
Šarádky 
a kaňásky
Jako každý rok jsem se i  letos 

v červnu vypravila autobusem 
plným milovníků přírody z  Pří-
bramska na  dovolenou. Vyrá-
žíme ve  čtvrtek ráno a  v  neděli 
večer je nám líto, že to tak rychle 
uteklo. Je nás i nám kolem pade-
sátky. Každý má jiné vzdělání, 
jinou povahu, ale protože jsme 
všichni tolerantní, shodneme se.

Navštívili jsme takto již plno 
světa krás a  okusili rozličné 
slasti i  strasti. Spali jsme po-
různu v  noclehárnách, spor-
tovních halách a  podnikových 
ubytovnách, protože se málo-
kam vejdeme. Úroveň pobytu 
bývá různá, také polopenzi si 
na  různých místech republiky 
představují různě. Vždy však je 
k dispozici čistě povlečené lůžko, 
teplá voda a  ráno a  večer něco 
do žaludku.

Byli jsme takto například 
v Beskydech, Jeseníkách, Novo-
hradských horách, Českosaském 
Švýcarsku, loni na Broumovsku 
a  letos ve Žďárských vrších.

Zaujalo mne, jak je chudý ka-
menitý kraj Vysočiny na turisty 
strategicky vyzbrojen. Táhlými 
lesnatými kopci vedou příjemné 
upravené lesní cesty, okolo čisté 
rybníky, šťavnaté louky, a občer-
stvení číhá téměř na  každém 
kilometru.

Ve  městech a  obcích se pak 
na  každičkém domě, kde žila 
významnější osobnost, skví roz-
měrná naučná tabule, kdo se 
zde narodil, kdo měl toto mís-
to rád, kdo slavný sem chodil 
obědvat, kdo odtud maloval. 
A  všude galerie s  obrazy míst-
ních umělců, většinou pohotově 
na  prodej, přijímají i  platbu 
kartou. A na každé návsi tabule 
s  nabídkou dalších zajímavých 
cílů v  sousedství, například 
pozvánka do  pražírny kávy či 
japonské zahrady. A  těch na-
učných stezek! Všude se může-
te dozvědět zajímavosti o kraji, 
o  místních dřevinách, o  životě 
rašelinišť, o životě zdejších lidí, 
o  pilníkářství, o  sklářství. Víte, 
že sklářští dělníci měli u postele 
zásuvné šuple na děti? Asi nej-
víc mne jako slovního gurmána 
zaujal na  mapě název lokality 
Šarádky a kaňásky. Oč jde? Jsou 
to malé roztomilé mezičky mezi 
kamenitými políčky.

A  najednou mi přišlo líto, že 
Lounsko, Žatecko i  Podbořan-
sko má též mnoho k nabídnutí, 
ale na odiv to příliš nestavíme.

Květa Tošnerová
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z pověření European Handcycling Federation 
(EHF) technicky zajišťuje ASK ELNA Počerady

European Handbike Circuit

LOUNY  

Komenské
ho ná

městí

30.6.
2012

Discipliny EHC:
• časovka jednotlivců z Loun do Počedělic a zpět
• kriterium ulicemi města 
Doprovodné akce:
• nesoutěžní jízda na všem, co má kolečka
• Český pohár koloběžek
Program:
10:00 EHC - start časovky jednotlivců
13:30 Slavnostní zahájení European Handbike Circuit 2012
13:45 Nesoutěžní jízda na všem, co má kolečka
14:00 Český pohár koloběžek
15:00 EHC – kriterium ulicemi města, závody různých kategorií
20:00 Slavnostní vyhlášení výsledků závodů EHC Louny 2012

Bližší informace 
na www.askelna.wz.cz
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Generální partneři: 

Významnou podporu poskytli:
Konto BARIÉRY – Sport bez hranic, obce Černčice, Obora a Počedělice, Sbory dobrovolných 
hasičů regionu Lounsko, Městská policie Louny, Policie ČR, dobrovolníci z řad občanů města 
Louny a okolí, příznivci ASK Elna Počerady a Svaz tělesně postižených okresu Louny
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Sranda bez plotů s rekordní účastí… Letošní hry Mikroregionu Žatecka, Sranda bez plotů, mají za  sebou již 14. roč-
ník. Letošní hry hostila Bítozeves, tématem byl Zdravý život na  vesnici. V  tomto duchu se také nesly soutěžní disciplíny, se kterými se ně-
která družstva obtížněji vyrovnávala. Body se sbíraly v  koulení obruče, v  soutěži nařež – naštípej, kdy bylo třeba rozřezat kulatinu, špalky 
rozštípat a  složit hranici, dalšími disciplínami pak byla jízda zručnosti na  traktůrku, jízda zručnosti s  kolečkem, dojení a  pojídání horkých 
brambor. Vítězem klání se staly Liběšice před Žíželicemi a  Holedečí. „Letošních her se zúčastnilo patnáct obcí ze sedmnácti, které v  Mikro-
regionu Žatecko jsou,“ uvedla starostka Deštnice Martina Bartošová. Jubilejní 15. ročník Srandy bez plotů bude hostit obec Čeradice. (jt)

Zastupitelé schválili závěrečný účet města i příspěvek pro chrám
LOUNY (jt) – Na pondělním zastupitelstvu byl schválen jeden z nedůle-
žitějších dokumentů, kterým je spolu s Rozpočtem města také Závěreč-
ný účet města. Dokument byl přijat bez připomínek všemi pětadvaceti 
hlasy přítomných zastupitelů.

V  úvodní části vznesl zastupitel 
Zdeněk Helšus (ODS) dotaz na  ře-
ditele městské policie, jaká je situa-
ce s kontrolami trvalého označování 
psů a s jakým výsledkem. Ředitel po-
licie Radek Baláš uvedl, že kontroly 
jsou prováděny pouze namátkově 
a závady shledány nebyly. Následně 
si městská policie vyžádala z ubyto-
ven, kolik je zde nahlášených psů Ze 
21 psů nebyli označeni čtyři a s ma-
jiteli bylo zahájeno řízení. Město 
Louny má nyní v  evidenci 991 oči-
povaných psů, což je méně, než má 
v evidenci MP. Ta jich eviduje 1 047, 
ale v  seznamu jsou i  psi, kteří měli 
čip již dříve. Podle evidence psů, jíž 
má k  dispozici město, je stále ještě 
439 psů bez trvalého označení.

Dalším bodem bylo vystoupení 
Bořka Zasadila (UpSZ), který se-
známil přítomné se situací kolem 
realizace uměleckého díla Zdeňka 

Sýkory. Sdělení bylo velmi pozitivní. 
Na jednáních města s Lenkou Sýko-
rovou došlo ke vzájemné shodě, dílo 
bude realizováno dle návrhu archi-
tekta Josefa Pleskota před budovou 
Vrchlického divadla. Termín pro 
předložení návrhu realizace byl sta-
noven na  15. července. Po  rozhod-
nutí o instalaci Linhartovy Negativní 
hlavy jde o druhý objekt významného 
lounského rodáka a výtvarníka, který 
bude ve městě k vidění.

Stav rekonstrukce kulturního 
domu Zastávka hodnotila vedou-
cí odboru správy majetku Blanka 
Sunkovská. „Dobrou zprávou je, že 
z ROP severozápad přišlo schválení 
žádosti o  dotaci ve  výši 85% uzna-
telných nákladů jak na Zastávku, tak 
na  Zelené náměstí a  smlouvy byly 
panem starostou minulý pátek pode-
psány. Harmonogram rekonstrukce 
má mírné zpoždění kvůli vícepracem. 

První etapa tak bude dokončena 
do  31. července. V  současné době 
se pracuje na zařízení interiéru a ten 
bude instalován do  konce srpna,“ 
uvedla. Přítomné také seznámila se 
stavem investiční akce plynofikace 
objektů města v  jižní části Loun 
a konstatovala, že vše probíhá podle 
plánu a  je z 80% splněno.

Lounští zastupitelé se brání snížení 
svého počtu. Rada navrhla zastupi-
telům, aby v  nadcházejícím voleb-
ním období zastupovalo občany 29 
zastupitelů. Jediným, kdo byl proti, 
byl Jan Červa (UpSZ). Louny tak 
budou mít na  rozdíl od  Žatce o  8 
zastupitelů více než Žatec, ačkoli 
mají zhruba o  tisíc obyvatel méně. 
Na  jednoho zastupitele tak vychází 
630 obyvatel.

Diskuze se trochu rozhýbala při 
návrhu rady města na  odkoupení 
pozemku v centru města, parcela č. 
192 k.ú. Jde o díru v zemi po bývalé 
pizzerii, která již dlouhé roky hyzdí 
město. Rada navrhovala odkoupení 
za  700 tisíc Kč, přičemž další 400 

tisíc bude stát archeologický prů-
zkum a  zasypání. Stanislav Rybák 
(KSČM) a  Michael Straka (ČSSD) 
navrhovali maximální částku půl 
milionu a  Bohumír Roedl (UpSZ) 
pak návrat k  původnímu návrhu, 
to je směnu bytů za  pozemek. Tyto 
návrhy nebyly přijaty a  zastupite-
lé rozhodli o  odkoupení pozemku 
za 700 000 Kč 17 hlasy, když se dva 
zdrželi a šest bylo proti.

Posledním podstatným bodem 
jednání bylo poskytnutí příspěvku 
na  opravu kamenného ochozu věže 
kostela sv. Mikuláše v  Lounech 
ve  výši 500  000 Kč. Zdeněk Helšus 
přišel s protinávrhem, aby příspěvek 
byl jen do  výše 50% z  vysoutěžené 
částky na  opravu, maximálně však 
půl milionu. Pro tento protinávrh 
hlasovalo pouze šest poslanců, čtyři 
se zdrželi a 11 bylo proti. Pro původ-
ní návrh pak hlasovalo 17 zastupitelů 
a jen pět bylo proti, čímž návrh pro-
šel. Po hlasování se přihlásil o slovo 
Michal Pehr (KDU-ČSL) a zastupi-
telům poděkoval.
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Ultralehká letadla se slétla do Žatce… V  sobo-
tu od  rána nad letištěm Macerka u  Žatce kroužila ultralehká leta-
dla, která se vypravila na  každoroční slet. Ten organizoval Letecký 
klub LAA Žatec a  byl to v  pořadí již 24. ročník sletu ultralehkých 
letadel a  zároveň i  dětský den. Hlavním tahákem sletu byl vyhlíd-
kový let nad Žatcem legendární Andulou, letounem An-2, ale i  dal-
šími letadly. Na  ploše se představil také ultralehký vrtulník, kte-
rý se těšil mimořádné pozornosti návštěvníků a  milovníků létání.
Návštěvníci se mohli projet v  bojovém vozidle pěchoty, po-
dívat se na  zásah dobrovolných hasičů nebo městské policie. 
Schopnosti psů záchranářů předvedli žatečtí kynologové. (jt)

