
Listopadové setkání
Je to už taková nepsaná tra-

dice, taková zvyklost, že se 
v Lounech 17. listopadu v 17 ho-
din sejdou ti, kteří si chtějí při-
pomenout listopadové události 
roku 1989. Nový pan prezident 
zvyklosti neuznává, ale dlužno 
podotknout, že v  Lounech je to 
zvyklost docela dobrá.

Dříve akci organizovala ODS, 
dnes občané přicházejí spon-
tánně. Zapalují svíčky, zavzpo-
mínají, někdo pronese pár slov, 
jiný pomlčí, zamyslíme se.

Letos po  roce opět promluvil 
Jan Kerner, holedbal se, že má 
silný hlas. Přišla komplet celá 
jeho rodina, ze Smolnice oba 
jeho rodiče.

 I  když svíček na  soklu pod 
sochou ubývá, lidí přichází stále 
stejně. Někteří kvůli zaneprázd-
nění přijít nemohou. Někdo, 
jako doktor Štauber, už nepřijde 
nikdy. Co ale těší, že přicházejí 
i  mladí, kteří před 24 lety byli 
malými dětmi. A  tak je naděje, 
že tradici ponesou dál. Je dobré 
dodržovat nějaké zvyklosti.

Nemělo by se zapomínat ani 
na  události v  listopadu 1939, 
na Jana Opletala a studenty té 
doby, ačkoli jejich řady řídnou.

V  tento den byli v  Praze lau-
reátům udělena cena Paměť 
národa. Určitě by na  ni mohl 
aspirovat například Evžen Sei-
dl, který odseděl dlouhé roky 
v  komunistickém žaláři, za  to, 
že se režimu v  padesátých le-
tech postavil. Jaroslav Tošner
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Požadavky odborů by radnici 
stály téměř dva miliony

ŽATEC (jt) - Na mimořádné schů-
zi zastupitelstva, na které se projed-
návala i rekordní pokuta od ROP se-
verozápad, zamítli zastupitelé Žatce 
dohodu mezi městem a odbory o na-
výšení sociálních fondů na straven-
ky pro úředníky městského úřadu 
a městské strážníky.

O  navýšení sociálních fondů by 
mohly žádat i  další příspěvkové or-
ganizace města, kterých je kolem 
dvaceti. Radnice si již spočítala, že 
by navýšení z  1 na  1,5% z  objemu 
hrubých mezd pro všechny zname-
nalo dát do fondů 1,8 milionu korun.

„Příspěvkových organizací města 
je v  Žatci více než dvacet, v  devíti 
z  nich dostávají jejich zaměstnanci 
stravenky v  různé hodnotě,“ ko-
mentoval zamítnutí zastupitelstva 
místostarosta Jan Novotný.

Zprávou se tento čtvrtek budou 
opět zabývat žatečtí zastupitelé, kte-
ré v  tento den čeká další, tentokrát 
již řádné jednání.

Tradiční listopadové setkání… Sedmnáctého listopadu v  sedmnáct hodin se sešli Lounští u  sochy Jana Husa, aby zavzpomínali 
na události před čtyřiadvaceti lety. Shromážděné uvítal bývalý starosta Jan Kerner, krátký pozdrav pronesl náš nový poslanec Michal Kučera, kte-
rý byl v  roce 1989 jedním z  pražských studentů. Zamýšlel se nad tím, že je reálné těžce vydobytou demokracii i  ztratit a  nabádal k  obezřetnosti. 
Z  dalších úst zazněla kritika na  adresu soudů. Jako poslední promluvil lounský zastupitel a  dlouholetý předseda Veslařského klubu Ohře, spor-
tovec Zdeněk Helšus, který na  setkání dorazil z  Prahy s  mírným zpožděním. „Není pravda, že se máme špatně, jak se nám někteří politici sna-
ží namlouvat. Jel jsem v  obrovské frontě aut… ,“ zdůraznil. Svou přítomností mnohé potěšil také bývalý starosta Loun Emil Volkmann. Mluvit 
sice nemohl, neboť byl hlasově indisponován, ale bylo znát, jak rád své přátele vidí. Nepřišli však pouze pamětníci, ale i  lidé docela mladí. (toš)

Nebývale konstruktivní zastupitelstvo napříč politickým spektrem
LOUNY (jt) - V pondělí 18. listopadu se sešli lounští zastupitelé na své 
schůzi v dobře vychlazené velké zasedací síní městského úřadu. Možná 
i  nižší teplota přispěla k  rychlosti a  věcnému projednávání předlože-
ných bodů. Na závěr tak všichni odcházeli s rozhodováním spokojeni.

V  úvodu jednání si přítomní mi-
nutou ticha připomněli památku 
zemřelého Bedřicha Štaubera. Pak 
do  rukou starosty města složil slib 
nový zastupitel, kterým se stal Zde-
něk Helšus (ODS).

Nejvíce příspěvků přinesla úvodní 
diskuse zastupitelů. Jako první vy-
stoupil Pavel Csonka (ČSSD) s ná-
vrhem na vytvoření rekreační zóny, 
která by navazovala na Masarykův 
park v  místech, kde je dnes cykli-
stický stadion. Autorem návrhu, 
nebo spíše vize, je Tomáš Růžek.

Miloslav Bouda (ODS) seznámil 
zastupitele se stavem velodromu. 
Dráha je atypická, s  délkou 450 m 
a  větším klopením zatáček. To vše 
přináší problémy s  případnou re-
konstrukcí. Ta by si vyžádala 30 
milionů Kč, nová dráha pak 60 
milionů. Se stavbou nesouhlasí 
vzhledem k  zátopové oblasti Po-
vodí Ohře a  rekonstrukce je tedy 
nerealistická a  nic by nebránilo 
případnému jinému využití. Někte-
ré návrhy jsou nereálné, je třeba se 
projektem více zabývat,“ komen-

toval projekt starosta, Radovan 
Šabata. Velice stručně návrh oko-
mentoval Bohumil Kurka (ODS). 
„Je to projekt na vodě. Neúkolujme 
a  diskutujme.“

Nová rekreační zóna na  okraji 
Loun by měla být podle slov Tomáše 
Růžka financována za  pomocí do-
tací. (Pan Růžek pracuje na  Kraj-
ském úřadu Ústeckého kraje, kde 
má na starost dotace a granty EU).

S  dalším bodem do  diskuse se 
přihlásil Bořek Zasadil (UPSZ) 
s  návrhem změnit umístění pro-
jektu Zeleného náměstí od Zdeňka 
Sýkory na zmenšenou realizaci před 
Vrchlického divadlem. Zde by však 
měla být umístěna i  plastika Ka-

mila Linharta. Zastupitelé pověřili 
navrhovatele jednáním s paní Len-
kou Sýkorovou o  změně umístění 
a  zmenšení celé realizace.

S  dalším příspěvkem vystoupil 
nový zastupitel Zdeněk Helšus - 
s  návrhem posílení investičního 
rozpočtu ve  prospěch chodníků 
v  Bezručově a  Riegrově ulici. „Je 
to hezký návrh, ale slovy chodní-
ky nevydláždíme,“ podotkl před-
seda investiční komise Jan Kerner 
(ODS) a  dodal: „Město by mělo 
na  chodníky a  komunikace dávat 
ročně minimálně 3,5 milionu ko-
run, aby nedošlo k  jejich devastaci 
a  vylidnění města.“

 (dokončení na  str. 2)
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n DO TŘICÁTÉHO listopadu 
mohou cestující hlasovat v  an-
ketě o Dopravce roku Ústeckého 
kraje prostřednictvím internetu 
(www.dopravceroku.cz ). Mo-
hou tak vyjádřit názor na  ve-
řejnou dopravu zajišťovanou 
krajem a ohodnotit kvalitu pře-
pravy jednotlivých dopravců. 
Elektronicky zatím hlasovalo 
přes osm set cestujících.
n SPOLEK NA záchranu kos-
tela sv. Petra a  Pavla v  Peruci 
a  Království hudby a  veselých 
písniček chystá novou výstavu 
„Hvězda svítí nad Betlémem…“ 
Vystavovat se tentokrát budou 
další typické symboly Vánoc: 
ručně vyrobené vánoční hvězdy, 
hvězdičky či komety různého 
provedení, velikosti i materiálu. 
Výstava bude opět soutěžní, se 
svými výrobky se může zúčast-
nit každý, kdo hvězdu vyrobí. 
Výrobky na  výstavu můžete 
přinášet od 24. do 29. listopadu 
do fary v Peruci nebo do koste-
la sv. Mikuláše v Lounech (zde 
denně kromě pondělí od  13 
do  16 hodin). Hvězdy musí 
být označeny jménem výrobce, 
jeho věkem a adresou. Výstava 
bude zahájena na  první neděli 
adventní, 1. prosince v  18.30 
(po  rozsvícení vánočního stro-
mu).
n RADA ÚSTECKÉHO kra-
je dala pokuty v  celkové výši 
17 tisíc korun třem doprav-
cům, kteří pro něj zajišťují 
základní dopravní obslužnost. 
Pokutovaná byla i  společnost 
Autobusová doprava Podbořa-
ny, která zajišťuje autobusové 
spoje na  Podbořansku. Dosta-
la pokutu na  základě kontroly 
z  počátku října. Tehdy neměl 
jeden její autobus správnou 
evidenci vozidla a  jeho stáří 
nebylo v  souladu s  požadavky 
kraje. Dopravce za oba prohřeš-
ky dostal pokutu 5 tisíc korun, 
dohromady tedy 10 tisíc.
n MĚSTSKÉ KOUPALIŠTĚ 
v Lounech navštívilo během le-
tošní sezony 13 366 návštěvní-
ků a do sauny jich přišlo 2 582. 
Celkově tak rozpočet koupaliště
vylepšili o 1,036 milionů Kč.
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 krátce z okresu Nebývale konstruktivní zastupitelstvo 
napříč politickým spektrem

(dokončení ze str. 1)
Pak již přišly na řadu dva zásadní 

body programu. Prvním byl návrh 
obecně závazné vyhlášky na  ozna-
čování psů a  jejich evidenci. Jak 
uvedl starosta, v regionu města bylo 
odchyceno 61 psů, což město stálo 
234 864 Kč. Původním majitelům se 
vrátilo 18 psů, 22 našlo nový do-
mov a ostatní skončili v útulku. Pro 
upravenou vyhlášku zvedlo ruku 16 
zastupitelů, 7 se jich zdrželo a  jen 
dva byli proti. Vyhláška tak bude 
platit od  1. ledna 2014. Na  tuto 
vyhlášku navazuje i  další rozhod-
nutí zastupitelů o snížení poplatku 
o  100 Kč ročně, pokud bude pes 
čipován. V  případě, že čip prove-
de veterinář určený městem, bude 
úkon zdarma, jinak si jej majitel 
hradí sám. Na základě připomínky 
ministerstva vnitra byla zrušena úle-
va od poplatku ve výši 1 000 Kč pro 
členy kynologického spolku.

Druhým významným bodem byl 
prodej pozemku na  Rané, který je 
v  majetku města a  byl několikrát 

diskutován. Zastupitelé nakonec 
našli shodu a  odsouhlasili prodej 
Rané za  1 Kč za  m2 s  dodatkem, 
který navrhl Jan Růžek (ČSSD), 
že město bude mít předkupní prá-
vo, pokud by obec Raná chtěla 
s  pozemkem naložit jinak, než de-
klarovala, a  to je využití k  obecně 
prospěšným účelům.

Přítomný starosta Rané Jaroslav 
Veselý byl ochoten dát městu pí-
semné záruky, že pozemek nebude 
využit jinak, než jak již dříve uvedl 
v  žádosti. Prodej pozemku pak za-
stupitelé 23 hlasy odsouhlasili.

Znalecký posudek stanovil tržní 
cenu pozemku na  20 Kč/m2.

V  závěru pak zastupitelé odsou-
hlasili návrh Jana Kernera na  sní-
žení investičního rozpočtu o  18 
milionů Kč, z  čehož 14 milionů 
bylo určeno na  Zastávku. „Nejde 
o zásadní změnu, ale pouze o posun 
do  příštího roku,“ uvedl předseda 
investiční komise. Návrh byl bez 
výhrad přijat a  jednání zastupitel-
stva dospělo do  svého konce.

Kámen zmizelých pro 
dobrotivého Karla Khana

ŽATEC (jt) – Počátkem listopadu jsme informovali, že by v Žatci měl 
být umístěn Stolperstein - s  tím, že o umístění požádali potomci Kar-
la Khana a  Židovská obec Teplice. Žádost však zaslal starostce Žatce 
Zdeňce Hamousové Michael Jungwirth z  Vídně. Za  nepřesný údaj se 
omlouváme.

