
Černčice (Ondřej Cvešpr) - Význam 
školy pro obec si v Černčicích ve-
lice dobře uvědomují, a 
proto na škole rozhodně 
nešetří. Letos na závěr 
školního roku byla úspěš-
ně dokončena dvouletá 
rekonstrukce ZŠ a MŠ 
v Černčicích s celkovým 
nákladem 23 mil. korun. 
Projekt byl zahájen v roce 
2008 díky částečnému 
financování dotací Zelená 
úsporám z Ministerstva 
životního prostředí a pe-
nězi z fondů EU. 
Rekonstrukce se ujaly dvě 
stavební společnosti; a to 
Herkul s.r.o a Renstav s.r.o. 
Herkul Most se postaral 
o výměnu původních dře-
věných oken za plastová a Renstav 
stavební činnosti - specialista na 
renovace a zateplení fasád  renovo-
vala střechu a zateplila školní budovy. 
První schůzka všech účastníků se 
konala 16. prosince 2008 a po ní byla 

zahájena výměna oken v hlavní budově 
školy. Poslední práce na fasádě a zatep-

lení pak skončily v červnu 2010. 
Jedním z důvodů, proč se Černčice roz-
hodly pro celou akci, byly vysoké nákla-
dy na vytápění budovy školy. Realizací 
projektu by mělo dojít ke snížení emisí 
CO2 o 91,22t/rok a k úsporám energie 

o zhruba 1 641,8 Gj/rok.
Celkově uznatelné náklady pro dotaci 

činily 15 091 135 Kč, z toho příspěvek 
EU byl poskytnut ve výši 12 827 464 
Kč a dotace z Státního fondu životní-
ho prostředí ČR 754 556 Kč. Zbytek 
z 23 225 232 Kč investovala obec 
z vlastní pokladny. Uvědomíme-li si, 

že rozpočet obce činí v příjmové 
části kolem 13 mil. Kč, tak pak teprve 

dostanou čísla ten skutečný 
rozměr a lépe si uvědomí-
me celkový rozsah akce.
Škola však k Černčicím 
neodmyslitelně patří již celé 
století. První zmínka o škole 
v Černčicích je z roku 1910, 
kdy byla na požadavek rodi-
čů černčických dětí založe-
na expozitura pro nejmenší. 
Škola byla založena ale až 1. 
září 1922 s 98 žáky, z nichž 
88 na konci školního roku 
vyšlo. O čtyři roky později 
na Vánoce 1926 se do první 
třídy zakoupily nové lavice. 
Poté začal počet žáků růst 
a bylo vybudováno školní 
hřiště. V roce 1934 přibyla 

tělocvična a do budovy byl zaveden 
vodovodní řád. Ale až v roce 1954 se 
vybudovala současná školní budova 
a škola dostala téměř dnešní podobu. 
Tato rekonstrukce je tedy jednou 
z rozsáhlejších změn na škole.
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Žáci dostanou šatny
Postoloprty (caj)  –  Jako jediní 
v okrese mají děti druhého stupně Zá-
kladní školy v Postoloprtech klecové 
šatny. Zastupitelé proto na posled-
ním jednání schválili uvolnění částky 
300 tisíc korun na demontáž starých 
a koupi nových skříněk. Částka bude 
čerpána z rezervního fondu města. 
Na otázku Milana Hantáka, proč 
oprava nebyla zahrnuta do plánu 
investic, odpověděl starosta Hylák, 
že se čekalo, jak ZŠ dopadne se svým 
rozpočtem, který skončil na nule. 

Rekonstrukcí školy v Černčicích ušetří za energie 

p V následujícím školním roce se ukáže, kolik peněz škola opravdu po rekonstrukci ušetří. (foto O. Cvešpr)

Afričané vystavují v Černčicích

p Obrazy vhodně doplňují dřevěné sochy 
ze sbírky Jaromíra Imbra.        (foto tu)

Černčice (tu) - Díla pěti umělců, 
které spojuje rodná Zimbabwe, 
přivezla do Galerie Emila Juliše 
v Černčicích afrikanistka dr. Marie 
Imbrová. Dominik Benhura je so-
chař, Lovemore Kambudzi, David 
Chinyama, Voti Thebe a Batsirai 
Muskwe malíři. 
Slavnostní vernisáž výstavy pro-
běhla v neděli 11. července. Majitel 
galerie Pavel R. Vejrážka ocenil 
hosty, kteří se do Černčic vydali 
v tropickém vedru. Osudy tvůrců 
pak zasvěceně přiblížila dr. Imb-
rová. Svou přítomností potěšila 
autory výstavy i manželka básníka 
Emila Juliše Vilemína Julišová. 
P. R. Vyrážka otevírá prodejní výsta-
vu na požádání na tel. 602 456 314. 
Naleznete ji až do 11. září v Tylově 
ulici 151 v bývalé škole.

Rada města Loun jednala o sportovištích
Louny (tu) – Při své 107. schůzce 
23. června hovořili lounští radní 
také o sportovištích na území měs-
ta. Vyhodnotili provoz Městského 
koupaliště za rok 2009 a část roku 
2010, dále Letního cvičiště, Městské 
plavecké haly, Městské sportovní 
haly, Městského zimního stadionu 
a Městského fotbalového stadionu, 
u všech za rok 2009. Rozhodli o 
majetkovém vypořádání v případech 

změn nájemců (Letní cvičiště a kou-
paliště) a o naložení se zbývajícími 
finančními prostředky. U plavecké 

haly a fotbalového stadionu navýšily 
limity spotřeby elektrické energie a 
snížily limit spotřeby vody.