Hasiči v Dobroměřicích slavili 120 let SDH… 
V  sobotu 14. června se po  ránu, přesně podle plánu vydal od  hřiště 
v  Dobroměřicích průvod v  rámci oslav 120 let trvání sboru dobro-
volných hasičů v  obci. V  čele byl nesen kromě státní vlajky a  vlajky 
obecní také nový prapor dobroměřických hasičů. Průvod se cestou 
zastavil u  pomníku obětem válek, kde starostka obce spolu s  velite-
lem hasičů položili věnec a  uctili tak památku padlých, poté průvod 
pokračoval obcí až na  hřiště modelářů. Zde lounský děkan Verner 
Horák požehnal přítomným a  nový prapor hasičů posvětil. Následo-
val kulturní program a nechyběly ani ukázky zásahu v podání dobro-
měřických hasičů a hasičské techniky včetně historické stříkačky. (jt)

n V  SOUČASNÉ době se po-
dařilo díky ochotě místního 
soukromého zemědělce pana 
Kotta obnovit cestu vedoucí 
z  unikátní památky, kterou je 
židovský hřbitov u Hřivčic, skrz 
lesík a polní pěšinou do nedale-
kého Vrbna.
n  NA  TRASE Žatec - Ne-
čemice a  zpět přidal Krajský 
úřad v  Ústí nad Labem, odbor 
dopravy, jeden dopoledni spoj. 
Kvalita života v dotčených ma-
lých obcích tak výrazně vzrostla.
n NA  NÁMĚSTÍ v  Podbořa-
nech se podařilo vyznačit více 
parkovacích míst pro lidi se 
zdravotními problémy. „Dří-
ve tam bylo jen jedno místo, 
což bylo nedostatečné. Pokud 
má někdo zdravotní problémy, 
potřebuje zastavit co nejblíže 
místu, kam jde. Jsem rád, že 
se podařilo vyznačit více míst,“ 
informoval o zvýšení počtu par-
kovacích stání pro postižené 
podbořanský zastupitel a radní 
Vladimír Záhorský.
n  V  LETNÍM kině v  Žatci 
začala o  prvním červnovém 
víkendu nová sezona. Kino na-
bídlo v  pátek 6. a  v  sobotu 7. 
června americké filmy, v neděli 
pak pokračování „veksláckého“ 
českého snímku Bony a  klid. 
V pátek přišlo 86, v sobotu 103 
a  v  neděli 31 diváků. Na  ty če-
kala řada novinek včetně opra-
vené promítací zdi nebo části 
laviček. Město do úprav letního 
kina dalo v poslední době jeden 
milion korun. Nová je od loňska 
například i střecha nad pódiem 
a promítací zdí.
n NA ZÁVĚR fotbalové sezony 
chystají v Žatci turnaj o Americ-
ký pohár PM sportu. Zájemci 
jsou vítáni, mohou se stále hlá-
sit. Termín turnaje: neděle 22. 6. 
Místo konání: stadion FK Slavoj 
Žatec. Začátek turnaje v  9:30, 
losování v 9 hodin. Účastnický 
poplatek za  tým činí 1  300 Kč. 
Občerstvení zajištěno přímo 
na  hřišti. Tým tvoří 10 hráčů, 
startují volně složené kolektivy, 
hráčům musí být více než 16 
let. Hraje se na  přírodní trávě, 
zákaz používání kopaček s kolí-
ky. Hrací systém bude upraven 
na  základě počtu přihlášených 
týmů. Hraje se v  sestavě 1 + 6 
hráčů na polovinu hrací plochy. 
Hodnotí se týmy dle umístnění, 
včetně nejlepších jednotlivců 
(hráč, brankář, střelec).
n I V letošním druhém ročníku 
výtvarné soutěže vyhlašované 
správou CHKO České středoho-
ří na  téma „Kdo bydlí v  sadě“ 
se dětem z  kroužků Jany Klö-
pschové DDM Postoloprty po-
dařilo získat cenu. Letos to byla 
cena veřejnosti ve formě zájezdu 
pro 26 dětí do Chomutovského 
zooparku. Výlet si děti společ-
ně se svou vedoucí zaslouženě 
užily a  už se těší na  příští roč-
ník soutěže.
n V  NEPOMYŠLI se opraví 
parketová podlaha v kulturním 
domě. Rekonstrukci podlahy 
provede firma Podlahářství Vác-
lav Kaufner z  Mladé Boleslavi 
za  cenu 385 tisíc korun včetně 
DPH. Tato stavební firma ja-
kožto výherce výběrového řízení 
byla schválena zastupitelstvem. 
Rekonstrukce podlahy v kultur-
ním domě má proběhnout bě-
hem června a července.
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Na Dobrodění zahraje PayaNoia
LOUNY - Kulturně-charitativní akce Dobrodění 2014 je za  dveřmi 
a  i  letos se můžeme těšit na  pestrý program nejen v  dětském odpo-
ledni plném her a  představení, ale také večerní program plný hudby 
pro dospělé. O hlavní program večera se postará PayaNoia, kapela ro-
dačky z Loun Pavly Táboříkové, která se věnuje zpěvu, hraje na piano 
a  hlavně na  bicí, a  také skládá texty i  písničky. Zajímalo nás, co Pája 
prozradí o svém návratu do rodných končin…
n Jak se těšíš na  váš koncert 

v Tvém rodném městě?
Těším se velmi. Dobrodění pořáda-

jí moji letití přátelé (kapela Paralet), 
kteří mi v  hudbě a  nejen zde velmi 
pomohli a  byli mi oporou, a  pro-
střednictvím tohoto charitativního 
počinu vlastně pomáhají i  jiným 
lidem, dětem.

Dříve jsem byla na  domácí půdě 
velmi nervózní. Znáte takový ten 
přežitek, nedůvěru ve  vlastní lidi? 
Něco jako: „no jo, to je ten náš kluk, 
copa ten by svedl“. Dnes už to tak 
necítím. Vnímám, že lounští nejdou 
hledat chyby, ale upřímně mě pod-
pořit a  užít si muziku. Myslím, že 
jsou v  Lounech neobyčejně hodní, 
rovní lidé a  toho je třeba si vážit.
n Bubenic je jako šafránu… Co 

Tě vedlo k  tomu, že si zatoužila 
stát se bubenicí?

Já jsem odmala hrála, spíše ale 
na  klavír, po  bubnech jsem nikdy 
netoužila. S  příchodem na  střední 
školu se mi v hlavě zrodil nápad za-
ložit dívčí kapelu. Jelikož nám chyběl 
poslední člen, a  sice bubeník, roz-
hodla jsem se tohoto postu zhostit 
sama, aby kapela mohla začít. Ano, 
zamilovala jsem se do  toho.
n Co bys nám řekla o své kapele 

PayaNoia?
PayaNoia je moje dítě, ve  kterém 

se odrážím celá já taková, jaká jsem, 
a všechno, co jsem se doposud nau-
čila, co se učím, co jsem zažila, i to, 
co je ještě přede mnou.

Ptala se Adéla Janečková
(kráceno)

Žofinko, neumírej, musíš tu zůstat pro naše děti…
KOŠTICE - Brzy uplyne sto let od  vypuknutí první světové války. 
K  uctění tohoto výročí zaměřily Koštice první den slavné Antonínské 
pouti. Odpoledne historické auto přivezlo Ferdinanda a  Žofii, a  když 
neuspěl první atentátník s bombou, nastoupil další s revolverem. Tomu 
se nešťastná mise vydařila. Živý obraz nastudovaný koštickými ochot-
níky za  pomoci sběratele veteránů pana Kindla musel být pro velký 
úspěch zopakován. Výstava v  kostele o  1. světové válce na  Košticku 
zaujala natolik, že u  sv. Antonína nebylo k  hnutí. Švejkova anabáze 
ve  skvělém podání p.  Šimůnka a  jeho dcery Anny jako paní Müllero-
vé smutné výročí odlehčila. Švejk s  pokřikem „Na  Bělehrad!“ odvedl 
přítomné k pomníku místním padlým, kteří byli vzpomenuti i  s  jejich 
osudy. Počátek války osvětlil Jaromír Tlustý a starosta obce poté s ně-
meckými přáteli z  Leubsdorfu položil k  pomníku květiny za  zvuků 
hymny. Stejně uctěni byli padlí ve  Vojnicích. Němečtí hosté se projeli 
výletním vláčkem, co jezdil po všech obcích Košticka.

Na  hřišti bavil Vladimír Hron, 
dokonce si zatančil s  místními ma-
žoretkami. Příjemné počasí naláka-
lo nebývalé množství návštěvníků. 
K roztomilému vystoupení koštické 
školky „Babetta“ se přidala i cizí hol-
čička. Střelba kuší ku ptáku skončila 
v pozdním odpoledni. Místní ochot-
níci reprízovali povedenou taškaři-
ci Dokonalá svatba, den zakončila 
taneční zábava pod širým nebem.

V neděli se v minimuzeu na výsta-
vě Doma ve  mlýně hosté seznámili 
s rodinnými snímky, viděli oblečení, 

výbavu, svaté obrázky a  další po-
zůstalost po obyvatelích koštického 
mlýna. Na  to navázalo odpoledne 
k  oslavě 440. výročí první písemné 
zmínky o  koštickém mlýně. Zatím-
co majitel mlýna provázel přítomné 
po  mlýně a  ukazoval sbírku veterá-
nů svého bratra, děti pekly na mlýn-
ském dvoře na  kameni chlebové 
placky a ověřovaly si znalosti v mly-
nářském kvízu. Přímo ve  mlýnici 
byla promítána historie Ortova mlý-
na. Nespočet fotografií a  dobových 
dokumentů hostům přiblížilo často 

tragické osudy místních mlynářů. 
Zájemců o historii mlýna byla tolik, 
že se do mlýnice ani nevešli. Násle-
dovalo dětské představení na  hřišti 
a  v  kostele mše svatá na  počest sv. 
Antonína.

Celou pouť dobrovolnicky orga-
nizoval spolek Vožekovo ve  spolu-
práci s  obcí Koštice, místní školou 
a  školkou. Poděkování za  ochotu 
a spolupráci patří majitelům mlýna.

Irena Hellerová

Zlouňáček na Rané… Druhým letošním festivalem na Loun-
sku byl Zlouňáček. Ten měl navázat na  ZlounFestival na  lounském 
cyklistickém stadionu, ale nakonec se usadil pod kopcem Raná 
na  parkovišti paraglidistů. Program zahajovali skvělí The Tap Tap 
orchestra, kteří se zrovna vrátili z  úspěšného koncertování v  Izrae-
li. Škoda jen, že právě na  jejich vystoupení byla jen hrstka diváků. 
Jejich počet se ale s  postupem času rozrůstal, jak postupně dochá-
zeli od  svých vozů roztroušeně zaparkovaných v  obci. V  zábavném 
programu pro děti a  jejich rodiče se dále představili například Pís-
komil se vrací, Divadlo – pohádky, nebo Bára Zemanová a  Band. 
V  doprovodném programu si děti mohly vyzkoušet výrobu korál-
ků a  šperků, projet se na  ponících nebo si něco vyrobit v  keramic-
ké dílně z  mexické hlíny. Celý program pak ukončil ohňostroj. (jt)

Atentát na následníka trůnu v podání koštických ochotníků.
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n Úherce
Obec velmi starobylá, což dokládají i  archeologické nálezy. V  době 

stěhování národů zde byla pohřbena žena se stříbrnými pozlacený-
mi šperky a skleněnými korály. První písemná zmínka pochází z roku 
1088, kdy král Vratislav daroval Úherce kostelu na Vyšehradě. Od roku 
1577 do roku 1715 podle historika Františka Štědrého v obci figurovala 
vesměs česká jména. Za první republiky měly Úherce kromě běžných 
řemeslníků i švadlenu Alžbětu Rubešovou, trafikanta Herouna, zahrad-
níka Čermáka nebo sadaře Malce. Školu - jednotřídku řídil Antonín 
Buřt, později Josef Svoboda. Pamětnice Františka Suková vyjmenovala 
i  tehdejší spolky: Domovina, Republikánská strana, Zemědělská jed-
nota, Řepařská jednota a  Sbor dobrovolných hasičů, který stále trvá. 
Zajímavostí je novodobá tradice – koncem dubna obyvatelé vyzdobí 
obec velkými figurami čarodějnic. Kromě toho, že jsou Úherce jednou 
z nejstarších vsí okresu, jsou jednou z nejmenších samostatných obcí. 
S místními obyvateli pak mám jen ty nejlepší zkušenosti.

* Čtvrtek, 5. června. Teplé slunné 
dopoledne. Vystupuji na  autobuso-
vé zastávce Úherce rozcestí, spolu 

se starší paní. Teprve po  několika 
minutách se dělá mezi auty jakási 
mezera a  kvapně přecházíme frek-
ventovanou rychlostní komunikaci. 
Je to tu poměrně nebezpečné.

Zatímco paní s  objemnými ná-
kupními taškami míří k  Panenské-
mu Týnci, já se vydávám směrem 
na Úherce po úhledné okresce vrou-
bené starými patníky a pokroucený-
mi ovocnými stromy. Krásný kraj. 
Kolkolem samá pole, obilí již metá, 
tu a tam lesnatý remízek. Nabízí se 
odsud zajímavý pohled na nedaleký 
kostel svatého Blažeje.

Po  necelém kilometru míjím bí-
lou kapličku a  otevírá se mi údo-
lí, jemuž dominují vznikající haly 
společnosti Biopreparáty, která se 
zabývá výzkumem a využitím „chyt-
ré houby“ - mykoparazita Phytium 
oligandrum na likvidaci houbových 

chorob a  plísní. Vedle haly se pro-
stírají pastviny s  hospodářskými 
zvířaty. Spolumajitel firmy Martin 
Suchánek mi v  roce 2007, kdy zde 
ještě stály ruiny zchátralých chlévů, 
sdělil, že to tu do  deseti let nepo-
znám. Mluvil pravdu.