V  Jungwirthově žádosti se píše: 
„Moje zemřelá matka Margit (ro-
zená Bergmannová) se narodila 
v  Žatci v  r. 1922. Na  podzim mi-
nulého roku jsem pobyl společně 
s její sestrou Martou (86) a se čtyř-
mi přáteli u  příležitosti jedné cesty 
několik dní v Žatci. Jeden den jsme 
strávili v  Praze, kde byl v  upomín-
ku na  mého dědečka, Josefa Berg-
manna (oběť Holocaustu), položen 
Stolperstein - kámen zmizelého, jenž 
zhotovil Günter Demning.

Chtěl bych vzpomenout také 
na  jednoho bývalého židovského 
občana města Žatce, který může 
být rovněž považován za  oběť Ho-
locaustu. Jde o  pana Karla Kahna, 
který byl jako Žid pronásledován na-
cionálními socialisty, uprchl a  poz-
ději spáchal sebevraždu. Karl Kahn 

obchodoval s  chmelem, a  jak vím 
od  své matky, byl znám jako dob-
rotivý člověk. Bydlel, stejně, jako 
moje babička, s  jejími dvěma dce-
rami, v  domě Volyňských Čechů č. 
329 (dříve Goethe strasse).

Jeho data dohledal Jan Mareš z ar-
chivu v Lounech ve starém registru 
svobodných povolání.

Vážená paní starostko, žádám Vás 
zdvořile o  souhlas s  tím, aby mohl 
být na chodníku na zmíněné adrese 
položen také „kámen zmizelého“ se 
jménem Karla Kahna, jako upomín-
ka na oběť Holocaustu.

Prosím, abyste tuto žádost projed-
nala nebyrokraticky a  pokud mož-
no co nejdříve, aby umělec Günter 
Demning mohl město Žatec zohled-
nit včas při plánování termínů pro 
rok 2013. Michael Jungwirth“

 Miroslav Sieger, Zdeňka Hamousouvá a Anna Matoušková pode-
pisují memorandum.

Žatec udělal další krok 
na cestě do UNESCO

ŽATEC (jt) - Ve čtvrtek 14. listopadu se před zahájením 6. ročníku kon-
ference Pro památky, na které po dva dny odborníci rokovali o využití 
starých pivovarů, došlo v restauraci U orloje, která je součástí Chrámu 
chmele a piva k podpisu Memoranda o spolupráci při přípravě žádostí 
o zápis Žatce na seznam světového dědictví UNESCO.

Memorandum za město podepsala 
starostka Žatce Zdeňka Hamousová, 
za Chmelobranu její velitel Miroslav 
Sieger, za  ministerstvo kultury pak 
náměstkyně ministra, Anna Matouš-
ková, za  Národní památkový ústav 
jeho ředitelka Naděžda Goryczková 
a další signatáři.

Žatec by se chtěl na  prestižní 
seznam UNESCO dostat se svými 
téměř 90 unikátními budovami spo-
jenými s pěstováním a zpracováním 
chmele, jejichž většina je v  centru 
města a navíc provozuschopná.

„Na  seznamu UNESCO dosud 
není zastoupena žádná taková pa-
mátka, která by připomínala pěs-
tování chmele,“ říká náměstkyně 
ministra kultury Anna Matoušková.

K  zápisu Žatce by mohlo dojít 
nejdříve v  roce 2016, kdy bude mít 

Česko v  rámci UNESCO volnou 
kvótu k zápisu, v  té době by mohla 
být také hotová nominace na zápis. 
„Předpokládám, že to potrvá něko-
lik let, než se nám podaří připravit 
nominační dokumentaci pro podání 
na seznam světového kulturního dě-
dictví,“ konstatuje ředitelka památ-
kového ústavu Naděžda Goryczková.

„Cestovní ruch se díky té nálep-
ce, že jsme na  seznamu dědictví 
UNESCO, nepoměrně zvýší,“ sli-
buje si od celého projektu starostka 
Zdeňka Hamousová.

Žatec má ale v  boji o  zápis vel-
ké konkurenty. Kromě lázeňských 
měst, jako jsou Luhačovice, Karlovy 
Vary, Mariánské Lázně a  Františ-
kovy lázně, to jsou i  téměř domá-
cí - město s  pevností Terezín, nebo 
krušnohorské důlní dílo.

Stromy narození… Pokud to takhle s porodností v Podbořa-
nech půjde dál, dojdou plácky pro sázení stromků. Tak velký je počet 
nově narozených miminek i  zájem rodičů o  tuto, dnes již poměrně 
rozšířenou, tradici. Dvacet dva nových miminek má od  soboty svůj 
„Strom narození“, který jim zasadili rodiče. Tentokrát se sázely okrasné 
- bíle, světle a  tmavě červeně kvetoucí jabloně. Výsadba probíhá pod 
patronací města, které rodičům stromky koupí i  připraví, pro rodiče 
jsou tedy náklady nulové. Naopak – sobotní sázení městskou kasu 
vyšlo na zhruba sedmdesát tisíc korun. Každý stromek je navíc opat-
řen cedulkou se jménem a  datem narození miminka. Na  rodičích je 
pouze, aby si stromeček občas přišli zkontrolovat a zalít. Kromě toho 
rodiče obdrželi ručně malovaný pamětní list, magnet a pletené ponož-
ky pro miminko, které jim zhotovily klientky podbořanského Domova 
pro seniory. Doposud se sázelo dvakrát do  roka, podle zájmu rodičů 
to však vypadá, že se frekvence výsadby bude muset navýšit. (sih)

Sváteční víkend pro gurmány
KOŠTICE (kar) - Sváteční ví-

kend patřil v Košticích všem, kteří 
rádi ochutnávají a pečou. V sobotu 
16. listopadu se konalo tradiční ku-
linářské odpoledne, tentokrát věno-
vané salátům. V místní knihovně se 
sešlo 18 druhů salátů, které jejich 
majitelé přinesli na  ochutnání,  zá-
roveň si všichni chtěli nejen po-
povídat, ale především degustovat 
a vyměnit recepty na ty nejlepší sa-
látové pochoutky. Nedělní odpoled-

ne pak patřilo perníčkům a dětem, 
které si přišly tyto dobroty vykrájet, 
upéct a  připravit na  druhou ad-
ventní neděli (8. prosince) , kdy se 
v  Košticích budou konat adventní 
trhy a  upečené perníčky se budou 
ve  výtvarné dílně zdobit. Během 
obou akcí si každý mohl vytvo-
řit figurínu do  obecního betlému, 
který bude během adventních trhů 
vystaven na  sále kulturního domu 
v  Košticích.

Dlouhotrvající partnerství 
s belgickým městem 

pečetí chmel
ŽATEC (jt) – Dlouholetým part-

nerským městem Žatce je belgic-
ké město Poperinge. To je stejně 
jako Žatec střediskem chmelařské 
oblasti, v  níž se vypěstuje až 80% 
belgické produkce chmele. Město 
leží v Západních Flandrech několik 
kilometrů od  Yperu. Tamní pivo se 
nazývá Hommel, což je v  západo-
flanderském dialektu chmel.

Partnerství obou chmelařských 
měst se datuje od roku 1964 a patří 
k  jedněm z nejdelších.

Na rozdíl od Žatce se zde slavnosti 
chmele konají jednou za tři roky, což 
nyní připadá na pro Žatec významný 
rok 2014. Žatečtí se chystají do Bel-
gie na účast v průvodu pravděpodob-
ně i  s Chmelobranou.

V  Žatci bylo na  počest partner-
ství pojmenováno po  belgickém 
partnerovi náměstí. To v  součas-
nosti zrovna velkou čest nedělá, ale 
chystá se tu alespoň úprava zeleně 
za 25 000 Kč. Na tento projekt žádá 
město dotaci z Ministerstva životní-
ho prostředí ve výši 70% nákladů.

Rozezní se již brzy… V neděli se v kostele svatého Vavřin-
ce v Černčicích uskutečnila výjimečná slavnost – svěcení opraveného 
zvonu. Původně byly ve věži kostela zvony tři, dva však byly za války 
zrekvírovány pro vojenské účely,“ uvedl černčický místostarosta Petr 
Ondráček. Zůstal zvon jediný, silně poškozený, bez srdce. Přes rok 
probíhala dobrovolná sbírka na  jeho opravu, až konečně byla shro-
mážděna částka téměř 110  000 korun, jež pokryla náklady na  opra-
vu. K největším sponzorům opravy patří Obecní úřad Černčice, Hnutí 
Ano 2011 a  firma SEKO Aerospace a.s., poděkování však zaslouží 
každý, kdo přispěl, ať již penězi či vlastní prací. Zvon, který byl ulit 
před 297 lety v Ústí nad Labem, byl opraven ve zvonařské dílně Petra 
Rudolfa Manouška. I se závěsným zařízením, vyrobeným z dubového 
dřeva, má hmotnost 150 kilogramů a občané ho již brzy uslyší. (toš)
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Kostel Neposkvrněného Početí Panny Marie čeká na své lepší časy.

Josef Kubelka se vypravil na procházku se svými dvěma pejsky.

Siřemští pracanti mýtí náletové dřeviny podél strouhy.

Ondra Frýdecký má svoji partu.

Čarodějův učeň David Kováč.

Jaroslav Tokoš se svým synem 
chovají extické ptactvo.
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po dvaceti letechobce našeho okresu

n Siřem
Když se řekne Siřem, vybavím si první číslo Svobodného hlasu z kon-

ce srpna 1992, v němž knihovník Ivo Markvart píše o Siřemi, jak ji 
objevovali počátkem šedesátých let Václav Havel a Miloš Forman. Ti se 
vydali po stopách světoznámého židovského spisovatele Franze Kafky, 
jenž do Siřemi počátkem minulého století jezdil za svou sestrou Otýlií 
a  na  sklonku života se zde snažil kurýrovat tuberkulózu. V  letech še-
desátých Siřemští o slavném návštěvníkovi své obce neměli ponětí. To 
se po  listopadu 1989 změnilo, začaly se tu konat Kafkovské slavnosti 
a  zdejší zdevastovaný kostel Neposkvrněného Početí Panny Marie se 
měl proměnit v  poutní místo, kam už roku 2010 měly proudit davy 
věřících z celé Evropy.

Čtvrtek, 14. listopadu. Po  vzoru 
zádumčivého židovského spisova-
tele vyrážím za zdravým vzduchem 
na  Siřem. V  chmurném mlhavém 
dni je návštěva obzvláště stylová.

Autobus přejíždí Blšanku a šplhá 
na náves. Před víceúčelovou nádrží, 
v níž se zrcadlí rozedraný kostel Ne-
poskvrněného Početí, vystupujeme 
dva – já a  pěkně oblečený romský 
hoch. „Jsem David Kováč,“ předsta-
vuje se pohledný mládenec. Do Čech 

se jeho rodina přistěhovala před de-
seti lety ze Slovenska. „Ještě chodím 
do Žatce na základku, nejraději bych 
se vyučil opravářem zemědělských 
strojů, to mne oslovilo. Pokud bych 
sehnal práci, byl by i  dobrý plat,“ 
uvažuje až překvapivě dospěle Da-
vid, který se po  absolvování školy 
chystá do podbořanského učiliště.

„Co jsem obědval? Zatím vůbec 
nic. Maminka oběd neuvaří, tu já už 
nemám, jen tátu. A co dnes budu dě-
lat? Po pravdě ani nevím. Nejvíce se 
však zajímám o okultismus. Kdepak, 
vlohy po  rodičích jsem nepodědil, 
ale před dvěma lety jsem se sezná-
mil s  čarodějem Ivanem Píšou ze 
Žebráku. Ten mi sdělil, že mám pro 
tohle vědění předpoklady. Stal jsem 
se jeho žákem a  okultními vědami 
se vážně zabývám. Přitahuje mne 
zejména šedá magie - spojení ma-
gie černé i bílé. Pracuji s energiemi, 
přičemž pomáhám spojovat a oddě-
lovat… Koncem prosince přijede můj 
učitel do  Siřemi a  čeká mne zasvě-
cení. Je to zvláštní rituál, při němž 
musím napřed svému učiteli správ-
ně zodpovědět řadu otázek. Bude-li 
spokojen, posvětím krystalem vodu 
a sám sobě požehnám. Čirý krystal 
při sobě nosím stále. Zda si mne 
lidé v zastrčené Siřemi najdou? O to 
strach nemám, díky internetu si mne 
najdou velice snadno, už nyní mi při-
chází plno mailů,“ přibližuje oblast 
svých zájmů pozoruhodný mladý 
muž a rozvážně se ubírá k domovu. 
Těší mne, že prvního mága na Pod-
bořansku potkávám právě, v mlhách 
opředené magické Siřemi.

