených 
šancí, ale Junka v brance Postoloprt 
se jim překonat nepodařilo. První 
příležitost měl již ve  3. Lokajíček, 
který to zkoušel neúspěšně lobem. 
V 18. si na centr Vlčka naběhl Sed-
láček, ale jeho střelu obránce hostí 
odvrátil na  roh. Ve  stejné minutě 
vypracoval akci Uhlík, ale Kuncl 
těsně minul. Ve  27. zahrával trest-

ný kop domácích Sedláček, na  kte-
rý si naběhl Lokajíček, ale mířil jen 
do  Junka. Sedláček byl i  u  dalšího 
přímého kopu ve  39, ale ani tento 
pokus do sítě nezapadl. Junek stačil 
střelu vyškrábnout na  roh.

Ani po  změně stran aktivita do-
mácích nekončila. Hned v  50. po-
skakoval míč po  hlavičce Sedláčka 
po  břevně Junkovy branky a  za  pět 
minut mířil Uhlík hlavou nad. Pak se 
ke slovu dostali hosté. V 61. založil 
akci Bohatý, střídající Poljič poslal 
do  vápna na  Gutwalda, ale domácí 
stačili odvrátit na roh. Za další čty-
ři minuty dostal ideální přihrávku 
do  vápna Petr Junek, ale mířil jen 
do  brankaře Domoušic Šulce. Po-
stoloprty v této části hry byly lepším 

týmem. Paradoxně přišla jediná vel-
ká chyba a Otto Urma v 70. zajistil 
střelou k tyči domácím vedení a jak 
se ukázalo, byla to branka vítězná. 
Poslední větší šanci na srovnání měl 
Pour po  přihrávce Zíchy, ale těsně 
minul branku, kterou hájil Šulc. 
Domoušice své hubené vedení do-
kázaly udržet a mají tak po prvním 
kole plný bodový zisk.
n FK Dobroměřice – Sokol Srbice 
1:0 (0:0)

Dobroměřice se vrátily po  roční 
přestávce do  1. A třídy, kam určitě 
patří. Do utkání nemohly nastoupit 
dvě opory týmu. Plachý pro pracovní 
povinnosti a Papcun je stále zraněný. 
Úvod utkání patřil hostům. Ti z tla-
ku nic nevytěžili. Taktovku utkání 
převzali domácí a v 10. Šebek narazil 
Csonkovi, který střelou ze 12 met-
rů trefil tyč. Hra se přelévala z  jed-
né strany na  druhou, ale žádný ze 
soupeřů si nevypracoval vyloženou 
brankovou příležitost. Až ve 36. stálo 
při domácích štěstí, když Sedláček 
vyrazil střelu na  břevno a  od  něho 
šel míč ven, do pole. Po hodině hry 
ukázal rozhodčí Javorek domácí-
mu Sankovi druhou žlutou kartu, 
když tu první viděl za  výstroj a  po-
slal jej do  šatny. Hosté ucítili šanci 
a  dostali Dobroměřice pod tlak. 
Sedláček musel dvakrát zasahovat, 
ale vážnější šanci si hosté nevypra-
covali. Domácí spoléhali na  brejky, 
do kterých se hnal hlavně Harthan. 
V 85. zahrávali domácí roh a po ruce 
obránce Srbic v  pokutovém území 
následovala penalta, kterou Šebek 
proměnil. Dobroměřicím se tak 
vstup do sezóny vydařil.

Opora zadních řad Postoloprt, Daniel Fridrich nestačil zabránit Pavlu 
Sedláčkovi k odcentrování před branku hostí, kde čekali jeho spoluhráči.

Jiřetínský Marcel Šamun marně stíhal Františka Lazarika, který 
odehrál velmi dobré utkání. Ani tato jeho akce k brance nevedla.
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