Blížím se prvním úhereckým dom-
kům, už jsem u  jabloně, na  které 
Úherečtí před filipojakubskou nocí 
umisťují první čarodějnici. Celkem 
jich tu bývá vystaveno kolem dvaceti, 
přes rok jsou zaparkovány u Snopů 
ve stodole.

Od Charvátů, kde jsem před dva-
ceti lety krásně pohovořila s tehdej-
ším starostou, patriotem Václavem 
Charvátem, dej mu Bůh nebe, vy-

chází jeho manželka Miluše. Míří 
na  zahrádku vyvázat rajčata, vyplít 
trávu a posbírat jahody pro vnučku. 
Zelenina je statná, zdravá, to pro-
to, že byl do půdy zapraven uleželý 
králičí hnůj. „Králíky už nechovám, 
jsem po operaci kolene,“ konstatuje 
paní Charvátová. Jen co se vráti-
la z nemocnice a  trochu pookřála, 
hned si dala na zahrádku židli, aby 
mohla své záhonky aspoň okopá-
vat. Paní Charvátová pochází z Kryr 
a v Úhercích, kam se přivdala, bydlí 
od  roku 1945.

„K obědu mám škubánky. Vy neví-
te, jak se dělají? To uvaříte brambory 
v  menším množství vody, nasypete 
tam mouku, provaříte a  šťoucha-
dlem nebo vařečkou pěkně do hladka 
vymícháte. Škubánky se polijí más-
lem nebo sádlem a posypou cukrem 

a  mákem, někdo je rád i  na  slano. 
A když zbudou, druhý den se z nich 
udělají placičky a  ty se opečou,“ 
oprašuje paní Charvátová recept 
na  oblíbený pokrm našich předků. 
Její tatínek si škubánky poléval ješ-
tě mlékem, tak jsou prý chutnější.

Obec je příjemná, s  dopravou to 
tak pěkné není. Z  Loun sem přímý 
autobus nejezdí, jen ze Slaného, 
ráno dělničák, pak školák a  spoje 
odpolední. „Nedávno si k nám udě-
laly výlet děti ze Slánska, z mateřské 
školy. Přijely se podívat na pastviny, 
na ovečky a kozy,“ vybavuje si paní. 
Zajímám se, zda uzraje víno, které 
má na zahrádce. „Loni nám hrozny 
spálil mráz a  úroda přišla vniveč, 
snad letos bude více štěstí.“

Vydávám se do  vsi, před ředitel-
stvím firmy Biopreparáty právě tvoří 
zámkovou dlažbu Tomáš Ďubašík. 
„Jsem tesař, ale spíš takový Ferda 
Mravenec, práce všeho druhu. Při-
stěhoval jsem se z  Prahy a  líbí se 
mi tu, je to taková klidná vesnice. 
Já a  oběd? Dneska jsem na  bage-
tě,“ zubí se mladík a  pilně přitom 
pokládá dlažbu.

Spolu s  ním je tu David Palán, 
asistent ředitele. „Postupně tu vyros-
tou dvě haly o  velikosti 8  000  m2,“ 
přibližuje stavbu. Úherce se mu 
jeví jako malebná vesnička, ve  kte-
ré bydlet prozatím nehodlá, neboť 
si koupil a  nyní dává dohromady 
dům na  Chomutovsku. Přicházejí 
další zaměstnanci firmy, nechci být 
brzdou provozu a  jdu dál.

Procházím obcí. Úherce nápadně 
zkrásněly. Obhlížím vzorně oprave-
ný obecní úřad, udržovaná travnatá 
prostranství, na  návsi vzniklo per-
fektní dětské hřiště. Pěkná je požární 
nádrž v  centru obce, kterou každý 
rok místní hasiči čistí, se studánkou 
pod zajímavou kamennou stříškou. 
Vedle stojí další kaplička, nad ní po-
mník obětem války, s českými jmény. 
Jdu na  hřbitov, vzpomínám na  sta-
rostu Václava Charváta, jehož tvář 
se na mne z náhrobku dívá.

Na  zpáteční cestě konstatuji, že 
panu Ďubašíkovi jde dílo od  ruky. 
Navíc k němu přibyli hned dva páno-
vé. Jozef Burian ze Slabců na Křivo-
klátsku je dodavatelem hromosvodů. 
„Na zabezpečení tohoto obrovského 
objektu postačí pouhé dva aktivní 

hromosvody. Buď je hromosvod pa-
sivní, který čeká, až do něho uhodí, 
anebo aktivní, který vysílá paprsek 
a  blesky aktivně přitahuje a  jímá, 
čímž ochrání vše okolo,“ odborně 
vysvětluje pan hromosvůdce.

Další muž, mohutný sympaťák, má 
silnou pracovní zástěru a  respirátor. 
Právě řeže dlaždice. Mám tu čest se 
stavitelem Miroslavem Kryštůfkem 
z  Chlumčan, který se specializuje 
na  realizaci velkých objektů. „Zají-
mavostí této stavby je, že se všechen 
upotřebitelný materiál z  původních 
objektů na  novou stavbu využil, 
například kvádry pískovce, který 
se zde těžil,“ přibližuje pan Kryš-
tůfek. „A jinak jsou Úherce ves po-

někud zapadlá. Nemají hospodu ani 
krám. Na oběd jezdím do hospůdky 

do sousední Tejnice. Dneska jsem si 
pochutnal na  ledvinkách s  rýží,“ dí 
pan stavitel. Firma Biopreparáty tu 
má své ředitelství, které přesídlilo 
z Prahy, ale také polnosti a pastviny. 
„To aby mohla preparáty zkoušet, 
nakolik se osvědčují v  zemědělské 
praxi,“ vysvětluje pan Kryštůfek.

Vydávám se dozadu podél hal 
a  potoka, míjím pastviny se zvířa-
ty, až přicházím k bývalému mlýnu. 
Stojí tu několik domů a štěkají psi. 
Ve stínu pod jabloní sedí před svou 
zeleninovou zahrádkou pán s berle-
mi, bývalý soustružník ČKD Slaný. 
Focen ani jmenován být nechce, je 
však rodák a  má znamenitý pře-
hled o  historii i  současnosti obce. 
V  tomto cípu obce trvale žijí tři ro-
diny. Pán se většinou zdržuje doma, 
jen občas vyráží do Týnce na nákup 
a za spolužáky.

Okolo jeho domu vede neudržo-
vaná cyklostezka, po které se častěji 
než na kole jezdí na koních.

* Sobota 7. června, od rána dusný 
žár. Jsem tu autem, celá zvědavá, 
zda v  obci tentokrát potkám oby-
vatel více. Sláva! Nádrž na  návsi 
je čerstvě vypuštěna a  příkladně 
vydrhnuta, na  hrázi stojí hasičské 
auto, u stavidla pak skupinka mužů 
vyjímá zrezivělé šoupě. Akci řídí 
velitel úhereckých hasičů Jiří Kruk. 
Čas, kdy byli místní hasiči v  útlu-
mu, je minulostí. Pan Kruk spolu 
se zesnulým starostou Alešem Čer-

ným hasiče vzkřísil a  dobrovolný 
sbor nyní určuje pulz života celé 
vesnice. Členové svépomocí opravili 
zbrojnici, kde se pravidelně scházejí, 
pořádají čarodějnice, účastní se ha-
sičských cvičení, soutěží a  dalších 
akcí, obětavě pomáhají, kde je třeba, 
například loni v  červnu při povod-
ních v Křešicích, ale taky v sousední 
obci, když se konají open festivaly 
a tuningy. Jindy skácejí nebezpečný 
strom. „Také jsme pomohli hledat 
termovizí ztraceného 86letého se-
niora,“ rekapituluje činnost velitel 
a  seznamuje mne s  mechanizací 
na  tak malou obec překvapivě kva-
litní. Úherečtí mimo jiné mají i nový 
vůz CAS 8 - L1Z Mercedes Benz 
s tisícilitrovou nádrží. Vozidlo získali 
jako sponzorský dar, na který z polo-

viny přispěla obec. Všichni společně 
jsou hrdi na  historickou stříkačku 
firmy Stratílek z  roku 1924, kterou 
se po  padesáti letech podařilo opět 
nastartovat.

U  stavidla čistí odtok zástupce 
velitele hasičů Luboš Brynda, spo-
lu s  dalším hasičem Vasilem Kuče-
rou. Požární nádrž má kapacitu 380 
kubíků vody, je důležitá pro tento 
suchý kraj.

Nejstarším z přítomných mužů je 
strojník Vojtěch Snop, manžel bý-
valé starostky Věry Snopové, znalec 
místních poměrů. Spolu s  dalším 
strojníkem a  řidičem Stanislavem 
Zelingerem rozřezávají zrezivělé 
šoupě. Při práci jim asistuje malý 
Filip Zelinger.

 „Jednotka má jedenáct členů, do-
hromady je u hasičů 20 lidí a pět až 
osm dobrovolníků. Jsou mezi námi 
i ženy - policistka Zuzana Kubištíko-
vá, zdravotní sestřička Alena Zelin-
gerová, pokladní Dagmar Bryndová 
nebo lékařka Michaela Kruková. 
Členem sboru je i pan starosta Karel 
Šípek,“ líčí velitel.

Na  dně nádrže se procházejí děti 
Kuba, Ester a  Johanka a  v  kbelíku 
prohlížejí ulovené ryby – lína a  ka-
rásky. Ze všech místních akcí se jim 
nejvíce líbí čarodějnice.

Stanislav Zelinger mi jde ukázat 
vzorně poklizenou zbrojnici, na  je-
jíž přístavbu mají hasiči přislíbeno 
od Ústeckého kraje 190 000 korun. 
Opodál dva mladíci, Luboš Brynda 
a  Šimon Štorek provádějí údržbu 
dalšího hasičského vozu.

Nyní jdeme ke  Krukům, kde nás 
vítá paní Michaela a kde je mi před-
stavena právě zprovozněná historic-
ká stříkačka Stratílek. Je to paráda!

A  pokud si myslíte, že je snad 
vyčištěním nádrže dnešní činnost 
úhereckých hasičů u  konce, jste 
na  omylu. Odpoledne jedou na  ha-
sičcké slavnosti do Litoměřic.

Doma na internetu zjišťuji, že úhe-
rečtí hasiči mají i perfektní webové 
stránky, v jejichž záhlaví se skví tra-
diční motto: Sboru zdar, ohni zmar!

Příště Úlovice
Píše a  fotí Květa Tošnerová
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Hasič strojník Vojtěch Snop.

Kuba, Ester a Johanka.

Miluše Charvátová jde na zahradu.Tomáš Ďubašík, práce všeho druhu.

Asistent ředitele David Palán. Stavitel Miroslav Kryštůfek.

Filip Zelinger, Jiří Kruk, Vojtěch Snop a Stanislav Zelinger při sobotním čištění.