Vzpomínali na Mistra J. Husa
Louny (tu) – Tichou vzpomínku a svazek květin věnovali členové Církve 
československé husitské Mistru Janu Husovi při příležitosti 595. výročí jeho 
upálení v Kostnici. Stalo se tak po nedělní bohoslužbě 4. července. Památce 
významného kazatele a reformátora se přišlo poklonit pětadvacet lidí.

Vandalové ničením aut napáchali velké škody
Dvě auta v Postoloprtech a Hořanech se stala cílem nájezdu vandalů. Koncem 
minulého týdne vandal nezjištěným předmětem poškodil karoserii vozidla 
Audi A6, kterou propíchal a poničil dalšími údery. Ušetřena nezůstala ani 
zpětná zrcátka. Jedno poškodil a druhé utrhl a následně odcizil. Způsobenou 
škodu vyčíslil majitel v Postoloprtech na 170 000 Kč. 
Nižší škodu způsobil neznámý pachatel o víkendu v Hořanech. Zde si vyhlédl 
automobil zn. Renault Laguna, u kterého poškodil kryty předních i zadních svě-
tel, odlomil boční zpětná zrcátka, přední i zadní stěrače a nakonec odcizil přední 
registrační značku. Svým jednáním napáchal škodu za 20 tisíc korun.    (str) 

Chtěl bych být 
zase studentem…

Komentář týdne

Zcela jistě kvůli uplynulému mládí (lyri-
ku Šrámkovi začínám rozumět víc a víc) 
i kvůli šíři dnešní nabídky vzdělávání. O 
tom však nechci psát. Stal jsem se totiž 
svědkem chvíle, kdy byly přijímány 
žákyně Hotelové školy v Žatci do role 
průvodkyň po Novém Hradu, který je 
postupně renovován a potvrzuje, že se i 
v malé skupince lidí dají dělat zázraky. 
Pan kastelán se (dobrovolným!) zájem-
kyním o průvodcovství, jež studují obor 
Hotelnictví a turismus, věnoval přes 
dvě hodiny, aniž by je svými bohatými 
znalostmi o zdejším objektu odradil. Ba 
naopak! Každou chodbou, schodištěm či 
místností ztrácely dívky část své počá-
teční nejistoty a ostychu, takže na konci 
historické „procházky“ měly v blocích 
řadu zajímavých poznámek, kterými 
určitě obdaří zámecké hosty. Ti nyní 
v prázdninovém čase mohou zhlédnout 
mimo jiné černou kuchyni, sklepní stáje, 
kapli a vše pak korunovat výstupem na 
původně gotickou věž, z níž v případě 
vhodného počasí uvidí působivé panora-
ma Českého středohoří a Podlesí. 
A pokud i vy budete vstřebané zážitky 
„vyhodnocovat“ například v dobovém 
šenku, neopomeňte velebit nejen entuzi-
asmus místních pracovníků, ale také ak-
tivní patronát Oblastního muzea v Lou-
nech, pod něž Nový Hrad u Jimlína patří. 
Právě lounské muzeum nabízí v duchu 
dřívějších tradic turistům i „Lounským“ 
další místo (třeba po Ejemově chatě na 
Stříbrníku, březenském skanzenu nebo 
cítolibském barokním koplexu), jež 
je dosažitelné pěšky a jehož návštěva 
nám může zpříjemnit část dne. I díky 
studentkám – průvodkyním. Držím jim 
palce a již podle prvních ohlasů jsem si 
jist, že nezklamou. Protože když něco 
děláte s chutí…   Vladimír A. Hons

Severočeši.cz chtějí zastavit demolice kasáren
Louny (tu) – Do redakce Lounského 
Pressu dorazila výzva Základní or-

ganizace Severočeši, pod kterou jsou 
podepsaní V. Roušarová, Ing. P. Beneš 
a Ing. Z. Malínek. Autoři dopisu vy-
zývají občany Loun a přilehlých obcí, 
aby podali na Městský úřad Louny 
– stavební odbor do 20. července 
2010 námitku proti zbourání objektů 
bývalých kasáren. Podle autorů se 
jedná o překrásný objekt vhodný pro 
zřízení nové nemocnice. Tento objekt 

podle signatářů tvoří historickou do-
minantu Loun, která byla postavena 
v roce 1937, před II. světovou válkou, 
zdící materiál jsou cihly zvonivky a litý 
beton (kvalita z doby, kdy se stavěly 
bunkry). Autoři věří, že na této akci 
se můžeme podílet všichni a proto žá-
dají všechny občany, aby nedopustili 
zbourání těchto domů. Odborný názor 
najdete na straně 2. 