Ubírám se hlavní ulicí směrem 
na  Soběchleby, míjím zahrádku 
ve  svahu, kde mají na  skalce plno 
zkamenělých dřev. Dále bych došla 
až k novodobému hřbitovu, ale mne 
dnes víc zajímají živí. Proto odbo-

čuji na  cestu vpravo, ke  spodním 
domkům, kde stoupá dým a praská 
oheň. U strouhy postávají dva starší 
pánové a spalují vysekané bezinky.

„V  Siřemi se žije dobře. Dneska 
vyřezáváme náletové dřeviny a křo-
ví okolo strouhy, aby se k ní mohlo. 
Měla by se vyčistit, protože je ucpa-
ná. Oba pracujeme pod městským 
úřadem Blšany v rámci veřejně pro-
spěšných prací a posílají nás všude, 
kde je třeba. Místo oběda si bereme 
z domova pořádnou svačinu. U nás 
v  Siřemi si nic nekoupíte, obchod 
tady není, ani hospoda, prostě nic. 
Akorát se tu hraje volejbal. A  co je 
tady nového? Když má město pení-
ze, tak se opravuje střecha kostela.“

Dále už pracanty nezdržuji a  mí-
řím na dolní konec obce, kde bydlela 
nejstarší obyvatelka, krásná paní, 
příbuzná bývalé starostky Emilie 
Vacinkové. Loni bohužel zemřela. 

Procházím podél pěkně opravených 
domků, nazpátek to beru kolem 
brigádnické ubytovny. Všude mlha, 
viditelnost minimální. Můj pohyb 
po Siřemi monitorují hlídací psi. Ti 
starší jsou z  věrného produkování 
decibelů už celí ochraptělí.

Z rodinného domku vychází k od-
padním nádobám s  prázdnou láhví 
Jaroslav Tokoš. „Bydleli jsme tu 
do  roku 1971, později jsme se od-
stěhovali a  nyní vrátili. Mojí pro-
fesí je zedničina, léta jsem dělal 

v žateckém Agrostavu. Teď už jsem 
v  důchodu. Dneska jsem, ostatně 
jako každé ráno, nakrmil ptáky. Živí 
se prosem, slunečnicí, jablky, piš-
kotami, s  oblibou zobou červenou 
řepu. Exoti jsou kluka, odpoledne 
je krmí on. Taky jim chodí na  trá-
vu, na mlíčí.“

Protože jsem zvědavec milují-
cí havěť všeho druhu a  pan Tokoš 
vlídný člověk, mne vede k voliérám, 
kde poletují a  pozpěvují nejrůzněj-
ší pestrobarevní opeřenci, v pletivu 
zakleslou sépiovou kost. Překvapuje 
mne, že andulky a korely ještě hníz-
dí a že jim a jejich mláďatům pobyt 
v  sychravém podzimu nevadí.

„A jak se žije mně? Ale za mnoho 
to nestojí, nedávno jsem prodělal 
operaci zad,“ říká pán a  při odpo-
lední cigaretě prozrazuje, že dnes 
obědval uzené s  bramborovou kaší 
s okurkovým salátem.

Procházím všemi uličkami a obje-
vuji statky s  opravenými fasádami 
a velkými dvory.

Právě přijíždí autobus od  Podbo-
řan a vystupuje z něho dvanáctiletý 
školák, který míří do mé uličky, On-
dřej Frýdecký. „Rychle napíšu úkoly 
a pak vyrazím ven, za klukama. Když 
připočtu i  kamaráda z  Liběšovic, 
co sem jezdí za  babičkou, tak jsme 
dohromady čtyři. Tma nám nevadí, 
i  teďka býváme venku zhruba tak 
do osmi,“ říká Ondra, který by jed-
nou chtěl v  Siřemi zůstat. Přichází 
domů, kde ho radostně vítá černé 
štěňátko. „Bleku, Blečku,“ mazlí 
se Ondřej se čtyřnohým přítelem.

Vypravuji se další uličkou do kop-
ce mezi domky, odkud je zajímavý 
pohled na  kostel. „Hledáte něko-
ho?“ – opatrně se ptá paní středního 
věku, Anna Hofmanová. Právě dora-
zila domů z práce a před domovními 
dveřmi zula zablácené boty. „Jsem 
rodačka, Siřem mám ráda, jsem tu 
spokojená a neschází mi nic. Pracu-
ji ve  firmě ZOS Liběšovice u  pana 
Vostřela. Převážně se točíme kolem 
chmelu, ale teď je po sezóně. Dnes-
ka jsme přebírali brambory. Jen co 

navařím, dneska to bude čočková 
polévka a jako druhé jídlo nejspíš 
vyhraje sekaná s  kaší, tak půjdu 
poklízet zvířata. Ještě před pěti lety 
jsme chovali dokonce krávu a býka 
na výkrm, teď už máme jen prasata.“

Při rozpravě se o mne mazlivě otírá 
jejich kočička. „Ráda by se na zimu 
nastěhovala do  baráku, ale to bych 
nesnesla,“ sděluje paní, přičemž se 
mi vybavuje spisovatel Kafka, který 
se myší štítil, ale kocoura také.

Ze siřemských komínů stoupají 
stužky dýmů a  mnozí obyvatelé se 
pustili do  poklízení hospodářských 
zvířat, neboť se obcí rozrachotily 
plechové kbelíky.

Procházím až k opuštěnému chlé-
vu, vchod je zazděný, vracím se. 
Potkávám Josefa Kubelku se dvě-
ma drobnými chundelatými fenka-
mi plemene chi-tzu. „To je matka 
s  dcerou – naše Anny a  Vinny,“ 
představuje mi pán. „Do Čech jsme 
se přistěhovali z Ukrajiny, z Volyně 
v roce 1947. Jeden čas jsem žil v Ka-
dani, později v Chomutově, na penzi 
tady. Jsem bývalý elektrikář. Máme 
malé hospodářství, zahradu mám 
zrytou, česnek v  zemi. Jde tu pěk-
ně, ale daří se i  bramborám, řepě. 
Vedle pejsků chováme ještě slepi-
ce, ty máme vzadu na zahradě. Ten 
zvláštní uzounký domek, to bývala 
původně sušárna na  chmel,“ vy-
světluje pan Kubelka, který objekt 
předělal na pěkný kurník.

„Kromě Vostřelů tady soukromě 
hospodaří i  pan Čech. Jeho syn si 
tady dokonce postavil cihlový barák. 
Bydlejí pod sýpkou,“ dodává pan 
Kubelka. Poobědval drůbeží játra 
s  rýží. Nyní očekává svoji manžel-
ku, která je v Liběšovicích v kostele.

Od  Kubelků se vypravuji ke  kos-
telu. Hřbitov je poměrně udržova-
ný, střecha postupně opravována, 
část už je pod novou krytinou, část 
zahalena plachtou. Objekt, do  kte-
rého se před lety dalo vniknout, je 
již zabezpečen, postranní vchody 

zazděny. Klíčovou dírkou se dívám 
na  oltář, místo starých obrazů jsou 
obrazy novodobé.

Jdu ještě k historické sýpce, která 
měla být předlohou ke  Kafkovu ro-
mánu Zámek a  kde se v  několikrát 
konaly Kafkovské slavnosti. Udržo-
vaný a uzamčený objekt se hrdě vypí-
ná nad obcí. Vzpomínám, jak jsem tu 
na  slavnostech potkala obdivuhod-
ného spisovatele Arnošta Lustiga, 
který, ač prošel několika koncen-
tračními tábory a  byl těžce nemo-
cen, nezmarně vtipkoval a rozesmál 
židovskými anekdotami a  vtipnými 
glosami stovky přítomných.

Vypravuji se lesní cestou na  Krá-
ličí vrch, o  kterém jsem se dočetla, 
že na  něm rostou vzácné květiny. 
Jsem ale asi špatný botanik nebo 
jdu v úplně nevhodnou dobu, neboť 
nacházím jen akáty, ostružiní a kop-
řivy. Výše pak skupinku smrků, malý 
hájek borovic a úplně nahoře pole.

Kvapem se smráká. Kráčím šerem 
k  autobusové zastávce a  najednou 

nevěřícně koukám – u Čechů u vrá-
tek snad jen kvůli mně vykvetla 
popletená sasanka lesní, chráněná 
to květina, která má kvést až zjara.

Za  houstnoucího šera zjišťuji, 
že veškeré jízdní řády jsou pečlivě 
strhané. Maně si vybavuji, že by 
něco mělo jet okolo půl páté. Po-
tkává mne vlasatý chlapec, zdra-

ví, ale o  autobusu neví. Postávám 
na  zastávce, v  zádech reliéf Franze 
Kafky, co štítivě třímá vypůjčeného 
sousedova kocoura. Vychutnávám 
naplno ospalou Siřem, zahalenou 
do mlhy, poslouchám zurčení poto-
ka, jež potrubím vtéká do rybníčku. 
Něco po půl páté už ve  tmě vděčně 
nastupuji do  čistého vyhřátého au-
tobusu do Žatce.

Příště Skupice
Píše a  fotí Květa Tošnerová
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 černá kronika

n Zraněný mladík
LOUNY - Ve čtvrtek o půl desáté 
večer bylo na linku 156 oznámeno, 
že v  ul. Na  Foukalce proběhli tři 
muži a  kdosi leží na  zemi. Stráž-
níci spatřili u stanoviště taxi 21le-
tého muže s tržnou ranou na čele, 
jenž jevil známky požití alkoholu. 
Stěžoval si na bolest žeber a uvedl, 
že byl jedním z trojice bezdůvodně 
zkopán. Zraněného ošetřila při-
volána záchranná služba, případ 
dále šetří Policie ČR.
n Kanalizační rošty
LOUNSKO - 26letý muž z Loun 
na přelomu srpna a září opakova-
ně kradl v areálech různých firem 
železo. Dále v  Lounech okradl 
mladého muže. Policisté zjistili, 
že tento recidivista má na  svém 
kontě i  krádež litinových roštů 
kanalizačních vpustí, jež odcizil 
koncem října v  obcích  Lipno, 
Mradice a  Strkovice a  zpeněžil 
ve sběrných surovinách. Policejní 
komisař proti němu rozšířil trestní 
stíhání o další dílčí skutek.
n V saunách se kradlo
LOUNY, ŽATEC - V  neděli od-
poledne vyjížděli policisté ke krá-
dežím do saun, a to jak v lounské 
ulici Prokopa Holého, tak i  v  Li-
bočanské ulici v Žatci. V Lounech 
byl krátce po  poledni okraden 
v  relaxačním zařízení  mladík. 
Během doby, kdy se saunoval, 
mu zloděj odcizil z igelitové tašky 

na věšáku před dveřmi sauny klíček 
od  skříňky. Vnikl dovnitř a  sebral 
peněženku s doklady a finanční ho-
tovostí, čímž způsobil majiteli škodu 
za 5 350 Kč.
O  pár hodin později byla  podobná 
krádež nahlášena ze Žatce. Tam se 
pachatel vloupal do  dvou šatních 
skříněk. Nezjištěným předmětem vy-
hnul dvířka a odcizil peněženky s do-
klady, platebními kartami a finanční 
hotovostí, celkem za 10 130 Kč.
n Domácí násilí
KRYRY - Od  začátku letošního 
roku do  konce října vykázali loun-
ští policisté  ze společného obydlí 
celkem 15 násilníků. Další vyká-
zání proběhlo v  sobotu odpoledne 
v  Kryrech. Policisté tam  vyjížděli 
k případu, kdy do bytu přišel v pod-
napilém stavu druh poškozené ženy, 
a  přestože měl u  sebe klíče, vyrazil 
vstupní dveře bytu. V  ženě vyvo-
lal svým jednáním obavu o  zdraví, 
vyhrožoval jí a  urážel,  a  jelikož se 
takto choval opakovaně, přistoupili 
policisté k  desetidennímu  vykázání 
ze společného obydlí. Provedeným 
měřením mu zjistili 1,31 promile 
alkoholu v  dechu.  K  fyzickému  na-
padení ženy naštěstí nedošlo.
n Vloupání do vozidel
PANENSKÝ TÝNEC - V  sobotu 
večer vyjížděli policisté do městyse, 
kde byla u sokolovny vykradena dvě 
zaparkovaná vozidla. Z  osobních 
automobilů odcizil dosud nezjištěný 

poberta peněženky, mobilní tele-
fon a  cestovní kufr. Způsobená 
škoda byla odhadnuta na  celkem 
16  110 Kč. Policisté na  případu 
pracují a po pachateli pátrají.
n Objasněno vloupání
LIŠANY - Policistům se podařilo 
objasnit vloupání do  rodinného 
domu v obci z konce srpna letošní-
ho roku. Tehdy tam vnikl neznámý 
pachatel a odcizil různé keramic-
ké sošky, obrazy, skleněné nádobí 
a další věci. Škoda byla vyčíslena 
na cca 10 000 Kč. V těchto dnech 
policisté zjistili, že skutek má 
na svědomí jim známý recidivista, 
24letý mladík z  Loun. Ve  středu 
jej zadrželi a umístili do policejní 
cely. Byl obviněn z trestných činů 
krádeže a  porušování domovní 
svobody a vzat do vazby.
n Na návštěvách kradla
LOUNY - Obvinění z  trestných 
činů krádeže a  porušování do-
movní svobody si v  těchto dnech 
vyslechla mladistvá dívka z Loun-
ska. Ta měla v průběhu roku krást 
během návštěv v bytě u kamarád-
ky v  Lounech. Dokonce vnikla 
do  bytu za  použití klíčů, které 
předtím odcizila, a  přisvojovala 
si různé věci, zejména oblečení. 
Celková škoda, kterou svým jed-
náním slečna způsobila, přesahuje 
20 tisíc korun.