Úhereckým hasičům se podařilo po padesáti letech zprovoznit tento 
historický skvost — stříkačku firmy Stratílek z roku 1924.

po dvaceti letech obce našeho okresu
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 černá kronika

n Uvízly ve výtahu
LOUNY - Ve  čtvrtek 12. června 
odpoledne byla hlídka strážní-
ků přivolána do  ulice Javorové, 
kde byly ve  výtahu uvězněny dvě 
ženy. Výtah se porouchal a zasekl 
během jízdy a  ženy pak nemohly 
ven. Po ústním ověření jejich zdra-
votního stavu přivolali strážníci 
technika, který ženy po  zhruba 
45 minutách nedobrovolného po-
bytu ve  výtahové kabině dokázal 
vyprostit.
n Začal hořet stroj
POČEDĚLICE - Zemědělský 
stroj, balíkovač slámy, začal hořet 
na  návsi v  obci. K  požáru vyjely 
v  pondělí 9. června večer hasič-
ské jednotky z  Loun a  Černčic. 
Naštěstí nevznikla velká škoda, 
lidem z  obce se podařilo stroj 
uhasit ještě před příjezdem ha-
sičů. Hasiči místo zkontrolovali 
a přivolali vyšetřovatele ke zjištění 
příčin požáru.
n Černé skládky
ŽATEC - Řadu případů nově 
zjištěných černých skládek řešili 

v  červnu strážníci Městské poli-
cie Žatec. V  Příkré ulici dokonce 
rychle zjistili původce skládky, 
jenž se omluvil a  skládku hned 
odklidil. Další nepovolené skládky 
byly nalezeny například v  ulicích 
Ostrov, Svatováclavská, Dlouhá, 
či Plzeňská a  Pražská. Tyto pří-
pady se ještě řeší.
n Kouř ze stráně
ŽATEC - Ze stráně v Tyršově ulici 
vycházel v úterý 10. června večer 
ve  velkém vedru kouř a  lidé při-
volali hasiče, protože se obávali, 
aby v  tropickém horku nevznikl 
požár. Hasiči vyjeli na místo ko-
lem 19:30 hodin. Tam ale zjistili, 
že vše je v  pořádku a  že o  požár 
nejde. Kouř vycházel z kontrolo-
vaného ohniště v  zahrádce pod 
strání, kde skupinka lidí odpo-
čívala a  opékala jídlo. Hasiči 
nemuseli zasahovat, pouze lidi 
na  zahrádce upozornili, aby byli 
velmi opatrní.

R. Baláš, MP Louny
M. Hrdlička, HZS Žatec

Z. Kubiska, MP Žatec

Dětské dny… V sobotu 7. června se dobrovolní hasiči z Libočan 
opět vydali za dětmi a to hned do dvou obcí u Žatce. Ve 14 hodin za-
vítali do obce Holedeč, kde se konal dětský den. Přivezli dětem ukázat 
tři vozidla ze svého vozového parku: přestavěnou CAS 25 Š 706 RTHP, 
historické vozidlo IFA a velitelský vůz LADA NIVA. Malí i velcí návštěv-
níci si mohli prohlédnou vybavení vozidel a  u  velitelského vozu byla 
vystavena výstroj a výzbroj, kterou hasiči používají. V parném letním dni 
přišla dětem vhod pěna vytvořená na místním fotbalovém hřišti. S vel-
kým úspěchem se setkalo ochlazení dětí vodou. Zhruba po hodině a půl 
se hasiči z dětmi museli rozloučit a vydali se za dětmi do nedalekých 
Čeradic, kde na ně děti už netrpělivě čekaly. Dva členové SDH Liboča-
ny s vozem CAS 32 T 138 dětem rozprostřeli plachtu, kterou zkrápěli 
pěnidlem a vodou, čímž vyrobili osvěžující skluzavku. Po příjezdu zby-
lé techniky byl pro děti připraven obdobný program jako v Holedeči. 

Lukáš Hofmann, preventista SDH Libočany

VD = Vrchlického divadlo = Vaše divadlo
Vrchlického divadlo a ochotníci

Je to neuvěřitelné, ale divadelní se-
zona 2013/2014 se řítí ke svému 

konci. Již druhým rokem se setká-
váme i  na  stránkách Svobodného 
hlasu a  já se snažím Vás i  touto 
cestou pravidelně informovat o dění 
ve Vašem divadle. Příští článek bude 
v  této sezoně posledním, čeká nás 
bilance, ale dnes mi dovolte vzdát 
hold vztahu Vrchlického divadla, 
lounského diváka a  ochotnických 
herců. Snažím se vyhnout termínu 
„amatéři“, protože povětšinou se 
jedná o  výkony, pro které by slovo 
„amatérský“ bylo výrazem dehone-
stujícím.

O  kladném vztahu svědčí čísla – 
v  letošní sezoně jsme včetně před-
stavení na  Lounském divadlení na-
bídli divákům i  školní mládeži 19 
představení ochotnických spolků 
a jedno nás ještě čeká právě v tomto 
týdnu – Dokonalá svatba v podání 
Divadla Koštice. I příští sezonu bu-
deme činoherně zahajovat 16. září 
představením ochotnického divadla, 
tentokráte se s Postoloprtskými po-
dělíme o Orgasmus bez předsudků. 
Ochotničtí herci si libují, že v Lou-
nech je poučený a  nadšený divák, 
lounští mají možnost vidět kvalitní 
divadlo za málo peněz, abonenti do-
konce jen za 50% vstupného.

Věřím, že budeme mít příležitost 
se rozloučit osobně na  některém 
z našich posledních pořadů. Ve stře-
du 18. června přijde mládež školou 
povinná na  druhý díl cyklu Hudba 
v mém životě, ve čtvrtek 19. června 
nás Koštičtí přesvědčí, že svatba 
může být dokonalá, v  pondělí 23. 

června oslavíme 40. narozeniny se 
ZŠ Přemyslovců, v  úterý 24. červ-
na nám gymnazisté ukáží radosti 
a strasti studentského života, v GA-
MLu se ten den rozloučíme s výsta-
vou Miroslava Kukly a ve středu 25. 
června nás čeká poslední nostalgický 
večer sezony 2013/2014 – hrát nám 
bude Nostalgie Jazz Quartet. Těší-
me se na Vás. Milena Nečesaná
n Připravili jsme pro Vás:

Středa 18. 6. 8:30 a 10:15 HUD-
BA V  MÉM ŽIVOTĚ II. Základ-
ní umělecká škola Louny vás zve 
na  cestu populární českou hudbou 
20. století.

Čtvrtek 19. 6. 19:00 Robin Haw-
don: DOKONALÁ SVATBA (Diva-
dlo Koštice). Co dělat, když se že-
nich probudí po  opravdu povedené 
rozlučce  ve  svůj svatební den vedle 
úplně cizí ženy? Pravda postupně 
vychází najevo, ale jak to bude s tou 
dokonalou svatbou?

Pondělí 23. 6. 17:00 ZŠ PŘE-
MYSLOVCŮ - SLAVÍME 40 LET

Úterý 24. 6. 17:00 AKADEMIE 
GVH 2014. Co škola dává a  bere 
v  podání žáků Gymnázia Václava 
Hlavatého.

Úterý 24. 6. 18:00 GAML DER-
NISÁŽ VÝSTAVY MIROSLAV 
KUKLA SINUS 2 π. Komentovaná 
prohlídka za účasti autora Mirosla-
va Kukly.

Středa 25. 6. 19.00 kavárna 
NOSTALGIE JAZZ QUARTET. 
Koncert kapely ve  složení Miloslav 
Wainer, Štěpán Chlouba, Jiří Nerad 
a Pavel Dvořák.
n VÝSTAVY:

VÝSTAVA V GAMLu: MIROSLAV 
KUKLA SINUS 2π

VÝSTAVA V KAVÁRNĚ: RAINER 
PESCHL

VÝSTAVA VE FOYER: VÝSTAVA 
PRACÍ ŽÁKŮ ZŠ PŘEMYSLOVCŮ 
LOUNY
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Nazdar, bráškové…
Výtvarník a filosof Kamil Linhart očima Vladimíra Drápala

S  Kamilem Linhartem mě seznámil Ivan Jirous, zvaný Magor. 
Když přijel v  roce 1996 do  jednu z  častých návštěv Loun, za-
toužil setkat se po  letech s  oponentem jeho diplomové práce. 

I  zprostředkoval jsem setkání, spojené s  přátelským klábosením 
o  tom, co za  tu dobu, kdy se neviděli, tak nějak „vodnes čas“.

Vlastně jsme měli k Linhartovým 
přijít na  oběd, čili baj voko tak 
na  dvanáctou. Ovšem měli jsme 
za sebou ranní, leč vydatné, poseze-
ní u mého přítele v Okresním archi-
vu, kde se na nás nešetřilo. Kolem 
třetí odpoledne, zpití pod obraz, 
jsme konečně dorazili do noblesní 
vilové čtvrti, kde docent Linhart 
se svojí manželkou, dámou, která 
z němčiny překládala pro samizdat 
např. C. C. Junga, bydlel.

Zazvonili jsme, Kamil vykoukl 
a jako obvykle radostně volal „Na-
zdar, bráškové!“ Ne tak radostně 
nás ovšem vítala paní Linhartová. 
Se slovy „Hoši, oběd už vystydl, 
běžte se raději najíst do  hospo-
dy“ nás elegantně nevpustila ani 
do  domu, ale pustila s  námi ven 
alespoň Kamila.

Mně bylo 30, Magorovi 50, Lin-
hartovi 70 – abychom měli něja-
ké rozložení sil pro začátek. Došli 
jsme do blízké restaurace, kde va-
řili a kde v době rašícího kapitalis-
mu měli stoly a sedačky z takového 
toho plastu, co je dnes označován 
jako „zahradní nábytek“. Usadili 
jsme se, objednali kořalku s pivem, 
něco na zub a zábava mohla začít. 
Emeritní profesor filozofie, který 
svého nezvedeného žáka neviděl 
zhruba dvě desítky let, se otázal: 
„A co teď vlastně děláš, Martine?!“ 
„Píšu básně, mají mi vyjít sebrané 
spisy, pár ti jich přečtu,“ odvětil Ji-
rous a  vytáhl svazek dobrých 150 
listů A4, které tvořily základ tehdy 
se rodící Magorovy summy (která 
se mimochodem v roce 1998 stala 
Knihou roku). A začal od prvního 

listu, první básně, prvního verše. 
Četl, k tomu jsme pili vodku, i Ka-
mil si dal vodku, ačkoli jinak vůbec 
nepil, a Magor pořád četl a četl ne-
konečně dlouho, jídlo nám stydlo 
na  stole, až jsem to už nevydržel 
a upozornil jsem ho, ať už se na to 
čtení vykašle, že by si Kamil jistě 
raději povídal, a  já ostatně taky.

Magor se na  mě nenávistně za-
díval, chvíli se zamyslel a  pak - 
udeřil. Tedy, přesněji psáno, chtěl 
udeřit, ale v  té opilosti minul. Ale 
zato převrátil stůl. U mne, jak jsem 
se vyhýbal té ráně, zase praskly 
zadní nohy té mojí plastové židle, 
takže jsem ležel na zádech, na mě 
se překlopil Magor i  se stolem, 
jídlo lítalo kolem, střepy řinčely, 
Magor mě držel pod krkem a  nad 
námi bědoval pan profesor, drže se 
za srdce: „Hoši, hoši, vždyť se přece 
máte rádi!“ - „Já ho nenávidím!“ - 
řval Magor. „Tebe se teda rozhodně 
nebojím!“ - kontroval jsem. Číšník 
skákal okolo a  ječel „To je bordel, 
to je bordel, kdo to zaplatí?“

A  pan profesor na  penzi zase 
volal: „Nebojte, já to platím, já to 
všechno platím…“ A  skutečně se 
tak stalo, protože my s  Magorem 
jsme už žádné peníze neměli.