Fotografie J. Zerzána naleznete na Peruci

p Na snímku rozmlouvá Jan Zerzán o pořízených fotografiích s perucko-sokolov-
ským fotografem Ludvíkem Erdmannem.                (foto M. P. Blažek) 

Peruc (MPB, tu) - V Galerii u Plazíka 
na Peruci byla v sobotu 10. 7. zahá-
jena výstava fotografií Jana Zerzána 
z jeho humanitární cesty do bývalé 
Jugoslávie v roce 1992. Sešla se téměř 
třicítka návštěvníků, kterou na dvorku 
galerie přivítal její majitel. Poté krátce 
pohovořil autor fotografií Jan Zerzán z 
Vrbna o svých cestách do válečné zóny 
s nadacemi, organizujícími pomoc lidu 
postižené země. On sám byl zařazen do 
týmu hlavně jako radioamatér, zajišťu-
jící spojení (v té době ještě nebyly běžné 
mobilní telefony). Přítomným ukázal i 
měchýřový fotoaparát z 30. let, kterým 
snímky pořizoval. Formát 6x4,5 cm 
umožňoval pořídit na jeden svitkový 
film pouhých 16 snímků a autor jich 
nafotil jenom pět. Je obdivuhodné, 
kolik zajímavých snímků pořídil na tak 
malém prostoru. Pan Zerzán poukázal 

také na skutečnost, že se u nás prezen-
tovali jako zločinci Srbové a „ti“ hodní 
Chorvaté. Ve skutečnosti byly zločiny 
proti lidskosti páchány na obou stranách.  
Výstava bude mít otevřeno o víkendech 
vždy od 10 do 17 hodin do konce srpna.

Práce a zase jenom práce je jejich hlavní motto spokojeného manželství

p Z oslav diamantové svatby. Na snímku vpravo je svatební foto z roku 1950.    (foto archivy manželů Riegrových a městyse Cítoliby)

Riegrovi z Cítolib oslavili diamantovou svatbu
to prý podle pověry z té doby přinášelo 
novomanželům smůlu. Celý život tvr-
dě pracovali v zemědělství, vychovali 
dva syny a těší se z lásky čtyř vnoučat 
a stejného počtu pravnoučat. 

Do Cítolib se přestěhovali před 
čtyřmi lety ze Smilovic. Zdravíčko 
již manželům tolik neslouží a tak 
ocenili blízkost syna a výbornou péči 
paní doktorky Weberové i krásné 
prostředí cítolibského náměstí. Na 
naši otázku na recept na tak dlou-
hé, spokojené manželství, měli oba 
krátkou odpověď: práce.
Jubilantům přeje Úřad městyse Cítoli-
by i naše redakce mnoho zdraví, štěstí 
a lásky do dalších společných let. 

Cítoliby (EP, tu) - Šedesát let spo-
lečného života - právě takové výročí 

oslavili ve čtvrtek 8. 7. 2010 manželé 
Josef a Miluška Riegerovi z Cítolib. 

Brali se v ročovském kostele a na jejich 
svatbě chyběly obě maminky, protože 

Smolnice bude

p Na snímku okolí nové autobusové zastávky, které dostává jinou  tvář.  (foto tu)

jako ze škatulky
Smolnice (tu)  – Další zvele-
bování centra obce probíhá ve 
Smolnici. K pěkné autobusové 
zastávce přibývají nové chodníky 
a parková úprava. V blízkosti 
obecního úřadu budou na nových 
stožárech vlát tři vlajky: Evropské 
unie, České republiky a vlajka 
obce Smolnice. Na rekonstrukce 
komunikací dala obec z vlastních 
prostředků 550 000 Kč.
Na úpravy obecních pozemků na-
vázal i hostinský Vladimír Verner a 
investoval do oprav bezprostřední-
ho okolí svého podniku.
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Ve zkratce
TouChoviCe 
Starosta obce Hřivice Josef Hajm 
zaštítil konání tradiční soutěže 
v hasičském sportu v Touchovicích. 
O pohár starosty budou již popáté 
bojovat v sobotu 24. července od 
10 hodin jak muži, tak ženy. Držme 
domácím borcům palce. 
Louny
Ve dnech 12.-16.07.2010 dochází 
k odstávce počítačové sítě Měst-
ského úřadu Louny. V některých 
odděleních můžete být odbavení 
pomaleji. Chod agend občanských 
průkazů, řidičských průkazů a 
evidence silničních vozidel nebude 
v těchto dnech narušen.
CíToLiby 
Až do 25. července je uzavřena 
Mateřská škola v Cítolibech. Ro-
man Kaper z Postoloprt opravuje 
pro dětičky sociální zázemí. Obec 
získala peníze z dotace Programu 
obnovy venkova z Krajského úřadu 
Ústeckého kraje. 
ŽaTeCko - PLzeňsko
Od pátku 9. 7. probíhají po etapách 
opravy na železniční trati Plzeň 
– Žatec. Všechny vlakové spoje 
nahradí autobusy. Sledujte proto 
pozorně výlukové jízdní řády. Do 
normálu by se mělo vše vrátit 31. 7. 
v 17 hodin.