M. Malý, MP Louny
J. Střelcová, Policie ČR Louny

Nejvíce pokut padalo za rychlost
LOUNY (stř) - Ve  středu 13. listopadu proběhla i  v  lounském okrese 
dopravně bezpečnostní akce zaměřená na  dodržování pravidel silnič-
ního provozu, zejména pak na  technický stav vozidel.

Dopravní policisté zkontrolovali 
62 motorových vozidel, přičemž 
zjistili 40 přestupků. Pětatřicet jich 
vyřídili na místě blokovou pokutou 
(vybrali 35  100 Kč) a  dalších pět 
oznámili do správního řízení. Nej-

více řidičů opět nedodržovalo pře-
depsanou rychlost. Policisté jich 
pokutovali 28 na místě (32 100 Kč) 
a  další čtyři přestupky oznámi-
li správnímu orgánu. Technický 
stav vozidla neměli v pořádku dva 

řidiči.  Dále byl jeden pokutován 
za  nepoužití zádržného systému 
(neměl dítě v autosedačce) a jeden 
za  jízdu bez řidičského oprávnění 
(jednalo se o  „vybodovaného“ ři-
diče). Jeden řidič nepředložil do-
klad o povinném ručení. Policisté 
budou v  podobných akcích  po-
kračovat.

VD = Vrchlického divadlo = Vaše divadlo
Noc divadel naposledy

Noc divadel 2013 je za  námi. 
Podle ohlasů na  sociálních sí-

tích a stránkách divadel soudím, že 
to byla noc povedená, inspirativní, 
tvořivá a  magická. I  ve  Vrchlické-
ho divadle jsme dali dohromady 
program, který plně korespondoval 
s oslavami 10. výročí znovuotevření 
divadla po jeho rekonstrukci. Všech-
ny programy Noci divadel s  naším 
divadlem velmi těsně souvisely. Ať 
se již jednalo o pohádkové předsta-
vení plné písniček od  Divadla Ma-
zec z  blízkého Ročova, desítkami 
výtvarných nadšenců navštívenou 
komentovanou prohlídku výstavy 
Zdeněk Sýkora ve  vybrané společ-
nosti města Loun v GAMLu, či obě 
činohry a koncert Romana Dragou-
na. V 16:00 odehrálo Rádobydivadlo 
Klapý své sedmisté představení, 
pro sobotní odpoledne si vybrali 
hru Všechno není košer a mohutný 
aplaus jim byl sladkou odměnou. 
V  19:00 se hledištěm i  jevištěm ro-
zezněl potlesk, který byl spojovacím 
prvkem Noci divadel 2013 a ve stej-
nou minutu burácel osmdesátkou 
divadel ve  dvaceti čtyřech českých 
městech. A to už na jevišti stála an-
dělská konstrukce a MHD ZUŠ Lou-
ny se ukázalo před zcela zaplněným 
hledištěm v  premiéře hry Andělé 
všední i  nevšední. Radost z  poda-
řeného představení umocňovala pří-
tomnost pana spisovatele Michala 

Viewegha, který se na  dramatizaci 
svého románu přijel podívat. V  půl 
deváté již kavárnou zazněly první 
tóny koncertu Romana Dragouna 
a Vrchlického divadlo svítilo dlouho 
do Noci divadel. Tak zase za  rok…

Ale ve  Vrchlického divadle Vás 
určitě přivítáme i v  jeho další dese-
tiletce. Třeba ve čtvrtek 21. 11. v ka-
várně na křtu básnické sbírky Mi(y)
dlení, v úterý 26. 11. na mosteckém 
Švejkovi či ve středu 27. 11. na MCH 
Triu Mikoláše Chadimy. Těšíme se 
na Vás.    Milena Nečesaná
n Připravili jsme pro Vás:

 Středa 20. 11. 17:00 MYŠIČKO, 
MYŠ, POJĎ KE MNĚ BLÍŽ

 (Divadlo rozmanitostí Most). Pří-
běh myšáků Píska a Hvízda vypráví 
o  kamarádství a  spolupráci, která 
je zapotřebí při boji s  kocourem. 
Představení pro školy 20. 11. v 8:30 
a 10:15, 21. 11. v 8:30 a 10:15. Před-
stavení pro veřejnost 20. 11. v 17:0.0

Středa 20. 11. 18:00 GAML 
ROCKER ANDY WARHOL

Spojení slavného výtvarníka a svě-
ta rocku je těsnější než by se zdálo - 
nejen že Warhol sám v jedné kapele 
působil, zároveň inspiroval jak své 
současníky, tak kapely, které přišly 
později. The Velvet Underground, 
Talking Heads, David Bowie, Brian 
Eno, Roxy Music, Suicide či Ramo-
nes a  další. Tyto a  další souvislosti 
nám odhalí Josef Rauvolf.

Čtvrtek 21. 11. 18:00 kavárna 
KŘEST KNIHY MI(Y)DLENÍ

Svou knihu básní ilustrovanou 
žáky výtvarného oboru ZUŠ předsta-
ví Milena Nečesaná se svými žáky. 
Zpěv Veronika Studená, klavírní do-
provod Ivana Derflerová. Projekt je 
podpořen Městem Louny.

Pondělí 25. 11. 18:00 GAML 
FRANÇOIS MORELLET

Dílo významného francouzského 
tvůrce, který sám sebe řadí spíše 
k  dadaismu než ke  geometrické 
abstrakci, představí historik umění 
Pavel Kappel.

Pondělí 25. 11. 19:00 NA HRO-

BĚ BUBNUJÍ PADAJÍCÍ POME-
RANČE

(Divadlo s Dvaceti zaměstnanci). 
Divadelní koláž z  veršů básníka, 
cestovatele, všude oblíbeného spo-
lečníka, vojáka na  východní frontě 
1.  světové války, plachého elegána, 
salonního komunisty a  studenta 
lounské reálky Konstantina Biebla 
uvádíme k výročí jeho tragické smrti 
(12. 11. 1951). Představení pro ško-
ly 25. 11. v 8:30 a 10:15.

Úterý 26. 11. 19:00 Jaroslav Ha-
šek: OSUDY DOBRÉHO VOJÁKA 
ŠVEJKA

(Městské divadlo v  Mostě – Jiří 

Kraus, Michaela Krausová, Vít Her-
zina, Jan Beneš, Karolína Herzinová, 
Radim Madeja, Michal Pešek, To-
máš Alferi, Pavel Stránský, Simon 
Stempný). Tři díly možná nejslavněj-
šího českého románu inscenované 
v kabaretní podobě.

Středa 27. 11. 19:00 kavárna 
MCH TRIO (MIKOLÁŠ CHADI-
MA TRIO)

MCH Trio je projekt sestavený 
z různých variací hráčů MCH Ban-
du a starých páskových i elektronic-
kých smyček, představuje další tvář 
Chadimovy tvorby. Ještě temnější, 
syrovější, údernější, než u  něj bývá 
zvykem. Verše Ivana Wernische 
zhudebněné typicky neurotickým 
rukopisem, tentokrát obohaceným 
o postupy artificiální hudby.
n VÝSTAVY:

VÝSTAVA V  KAVÁRNĚ: JIŘÍ 
KUBOVÝ – OBRAZY

VÝSTAVA VE  VSTUPNÍM FOY-
ER: VÝSTAVA PLAKÁTŮ VRCH-
LICKÉHO DIVADLA

VÝSTAVA VE  FOYER: JARO-
SLAV VRCHLICKÝ K  160. výročí 
narození a  100. výročí úmrtí spi-
sovatele vzniklo 15 panelů, které 
připravil Ústav pro českou litera-
turu AV ČR, Památník národního 
písemnictví a Literární akademie.

VÝSTAVA V  GAMLu: ZDENĚK 
SÝKORA VE  VYBRANÉ SPO-
LEČNOSTI

K slivovicím si přibalil i noviny… V  úterý 12. listo-
padu před 10. hodinou vyjížděla hlídka strážníků do  prodejny Billa 
v Lounech, kde pracovník ostrahy chytil při krádeži dvou lahví slivo-
vice, čtyř polévek a  novin v  celkové hodnotě 854 Kč 36letého muže 
z  Loun, strážníkům známou osobu, která se krádeží dopouští opa-
kovaně. Služebním vozidlem byl po vykonání bezpečnostní prohlídky 
převezen na  Policii ČR, kde byl ponechán k  dalšímu šetření. (mm)

Dan a Ben… Městská policie Louny má k dispozici k plnění úkolů 
také dva služební psy – německé ovčáky – Dana a Bena. Služební psi 
musí každé dva roky vykonat zkoušky poslušnosti, vyhledání a zadržení 
osoby, zákroků u výtržností v hlučných restauracích apod. Tyto zkoušky 
12. listopadu oba služební psy se svými zkušenými psovody strážníky 
Radkem Svobodou a  Vladimírem Vavricou úspěšně splnili. Služební 
psi jsou využívání při kontrolách lokalit zahrádek, garáží, í ale i  par-
kovišť (na  snímku z  místa V. Vavrica se psem). V  úterý 5. listopadu 
o půlnoci byla spolu s hlídkou PČR prováděna kontrola zahrady v ulici 
Václava Majera, kde bylo podezření, že se tam někdo skrývá. Služební 
pes po chvilce našel a označil štěkáním 35letého muže z Loun, který 
se zde schovával v  přístřešku. Jednalo se o  hledanou osobu. (mm)
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Andělé všední i nevšední obklopili spokojeného spisovatele Michala 
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Komunální den u německých partnerů

V rámci partnerství Mikroregionu Perucko s němec-
kou obcí Leubsdorf se16. října uskutečnil “Komu-

nální den”. České starosty členských obcí mikroregionu 
na toto setkání pozval starosta Leubsdorfu Ralf Börner.

Po  přivítání obecní radou jsme navštívili mateřskou 
školu “Raselbande” (Banda na  pochodu), kde na  nás 
v zahradě čekalo překvapení v podobě “Malého dřevě-
ného zámku Augustusburg”, který nechala zbudovat 
obec. Jeho umístění bylo zvoleno tak, že v zorném poli 
ve  vzdálenosti asi dvaceti kilometrů je vidět skutečný 
zámek tohoto jména.

V  základní škole nás mezipatro, které je celé trvale 
věnováno partnerství s Peruckem. Dominuje mu kera-
mický “Strom hrdina”, hodiny ve  tvaru perucké školy 
či fototabla ze společných akcí. Ředitelka školy Gud-
run Oehme zároveň vyslovila pozvání na Mezinárodní 
dětský den, který bude v  rámci pravidelného střídání 
příští rok na německé straně.

Po prohlídce multifunkční sportovní haly a společném 
obědě následovala přednáška pana starosty Börnera, 
který je současně poslancem okresu Střední Sasko. 
Jeho vystoupení podnítilo aktivní diskusi o  komunál-
ní politice.

Závěr společného dne se uskutečnil na  Zámku Au-
gustusburg, kde byla v jedné z tamních galerií instalo-
vána atraktivní výstava 3D obrazů, kde se návštěvník 
stává součástí vystavených děl.

Komunální den v  Leubsdorfu byl poučný, zajímavý 
i zábavný a naše přeshraniční přátelství, které přineslo 
již mnoho dobrého, dále posílil.

Letošní závěrečné setkání obou partnerů je plánováno 
na 21. listopad v Košticích, na programu bude vyhod-
nocení roku 2013 a sestavení plánu akcí pro rok 2014. 
Partnerství vstupuje do devátého roku své existence a je 
i naším příspěvkem k evropské integraci a porozumění 
mezi národy. Brigita Janovská, tlumočnice
Prevence civilizačních chorob a paralelní 

péče o zdraví

Nad únosnou míru přibývá pacientů, kteří vyhledá-
vají péči pražské poradny pro civilizační choroby. 

Nárůst je úměrný zejména rychlosti šíření informace 
o existenci tzv. „biochemického zdraví“.