Nějak se to poklidilo, poklid-
nilo, poplatilo, ale z  příjemného 
vzpomínání na  společně prožitá 
léta profesora a jeho žáka jaksi nic 
nebylo. I když, s odstupem času si 
myslím, že jsme Kamila nezklama-
li, ba naopak – potěšili a ujistili ho, 
že svět je stále v  pořádku. (Malá 
odbočka: když jsem se podstatně 
později stal ředitelem Vrchlického 

divadla a Kamilovi jeho nemoc už 
bránila vstát z lůžka, vyprávěla mi 
paní Linhartová, že se vždycky, 
když říkala, že mě někde potkala, 
ptal: „A má pořád ještě dlouhý vla-
sy? A náušnice?“ A když mu bylo 
přitakáno, říkával „Tak to je dobře, 
to je dobře.“)

Vyvrávorali jsme z restaurace, již 
opět nerozborně v opilecky přátel-
ském obětí a vtom se Magor táže: 
„Myslíš, že se mu ty básně líbily? 
Dost mi na tom záleží… Kamila si 
velice vážím!“

P.S. Kamil Linhart pak vážně 
onemocněl a vlastně jsme ho spo-
lečně už nikdy nenavštívili. Vždyc-
ky nám zamával z okna a stále slab-
ším hlasem zdravil: „Nazdar, bráš-
kové!“ a  my pak šli jinam. Tedy, 
do  té hospody, co o  ní píšu výše, 
tam jsme už nechodili. A  pak Ka-
mil Linhart 19. června v roce 2006 
umřel. Později jsme s  Magorem 
šli městem a  Kamil nám chyběl. 
Odpočívali jsme po trochu pivech 
u zídky kostela U Matky Boží, teh-
dy jsem bydlel opodál, pozorovali 
slunce, jak na  opukové zdi kreslí 
stíny, pili lahovové pivo a  koukali 
na  tu gotickou krásu a  gerojsky 
přitom vzpomínali, jak jsme se 
před Kamilem poprali. Martin pak 
přímo pod tím kostelem napsal:

Kamilu Linhartovi
Seděl na  zídce
kostela Matky Boží
v  hlavě hloží
v  hlavě vymeteno
v  zdech opuka
Srdce mu puká
jen Tvoje jméno
mě zachraňuje
Ultima in mores hora
Filium pro nobis ora

(vyšlo ve sbírce Rattus norvegicus)
Vladimír Drápal

Projektový den… Sjednocená organizace nevidomých a  sla-
bozrakých Louny společně s  Tyflocentrem a Speciální základní 
školou Louny připravilo v  rámci Dětského dne pro žáky projekto-
vý den. Děti si jednak mohly s  klapkami na očích vyzkoušet, jaké 
to je, když člověk nevidí – kolik úsilí musí vynaložit, aby mohl vy-
konávat běžné dovednosti a aby se mohl pohybovat. Žáci se zají-
mali i pomůcky pro nevidomé. Na snímku pracovnice Tyflocentra 
Ústí nad Labem seznamuje s  Braillovým slepeckým písmem.  (toš)
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České středohoří známé neznámé
Tuto sobotu 21. června pořádá Oblastní muzeum 

v  Lounech celodenní výlet do  přírody. Putovat 
se bude po  Milešovském středohoří, po  jeho loun-
ské části.

Závazné přihlášky se zaznamenávají v pokladně muzea 
(kapacita 55 míst) do 20. června. Předběžně je možné 
se přihlásit přes email macova@muzeumlouny.cz nebo 
na  tel. č. 415  652  456, odjíždí se v  9 hodin ze zastáv-
ky MHD Osvoboditelů (naproti Bille), návrat do Loun 
kolem 17 h.

Trasa: Louny, Písečný vrch, Chraberce, Podsedice, Tře-
benice, Boreč, Hnojnice, Louny. Na programu exkurze 
do přírody, povídání o rostlinách, kamenech a ochraně 
přírody, setkání s bačou a jeho stádem, návštěva lomů, 
exkurze a výklad k těžbě českých granátů, čas na oběd, 
možnost návštěvy muzea, povídání o chráněných lokali-
tách a jejich významu. Akce se koná za každého počasí.

Více na  tel.:  415  652  456 nebo na  emailu: 
macova@muzeumlouny.cz, botanik@muzeumlouny.cz, 
www.muzeumlouny.cz.

Středa 18. června
8:30 Vrchlického divadlo Louny – HUDBA V MÉM ŽIVOTĚ II. - ZUŠ Louny vás zve na cestu 

populární českou hudbou 20. století; i ve čtvrtek, také v 10:15 h
17:00 Městská knihovna Louny – KONVERZACE V NĚMČINĚ – téma: Přísloví napoví, lektorka 

Margot Kratochvílová
17:00 Gymnázium Žatec – ZÁVĚREČNÉ VYSTOUPENÍ LDO /3/ - ZUŠ Žatec v aule gymnázia
17:00 Žatec, Malínská ul. – CIRKUS BEROSINI – uvádí Ferdinand Berousek, též 19., 20., 21. 

(15 h) a 22. června (11 h)
Čtvrtek 19. června

8:20 DDM Postoloprty – O ŠACHOVÉHO KRÁLE POSTOLOPRT – 4. ročník šachového turnaje
10:00 Cítoliby, hasičská zbrojnice – DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ – zve Sbor dobrovolných 

hasičů Cítoliby
16:00 ZUŠ Louny - IX. ŽÁKOVSKÝ KONCERT - vystoupí žáci hudebního a literárně drama-

tického oboru
19:00 Vrchlického divadlo Louny - DOKONALÁ SVATBA - Robin Hawdon, uvádí ochotnické 

divadlo z Koštic
Pátek 20. června

13:30 DDM Podbořany – MÁME RÁDI ČESKO – kvizový závod
14:00 Město Podbořany – PODBOŘANSKÉ LETNÍ SLAVNOSTI – Beachvolejbalové hřiště – 

turnaj v plážovém volejbalu od 14 h, Památník Rudé armády, elektro scéna - Rain, 
Blizzard a D:mek od 15 h, Masarykovo náměstí, hlavní scéna – White Light, Second 
Chance, Kečup, Modesty & Pride a Jitka Válková, Arakain, Rammstein Member´s Klub 
od 16 hodin

16:00 Mírové náměstí Louny – KONCERT DECHOVÉHO ORCHESTRU V LIDOVÉM TÓNU 
– ZUŠ Louny

17:00 Městská knihovna Louny – EXOTICKÉ POTRAVINY – a jejich využití
18:00 Dělnický dům Cítoliby – FÉNIX SHOW – závěr taneční sezóny
18:00 Žerotín, dětský tábor - 11. MEZINÁRODNÍ SRAZ CITROËN 2CV CLUBU LOUNY – 

ve stylu Hippies, v sobotu dopoledne – spanilá jízda směr Lány, odpoledne dětský den, 
večer zábava a ohňostroj; sraz od pátku do neděle

20:30 Líšťany – STEZKA ODVAHY – SDH Líšťany pořádá pro děti stezku odvahy v Kocand-
ském lese, odjezd autobusu od zastávky v Líšťanech

Sobota 21. června
8:00 KD Libočany – POCHOD VÁCLAVA HÁJKA Z LIBOČAN – 10. ročník, start od 8 do 10 

h, jedinečná příležitost k prohlídce zámku v Libočanech (zpřístupněn pouze jednou ročně)
9:00 Zámek Stekník – RŮŽE, ŠPERKY ZÁMECKÉ ZAHRADY – výstava fotografií, do 16 

hodin, do 30. června
9:00 Chlumčany hřiště – 70. VÝROČÍ FK CHLUMČANY A SPORTOVNÍ DEN – fotbalový 

turnaj, od 14 h dětský sportovní den, letadlo s bonbóny, hasiči s pěnou, jízda na koni, 
hry a soutěže o zajímavé ceny, vystoupení dětí z MŠ, od 17 h soutěž šestičlenných 
družstev o uzené sele a sud piva

10:00 Zámek Krásný Dvůr – ZÁMECKÉ TRHY NA DVOŘE – farmářské trhy, kulturní program, 
do 15 h

11:00 KD Libočany – SETKÁNÍ RODÁKŮ A PŘÁTEL OBCE LIBOČANY – prohlídka zámku 
a kostela, nahlédnutí do kronik, od 17 h posezení, hraje Oldřich Vávra, Malá muzika 
z Chomutova

12:00 Podbořany - PODBOŘANSKÉ LETNÍ SLAVNOSTI - hlavní a dětská scéna, turnaj 
v plážovém volejbalu od 8:30, Den otevřených dveří Muzeum Volyňských Čechů, kostel 
sv. Petra a Pavla  (krypta), kostel Božího Spasitele a vodní tvrz Hlubany od 10 do 17 h 

13:00 Obec Sinutec – SINUTECKÉ KUROPĚNÍ – malá brigáda na kapli sv. Víta v Sinutci, 
večer opékání kohoutů, noční odchyt hmyzu na Dlouhé hoře s odborným výkladem 
entomologa, brzy ráno pozorování východu slunce a ornitologická exkurze (nocleh 
na místě ve vlastních stanech, v kapli na karimatce nebo pod širákem)

14:00 Stromovka Louny – DOBRODĚNÍ 2014 – dětské odpoledne, od 17:30 divadelní podvečer, 
od 19 Bedňáci, PayaNoia, Paralet, Flower Cover

14:00 Žatec Letní kino - PESTROFEST 2014 - Festival hudby pestré, kterou na rádiu nenaladíš
14:00 Domoušice (fotb. hřiště) – HRY MIKROREGIONU LOUNSKÉ PODLESÍ – ve volných 

disciplínách soutěží družstva členských obcí
14:00 Pivovarská zahrada Tuchořice – S KLOKÁNKEM ZA POHÁDKOU – soutěže, odměny, 

dobrůtky, diskotéka, skákací hrad; doprava zdarma bus od Klokánku v Žatci 13:30, zpět 
v 18:30

16:00 Velká Černoc (hřiště za Farmou)- PIVNÍ MIX CUP ČERNOC 2014 – pivní hry, moderuje 
Martin Nuhlíček, od 19:15 disko volná zábava, hraje DJ Dawe

18:00 RC Sedmikráska Žatec – SPINKÁNÍ SE ZVÍŘÁTKY – s Helenou a Míšou, do neděle 10 h
Neděle 22. června

8:30 Chrám sv. Mikuláše Louny – SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ – mše svatá, průvod 
z chrámu a obřady

10:30 Louny, MIC – ZVEDNĚTE OČI OD CHODNÍKU - komentovaná prohlídka centra města 
s průvodcem, též v 13 a 15 h

Pondělí 23. června
13:30 DDM Podbořany – HURÁ NA PRÁZDNINY – předprázdninový program
17:00 Městská knihovna Louny – KONVERZACE V ANGLIČTINĚ – lektorka Magda Knížová
17:00 Vrchlického divadlo Louny – SLAVÍME 40 LET – ZŠ Přemyslovců

Úterý 24. června
14:00 Radnice Louny – EDUKAČNÍ PŘEDNÁŠKA - pořádá Svaz diabetiků Louny
17:00 Vrchlického divadlo Louny – AKADEMIE GYMNÁZIA VÁCLAVA HLAVATÉHO - Co 

škola dává a bere v podání žáků GVH
18:00 GAML - DERNISÁŽ VÝSTAVY MIROSLAV KUKLA SINUS 2 Pí - komentovaná prohlídka 

s Miroslavem Kuklou

VÝSTAVY
ZNIČENÉ KOSTELY SEVERNÍCH ČECH (Křížova vila Žatec, do 22. 6.)
NEPŘEMOŽENÁ (Galerie Městské knihovny Louny, do 24. 6.)
MIROSLAV KUKLA SINUS 2Pí (GAML, do 27. 6.)
PROTIPÓLY (Galerie U Plazíka Peruc, do 29. 6.)
XVI. ROČNÍKOVÁ VÝSTAVA VÝTVARNÝCH PRACÍ ČLENŮ KLUBU E.F. (Vrchlického divadlo 

Louny, do 30. 6.)
KOUZELNÝ SVĚT LOUTEK (Zámek Nový Hrad Jimlín, do 3. 7.)
FILMOVÉ PROMĚNY – výstava fotografií Lady Turbachové – Baladové (Zámek Stekník, do 31. 7.)
JIŘÍ CHADIMA / OBRAZY (Židovská obřadní místnost Louny, do 1. 8.)
100 LET OD VYPUKNUTÍ PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLKY (Oblastní muzeum Louny, do 3. 8.)
ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ - KLENOT PŘÍRODY (Oblastní muzeum Louny, do 17. 8.)
ROMANTISMUS NENÍ JEN HLUBOKÁ (Zámek Nový Hrad Jimlín, do 31. 8.)
PAHORKATINA DŽBÁN – přírodovědná výstava (Regionální muzeum K. A. Polánka Žatec, 

do 27. 9.)
3. NÁVŠTĚVA SBÍRKY MANŽELŮ ZEMANOVÝCH (Galerie Saldovna Žatec, do 29. 9.)
HISTORICKÉ A RETRO KOČÁRKY – výstava sběratelky Jany Holštajnové (Zámek Stekník, 

do 31. 10.)
ŽATEC VE FILMU (stálá expozice, Galerie Sladovna Žatec)
ŽATECKÝ STROJ ČASU – historií Žatce s moderními technologiemi (stálá expozice, Regionální 

muzeum K. A. Polánka Žatec)
HISTORICKÝ A URBANISTICKÝ VÝVOJ MĚSTA ŽATCE (stálá výstava, Regionální muzeum 

K. A. Polánka Žatec)
KABINET CHMELOVÝCH ZNÁMEK (stálá výstava, Chmelařské muzeum Žatec)
Z DĚJIN SEVEROZÁPADNÍCH ČECH (stálá historická expozice, Oblastní muzeum Louny)
KRAJINA V SRDCI EVROPY (stálá přírodovědná expozice, Oblastní muzeum Louny)

Kurátor výstavy Martin Vostřel představuje Louny, jak už je neznáme.