Léta běží a nemoci přibývají. Jednoho dne si každý z nás musí připustit, že už 
to není to, co bývalo a že by to chtělo přinejmenším nějakou tu údržbu. A tak 
jsem se i já dostala do Mšené - lázní, protože mým hlavním problémem je po-
hybové ústrojí. Velkoryse jsem si vybrala ambulantní péči. Ně kdo mne varoval, 
jiný obdivoval, že budu schopná dojíždění. Varování bylo na místě, ale to jsem 
poznala, až když byla léčba v proudu. Byl to tvrdý úder mému sebevědomí, které 
mi vnucovalo, že vlastně nejsem stará a že mi nic není. 
Musím přiznat, že jen díky pochopení a jednání pana 
primáře Medonose, sestřiček, ale i ostatního personálu 
jsem těch 21 dní vydržela. 
Velice příjemná zásada, že léčení má být příjemné a ne 
bolet, byla doplněna ochotou, úsměvy a velmi příjemnou 
pozitivní atmosférou. Nesetkala jsem se s nikým, kdo by nebyl ochoten pomoci a 
povzbudit, přestože ta jejich práce není žádná procházka růžovým sadem. Vše 
musí klapat, procedury navazovat na sebe a naběhají se víc než dost. Nikdo z nich 
navíc svoji práci nešidil. Byla jsem jak na jiném světě. Škoda, že jsem se nemohla 
se všemi rozloučit a poděkovat jim. Byly dovolené a také někteří měli volno, které 
souviselo s řádem lázní. A tak všem, moji opatrovníčci, děkuji touto formou. 
Pečovali jste o mne jako o mimino a stýská se mi po Vás. 

Dopis naší čtenářky

Cesta za zdravím

Všem mohu jen doporučit klidné, tiché, téměř rodinné a hlavně čisté Mšené 
- lázně. A nemusíte se zrovna léčit. Kouzelná příroda vše doplňuje, a když se 
vydaří počasí, tak si nemůžete přát více. Ale i když se nevydaří, nemusíte se 
nudit, aktivit je k dispozici dost. Léčbu jsem absolvovala poprvé, svým věkem už 
se dávno nechlubím, přesto mi přinesla úlevu. 
V jakém kontrastu jsou Louny, kde nějakou tu „důležitku obecnou“ potkáte skoro 

na každém kroku a nejen ve zdravotnictví, ale i v jiných 
zařízeních. S jednou jsem se setkala hned, když jsem pře-
dávala lázeňskou lékařskou zprávu. Snažila se mne pře-
svědčit, že skončím jako feťák s návykem na půl prášku na 
spaní a i když jsem jí několikrát upozornila, že do toho, co 
mi ordinuje lékař, jí nic není, pusu nezavřela. Očička jí 

jen zářila, že měla poslední slovo. Hned ten den jsem se potkala s další. Nelíbila jsem 
se jí, tak mne ani nezařadila do možnosti vstoupit do ordinace – ani se nezeptala, 
jak se jmenuji, i když jsem jí vysvětlila, co chci. Chodila kolem mne, vyzývala další pa-
cienty. Asi bych přišla na řadu v příštím desetiletí. Tak jsem pochopila, že lázeňská 
idyla skončila a nastává tvrdá realita všedního dne. Jen se tak v duchu ptám, jestli 
do toho mohu mluvit i já, nebo opět začíná období, kdy s námi bylo manipulováno. A 
proč to někde jde v pohodě a jinde ne? Odpověď neznám.             M. Kratinová, Louny 

V Počeradech asi dosáhnou rekordu
Ústecký kraj (OS, tu) -O seznámení 
se s klasickou energetikou je neustále 
veliký zájem, a to jak z řad laické, tak i 
profesionální veřejnosti. Vyplývá to ze 
statistiky hnědouhelných elektráren 
za první pololetí letošního roku. Za-
tímco za celý loňský rok si elektrárny 
Prunéřov II a Počerady prohlédlo 
celkem 1 432 osob, letos už jich bylo 
1 086! Do Prunéřova se vydalo 692 a 
do Počerad 394 návštěvníků. Většinou 
se jednalo o školní exkurze.
 „Už jsme vlastně letos překročili celko-
vou návštěvnost za celý rok 2009, kdy 
do Počerad zavítalo v rámci 15 exkurzí 
391 osob. Za první půlrok tak máme 
o tři návštěvníky a dvě exkurze více. 
Škoda, že k nám nedorazily ještě další 
dvě objednané skupiny středoškoláků 
z Prahy a Duchcova. První škola se 
omluvila pro nemoc vedoucího a druzí 
z technických důvodů. Jinak bychom, 

měli ještě o 50 návštěvníků více,“ 
poznamenala Marie Šlajchová, asis-
tentka ředitele Elektráren Počerady 
a Ledvice.  
Mezi návštěvníky elektrárny Počerady 
byli studenti gymnázií z Litvínova, 
Plzně, Loun a Rokycan. Dále vyso-
koškoláci z ČVUT Praha, z mostecké 
pobočky Vysoké školy báňské Ostrava, 
Mendlovy univerzity v Brně a Univer-
zity Karlovy v Praze. Z dalších střed-
ních škol dorazili studenti ze Střední 
zemědělské a ekologické školy v Žatci 
či z Obchodní akademie v Lounech. 
„Do provozu elektrárny se ovšem vydali 
i významní zákazníci Skupiny ČEZ a 
také naši kolegové z různých dceřiných 
společností, kteří u nás měli profesní 
školení a využili tak možnosti podívat 
se do provozu,“ dodala k tomu Marie 
Šlajchová.
Do Elektrárny Prunéřov zavítala mimo 

jiných i ZŠ Školní z Loun  s učitelkami 
L. Cvešprovou a H. Přibylovou. 