Středa 20. listopadu
9:00 RMC Jonáš Podbořany (1. patro KD) - PODZIMNÍ BURZA – oblečení, hračky, obuv; 

do 12 hodin a od 14 do 17 hodin, také ve čtvrtek do 16 hodin
14:00 Klub(ovna) Luna Louny – LÉTAJÍCÍ KOZA - Jan Černý, majitel farmy Létající Koza 

z Hrádku u Rané, přiblíží práci na kozí farmě a výrobu domácích sýrů
14:00 DDM Podbořany – BATIKA JE NAŠE HOBBY – pustíme se do barevné úpravy textilu
16:00 Knihovna Žatec – KONGO – přednáška cestovatele a novináře Tomáše Kubeše
17:00 Městská knihovna Louny – KONVERZACE V NĚMČINĚ – téma: Podzimní příroda je 

krásná, lektorka Margot Kratochvílová
17:00 Vrchlického divadlo Louny – MYŠIČKO, MYŠ, POJĎ KE MNĚ BLÍŽ – hraje Divadlo 

rozmanitostí Most
18:00 GAML Louny - ROCKER ANDY WARHOL – o slavném výtvarníkovi a světě rocku vypráví Josef Rauvolf

Čtvrtek 21. listopadu
9:30 ZUŠ Podbořany – VĚTRNÍKOVÝ DEN PRO SLANÉ DĚTI – pořádá RC Duhový svět, 

akce na pomoc nemocným cystickou fibrózou, do 11:30 a od 15 do 17 hodin
16:30 ZUŠ Louny - II. ŽÁKOVSKÝ KONCERT – v sále školy
17:00 Křížova vila Žatec – JAK ŠLI PEJSEK A KOČIČKA NA VÝLET - loutkové představení 

žateckého divadelního souboru Jitřenka
17:30 Kavárna U šnečků Žatec - NEOBVYKLÉ POTRAVINY A SUPERPOTRAVINY - přednáška 

výživové poradkyně Petry Šmerákové
18:00 Kavárna Vrchlického divadla Louny - KŘEST KNIHY „MI(Y)DLENÍ“ - svou knihu básní 

ilustrovanou žáky výtvarného oboru ZUŠ představí Milena Nečesaná
18:00 Galerie Sladovna Žatec – DLOUHÉ NOCI – vernisáž výstavy obrazů malíře Petra Kožíška

Pátek 22. listopadu
9:00 Areál chovatelů Žatec – VÝSTAVA DROBNÉHO ZVÍŘECTVA – okresní soutěžní výstava 

drůbeže, králíků a holubů, do 17 hodin; také v sobotu do 16 hodin
15:00 Obecní úřad Vršovice – CHARITNÍ SBÍRKA - sběr šatstva do 17 hodin
19:00 Restaurace U Orloje Žatec – HUDEBNÍ VEČER – hraje skupina Sklepmistr
21:00 RetroClub Louny – DISCO – hraje DJ Karel Fiala
21:00 Disco Bílá růže Podbořany – DISKOTÉKA – hraje DJ A75
21:00 Music club U Hada Žatec – HOUSELAND – DJs P-Jay, Mark Evill, Mylo Glenn
21:00 Pivárium Zlatý Chmel Žatec – OLDIES PARTY – hraje DJ Dawe

Sobota 23. listopadu
7:30 Obecní úřad Vršovice – CHARITNÍ SBÍRKA – sběr šatstva do 9 hodin
9:00 DDM Podbořany – PUTOVÁNÍ HISTORIÍ - turistická vycházka na Hlubanskou tvrz
16:00 Kostel Obora – SVĚCENÍ OLTÁŘNÍHO OBRAZU SV. KATEŘINY
17:00 DDM Postoloprty – PODZIMNÍ RADOVÁNKY V DDM – procházka do bažantnice, sou-

těže, výroba svícínku, vaření večeře, karaoke, promítání pohádek; do neděle 10 hodin
18:00 Zimní stadion Louny - HC SLOVAN LOUNY – HC OLYMP PRAHA - show Martina De-

jdara, při které se utká jeho tým osobností s týmem legend lounského hokeje (Mužík, 
Pospíšil, Městka, Ekrt, Bareš, bratři Pihrtové a další), show se koná u příležitosti oslav 
80letého lounského hokejového klubu. Uvidíte hokej, kaskadéry, profi krasobruslařky, 
bude se soutěžit o hodnotné ceny

19:00 Městské divadlo Žatec – DRAHOUŠKOVÉ – komedie pro pět herců, hrají Jana Paulová, 
Pavel Zedníček a další

20:00 Restaurace Sport Cítoliby - DAVID KRAUS & BAND- zpěvák, známý ze show svého otce 
Jana Krause má spoustu vlastních projektů a aktivit, vystoupí s vlastní kapelou, přiblíží 
své třetí album „Cukrárna“

20:00 KD Tuchořice – 3. PLES ŽATECKÉHO KLOKÁNKU – k tanci a poslechu hraje Golf 
Louny, hosty večera Radim Schwab, Petr Martinák, Zlouni, bohatá tombola

21:00 Pivárium Zlatý Chmel Žatec – SKLEP-MISTŘI – sobotní párty
Neděle 24. listopadu

14:00 KD Smolnice – PRODLOUŽENÉ ODPOLEDNE S PICHLOVANKOU – taneční pořad 
ke 40. narozeninám oblíbené kapely, skladby na přání, v tombole selátko, občerstvení, 
těší se na Vás parta Stárneme s humorem, možnost rezervace míst na tel.: 722 012 572

14:00 Městská knihovna Louny – DEN PRO DĚTSKOU KNIHU – tvůrčí workshop s Lucií Sei-
fertovou, pexesománie v kavárně, na dvoře opékání buřtů s čertem Bimbácem, kulturní 
program v galerii, do 17 hodin

14:30 Loutkové divadlo Louny – PŘEKVAPENÍ – dětské představení
15:00 Městské divadlo Žatec – SNĚHURKA A SEDM TRPASLÍKŮ – Činoherní divadlo z Ústí n. Labem

Pondělí 25. listopadu
18:00 GAML Louny - FRANCOIS MORELLET - významného francouzského tvůrce představí 

historik umění Pavel Kappel
19:00 Vrchlického divadlo Louny - NA HROBĚ BUBNUJÍ PADAJÍCÍ POMERANČE – z veršů 

Konstantina Biebla, vystoupí Divadlo s Dvaceti zaměstnanci
19:00 Městské divadlo Žatec – DIALOG DVOU SVĚTŮ - rozhovor Jana Potměšila a Václava Návrata

Úterý 26. listopadu
18:00 Centrum Gnoze Louny – ASOCIAČNÍ TERAPIE – s Jarkou Hvězdovou
18:30 Salonek restaurace U Orloje Žatec – KURZY ALFA - Proč a jak mluvit o víře?
19:00 Vrchlického divadlo Louny - OSUDY DOBRÉHO VOJÁKA ŠVEJKA – kabaret Městského 

divadla Most

Karbaníci hráli o titul mistrů republiky… O víkendu 
proběhlo v Panenském Týnci republikové mistrovství ve čtyřkovém ma-
riáši. V místní sokolovně ke stolům zasedlo 132 hráčů z celé republiky. 
Na programu bylo celkem 10 hracích kol po 50 minutách. První den 
se hrálo o mistra ČR ve družstvech, den druhý se pokračovalo o titul 
šampióna v jednotlivcích, když se účastníkům započítávaly i výsledky 
z prvního dne ze soutěže družstev. Klání se zúčastnila i dvě družstva 
domácích. První v  plné síle 4 mužů a  druhé ve  složení tří hráčů pro 
doplnění celkového počtu účastníků. Nejvzdálenější účastník byl z Čás-
lavi a  nejstaršímu bylo 83 let. Panenský Týnec o  šampionát požádal 
poprvé a hned mu byl přidělen. Minulý ročník se hrál v Rakovníku. (jt)

Lounský hokej slaví 80 let – III.
Ještě v  polovině 50. let se začalo uvažovat o  stavbě stálého zimního 

stadionu. Prostory letního cvičiště už nebyly dostatečným zázemím, 
jako v prvních letech historie lounského hokeje.´

Byla tedy podána žádost o přiděle-
ní pozemku u starého cukrovaru. Ta 
byla schválena a hráči TJ Louny se 
mohli těšit na svůj vlastní hokejový 
stadion. Dodnes se ulice, ve  které 
zimní stadion stojí, jmenuje Cuk-
rovarská zahrada.

Ačkoliv stadion jako takový ješ-
tě nebyl plně funkční, kluziště už 
bylo hotové a  tak se hokej od  roku 
1959/60 přesunul na  místo, kde se 
hraje dodnes.

Obrovskou zásluhu na vybudování 
stadionu měl Ing.  Miroslav Šubrt. 
Ten ze své cesty do  Kanady přivezl 
i na tu dobu velmi moderní techno-
logii vytváření ledu, a Louny se staly 
jedním z  prvních míst v  Českoslo-
vensku i  střední Evropě, kde byla 
technologie využita. Led byl vytvo-
řen na polyetylenových trubkách za-
puštěných v antuce, později v písku. 
Teprve později způsob adoptovaly 
i  další zimní stadiony. Zajímavostí 
je, že tímto způsobem se v Lounech 
chladilo až do rekonstrukce stadio-

nu v  devadesátých letech minulého 
století. Dnes už jsou trubky uloženy 
ve  vrstvách leštěného betonu. Za-
střešení proběhlo až po  dlouhých 
dvaceti letech, v  roce 1985.

Další zajímavostí je na  lounském 
zimním stadionu fakt, že jsou do-
dnes používány kompresory ČKD 

VN 400 ze 70. let. Někomu by se 
sice mohlo zdát, že jde o zastaralou 
technologii v dnešní době moderních 
kompresorů, je tomu ale přesně na-
opak. Svou spolehlivostí a  nízkou 
poruchovostí jsou staré VN 400 zá-
rukou nejnižších možných nákladů 
na provoz.

Pavel Šašek
(příště: Lounský hokej v  létech še-

desátých)

Mít „Biochemické zdraví“ je jako vlastnit záruční list, 
který garantuje dožití vysokého věku v  plném dušev-
ním a tělesném zdraví. Platnost této záruky je spojená 
s plněním jednoduchých opatření, jejichž návrh obdrží 
každý, kdo se rozhodne pro účast v  této Paralelní péči 
o zdraví (PPoZ), kterou občanům v našem regionu nově 
nabízíme. V  Lounech PPoZ najdete na  adrese Školní 
2641. PPoZ vzniká jako rychlá reakce na poptávku, kdy 
zdravotnictví reaguje příliš pomalu na bleskový nárůst 
poptávky, kterou vyvolaly nahrávky video televize Cesty 
k sobě („Biochemické zdraví“) a nahrávka ČT 4 z diva-
dla Kampa z  25. července, kam herec Jaroslav Dušek 
pozval primáře pražské poradny civilizačních chorob 
k  rozhovoru o  biochemickém zdraví a  PPoZ. Tato na-
hrávka je na YouTube (DUŠEK).

PPoZ využívá možnosti léčebně postihnout přímo 
příčinu vzniku civilizačních chorob. Bližší informace 
a vysvětlení najdete na: www.karelerben.cz.

V termínu 29. 11. 2013 od 16 hodin v kongresovém 
sálu Městské knihovny Louny se bude konat před-
náška primáře pražské poradny MUDr.  Karla Erbena 
na  téma: Biochemické zdraví v  prevenci a  léčení civi-
lizačních chorob.

Protože počet míst je omezený, účast si, prosím, za-
rezervujte do  středy 26. 11.na tel.: 603  201  096 nebo 
na e-mail: zstysova@seznam.cz.

Zdenka Štysová, Louny
ZŠ Lenešice nabízí Zápis nanečisto

Pro budoucí prvňáčky a  jejich rodiče letos 21. listo-
padu opět chystáme zápis nanečisto. V odpoledních 

hodinách si děti budou moci vyzkoušet, jaké je to být 
opravdovým školákem a  společně s  rodiči si mohou 
prohlédnout prostory školy. Formou hry budou děti 
plnit zábavná cvičení, zaměřená na  jemnou motoriku, 
koordinaci pohybů či směrovou orientaci. Vyzkouší 
si také své dovednosti u  interaktivní tabule. Dotazy 
rodičů, které se mohou týkat jak připravenosti dítěte 
na školu, tak samotného zápisu, nebo genetické meto-
dy čtení, kterou na naší škole učíme, ochotně zodpoví 
paní učitelky či pracovnice Pedagogicko psychologické 
poradny Louny.