Zmizelé Louny povstaly z prachu 
a ukazují svou někdejší krásu

Od  úterý 10. května, kdy proběhlo zahájení, můžete v  lounském 
muzeu zhlédnout výstavu Zmizelé Louny. Kurátorem výstavy je 

Martin Vostřel, autor knihy Zmizelé Louny, na kterou v podstatě tato 
výstava navazuje.

Už při sestavování knihy měl 
Martin Vostřel obrovské dilema, co 
zařadit a  co ne. Něco podobného 
prožíval i nyní. Ačkoli se snažil, aby 
na  výstavě byly materiály nepříliš 
publikované, byl to opět boj s  pro-
storem. Pokud by chtěl představit 
vše, co bylo k dispozici, bylo by třeba 
využít také prostory stálé expozice.

Výstava samotná je rozdělena 
do několika celků, které představují 
jednotlivé části města a také na část, 
kde obyvatelé Loun pracovali a kam 
chodili za odpočinkem.

Historické pohlednice jsou do-
plněny řadou doslova unikátních 
fotografií. Ty ostatně svědčí o  tom, 
že tehdejší fotografové byli umělci 
a pečlivě zvažovali kompozici. Díky 

nim tak můžeme vidět nejen každo-
denní život ve městě, ale také, jak se 
proměňovaly jednotlivé části města. 
Řada fotografií přináší smutnou ka-
pitolu města, kdy padala k zemi řada 
nádherných staveb, ale i  historicky 
cenné stavební prvky. Jeden z  nich 
je zachycen na  unikátní fotografii 
při demolici portálu na  dnešním 
Mírovém náměstí.

Na jednotlivých panelech nechybí 
mapka s  vyznačením míst, odkud 
jsou pořízené snímky, aby se „ne-
pamětník“ mohl lépe zorientovat.

Na výstavě je k vidění také několik 
řad netradičních pohlednic, které 
jsou mnohdy jen v  několika málo 
kusech a  které zapůjčili významní 
lounští sběratelé. „Nejstarší po-

hlednice Loun z  roku 1894 tu sice 
zatím není, ale v  současné době 
budeme jednat s  jejím majitelem 
o případném zapůjčení,“ říká Mar-
tin Vostřel.

Výstava bude doplněna besedou 
s  těmi nejpovolanějšími, kteří po-
skytli fotografie a pohlednice na vý-
stavu a  o  zmizelých Lounech toho 
hodně vědí. Budou to Bohumír 
Roedl, Daniela Klobásová a  Josef 
Mudra. Beseda, kterou bude mo-
derovat Martin Vostřel, proběhne 
v  lounském muzeu 10. července. 
Sám kurátor výstavy pak připra-
vuje na  srpen komentovanou pro-
hlídku, na  které se příchozí dozví 
nejen o  místech, která již ve  městě 
nenajdeme, ale upozorní na drobné 
detaily, které odhalí jen zkušené oko. 
V muzeu je možné si ještě zakoupit 
poslední výtisky publikace Zmizelé 
Louny.

Zajímavé výstavy v Regionálním 
muzeu Karla Aloise Polánka v Žatci

V  Regionálním muzeu K. A. Polánka v  Žatci v  Křížově vile probí-
há putovní výstava Zničené kostely severních Čech 1945 – 1989.

Výstava je součástí celého projek-
tu mapování a  prezentace procesu 
chátrání a  likvidace sakrálních pa-
mátek severních Čech, a to kostelů, 
kaplí a  synagog. Autorem nápadu 
je předseda občanského sdružení 
Společnost pro obnovu Úštěcka pan 
Tomáš Hlaváček, který chce hlavně 
mladé generaci připomenout ničivé 
ztráty v  období komunismu. V  té 
době vzalo za  své v  celé republice 
na pět set sakrálních staveb, z nichž 
v severních Čechách to byla zhruba 
polovina z celkového počtu.

Panelová výstava v  Křížově vile 
přibližuje osudy 87 zničených kos-
telů, které jsou pro přehlednost 
zařazeny do  tematických okruhů: 
hraniční pásmo, vojenský prostor 
Ralsko, údolní nádrž Nechranice 
a  Přísečnice, Severočeská hnědo-
uhelná pánev, likvidace kostelů tzv. 
verneřické plošiny, institucionální 
ničení před rokem 1989 a  role cír-

kevních tajemníků.
Partnery výstavy jsou: Minister-

stvo kultury, Česko-německý fond 
budoucnosti, Národní knihovna 
ČR, Ústecký kraj, Město Úštěk, 
MAS České středohoří, Tondach 
Česká republika, s.r.o. a  Stavební 
firma Hlaváček Litoměřice a město 
Litoměřice.

Výstava potrvá už jen do  neděle 
22. června.

Dále žatecké muzeum srdečně 
zve na výstavu Pahorkatina Džbán. 
Tématem přírodovědné výstavy je 
myslivost, archeologie, lidová ar-
chitektura, řemesla (např. pletení 
košíků, hrnčířství, ovocnářství), 
víra, literatura a  umění v  oblasti 
pahorkatiny Džbán a  jeho nejbliž-
šího okolí. Ukážeme vám modely 
milíře, úvozové cesty, černouhelné 
sloje, představíme medailony vý-
znamných spisovatelů píšících o této 
lokalitě a dále ukážeme lovecké tro-

feje a  lovecké palné zbraně. Přijďte 
se svými dětmi do  expozice, která 
je také doplněna různými soutěže-
mi s  poznáváním přírody. Výstava 
potrvá do 27. září 2014.

Jitka Krouzová
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 společenská kronika
Vzpomínka
n Dne 18. června uplyne 12 dlou-

hých let od  úmrtí 
mého syna Jiřího 
Strnada, který ze-
mřel ve věku 18 let. 
Vzpomíná rodina.

n  Dne 21. června uplyne 15 
let, kdy od  nás na-
vždy odešel pan 
Jaroslav Šťast-
ný z  Loun. Stále 
vzpomíná man-
želka Věra a  dcery 
Renata a  Kamila 

s  rodinami.
n  Dne 22. června vzpomene-

me 10. výročí úmr-
tí pana Jaroslava 
Tichého ze Žatce. 
Vzpomínají synové 
Jarda a  Jirka s  ro-
dinami.
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 pozvánka do kina

n KINO SVĚT LOUNY
18. 6. Bony a klid 2, 17:30
18. 6. Bohumil Hrabal „Takže 

se stalo, že...”, 20:00
19. - 22. 6. Jak vycvičit draka 2, 

15:00
19. - 22. 6. Zloba - Královna čer-

né magie, 17:30
19. - 24. 6. Všiváci, 20:00
20. - 21. 6. Na hraně zítřka, 22:00
21. - 22. 6. Khumba, 10:00
23. - 25. 6. Zakázané uvolnění, 

17:30
n KINO PODBOŘANY

24. 6. Vše je ztraceno, 19:30
n KINO POSTOLOPRTY

19. 6. Pozdravy ze sperma-
banky, 19:00

n KINO DOMOUŠICE
20. 6. Krá lovs tv í  lesních 

strážců, 19:00
n KINO PERUC

21. 6. Madagaskar 3, 15:30

JIŽ OD 218.900 Kč
Nové křivky karoserie, paleta barev a přední i zadní světlomety s LED diodami propůjčují novému SEATu Ibiza uhrančivý vzhled. Nové motory TSI a TDI 
spojují úspornost i prvotřídní výkon. Řídit novou Ibizu je radost.

Spotřeba a emise CO2: 3,4-7,6 l/100 km, 89-139 g/km. Uvedené ceny platí pro vozy modelového roku 2013.

SEAT.CZNAJDI NÁS NA:

ENJOYNEERING

NOVÝ SEAT IBIZA
Dokonalá souhra

DEALER
LOGO

AUTOCENTRUM DEALERA
Street Name, 100 - Industrial area - Postal Code 00000 - City - State 
T. + 00 00 000 00 00 - F. + 00 00000 00 00
E. dealer.contact.name@seatdealership.xx - www.dealername.xx

 Akce platí do konce března 2013. 

SEAT JE ZDE A OSTŘEJŠÍ NEŽ KDYKOLIV DŘÍVE!
SEAT je zde a je silnější a atraktivnější než kdykoliv předtím! Ostrá nabídka našich vozů předčí vše, na co jste byli doposud zvyklí. Nyní máte jedinečnou šanci 
ukázat se ostatním ve stylových vozech SEAT, které si nyní můžete pořídit s bonusem až 42.400 Kč, zimními koly a zárukou na 4 roky zdarma se SEAT Finance 
od ŠkoFINu. A protože SEAT je vždy napřed, vozy jsou plné inovativních technologií a skvělé výbavy. Prioritou je pro nás Vaše bezpečnost, na kterou myslíme 
při výrobě každého vozu. Naše vozy se pyšní výtečnými výsledky v ostrých testech NCAP. Nenechte si tuto nabídku ujít a zastavte se u našich autorizovaných 
prodejců SEAT!  

SEAT JE ZDE!
OSTŘEJŠÍ NEŽ KDYKOLIV DŘÍVE! S bonusem až 42.400 Kč,
zimními koly a zárukou na 4 roky zdarma se SEAT Finance od ŠkoFINu.

SEAT Alhambra
Také ve verzi 4x4

SEAT Ibiza
Také ve verzi kombi

SEAT Altea XL
Tajný tip pro Vaše cestování ENJOYNEERING

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozu 
Fabia Tour: 5,2–5,9 l/100 km, 121–139 g/km

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

Užívejte si cestování od prvního okamžiku až do konce. 
Na palubě vozu ŠKODA Fabia Tour je vám k dispozici veškerý 
komfort, jako rádio s CD přehrávačem, klimatizace, 
elektricky ovládaná okna či centrální zamykání. Například 
model ŠKODA Fabia Tour Easy může být váš již od 
189 900 Kč s financováním ŠKODA Finance od ŠkoFINu. 
Tak se rychle sbalte a zaregistrujte si u nás nabídku 
last moment s mimořádnou výbavou i cenou. 

fabiatour.cz

* Cena platná s financováním ŠKODA Finance od ŠkoFINu.

Příští zájezd na Jadran? 
Se ŠKODA Fabia Tour již od 189 900 Kč*.

ŠKODA Fabia Tour od189 900 Kčse ŠKODA Finance od ŠkoFINu

AUTO - Evžen Myslivec, s.r.o.
Václava Majera 2666
440 01 Louny
Tel.: 736 622 160
www.auto-myslivec.cz

LAST MOMENT
S FABIA TOUR

MRO_H2_MF_Fabia_Tour_141x100_ZEL_3f47bb27389d446aa0eb85aec7edb3b2_indd   1 5/13/2014   1:07:24 AM

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

Restaurace U Žida v Lounech

přijme 
šéfkuchaře

Nástup dle dohody
Tel.: 603 193 198
Louny, Česká 182

Obec Počedělice nabízí

prostory 
POHOSTINSTVÍ 

k pronájmu
Bližší informace na tel.: 

415 676 115, 728 181 158

Dvořák 
a Smetana 

ve Smolnici
V sobotu 7. června pořádal Spolek 

na pro záchranu kostela sv. Bartolo-
měje v  rámci „Roku české hudby“ 
ve  Smolnici koncert s  názvem Vý-
běr slavných scén z  oper Antonína 
Dvořáka a  Bedřicha Smetany. Árie 
z vybraných oper velice krásně před-
vedly Smíšený sbor Harmonie, Dět-
ský pěvecky sbor Carmen (sbor ZUŠ 
Louny) a  sólisté Kateřina Štolová, 
Jiří Kurka a Miroslav Sochr. O kla-
vírní doprovod se postarala Martina 
Podaná. Slovem provázel Karel Plo-
ranský a Kateřina Tomšíková.

Pořadatele velmi příjemně pře-
kvapila návštěvnost. I  přes velmi 
teplé počasí nabádající k odpoledni 
u vody, nebylo ve smolnickém statku 
jediné místo volné. Koncert se velice 
vydařil a posluchači si opět odnesly 
další příjemný zážitek.