Ústecký kraj odmítá škrty 
v dopravní infrastruktuře
Ústecký kraj (MH, tu) - Podle před-
stavitelů Ústeckého kraje dojde 
k ohrožení dostavby dálnice D8, po-
kud budou realizována úsporná opat-
ření ministerstva financí ve fondu 
dopravní infrastruktury. Dokončení 
této strategické komunikace je stále 
prioritou Ústeckého kraje, proto chce 

dále vyvíjet aktivitu směrem k nové 
vládě a ministerstvu dopravy, aby se 
zasadily o její dostavbu. Projektem 
dostavby dálnice D8 se zabývá i 
Evropská komise, která na základě 
stížností dvou ekologických sdružení 
přerušila proces schvalování dotace 
ve výši 8 miliard korun.

Dostavba dálnice D8 má podle vr-
cholných politiků Ústeckého kraje zce-
la klíčový význam pro celý Ústecký kraj 
a Českou republiku. Je rovněž součástí 
IV. evropského dopravního koridoru. 
Podle jejich mínění ovlivní příchod 
nových investorů do kraje, dopravní 
obslužnost a kvalitu ovzduší. Hejtman-
ka Jana Vaňhová se dokonce obrátila 
na poslance Evropského parlamentu, 
aby v rámci svých iniciativ prosadili 
pokračování schvalovacího procesu 
financování výstavby této strategické 
komunikace z prostředků EU.

p Žízeň mají v parných dnech, nejen lidé, ale i zvířata a rostliny. O zalévání závěsných 
truhlíků na lampách veřejného osvětlení v centru města  se stará Technická správa 
města Loun. Na snímku její zaměstnanci ošetřují květiny na Pražské ulici.  (foto tu)

Nový Hrad v Jimlíně láká i na svatební obřady

u Svatební salonek na zámku je 
krásný.        (foto archiv obce)

Jimlín (tu) – Postupně opra-
vovaný zámek již dovoluje 
konání stále většího množství 
nejrůznějších akcí. Patří mezi 
ně nově i svatební obřady. 
Pořádají je společně správa 
zámku a matrika Hřivice. 
Svatby se zde konají od počátku 
měsíce května do konce září 
a to vždy v sobotu od 11 a od 
13 hodin. Snoubenci si musejí 
dohodnout termín s matrikou 
ve Hřivicích a závazně si ho 
zarezervovat u správce na No-
vém Hradě. Svatby se nemohou 
pořádat tehdy, když se na zámku 
koná jiná společenská nebo 
kulturní akce. 

Severočeši.cz chtějí zastavit demolice kasáren
Bourat stavebně zachovalé domy mi při-
jde líto. Tyto 3  čtyřpodlažní budovy mají 
celkem obestavěný prostor asi 67 000 m3. 
Objem je tedy zhruba stejný, jako bývalé 
lounské nemocnice. Jedná se o chodbový 
typ dispozice, jsou zde převážně poměrně 
velké místnosti pro ubytování ap. s velkou 
výškou – 4,2 m.
V roce 2002 mělo město záměr přestavět 
budovy na bytovky.  Vzhledem k nevhod-
ným rozměrům místností, zejména 
výšce, jsem však už tehdy toto využití 
nedoporučoval. 
Velká výška místností je dnes přijímána 
psychicky jako závada, neútulné a málo 
intimní prostředí. V historii však platilo, 
že čím honosnější budova, tím vyšší strop. 
(Chaloupky měly výšku stropu 2,3 m, 
zámky 4 m, kostely 10 – 15 m). Z hledis-
ka hygienického je vyšší strop vhodnější 

– více vzduchu. Pro místnosti s větším 
počtem osob je dokonce předepisován 
minimální objem vzduchu na osobu. 
Objekty jsou proto svou velkou výškou 
místností vhodné obecně pro občanská 
zařízení: nemocnice, školy, kanceláře ap.  
(S negativním psychologickým  účinkem 
převýšené místnosti si však umí architekt 
v návrhu interiéru poradit.) Půdorys, 
dispozice kasáren s velkými místnostmi 
se dá bez problému upravit příčkami. 
Vhodné by bylo toto klidné a tiché místo 
na kraji města i pro nemocnici.
Velkou předností této staré budovy jsou 
tlusté zdi. Jistě si všichni již zažili neú-
nosné vedro v letních měsících v lehkých 
nových budovách s nedostatečnou aku-
mulací tepla (a chladu), kde se problém 
nedá řešit jinak, než drahou klimatizací.  
Tento nedostatek mají i KORDy – budovy 

Nejlepší učitelkou se stala Milena Nečesaná

t Milena Nečesaná je i 
výborná moderátorka. 