Máte pochybnosti o připravenosti vašeho dítěte na ná-
stup do  1. třídy, nebo je váš předškolák příliš stydlivý 
a  nevíte, jak zvládne pro něho novou zkušenost, nebo 
hledáte pro své dítko klidnou, moderně vybavenou školu 
s menším počtem žáků ve třídě? Pak nebude na škodu 
ve  čtvrtek 21. listopadu v  16 hodin Školu nanečisto 
přijít vyzkoušet. Těšíme se na vás!

Iveta Jandová, Lenešice
Kamínkování ve školní družině

Páteční společná setkání žáků školní družiny při ZŠ 
a MŠ kpt. O. Jaroše jsou opět v plném proudu. Le-

tos prožíváme dobrodružnou cestu na  tajuplný ostrov 
pokladů. Procházíme různá území plná nástrah a úkolů. 
Zvládli jsme již nazdobit svá oddělení, vytvořit družinová 
tabla, projít Horoňovou stezkou a  pobavit se při „ka-
mínkování“, plném her a  tvoření s kamínky, doplněné 
výstavkou různých druhů kamenů, kterou nám zajistila 
paní učitelka Elbelová z  II. stupně ZŠ.

Eva Štemberová, ZŠ a MŠ Kpt. O. Jaroše Louny
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 společenská kronika
Vzpomínka
n Dne 21. listopadu tomu bude 25 

let, co nám navždy 
odešel můj drahý 
syn, manžel, tatí-
nek, dědeček, bratr 
a švagr, pan Václav 
Kadlec ze Smolni-
ce. Za tichou vzpo-

mínku děkuje maminka.
n Dne 22. listopadu vzpomeneme 

15. výročí od úmrtí 
pana Josefa An-
drta. Kdo jste ho 
znali a  měli rádi, 
vzpomeňte s  námi. 
Děkuje manželka, 
sestra Marie s  ro-

dinou a ostatní příbuzní.
n Dne 22. listopadu uplyne již 

5 let, kdy od  nás 
odešel náš milova-
ný manžel, tatínek, 
dědeček a praděde-
ček, pan Josef Hu-
báček. Stále v  na-
šich srdcích žiješ 

a  nikdy nezapomeneme. Manželka 
a synové s  rodinami.
n Dne 24. listopadu vzpomene-

me 6. výročí, kdy 
nás navždy opus-
tila naše milá ma-
minka,  babička 
a  prababička, paní 
Emilie Mikulco-
vá z  Mnichovské-

ho Týnce. Stále vzpomínají synové 
a dcera s rodinami. Děkujeme všem, 
kteří vzpomenou s námi.
n  Dne 24. listopadu uplynou 

dva smutné roky, 
co mi odešel můj 
milovaný manžel, 
pan Jaroslav Bu-
landr. Stále vzpo-
míná a nikdy neza-
pomene manželka 

Zdeňka.
n Dne 24. listopadu uplynou čtyři 

roky, kdy nás opus-
til pan Jan Ská-
la z  Líšťan. Stále 
vzpomíná manžel-
ka, syn Jan a dcera 
Maruška s rodinou.

n  Jediné srdce na  světě 
j s m e  m ě l i , 
jež dovedlo 
nás milovat, 
kdybychom 
láskou vzbu-
dit ho chtěli, 
neozve se už 

vícekrát. Nebylo mu dopřáno 
déle s  námi být, nebylo léku, 
aby mohlo déle žít. Dne 7. 
listopadu by náš jediný mi-
lovaný syn Jaroslav Karička 
z Lenešic oslavil 28. narozeni-
ny. Místo toho dne 26. listo-
padu uplynou dlouhé smutné 
tři roky, kdy nás po  krátké, 
těžké nemoci navždy opustil. 
Nikdy nezapomenou a  stále 
vzpomínají rodiče, babičky, 
tety a  strýčkové s  rodinami. 
Místo posledního odpočinku 
je přemístěno na  hřbitově 
v Lenešicích.

 pozvánka do kina
n KINO SVĚT LOUNY

20. 11. Příběh kmotra, 17:30
20. 11. Požírači leknínů, 20:00
21. – 24. 11. Bella mia, 17:30
21. – 24. 11. Hunger Games: Vražedná 

pomsta, 20:00
22. – 24. 11. Turbo, 15:00
22. – 23. 11. Byzantium - Upíří příběh, 

22:00
23. – 24. 11. Ptačí úlet, 10:00
25. – 27. 11. Křídla Vánoc, 17:30
25. – 26. 11. Kapitán Phillips, 20:00
n DIGITÁLNÍ KINO ŽATEC

20. 11. Turbo, 17:30
20. 11. Colette, 20:00
21. 11. Byzantium - Upíří příběh, 

17:30
21. 11. Thor: Temný svět, 20:00
22. 11. Liga nepotřebných, 19:00
 (pouze pro zvané)
24. 11. Liga nepotřebných, 20:00
n KINO POSTOLOPRTY

21. 11. Revival, 19:00
n KINO PODBOŘANY

22. 11. Podfukáři, 19:30
26. 11. Revival, 19:30
n KINO PERUC

23. 11. Ženy sobě, 17:30

Oznámení do  Společenské kroni-
ky přijímáme nejpozději do  pondělí 
do  10 hodin, než mají být zveřejněna. 
Písemně: Redakce Svobodného hlasu, 
Česká 177, 440  01 Louny (oznámení 
objednána písemně budou zveřejněna 
až po  zaplacení složenky). Telefonicky 
415  652  204 nebo e-mailem: hlas@
ln.cz (i  tato oznámení budou zveřej-
něna až po  zaplacení složenky, kterou 
vám zašleme). Osobně v redakci: Česká 
177, Louny (pondělí a středa od 8 do 17 
hodin, úterý a čtvrtek od 8 do 15 hodin, 
pátek od 8 do 13 hodin).
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PRODEJ ŽIVÝCH JIHOČESKÝCH RYB
Celoročně: kapr, pstruh, siven
Sezonně: amur, lín, dravé ryby
Otevírací doba: Úterý 15-17hod.
Pátek 10-17hod. Sobota 9-12 hod.
Adresa: Černčice, Husova 388 Telefon : 731 245 000

BANKOVNÍ ÚČET MŮŽETE MÍT ZDARMA,
STAČÍ HO AKTIVNĚ VYUŽÍVAT
POTŘEBUJETE SOBĚ ČI SVÝM BLÍZKÝM ZŘÍDIT BANKOVNÍ ÚČET A NECHCETE ZA NĚJ ZBYTEČNĚ UTRÁCET? ZJIŠŤOVALI JSME 
PRO VÁS V UNICREDIT BANK, JAK PŘI VÝBĚRU VHODNÉHO KONTA NEJLÉPE POSTUPOVAT.

Jak v dnešní době vybrat nejvhodnější ban-
kovní účet?

Záleží na tom, co od svého účtu očekáváte 
a jak ho budete využívat. Loni na podzim jsme 
v UniCredit Bank spustili nový koncept osobních 
kont a odměňujeme účtem zdarma ty klienty, 
kteří jsou aktivní, nechávají si na svůj účet posílat 
peníze, platí kartou za zboží a služby v obcho-
dech či na internetu nebo s ní vybírají hotovost.

Jak takové konto funguje v praxi?
Vedení účtu mají klienti zdarma, pokud jim 

na účet přijde jedna platba (typicky mzda nebo 

důchod), provedou jednu bezhotovostní platbu 
(například úhradu faktury za plyn či elektřinu) 
a jednou zaplatí svou kartou (nákup potravin či 
pohonných hmot). K účtu získají platební kar-
tu, mají neomezený počet výběru z bankomatů 
UniCredit Bank v Česku i zahraničí, jeden výběr 
z ostatních bankomatů v Česku, k dispozici in-
ternetové bankovnictví či aplikaci pro chytrý 
telefon, službu Mobito (pro placení mobilním 
telefonem), možnost čerpat kontokorentní úvěr 
a mnohé další.

Účty prý zřídíte i malým dětem, je tomu tak?
Ano, máte pravdu. Ještě před několika lety děti 

služby bank prakticky nevyužívaly až do nástupu 
na vysokou školu nebo nástupu do zaměstnání. 
Věk dětí, které používají alespoň základní ban-
kovní služby, například platební kartu, ale stále 
klesá. Pro dnešní třicátníky je totiž naprosto 
samozřejmé využívat bankovní služby a denně 
platit kartou. Pro své malé děti tak stále častěji 
zakládají spořicí účty, kam jim odkládají úspory 
a kam leckdy přispívají vnoučatům i prarodiče.

Jak se k této možnosti staví samotní rodiče?
Vychovávat děti k tomu, aby se správně posta-

raly o svěřené finance, je dnes již pro řadu rodičů 
samozřejmostí, a my tyto aktivity jednoznačně 
podporujeme. Zřídili jsme proto speciální dětské 
konto, velmi jednoduché na ovládání, bezplatné 
a s výhodným úročením vkladů.

Služby UniCredit Bank mají v oblibě i advokáti, 
notáři i podnikatelé všeobecně, je to pravda?

Ano, pro zástupce svobodných povolání, máme 
připravené účty šité na míru. Spolupráce s práv-
níky má v naší bance skutečně velkou tradici, 
spravujeme účty pro každého třetího člena Advo-
kátní komory. Tradičně také spravujeme finance 
mnoha podnikatelů či majitelů firem.

Přijďte do UniCredit Bank Expres
v Lounech a poradíme vám!
Osvoboditelů 2649
Expres.louny@unicreditgroup.cz
Tel.: 955 962 976
www.unicreditbank.cz
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Kandidáti KDU-ČSL
děkují všem voličům
za projevenou přízeň

 ZIMNÍ PNEUMATIKY ZA SKVĚLÉ 
CENY A VÝHODNÉ PŘEZUTÍ
AUTOSERVIS KOČINA

Postoloprtská 2968, Louny, tel.: 415 656 116, www.autodilykocina.cz

Mistrovské tituly do Loun
LIBEREC - Ve dnech 13.-17. 11. 

se konal v  Liberci 1. Světový šam-
pionát organizace WADF, World 
Dance Championship WADF Ba-
bylon 2013 - Latinofestival, Belly, 
Urban Street Dance, nově vzniklý 
v  tomto roce. Na šampionátu mělo 
zastoupení 16 zemí světa, na 500 
účastníků.

Naše výsledky: Latinoshow malá 
skupina - juniorky Reino Latino, 
choreografie Gabriela Henzlová: fi-
nále a krásné 5. místo! Belly dance 
(orientální tance)  děti - velký tým 
Silk fan, choreografie Lenka Mil-
tová 1. místo a titul mistrů světa! 
Belly dance juniorky malá skupina 
Oáza: spojený tým ZUŠ Postoloprty 
a TK Luna - 1. místo a titul mistrů 
světa! Belly dance junioři dueta: 
dvojice ZUŠ Postoloprty Terka Pil-
majerová a Simča Hanušová spolu 
s duetem TK Luna: Sabča Seidlová 
a Hanka Křivková obě dvojice mis-
tryněmi světa se shodným počtem 
bodů! Latinoshow dospělí - malá 
skupina Mafia girls: 2. místo a ti-
tul vícemistrů světa! Sólo latinské 
tance Kateřina Čechová 1. místo 
a titul mistryně světa! Latinoshow 
velké týmy Savages choreografie 
Kateřina Čechová 1. místo a titul 
mistrů světa!!!

Jana Stehlíková, TK Luna Louny
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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

Seznámení
n Hledám ženu, která je sama 

z Loun a okolí k občasným schůz-
kám, později společná domácnost. 
Vdovec 77 let. Tel.: 723 018 854.
Zaměstnání, služby

n Nonstop stěhování. Tel.: 
602  942  394.

n Student Anglo-americké uni-
verzity nabízí doučování angličti-
ny. Kontakt: 737  936  504.
n  Nabízím doučování (kon-

verzace AJ, NJ, finština). Tel.: 
603  518  180.

n Půjčka 20  000 Kč, splát-
ka 985 Kč měsíčně.  Neva-
dí záznam v  registru. Tel.: 
605  153  681.

n  Stěhování Bodnár. Tel.: 
776  111  947.

n Dorty pečené s  láskou. Peče-
me dorty - narozeninové, svatební, 

dětské, pro diabetiky, celozrnné, 
špaldové. Podívejte se na naše ná-
vrhy. www.domacidorty.com. Tel.: 
724  509  383.
Domy, usedlosti

n  P rodám n o v ý  ř a d o v ý 
dům 5+kk s  dvojgaráží + dvě 
stání před domem v  klidném 
prostředí Zahradního města 
v  Lounech. Dostupnost hro-
madné dopravy, nákupní cen-
trum, školka, škola, zdravotní 
středisko a  blízkost přírodní 
r e z e r v a c e  C h l u m .  V ý s t a v -
ba z  porothermu, plovoucí 
podlahy,  vytápění  a   ohřev 
TUV - plyn, dveře obložkové. 
Energetická kategorie B. Mož-
nost k  nastěhování 04/2014. 
Cena 2.995.000 Kč. Kontakt: 
605  028  581.

n Koupím RD do 5 km od Loun 
před rekonstrukcí, do 500 000 Kč. 
P l a t b a  v   h o t o v o s t i .  T e l . : 
728  568  073.