Jiřina Bartlová

české noviny 
z České ulice
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 řádková inzerce

Inzeráty přijímáme písemně 
a telefonicky - nejpozději do pát-
ku do  13 hodin předcházejícího 
týdne, než mají být zveřejněny. 
Adresy inzerentů pod znač-
kou nesdělujeme, odpovídejte 
na  ně písemně do  redakce na-
šich novin. Značku uveďte v  le-
vém horním rohu obálky. Vaše 
inzeráty očekáváme na  adre-
se: Svobodný hlas, Česká 177, 
440  01 Louny. Telefon a  zá-
znamník: 415  652  204, mail: 
hlas.inzerce@ln.cz

Zaměstnání, služby
n Provedu zednické práce. Tel.: 

774  297  388.

n  Autorizovaný projektant 
a stavební dozor. Elišky Krásno-
horské 310, Dobroměřice. Tel.: 
603  303  270.

n  Opravy a  rekonstrukce 
střech, klempířské a  veškeré 
zednické práce, fasády. Tel.: 
776  779  849.

n  Stěhování Bodnár. Tel.: 
776  111  947.

n  Domácí dorty pečené s  lás-

kou... www.domacidorty.com, tel. 
724  509  383.
Domy, usedlosti

n Prodám RD 7+1/2G (300 
m2) Lidická, Louny, po  rekon-
strukci, atypický, krytý bazén, 
zahrada, klidná lokalita, 5 min. 
od  centra.Ihned volný,  cena 
4 730 000 Kč, tel.: 607 832 003, 
bvlckova@rscs.cz.

n Prodám jednopatrový RD 1+4 
v Lounech se zahradou 665 m2, nebo 

vyměním za  menší 1+2 v  Lounech. 
Tel.: 777  142  422.
n  K o u p í m  d ů m  v   o k o l í 

Loun, i  před rekonstrukcí. Tel.: 
603  193  198.
Byty
n  Pronajmu garsonieru po  re-

konstrukci v   Lounech, lokalita 
U  spravedlnosti. Nájem a  služby 
3  500 Kč + energie (pouze el.). 
Kauce 4 000 Kč. Tel.: 737 606 309.

n  Nabízíme do  pronájmu 
byty 1. kategorie 1+kk a  2+kk 
na adr. Louny, Štefánikova 1657. 
Nájemné již od  3  900 + zálohy 
na  služby. Výše nájemného se 
odvíjí od velikosti bytu. Kontakt 
na  tel.: 605  028  581.

n Pronajmu byt 2+1 v  Lounech 
s  výhledem na  Žateckou bránu, 
po  rekonstrukci, vytápění gamaty, 

karma (plyn), nájem 4  000 Kč + 
služby a energie (plyn a el.). Kauce 
7  000 Kč, tel.: 737  606  309.
Garáže
n  P r o d á m  g a r á ž  v   D o b r o -

měřicích.  Cena dohodou. Tel. : 
737  589  457.
Zvířata, výpěstky
n  Prodám seno, slámu. Kulaté 

balíky. Tel.: 728  308  970.
Různé

n  Prodám palivové dřevo, 
metrová kulatina, cena 860 Kč/
běžný metr. Tel.: 603  865  428.

n Koupím starší hodinky Prim, 
Spartak, Orlík, Poběda, Glashutte 
aj. Hodinky mohou být i nefunkční. 
Dále hodiny krbové stojící, kuchyň-
ské nástěnné a jakékoli porcelánové 
sošky. Stačí prozvonit, nebo SMS: 
602  451  333.

Celky národní házené 
nezískaly ani bod

ŽATEC (jt) – Závěrečným dvoukolem končila základní část 1. ligy žen 
i  2. liga mužů. Žatecké celky sehrály svá utkání na  hřištích soupeřů 
a ani v  jednou případě nedosáhly na body.
n TJ S. Rokytnice – TJ Šr. Ža-
tec 19:17 (10:8)
n SK Studénka – TJ Šr. Žatec 
12:9 6:5)

Ženy Šroubárny své duely o  zá-
chranu nezvládly a ani v posledních 
utkáních nedokázaly získat jediný 
bod. V úplně posledním zápase pak 
nastupovaly ve Studénce k přímému 
souboji o  udržení prvoligové pří-
slušnosti. Naděje žila ještě po  prv-
ním poločase, kdy Žatec prohrával 
o branku, ale tradiční slabina, bezzu-
bý útok nepodpořil obranu a  Šrou-

bárna se po  letech s  1. ligou loučí, 
když na jaře nezískala ani bod a celé-
mu ligovému ročníku stačily 4 výhry 
ze 22 utkání na předposlední místo.
n TJ Sokol Záluží – TJ Šr. Žatec 
20:11 (9:6)
n TJ Vřeskovice – TJ Šr. Žatec 
21:18 (10:8)

O víkendu se nedařilo ani mužům, 
kteří si připsali na své konto také dvě 
porážky, ale ti zůstávají v  tabulce 
A  skupiny 2. ligy na  5. místě, když 
vybojovali 9 výher a tři remízy. De-
setkrát pak odešli ze hřiště poraženi.

B tým Loun potvrdil titul 
nejlepšího celku okresu

OKRES LOUNY (jt) – Závěrečné kolo měly před sebou týmy v  loun-
ském okresním přeboru.

V  minulém kole si titul přebor-
níka s  předstihem zajistila rezer-
va Loun a  také o  druhém celku, 
který si zahraje baráž o  postup 
do  B třídy, bylo rozhodnuto. Šlo 
už jen zkompletovat výsledky. 
K  překvapení došlo v  Kozlech, 
kde domácí nezvládli souboj s re-
zervou Dobroměřic, která navíc 
hrála půl hodiny v  deseti a  ještě 
bez zkušených hráčů, kteří odjeli 
s  A  týmem do  Dubí.

Kozly, jako druhý celek tabulky, 

má právo vyzvat v baráži o postup 
celek Sokola Velká Černoc. Louny 
B se po roční přestávce vracejí do 1. 
B třídy přímo. Třetí příčka tak platí 
Dobroměřicím B a čtvrté je Blatno, 
které zaváhalo v  Žíželicích.

Výsledky závěrečného kola: Sla-
větín – Louny B 1:5 (1:2), Kozly – 
Dobroměřice B 1:2 (0:2), Žíželice 
– Blatno 4:2 (1:2), Kryry B – Žatec 
C 1:4 (0:2), Dubany – Cítoliby 0:5 
(0:2), Blažim – Lenešice 5:1 (1:1), 
Vrbno – Peruc 6:2.

Jubilejní 30. ročník Raná Tour
Na  sobotu 21.června připra-

vila ZO Technických sportů 
a  činností v  Rané jubilejní již 
30. ročník amatérské cyklistic-
ké jízdy Raná Tour. K absolvo-
vání této devadesátikilometrové 
jízdy zveme muže i  ženy starší 
18 let. Trasa vede okolím Loun 

a  Žatce a  jako obvykle bude 
proložena časovkou jednotliv-
ců do vrchu Solopysky – Ročov 
a po rovinně v průmyslové zóně 
Triangle. Dále zúčastnění tu-
risté absolvují vyjížďku z Rané 
do  průmyslové zóny Triangle 
a  zpět – 30 km.

Rybí turnaj 
zve nejen 

na makrelu
V sobotu 21. června startuje 

v 9 hodin v lounské sportovní 
hale již 32. ročník Rybího tur-
naje házenkářů starých gard. 
Letos se na palubovce předsta-
ví kromě domácí Lokomotivy 
celky Mladé Boleslavi, Děčí-
na, Výběr Mostecka a  Výběr 
Kladenska.

Kromě házené se budou 
v  sousedství haly připravovat 
výtečné grilované makrely.

Veslaři a veslařky vybojovali tituly 
na mistrovství Labe

ÚSTÍ NAD LABEM (jan) - 
Tento víkend se závodilo v  Ústí 
nad Labem o  regionální mistry 
Labe. V  konkurenci všech lab-
ských oddílů se na  stupně nej-
vyšší prosadily zkušené posádky 
VK Ohře Louny. Mistry Labe jsou 
dorostenci: Bláha, Leško (dvojka 

bez kormidelníka), dorostenky: 
Kašková, Trávníčková (4x spol. 
Děčín, Litoměřice), starší žákyně: 
Jandová, Lavičková, Pospíšilová, 
Komůrková, korm. Loulová (čtyř-
ka s  kormidelníkem).

Kapitán Veslařského klubu Ohře 
Pavel Bláha k  výsledkům lounské 

mládeže uvedl: „Před nadcházejí-
cím Mistrovstvím České republiky 
se jedná o velmi nadějné výsledky. 
Nezbývá než držet palce, aby se 
našim nadějím podařilo správně 
naladit formu na soustředění v Ra-
čicích a 29. června tam na umělém 
kanále zúročit celoroční trénink.“

Neděle rozhodla o smutku a radosti v B třídě
OKRES LOUNY (jt) – O  postupujícím i  účastníkovi baráže do  1. 
A třídy již bylo rozhodnuto dříve. Jistí byli i dva přímí sestupující, ale 
otazník visel nad účastníky baráže a tím i dalších záchranářských bojů.
n Sokol Tuchořice – Tatran 
Podbořany 3:7 (1:4)

Hned deset branek bylo k  vidění 
v  Tuchořicích, kam přijel již jistý 
účastník baráže o  postup do  A  tří-
dy z  Podbořan. Hosté ovládli jed-
noznačně první poločas a  pak už 
šetřili síly na  rozhodující 
souboj, který je nyní čeká 
v souboji o postup do vyšší 
soutěže. Soupeřem Tatranu 
bude celek Ledvic.
n SK Černovice - Sla-
voj Žatec B 1:2 np (1:1)

Již jistý vítěz C skupiny 
1. B třídy, rezerva Žatce, 
klopýtl v posledním kole. 
Po  nerozhodném výsled-
ku sice penalty zvládl, ale 
přeci jen nechal domácím 
jeden bod.
n  SFK Meziboří – 
Sokol Velká Černoc 
2:1np (1:0)

Černoc si  z   Mezibo-
ří přivezla bod a  tím si 
vykoledovala v  barážo-
vém duelu druhý celek 
Okresního přeboru, kte-
rým jsou Kozly, kde se 
začíná ve  středu o  tom, 

kdo z  koho.
n SK Černčice – Baník Březe-
necká 1:3 (1:1)

Domácí měli už v prvním poločase 
velké štěstí, když hosté neproměnili 
čtyři tutovky. První šanci si vypraco-
valy Černčice ve 35. minutě a ve 40. 

se krásně trefil po  samostatné akci 
Chlouba. Březenecká dokázala ještě 
v posledních vteřinách před přestáv-
kou srovnat. Druhý poločas už bylo 
na  hřišti jedno mužstvo a  tím byli 
hosté, kteří přidali další dvě branky 
a odsoudili Černčice na první přímo 
nesestupové místo. Černčické nyní 
čeká baráž o  udržení s  B týmem 
Ervěnic.

Josef Zimovčák na cestě republikou projel 
Louny i Žatec… Na své předposlední etapě projížděl tento skvělý 
jezdec na vysokém kole naším okresem. Na kostitřasu projel etapy Tour de 
France, Giro d´ Italia i španělské Vuelty. Nyní jel na podporu dětí a sbíral 
prostředky, které by jim pomohly usnadnit život. Do  okresu vjel v  pátek 
13. června v  Černochově a  doprovázen cyklisty, kteří se k  němu na  jeho 
cestě přidali, přijel do Loun, kde se krátce zastavil na Mírovém náměstí. 
Zde Zimovčáka také přivítal starosta města Radovan Šabata, který od něho 
převzal certifikát o poskytnutém daru dětem. Pak už se tento skvělý cyklista 
s  mnoha šrámy na  svém těle vyšvihl do  sedla svého kola a  okolo radni-
ce zamířil z  náměstí ven do  Žatce, kde měl druhou zastávku. Jeho etapa 
pak končila v Rakovníku, konečný cíl jízdy byl následující den v Aši. (jt)
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Luboš Chlouba se zbavil bránícího Zoltána Horvátha a dal jedinou branku Černčic.
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David Matyáš prošel kolem litvínovského Martina Severy a připravil spoluhráčům další šanci ke skórování.