(foto J. Riedlová)

Louny (JR, tu) - Na zá-
věrečné akci ZUŠ Louny 
v nedávno ukončeném 
školní roce – na Veletrhu 
nápadů – obdržela  Mi-
lena Nečesaná, učitelka 
literárně – dramatické-
ho oboru školy, ocenění 
„UČITELKA ROKU“ za 
vynikající úspěchy svých 
žáků. Ocenění předala 
ředitelka školy Jindřiška 
Riedlová nejen za tyto 
úspěchy: Zdeněk Sušický 
postoupil do celostátního 
kola Dětské scény. Ve slo-
vesné části soutěže ZUŠ 
postoupil až do ústřed-
ního kola Marek Miku-

lášek. Stejný recitátor 
vyhrál i  krajské kolo 
sólového dramatického 
projevu, ale ve dvou ka-
tegoriích se postupovat 
nemůže. Ústřední kolo 
soutěže ZUŠ vyhrál 
Petr Pidrman, Marek 
Mikulášek a Zdeněk 
Sušický získali druhá 
místa a Lukáš Konečný 
třetí. Žák M. Nečesané 
Marek Mikulášek byl 
přijat na DAMU Praha, 
katedra činoherního 
herectví. 

Ředitelka ZUŠ Louny Jindřiška Riedlová uzavřela školní rok

LoUny maJí vhoDný obJeKt PRo městsKoU nemocnici

Adrenalinová zábava líných řidičů
Louny (dop.) - Jízda v protisměru je na parkovišti u Domu kultury 
v Lounech na denním pořádku! O víkendu, kdy je parkoviště poloprázd-
né, se celkem nic neděje. V pracovní dny je ale parkoviště plné a dochází 
ke konfliktním situacím! Na snímku je auto zaparkované v protisměru. 
Fotografie byla pořízena ve čtvrtek 8. 7. v 10 hodin dopoledne.

Do CíToLib na Pouť

Zájem o vlastivědné 
přednášky trvale stoupá

Louny (tu) - Cyklus vlastivědných 
přednášek Oblastního muzea v Lou-
nech začínal na podzim minulého 

přednášek se však nabalují další a 
další lidé a na devátou lekci v řadě – 1. 
července – jich přišlo již pětadvacet. 

žijí. V Lounech platilo magdeburské 
městské právo, jehož základem byl mír 
a svoboda. Svoboda byla dána tím, co 
lidé nesměli a nemohli. Mír byl vynucen 
zákazem násilí na území města.
J. Mareš na mapě ukázal, která část 
dnešních Loun byla tehdy osídlena. 
V podstatě šlo o centrum obehnané 
hradbami. Vně existovalo jen malé 
(Pražské) předměstí, velké předměstí 
(Žatecké) a hospodářské zázemí 
města (mlýn, sladovny, pivovárek, 
lázně, apod.). Na místě dnešní ZŠ J. 
A. Komenského stával dominikánský 
klášter. Dochoval se z něho jen malý 
pilířek v Klášterní uličce (spojka Praž-
ské a Hilbertovy ulice), jejíž jméno je 
druhou připomínkou bývalé stavby. 
Lektor s obdivem konstatoval, že 
lokátor, odborník, který kdysi určil 
velikost lounského náměstí, odhadl 
velmi dobře budoucí potřeby města. Ve 
14. století doznává zásadní přestavby 
chrám sv. Mikuláše, pocházející z doby 
počátku města. Bohužel Louny postih-
ly v letech 1346 – 8 dva katastrofální 
požáry, kdy byl zničen i kostel. Král 
dokonce odpustil městu dluhy i daně a 
pomáhal jim uspokojit věřitele. Louny 
se rychle vzpamatovaly a výstavný 
chrám dokončily. Na místě dnešní 
Stromovky snad býval klášter magda-
lenitek. Zakládací listina rychtáře Béra 
je známa, přesné umístění ne.
Královské město Louny mělo v té době 
asi 2 až 2,5 tisíce obyvatel. Patřilo mezi 
větší královská města a bylo proslulé 
výborným vzděláváním, ročně odtud 
odcházelo 30 – 40 studentů do Prahy 
na univerzitu.
Další přednáška se koná bez ohledu 
na školní prázdniny a to ve čtvrtek 
5. srpna. Téma je jednoduché a zá-
roveň nesmírně obsažné – „Louny 
a Ohře“.

p Jan Mareš při přednášce v gotickém sálu muzea.                    (foto tu)
roku s necelou desítkou posluchačů. 
Na spokojené návštěvníky kvalitních 

Nesla název Život středověkých Loun 
a lektorem byl Jan Mareš z Oblastního 
státního archivu v Lounech. 
Věnoval se době vrcholného rozkvětu 
města ve středověku, která připadala 
na 14. století.
Po něm následovaly rány osudu 
-  problematická doba husitství, 
obrovský požár v roce 1517 a  Tři-
cetiletá válka, po které se město 
vzpamatovávalo dvě stě let. 
Lektor vymezil pojem město jako 
dobrovolné sdružení lidí, kteří v něm 

Cítolibská svatojakubská pouť pro-
běhne 23. – 25. července. V pátek 
zahrají kapely Kaskáda, Hromo-
svod Praha a Parťáci. V sobotu po 
slavnostním zahájení v 10 hodin 
uvidíte či uslyšíte kapely Pichlovan-
ku, Traxas a Berušku, pět ukázek 
Divadelního ansáblu BezeVšeho, 
živého mědvěda a tygra, ohňostroj. 
Nahlédnete do práce SDH Cítoliby 
a Městské policie Louny. V neděli 
zazní poutní mše a podvečer s hud-
bou Z. Šestáka s průvodním slovem 
samotného autora. Víc příště.  (tu) 

finančního úřadu, OSSZ a městského 
úřadu. V budově býv. kasáren s tlustými 
zdmi by všem úředníkům bylo v létě jistě 
mnohem příjemněji.
Považuji demolici těchto tří kasáren-
ských objektů za nevhodné z hlediska 
historicko kulturních vazeb města, ale 
i za nehospodárné: Jaké budou náklady 
na demolici budov a výstavbu nových ve 
stejném objemu? A jaké by byly náklady 
na rekonstrukci těchto? (Bez podrob-
nějších propočtů) odhaduji náklady na  
domy o 67 000 m3 asi takto:
- demolice + novostavba = 600 mil. Kč 
- rekonstrukce  = 350 mil. Kč
Zajímalo by mě proto (obzvláště dnes  
před volbami), kteří zastupitelé o de-
molici rozhodli? 