Byty
n  Prodám byt 3+1 v  Lou-

nech, cena 700  000 Kč. Plastová 
okna, zatepleno. Nebo pronajmu 
za 5 500 Kč/měs+poplatky. Kauce 
2 nájmy předem. Dohoda možná. 
Tel.: 733  618  701.
n  P ron ajmu b y t  2 + 1 ,  u l . 

Kpt.  Nálepky v  Lounech, 4. pat-
ro. Jen pracujícím, kauce 1x ná-
jem. Byt v  původním stavu. Tel.: 
604  736  651. RK nevolat!
n Pronajmu nově zrekonstru-

ovaný byt 3+1 v  Lounech (50 
m2), cihlový dům, nízkoenerge-
tický. Nájem 6  000 Kč + energie 
a poplatky. Kauce 1x nájem. Tel.: 
728  642  028.
n Pronajmu hezký vnitřní byt 

1 + 1 s  lodžií blízko MHD Luna 
v  Lounech (42 m2,), 4. patro, vý-
tah. Dům zateplen, v  bytě nová 
plastová okna, plovoucí podla-
hy, dlažba. Klidné bydlení. Tel.: 
725  549  678 po  18. hodině.

Garáže
n Pronajmu garáž v  Lounech 

pod tratí,  blízko Tyršova ná-
městí a  Štefánikovy ulice. Tel.: 
776  697  934.
Zahrady, pozemky, chaty
n  Prodám zahradu s  chat-

kou v  Lounech, el., studna. Tel.: 
736  751  969.
Zvířata, výpěstky
n Koupím burgán, pokud mož-

no s dovozem. Tel.: 605 036 335.
Různé
n  P r o d á m  p i a n i n o .  T e l . : 

602  942  394.
n Koupím starší hodinky Prim, 

Vostok, Poběda, Glashutte aj. Vše 
z  tzv. komunistické doby (i  ne-
funkční) – sběratel. Stačí pro-
zvonit, nebo SMS: 602  451  333.
n Kdo daruje za  odvoz chvo-

jí ze stříbrného smrku, jedle, 
thuje, buxus, nebo celý strom. 
Odběr začátkem prosince. Tel.: 
728  568  073.

Vánoce v optice K. Melíšek - Akce
- k brýlím na dálku ZDARMA sluneční brýle
- k brýlím na blízko 1 obruba jako DÁREK

platí do 31.12. 2013

Novinky: úžasné retro brýle (černé 
i barevné) • skla proti únavě očí (blue 
control) • hadřík proti pocení skel

Optika K. Melíšek, Žatecká 444,
(u Žatecké brány), Louny, Tel.: 415 652 200

Derby rozhodovali penaltami až brankaři
OKRES LOUNY (jt) - Závěrečné 13. kolo podzimní části přineslo na-
šim celkům hned tři penaltové loterie. Nejdramatičtějším bylo derby 
v Podbořanech, kde proti sobě kopali i brankaři.
n Tatran Podbořany – Sokol Tu-
chořice 1:2 np (1:0)

Napínavé okresní derby viděli di-
váci v  Podbořanech. Z  řady šancí 
dokázaly oba celky vytěžit po bran-
ce a  o  bodu navíc tak musely roz-
hodnout penalty. Domácí poslal 
do  vedení Volf. Za  hosty vyrovnal 
po  přestávce Loos. Penalty museli 
rozhodnout až brankaři, když po 10 
kopech byl stále stav nerozhodný. 
Neproměnili po jednom hráči z pole. 
V  poslední sérii byl úspěšnější gól-
man Tuchořic. Tatran ještě čeká od-
ložené utkání v Kopistech.
n FK Žatec B - SK Černovice 3:0 
(1:0)

Domácí začali utkání rychle vstře-
leným gólem Hankocyho, ale vzápětí 
musel ze hry odstoupit pro zranění 
Klíma. Hra byla na  obou stranách 
neurovnaná, se spoustou nepřes-
ných přihrávek, ale také zakonče-
ní. Po  přestávce přidali další bran-
ky Hassman a  Provazník. Žatec se 

zatím posunul o  skóre na  druhou 
příčku před Podbořany.
n Sokol Velká Černoc – SFK Mezi-
boří 2:1np (1:1)

Černoc ve Vroutku zaskočila favo-

rita a první tým tabulky, který obrala 
alespoň o dva body.
n Baník Březenecká – SK Černčice 
3:2np (2:2)

I  další utkání musely rozhodnout 
střely ze značky pokutového kopu. 
V těch hostům štěstí nepřálo a pře-
zimují na 6. místě tabulky.

Basketbalisté mají třetí výhru v řadě
BK Teplice B – Basket Academy Louny 54:58 (16:18, 9:11, 11:12, 18:17)

TEPLICE (mj) - K  utkání 7. 
kola zajížděli basketbalisté Loun 
do  Teplic. Domácí béčko vyhrálo 
zatím pouze jediné utkání, což 
znamenalo, že mírným favoritem 
tohoto utkání byli hosté. Louny 
nabuzené poslední domácí výhrou 
a  posílené o  dvě nové staronové 
tváře - Jana Wainera a  Ondřeje 
Polana, vstoupily do  utkání velice 
vlažně a  v  tomto duchu se ode-
hrával skoro celý zápas. Kvalitou 
podprůměrné a bodově velice chu-

dé utkání bylo celou dobu vyrov-
nané a hosté se museli strachovat 
o výsledek až do samotného konce, 
kdy je podržela střelba trestných 
hodů. Teprve když v  posledních 
dvou minutách proměnili všech 
osm trestných hodů, bylo jasné, že 
si z  Teplic odvezou další, již třetí, 
výhru v řadě, ovšem nevyhrál lepší, 
ale šťastnější tým.

Klíčové utkání nyní čeká bas-
ketbalisty Loun tento pátek, kdy 
na své palubovce hostí několikaná-

sobného mistra této soutěže, který 
se před touto sezonou navíc posílil 
o zkušené hráče Hrubého a Pištěc-
kého, kteří ještě v  loňské sezóně 
hráli nejvyšší basketbalovou sou-
těž. Přijďte proto tento pátek 22. 
listopadu od  19:30 podpořit tým 
v  bílém a  pomozte domácím vy-
bojovat vítězství ve  šlágru 8. kola 
Severočeské ligy!

Louny: Jakeš 20 (2x3), Urik 8 
(1x3), J. Vít 8, Peterka 6, O. Po-
lan 5, Hnátek 3 (1x3), Wainer 2.

Nipl si dojel pro prvenství v kategorii Elite
HOLÉ VRCHY/CHOMUTOV (jt) - O  víkendu pokračoval cyklokro-
sařský pohár TOI TOI Cup dvěma závody. V  sobotu se jel elitní zá-
vod v Holých Vrších a v neděli pak pohár pokračoval malým závodem 
v Chomutově u Kamencového Jezera.

V Holých Vrších se jelo na rozjež-
děném blátivém 2  670 m dlouhém 
okruhu. Mezi 34 kadety dojel On-
dřej Holubovský (Stadion Louny) 
na  26. místě. Společně s  kadety se 
jede i  závod žen, který se jel také 
na 4 okruhy. V něm si pro další pr-
venství dojela Martina Mikuláško-
vá a  upevnila si tak vedoucí pozici 
v pohárovém hodnocení.

V  závodu juniorů na  6 okruhů se 
lounským barvám příliš nedařilo. 
Bařtipán uzavíral druhou desítku 
a na 20. místě měl na prvního Ťou-
palíka ztrátu jednoho okruhu. Jen 

tři příčky za  ním pak dojel Standa 
Burián.

Závod kategorie Elite se rozjížděl 
zvolna, ale v polovině za to vzal Vojta 
Nipl, odskočil od vedoucí skupinky 
a  později se vzdálil i  Borošovi, kte-
rému v cíli oplatil porážku z Hlinska. 
Prvenství v  závodě poslalo Nipla 
do čela pohárového hodnocení o je-
den bod před Paprstkou.

V  neděli pohár pokračoval závo-
dy mládežnických kategorií a  žen. 
Na start žáků se postavili i dva jezdci 
Teamu Louny, kteří dojeli v  pořadí 
Červíček a Dohnal na 19. a 20. místě 

ze 22 startujících.
V  závodě kadetů byl Holubovský 

předposlední, tedy 28. Ženám opět 
jasně kralovala Martina Mikuláš-
ková, která nadělila druhé Noskové 
více jak minutu.

Slabší konkurence pomohla v zá-
vodě juniorů na 11. místo Bařtipáno-
vi. Jeho oddíloví kolegové, Neuman 
a Burián dojeli na 14. a 15. místě ze 
22 jezdců v cíli.

Vložený závod Elite měl pouze 12 
jezdců, z toho tři silná jména. O pr-
venství si to rozdal Bambula s  Ni-
plem, kteří ujeli Kyzivátovi. V  cíli 
pak měl Nipl manko 11 sekund 
na vítězného Bambulu.

Další závody se jedou 7. a 8. pro-
since v Kolíně (Elite) a Jabkenicích.

Lokomotivě ujel vlak už v první půli
HCB OKD Karviná B - Lokomotiva Louny 37:25 (18:10)

KARVINÁ (jt) - K důležitému utkání nastupovaly Louny proti juniorce 
Karviné v nejsilnější sestavě, kterou mají momentálně k dispozici, ale 
ani to k úspěchu nepomohlo.

Velkou část prvního poločasu ode-
hrála Lokomotiva v  oslabení, když 
rozhodčí vylučoval jednoho hráče 
hostí za druhým. Nedařilo se vůbec 
nic, ale nejhorší byla obrana. Louny 
opět zkoušely hru s vysunutou spoj-
kou, ne které hrál Jirka Brecko, který 
ale po třech trestech viděl červenou 
a musel opustit palubovku.

Louny tak opět klesly na poslední 

místo za svého přemožitele. O repa-
rát se pokusí v domácí hale, ve které 
v  neděli 24. listopadu od  13. hodin 
hostí 6. celek ligové tabulky z  Bys-
třice pod Hostýnem.

Sestava a branky: Dedera, Chlou-
by – Sochor 1, M. Brecko, Kno-
bloch 1, Jahn 2, Klimt 2, Triebe 4/1, 
Hartman 4, Vacek 2, Zabloudil, Va-
vrica, J. Brecko 6/1, Fric 3/1.

Hokejbalisté odpadli fyzicky
HBC Concept Team Most - HBC Žatec 6:1 (1:0, 1:0, 4:1)

MOST (jt) - Po posledním utkání, ve kterém hokejbalisté Žatce porazili 
B tým Elby, to vypadalo nadějně. Po zápase v Mostě bylo ale vše postaru.

V  sobotu dopoledne nastupoval 
Žatec v  mostecké hale proti Con-
ceptu, který byl za  ním na  předpo-
sledním místě. První třetina ještě 
vypadala nadějně, ale necelé dvě 
minuty před jejím koncem inkasovali 
žatečtí hráči první branku. I druhou 
třetinu ještě zvládali hosté vzdorovat 
a stejně jako v první části hry inkaso-
vali i druhou branku v jejím závěru.

V  závěrečném dějství už Žatečtí 

mleli z  posledních sil a  Concept, 
který měl 12 hráčů do  pole, jasně 
ovládl hrací plochu. Během 2 minut 
a 11 sekund nastříleli jeho hráči čtyři 
branky a milosrdný hvizd rozhodčí-
ho se sirénou ukončily trápení Žatce. 
Jediný čestný úspěch hostů zazna-
menal Bizoň po asistenci Kříže.

Žatec: Mandák – Dlouhý, M. Fi-
lipovský, T. Filipovský, Kříž, Bizoň, 
Janeček, Sláma.

Lucie Svěcená lámala v Brně rekordy
BRNO (red) - Šestnáctiletá plav-

kyně Lucie Svěcená z SK Jazzmani 
Žatec ozdobila úvodní den meziná-
rodní Velké ceny Brna v  krátkém 
bazénu českým rekordem na  50 
metrů motýlek časem 26,49 sekun-
dy. Ze svého předchozího rekord-
ního času ubrala tři setiny. Žatecká 
plavkyně pak vylepšila v  Brně i  ná-
rodní rekord na  dvojnásobné trati, 
když dohmátla v čase 58,55. Vlastní 

maximum z  loňského roku tak vy-
lepšila o 22 setin.