Fotbalisté Loun zvládli poslední kolo 
a mohou v poklidu na dovolenou

Blšany pomohly k záchraně Modlanům
LOUNY (jt) – Fotbalisté Loun udělali před týdnem v  Děčíně veledů-
ležitý krok, aby soutěž dohráli v  poklidu. Jenže poslední divizní kolo 
se hrálo ve stejném čase, jako závěrečné kolo Krajského přeboru a tak 
na mnoha hřištích panovalo velké napětí. Ani Louny tak neměly jisto-
tu, že se vyhnou baráži a  vše měly ve  svých rukou, přesněji na  svých 
kopačkách. Nevyzpytatelné Blšany pak pomohly k záchraně Modlan.
n FK Louny – FK Litvínov 3:1 (2:1)

První poločas měli domácí vý-
raznou převahu, ale jak už to bylo 
v  průběhu celé sezóny, nedokázali 
se dostat k  zakončení a  pokud se 
k  němu dostali, chyběla mu přes-
nost.

V  17. minutě vyrobil hrubku gól-
man domácích Pokorný, které vy-
užil litvínovský Vrba a  poslal hos-
ty do  vedení. Louny pokračovaly 
ve svém tlaku, jejich aktivita přinesla 
ovoce. Ve 34. byl v pokutovém území 
faulován Koudelka a Trup z nařízené 
penalty zařídil vyrovnání. Časomíra 
odkrojila pouhé tři minuty a  příz-
nivci domácích se mohli radovat. 
Po faulu v rohu velkého vápna měli 
domácí výhodu trestného kopu. Ten 
zahrával Zelinka a  mířil přesně – 
2:1. Za  tohoto stavu se šlo také 
do kabin.

I  druhý poločas byl přehlídkou 
zmařených šancí domácích. Litvínov 
byl prakticky neškodný a  tak měly 
Louny dostatek prostoru a  příleži-
tostí vylepšit si skóre, jenže by se 
musely trefovat. V  59. mířil těsně 
vedle Koudelka. Stejný hráč za dal-
ší minutu po  individuální akci sice 
obešel brankaře Valeše, ale trefil 
jen boční síť. V  59. minutě přišla 
velmi pěkná akce Matyáše, který 
našel volného Minaříka a  ten svou 
brankou přinesl uklidnění do  loun-
ských řad. Situace jako přes kopírák 
přišla v  68. minutě. Matyáš prošel 
středem skoro k  zadní čáře, při-
hrál zpětnou přihrávkou tentokrát 
Zelinkovi a  jeho dělovku zastavilo 
břevno. Hosté se dostali k ohrožení 
Pokorného branky až v 84. minutě, 
ale gólman Loun si se střelou Vrby 
tentokrát poradil.

Louny si připsaly tři body a v ta-
bulce končí na  9. místě, o  bod 
za  Blšany a  v  bezpečí na  barážo-
vou čarou.
n Baník Modlany – FK Chmel Blša-

ny 2:0 (0:0)
Chmelaři měli jistotu bezpro-

blémového setrvání v  soutěži. To 
domácí museli bezpodmínečně 
vyhrát.

To se jim nakonec podařilo až 
zlepšenou hrou ve  druhém poloča-
se, ve  kterém vstřelili dvě branky. 
V závěrečném hodnocení jsou Mod-
lany 10., jako poslední, s  jistotou 
záchrany.

Do divize postupuje Krupka, která 
má o bod víc než druhé Litoměřice. 
Soutěž opouští po divizním kolapsu 
hned čtveřice celků a  to: Modrá, 
Horní Jiřetín a  duo nováčků, kteří 
se vracejí o  soutěž níže, tedy Mi-
lešov a  Březno. Baráž o  udržení si 
zahrají Kadaň a  Děčín. Těm se po-
staví druhé týmy z  A  tříd a  to Er-
věnice a  Hrobce. Přímo do  KP pak 
postupují vítězové A  třídy, kterými 
jsou Spořice a Rumburk.

Ani pět branek Slavoji 
nestačilo na záchranu divize

FK Slavoj Žatec – FK Motorlet Praha 5:6 (2:2)
ŽAtec (jt) – Sobota byla pro divizní fotbal našeho kraje černým dnem. 
Štětí mělo poslední místo jisté, Žatec teoretickou naději a na jaře roz-
jetý chomutov měl relativně nejslabšího soupeře. Přesto se všechny tři 
celky seřadily na  konci tabulky a  B skupinu Divize opouštějí, což má 
dopad i na pohyby v nižších soutěžích.

Slavoj o  záchranu bojoval a  třetí-
mu celku tabulky nasázel pět branek, 
jenže jeho soupeř dal jednu branku 
navíc a to ve vyrovnané tabulce, kde 
jedna výhra katapultovala tým o ně-
kolik příček výše a prohra znamenala 
propad, znamenalo mnoho.

Domácí, vědomi si svého úkolu, 
šli za  svým cílem hned od  úvodní-
ho hvizdu. První šanci přinesla 6. 
minuta, ve které Klinec těsně minul 
pravou tyč. O dvě minuty trefil Les-
niak do tyče a vzápětí krotil brankař 
Motorletu střelu Bešíka. Hosté se 
z  náporu vymanili po  čtvrthodině 
hry, v níž Baštýře prověřil Novotný.

Uplynula další minuta a  domácí 
se konečně mohli radovat. Lesniak 
rychle založil útočnou akci, prodlou-
žil na  Bednáře a  ten nedal Váchovi 
v brance šanci – 1:0. Radost Žatec-
kých ale nevydržela dlouho. Už o mi-
nutu později, v podstatě hned po ro-
zehrání, srovnal Jakimenko. Naděje 
Slavoje pak zmrazil ve  23. minutě 
z rychlého protiútoku kapitán hostů 
Pyšek. Naděje však žila. Po půlhodi-
ně hry ještě mířil Lesniak nad, ale 
ve 38. už bylo srovnáno. Z trestného 
kopu se přesně trefil Bednář.

Hned po  přestávce vyzkoušel Vá-
chovu pozornost Vlk a  po  čtyřech 
minutách rozezněl Bednář břevno. 

Přišla 52. minuta a rohový kop po-
slal do sítě Motorletu hlavou Bešík. 
Za další čtyři minuty to opět hlavou 
zkoušel Lesniak, ale jeho pokus 
Vácha lapil. V  63. přišlo nešťastné 
zahrání rukou ve  vápně od  domá-
cího obránce a  z  nařízené penalty 
Podzemský vyrovnal. Za  minutu 
zastavil Vácha Lesniakovu patičku 
až na čáře. V 69. trefil hostující No-
votný tyč, ale za  další minutu bylo 
zle. Heinc namazal Novotnému a ten 
již trefil přesně. Naděje pro Slavoj 
svitla zase v  76. minutě. To zahrá-
vali roh, Bešík posunul na  Paula 
a  ten zařídil vyrovnání na  4:4. Ani 
to ještě nebyl konec brankové pře-
střelky. Deset minut před koncem 
využil hrubky v domácí obraně No-
votný, který poslal hosty do vedení. 
O  tři minuty později přišla jediná, 
ale podstatná chyba Baštýře, jehož 
špatného vyběhnutí využil Fischer 
a  poslal hosty do  dvoubrankového 
vedení. Žatec sice dokázal Klincem 
v poslední minutě snížit na 5:6, ale 
právě tento výsledek poslal Slavoj 
do Krajského přeboru, kde se v příští 
sezóně utká s Louny a Blšany.

Branky: 17. a 38. Bednář, 50. Be-
šík, 76. Paul, 90. Klinec – 18. Jaki-
menko, 23. Pyšek, 63. Podzemský 
(PK), 70. a 80. Novotný, 87. Fischer.

Postoloprtům se podařil nejen obrat, ale i postup tabulkou
Domoušice odehrály nejlepší sezónu od doby, kdy si zahrály rok v krajském přeboru

OKReS LOUNY (jt) – Závěrečné kolo 1. A třídy nepřineslo pro naše 
celky již nic zásadního. Jen Postoloprty, které se nedávno zachránily, 
po  třech výhrách vystoupaly do horních pater tabulky.
n FK Postoloprty – AFK LoKo 

Chomutov B 3:2 (0:1)
Postoloprtští změnili taktiku. Dříve 

drtili soupeře úvodním náporem, kdy 
nasázeli několik branek a utkání tak 
rozhodli. Nyní asi potřebují hrát pod 
tlakem a  otáčejí nepříznivý stav až 
ve  druhém poločase. Nejinak tomu 
bylo i v duelu s benfikou Lokotky.

Už po  čtvrthodině hry musel pro 
zranění hřiště opustit jeden z pilířů 
zadních řad domácích, Daniel Frid-
rich. Na jeho místo přišel Bílý. Hos-
té měli více ze hry a už v 15. Junek 
nadvakrát zachraňoval.

O čtyři minuty později hlavičkoval 
Sojčík nad. Pak se sice domácí zvedli 
a ve 38. si vytvořili velkou šanci, ta 
však zůstala bez využití. Bránický se 
protáhl mezi dvěma hráči Chomu-
tova, přihrál osamocenému Bílému, 
který ze značky pokutového kopu 
přestřelil branku hostí. Hned z pro-
tiútoku pálil Sojčík, ale jeho střelu 
stačil Junek vyrazit. Hosté se branky 

dočkali tři minuty před přestávkou, 
kdy se prosadil Kostka.

Po  změně stran domácí výrazně 

zlepšili hru a zaslouženě také vyrov-
nali. Po  faulu v šestnáctce odpískal 
sudí penaltu a  tu Pour proměnil. 
Radost domácích trvala jen deset 
minut, když se Chomutovu podařilo 
vyrovnat. Ani druhé vedení hostům 

nevydrželo a  přišli o  něj během tří 
minut. Nejprve Zícha v  83. zařídil 
vyrovnání a  z  druhé přísné penalty 
zajistil výhru a  tím i  tři body Pour.
n Sokol Domoušice – SK Strupči-

ce 4:2 (0:2)
Domoušickým se celou sezó-

nu daří a  od  doby, kdy si zahráli 
Krajský přebor, prožili letos svou 
nejlepší sezónu. V  minulém kole 
zvítězili v  Dobroměřicích a  výsle-
dek chtěli potvrdit také doma před 
svými fanoušky. Strupčice, které 
byly po podzimu na sestup, se však 
neuvěřitelně zvedly a  dobrou hru 
předváděly i  v  Domoušicích, kde 
domácí zaskočily dvěma brankami. 
O  přestávce musel trenér Urma 
v  kabině hodně vehementně svým 
svěřencům zdůraznit, jak mají hrát 
a jeho slova padla na úrodnou půdu. 
Nejdříve Slušný z  trestného kopu 
vymetl pavučiny ze strupčické šibe-
nice. Vyrovnání zařídil ze hry Uhlík, 
který se také trefil parádně do růžku 
soupeřovy branky. Do vedení poslal 
Sokoly Fleischer a  dokonalý obrat 
dokončil čtvrtou brankou Exner.

n 1. FC Dubí – FK Dobroměřice 5:1 
(4:0)
Hostům vůbec nevyšel zápas 

v Dubí. Už v 6. šli domácí do vede-
ní, když Sedláčkovi propadla za záda 
ušmudlaná střela. Na  2:0 zvyšovali 
hlavou po  rohu a  po  půlhodině to 
bylo z  brejku 3:0. Když Dubí při-
dalo čtvrtou branku ze standardky, 
bylo rozhodnuto. V  71. sice snížil 
Chlouba, ale domácí krátce na  to 
kontrovali na 5:1.
n FK Klášterec n. Ohří – SK Havran 

Kryry 6:2 (4:1)
Duel dvou sestupujících celků 

již nic neřešil a  tak se jen domácí 
před svými fanoušky ukázali v  tom 
lepším světle.

Po  26. kole opouštějí 1. A  tří-
du, skupinu B, Kryry a  Klášterec 
n.O. Baráž si pak zahrají Duchcov 
s Ledvicemi. Přímo do KP postupu-
jí vítězné Spořice a  baráž s  Kadaní 
čeká na  Ervěnice. Na  třetím místě 
končí v  soutěži se 44 body Dobro-
měřice a  jen o  skóre horší jsou 4. 
Domoušice. Na 5. příčku vystoupaly 
Postoloprty.Postoloprtský Lukáš Papežík prošel mezi obránci Chomutova.

Žatecký Vít Karban se marně snaží zbavit bránícího hráče Motorletu.
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