Ing. arch. Karel Chlouba, 
ARCHITEKTURA * PROJEKTY
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STAVÍTE? PLÁNUJETE STAVBU?

tVáRNICe
Info a ceny na: www.terapor.cz

Nabídka pro vás - kvalitní a levné

650 Kč / 1 den
+420 415 240 030-2
HOTEL ZLATÝ LEV

PRONÁJEM AUTA

p Dvacítka členů výtvarné skupiny VOSA Louny tráví tento týden na kraji-
nářském soustředění v Českém středohoří v obci Kocourov pod Milešovkou. 
Jde o pravidelné každoroční malování v plenéru, které malíři pořádají po-
každé na jiném místě Čech, ovšem v této lokalitě jsou již po několikáté pro 
její rozmanitost. Na snímku je lounský výtvarník Václav Krejcar (vlevo) a 
perucký Jiří Menoušek.                     (text a foto Pavel Macák) 

Vzhledem k tomu, že i úředníci v době prázdnin čer-
pají dovolenou a současně mají možnost využít letní 
pracovní dobu, jsou změněny v době od 1. července  
do 31. srpna úřední hodiny takto:

Pondělí 8.00-17.00 h
Úterý  7.00-14.00 h
Středa 8.00-18.00 h
Čtvrtek není úřední den
Pátek  7.00-14.00 h

Po celou dobu prázdnin jsou v provozu všechna pracoviště 
s tím, že v případě čerpání dovolené je možné, že někte-
rá budou v době polední přestávky, zpravidla od 12.00  
do 13.00 h, uzavřena.

I přes prázdniny je tu pro Vás stále pojízdný Městský 
úřad Louny

Kdy pojízdný úřad funguje:
vždy ve čtvrtek v době od 8.00 – 11.00 hodin 
objednání služby min. 2 dny předem 

Kde si ho mohu objednat:
Městské informační středisko,  
Mírové nám. 35, Louny
telefon: 415 621 102 
e-mail:  sukova@mulouny.cz

Víte, jaké jsou v době prázdnin úřední 
hodiny Městského úřadu Louny?

DOBRODĚNÍ PŘINESE ASI 46 000 Kč

p Nadšení dětští diváci.    (foto Ing. Michal Novák)

Přestože zejména přes den dala většina 
dětí v parném počasí přednost koupá-
ní, postupně návštěvníků Dobrodění 
v lounské Stromovce přibývalo a na-
konec jejich počet dospěl k výtečnému 
výsledku. Organizátoři z občanského 
sdružení Dobroděj letos přišli s několi-
ka novinkami. Zejména děti zaujaly tři 
zbrusu nové stánky. Dvojice kadeřnic 
upravovala dětem (a postupem času i 
mnoha dospělým) kštice do divokých 
barevných tvarů, stánek s třpytivým 
tetováním byl z dálky rozpoznatelný 
podle fronty s nastavenými rameny a 
zájem byl i o batikovací „linku“, kde 
si děti vyráběly vlastní vzory na trička. 

se nikdy nezkusili spočítat), country 
kapela a další. Na divadelní podvečer 
se zájemci o cimrmanovskou hru Posel 
světla přesunuli do vnitřního sálu, kde 
excelovala čtveřice zkušených herců 
z Klouzáku. Vrcholem byl hudební ve-
čer, kde po výborné nápadité muzice 
skupiny Furt rovně nastoupila hlavní 
hvězda večera Láďa Křížek doprováze-
ný kytaristou Radkem Krocem. V un-
plugged vystoupení Křížek nezklamal 
a prokázal svou standardní vysokou 
kvalitu. Následovala výborná vložka 
taneční školy Luna, hudební uskupení 
Paralet s dívčím sborem a závěrečná 
mostecko-chomutovská bomba s 

vedro dobročinnou akci neudolalo

Novinkou bylo i vystoupení kouzelní-
ka, nad jehož kousky nevěřícně kroutil 
hlavou nejeden divák. Stejně jako v po-
sledních ročnících bylo pro děti při-
praveno malování, předvádění bugin 
a další atrakce. Na dvou odpoledních 
scénách se vystřídala řada účinkujících: 
jedineční klauni Šáša a Váša v podání 
Ďivadelního souboru Klouzák, diva-
dlo VeTři, taneční škola Luna, dechový 
x-tet (víte, proč se jmenují x-tet? - ještě 