Tři první místa si z  Brna odváží 
i  náš nejrychlejší plavec a  oddílo-
vý kolega Lucky Svěcené, Tomáš 
Plevko, který dominoval v  závo-
dech na  50 m motýlek, 50 a  100 m 
volný způsob. Bronz veze do  Žatce 
další Jazzman, David Urban, který 
byl v  závodě na  100 m volný způ-
sob třetí.

 ze šachovnicových polí
LOUNY - V neděli se konalo der-

by v KP II šachových družstev mezi 
ŠK UNION Louny „B“ a ŠK DDM 
Postoloprty „A“. Po vyrovnaném boji 
zvítězili hráči Loun 5:3 bodům. Vý-

sledky na jednotlivých šachovnicích: 
Reitinger Petr – Hons 1:0, Košťál – 
Mach 1:0, Majerik – Ulrych remis, 
Reitinger Jan – Urban 0:1, Jílek – 
Smarkoň 1:0, Brázda – Bidovský 
0:1, Jarina – Partyka 1:0, Novák 
– Krpec remis. Ladislav Jarina
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Tuchořický kapitán 
Petr Loos vyhrál 
hlavičkový souboj 
s obráncem Tatranu.
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Slavoj přezimuje 
ve středu divizní tabulky

Motorlet Praha - FK Slavoj Žatec 4:2 (3:0)
PRAHA (jt) - K  poslednímu podzimnímu utkání nastupoval Slavoj 
v  Praze na  umělce, na  které Motorlet celoročně hraje. Tento povrch 
pro žatecké hráče nepatří k  těm nejoblíbenějším.

Čtvrtý celek divizní tabulky dal 
hned během úvodního hvizdu na-
jevo, kdo bude diktovat tempo hry 
a už ve 2. minutě z  toho bylo břev-
no Baštýřovy branky, od kterého se 
míč odrazil volnému hráči domácích 
a bylo z toho vedení 1:0 pro Motor-
let. Za  dalších deset minut zahrá-
val Motorlet trestný kop a  střelou 
do šibenice to bylo 2:0. Když ve 33. 
minutě zvyšoval již na  3:0, vypa-
dalo to z  pohledu Žatce na  ručník. 
Nepříznivý stav probral hosty k  ži-
votu a  do  šancí se dostali Bednář 
s  Bešíkem, jen se zakončením to 
ještě nevyšlo.

Jak Slavoj zakončil první půli, tak 

začal tu druhou a jeho aktivita byla 
odměněna. V 52. byl faulován ve vy-
ložené šanci Klinec a  sám se zhos-
til pokutového kopu se ctí a  snížil 
na 3:1. I pak měl Žatec více ze hry, 
ale nedostával se k  zakončení. Až 
v 86. minutě tečoval Lesniak střelu 
Paula a snížil na rozdíl branky. Na-
děje na vyrovnání vzaly za své v 89. 
minutě, kdy rozhodčí Ježek odpískal 
nedovolený zákrok v  pokutovém 
území a  domácí z  penalty uzavřeli 
výsledek utkání.

Rozhodčí: Ježek, Novotný, Vlček.
Žatec: Baštýř, Vávra (68. L. Hy-

nek), A. Hynek, Heinc, Bešík, Fiřt, 
Paul, Bednář, Sýs, Lesniak, Klinec.

Blšany se loučily s podzimem 
čtyřbrankovou nadílkou

BLŠANY (jt) - V posledním podzimním kole se našim celkům v Kraj-
ském přeboru dařilo diametrálně odlišně, stejně na  tom jsou i  v  ta-
bulce soutěže. Zatímco Chmelaři atakují čelo tabulky, Louny nemají 
od sestupových pozic daleko.
n FK Chmel Blšany – TJ Baník 

Modlany 4:0 (1:0)
Poslední kolo Krajského přeboru 

na  stadion mezi chmelnicemi příliš 
fanoušků nepřilákalo. Domácí začali 
úvodním náporem a už v 6. minutě 
zahrával Pilař první roh, na který si 
naskočil Krejčík, jemuž míč z  hla-
vy sebral brankař Modlan Brejcha. 
Ještě ve  stejné minutě mířil Husák 
hlavou těsně vedle. O  dvě minuty 
později si věrní fanoušci již mohli 
zakřičet gól. Zahálka poslal z  pra-
vé strany centr před bránu, tady 
si Prückner míč zpracoval, obešel 
obránce a krásnou střelou překonal 
Brejchu. Ve 13. zahráli hosté špatně 

ofsajd systém, čehož využil Macek, 
zbavil se dvou bránících hráčů a vy-
střelil k tyči. Míč však před branko-
vou čárou zastavil hostující Ruda. 
Za  dvě minuty se na  druhé straně 
trefil z  trestného kopu Záveský, ale 
ani tato branka pro ofsajd nebyla 
uznána. Za  další minutu zasahoval 
Lipš po střele Rudy. Ve 23. zachytil 
Prückner rozehrávku soupeře, posu-
nul na Nového a jeho střela skonči-
la na tyči. Poslední dvě šance první 
půle měl Siegl ml, ale dvakrát minul.

Po  přestávce měli první velkou 
šanci hosté. Po faulu Husáka zahrá-
vali přímý kop a  z  něho v  58. trefil 
Záveský břevno. O pět minut později 

trefil stejné břevno Kupka a  odra-
žený míč poslal Ruda mimo tyče. 
Za  další dvě minuty šel do  brejku 
Záveský, ale Lipš včas vyběhl a šanci 
zlikvidoval. Pak přišla parádní kom-
binace tria Prückner – Pilař – Nový, 
ale chybělo přesné zakončení. V 70. 
už to bylo lepší. Prückner nahrával 
a  Nový se trefil přesně. O  osm mi-
nut později si oba hráči role vymě-
nili a  bylo z  toho 3:0 pro domácí. 
V  80. přišla další povedená kombi-
nace. Macek dal na  Prücknera, ten 
prodloužil na  Siegla st., který byl 
na  ploše 5 minut, a  král ligových 
střelců dal čtvrtou branku Chmela-
řů. Dvě minuty před koncem zastavil 
tvrdým zákrokem modlanský Dufek 
pronikajícího Prücknera a okamžitě 
viděl červenou. Stejnou kartu hned 
vytasil sudí Novotný ml. za  výrok 
na jeho adresu ze strany Prücknera.

Blšany přezimují na  4. místě se 
ztrátou 3 bodů na  vedoucí Krup-
ku, když mají největší počet výher 
na svém kontě, deset.

Branky: 10., 78. Prückner, 70. 
Nový, 80. Siegl st.

Rozhodčí: Novotný ml., Javo-
rek, Novotný st. ŽK 2:2 ČK: 88. 
Prückner – Dufek, 30 diváků.

Blšany: Lipš – Lancz, Ferstel, 
Krejčík (85. Vácha), Zahálka, Hu-
sák, Macek, Pilař, Nový (80. Ně-
mec), Siegl ml. (75. Siegl st.), 
Prückner.
n FK Litvínov – FK Louny 3:0 

(2:0)
Fotbalistům Loun se podzim příliš 

nevydařil. Poslední kolo podzimní 
části sehráli na umělce v Litvínově, 
ze které odešli s prázdnou.

Louny přezimují na  11. místě, 
dva body za  nováčkem z  Milešova, 
s  náskokem 6 bodů na  předposled-
ní Děčín a  13 bodů na  beznadějně 
poslední Březno.

Pátek 22. listopadu
n 19:30 Louny – Sluneta Ústí n. 
L., basketbal muži, Severočeská 
liga
Sobota 23. listopadu
n 10:00 Žatec – Bílina, hokejbal, 
KHbL

n 16:30 Louny – Slaný, basketbal 
ženy, Středočeský přebor
Neděle 24. listopadu
n 10:00 Louny – Mladá Boleslav B, 
basketbal ženy, Středočeský přebor
n 13:00 Louny – Bystřice p.H., 
házená, 1. liga

Dobroměřický Přemysl Reh se dokázal vymanit obraně Dubí v podání 
Vítězslav Srb – Kamil Hoffman, ale nikdo ze spoluhráčů se mu nenabídl.

Dobroměřice naším 
nejlepším celkem v A třídě

DOBROMĚŘICE (jt) - Poslední kolo podzimní části odehráli i účast-
níci 1. A třídy, ve které máme čtyři zástupce. Nejlépe se dařilo Dobro-
měřicím, které však určitě pomýšlely na  lepší umístění.
n FK Dobroměřice – 1. FC Dubí 

4:2 (3:0)
Utkání v  Dobroměřicích se divá-

kům muselo líbit. Hrál se útočný 
fotbal na  obou stranách s  řadou 
šancí. Mladý tým Dubí je právem 
na  2. místě tabulky. Ve  24. vyrážel 
Sedláček jen před sebe a  z  dorážky 
zadunělo břevno domácí branky. 
Ve  32. přišel únik Reha, jeho cen-
tr do  vápna a  Harthan dal úvod-
ní branku utkání. Uteklo 7 minut 
a  po  podobné akci servíroval Pši-
grocký z  druhé strany a  Holeček 
dával na 2:0. Ve 42. musel v domácí 
brance zaskočit kapitán Plachý, kte-
rý vyhlavičkovával z prázdné brány. 
V  poslední minutě první půle utekl 
po  pravé straně Pšigrocký, našel 
před bránou osamoceného Harthana 
a  ten pohodlně dal na 3:0.

Hned po přestávce se ze standard-
ky prosadili hosté, když se v  50. 
trefil Strouhal. Hostům se poda-
řilo snížit ještě na  rozdíl branky, 
ale v 83. Harthan propálil gólmana 
Krause na 4:2.

Dobroměřice přezimují se 22 body 
na 5. místě.
n AFK LoKo Chomutov B – FK 

Postoloprty 4:1 (0:1)
Hosté drželi naději celý první po-

ločas. Po  změně stran ale totálně 
odpadli a  domácí dokonale otočili 
vývoj utkání, když tři branky vstře-
lil Vondráček. Postoloprty končí 
podzim na  11. místě, jen 5 bodů 
od posledních Strupčic.
n SK Strupčice – Sokol Domouši-

ce 2:5 (1:2)
Bývalý účastník KP, který sedí 

na posledním místě tabulky, nestačil 
na svého soupeře, kterému se v závě-
ru podzimu daří a sbírá i body ze hřišť 
soupeřů. Domoušice jsou nyní na 7. 
místě, dva body za Dobroměřicemi.
n SK Kryry – FK Klášterec n. O. 

3:2 (1:1)
Vyrovnané utkání sousedů ze 

spodních pater tabulky pro sebe 
rozhodli po přestávce o branku lepší 
Havrani, ale zůstávají předposled-
ní, bod před Strupčicemi a  3 body 
za Kláštercem.

Hráči Loun Marek Svoboda spolu s Martinem Dittrichem perfektně zaclonili výhled brankaři Bohemians 
Janu Kolingerovi, kterého od modré prostřelil Marek Švarc a srovnal na 2:2.

Slovan se s Klokany rozdělil o body
HC Slovan Louny - IHC Bohemians Praha 4:4 (1:0, 1:2, 2:2)

LOUNY (jt) - V  11. kole Pražského přeboru hostil Slovan vršovické 
Klokany.

Domácí do  zápasu vlétli rych-
lou brankou Vavrici ze 3. minuty. 
Na  další branku diváci čekali až 
do  22. minuty, ve  které Skácel vy-
rovnal z  rychle využité přesilovky. 
Hráči Bohemians se poté vždy ujali 
vedení, ale Slovan dokázal na  tyto 
branky reagovat. Hosté se ujali ve-
dení po  hrubce obrany Hlaváčkem 
ve  27. minutě. Ve  31. propálil vše, 

co mu stálo v  cestě od  modré Ma-
rek Švarc a  srovnal na  2:2 po  dvou 
třetinách. Rozhodnutí nepadlo, ani 
po 60 minutách hry.

Ve  42. poslal Klokany do  vedení 
Trpišovský, ale Veselák o tři minuty 
později stav opět srovnal. Naposle-
dy se hráči Bohemians ujali vedení 
ve  45. minutě zásluhou Kauckého. 
I  na  tuto branku dokázal Slovan 

odpovědět, když se v  50. brankově 
prosadil Švarc z  přihrávky Marka 
Svobody.

Slovan drží v  tabulce přeboru 
4. pozici a  v  dalším kole zajíždí 
na  led druhého celku do  Lomnice 
n.Popelkou.

Louny: Dorn – F. Červíček, Martin 
Svoboda, Krupka, T. Kučera, Bečka, 
Srb - Gebelt, Šedivý, Szakal - Zetka, 
Vavrica, Veselák - Marek Svoboda, 
Švarc, M. Dittrich - od 21. Prokeš.

Lukáš Prückner přidal proti Modlanům dvě branky a je nejlepším 
střelcem Chmelařů s 20 trefami.