názvem New Age of Smokie.
Přesná hodnota daru, který je stejně 
jako loni určen pro dětskou pohotovost 
v Lounech, bude známa po dořešení 
všech fi nančních záležitostí. S velkou 
pravděpodobností se ale výsledná 
částka bude pohybovat okolo 46 000 
Kč. Celkem bude finanční výsledek 
zřejmě 2. nejúspěšnější ve čtyřleté 
historii, v roce 2007 byl výtěžek 18 057 
Kč (Český výbor pro UNICEF), v roce 
2008 to bylo 41 093 Kč (Klinika dětské 
hematologie a onkologie FN Motol) a 
vloni rekordních 50 431 Kč. Přesnou 
částku organizátoři zveřejní na svých 
stránkách www.dobrodejovo.cz a 
v místním tisku.
Účinkující se všichni bez výjimky zřekli 
honoráře, partneři se postarali o pokrytí 
nezbytných nákladů, a samozřejmě po-
mohli i všichni návštěvníci akce.  (JD) 
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Přijímáme řádkovou inzerci i po telefonu nebo mailem. Kontakt najdete v tiráži novin.

n  Poslední parcela na prodej 
1300m2 v atraktivní lokalitě v 
Žatci. Pozemek je schválený v 
územním plánu pro výstavbu RD. 
Kontakt: 777 000 045. (1/681)

NEMOVITOSTI – RŮZNÉ

bLahoPŘÁní

n Dne 25. července to bude 40 let, co se 
naši rodiče Eva a Vlastimil KOTAPI-
ŠOVI rozhodli říci své ano na Karlštej-
ně. Do dalších let manželského života 
hodně lásky přejí Iva, Jitka a vnučka 
Katka. (1/730)
byTy – PRonÁJeM
n  Pronajmu byt 1+1 v horní části 
města Žatec. Pěkný byt, žaluzie, 
plastová okna, zateplený. Nájem 
4.000 Kč + energie. Vratná kauce 
10.000 Kč. Volný ihned. Tel.: 777 003 
939. (1/732)
n  Pronajmu zrekonstruovaný byt 
1+1 v Žatci. Ihned volný. Volejte: 774 
240 723. (1/727)
n Pronajmu garsonku v Žatci – Pod-
městí. Nájem včetně poplatků 4.800 Kč. 
Vratná kauce ve výši jednoho nájmu. 
Volná ihned. Tel.: 777 009 308. (1/726)
n Pronajmu v Žatci byt 3+1 po rekon-
strukci, u nemocnice. Kauce 10 tisíc 
Kč, nájem 6.500 Kč + energie. Jen pra-
cujícím. Tel.: 725 649 880. (1/719)
n Dlouhodobě pronajmu v Žatci byt 
1+2/B v ulici Jabloňová. Okamžitě 
k nastěhování. Nájem 8.000 Kč včet-
ně všech poplatků a energií. Pouze 
pracujícím. Kauce 8.000 Kč. Tel.: 731 
556 510. (1/712)
n  PRONAJMU BYT VE VROUT-
KU, 2+KK, plastová okna, bojler, 
akumulační topení. Kauce 1 nájem 
dopředu, volný od 1. 7. 2010. Tel.: 
723 872 764. (1/704)
n  Pronajmu zrekonstruovaný byt 
1+1 v Žatci, Šafaříkova ulice, 3 patro, 
výtah, nájem 6.500,- Kč/měsíc včetně 
služeb, vratná kauce Kč 6 500,-, tel.: 
732 149 989. (1/698)
n Pronajmu pěkný byt 1+1 v Žatci na 
Jihu v ulici Růžová, nájem a služby 
6 800,- Kč měsíčně, tel.: 606 650 
040. (1/699)

vzPoMínka
n Dne 8. července 2010 
uplynulo 11 roků, kdy 
nás navždy opustila paní 
Jarmila KOLÁŘOVÁ 
ze Žatce. Kdo jste ji zna-
li, vzpomeňte s námi. Stále vzpomínají 
manžel a děti s rodinami. (1/733)  

n  Dne 13. července uplyne 6 let, 
co nás navždy opustila 
naše drahá a milovaná 
maminka, babička a 
prababička, paní Věra 
PIŇOSOVÁ. S láskou 
stále vzpomíná dcera 
Jana s rodinou. (1/742) 
n Osud nám nikdy nevrátí, co nám vzal, 
vrací jen vzpomínky a 
s nimi žal. Dne 17. 7. 
2010 uplyne již 12 let, 
kdy nás navždy opustil 
milovaný manžel, ta-
tínek, dědeček a strýc, 
pan Josef JURÁSEK. Stále vzpomínají 
manželka, syn Stanislav, syn Ladislav s 
rodinou a rodina Čermákova. Kdo jste 
ho znali, vzpomeňte s námi. (1/745)  
n  Dne 19. července vzpomeneme 
1. výročí od úmrtí Josefa BRDIČ-
KY. Kdo jste ho znali, vzpomeňte 
s námi. (1/700)  
PoDĚkovÁní
n V pátek 2. 7. proběhlo poslední roz-
loučení s panem Rudolfem Blumertem. 
Všem zúčastněným, kteří se s ním přišli 
v tichosti rozloučit, od srdce děkujeme. 
Manželka Jaroslava Blumertová s celou 
svojí rodinou. (1/734) 

n OSBD Louny nabízí družst. vol-
né  byty přidělením za tržní cenu: 
Libořice: č.p. 18, vel. 1+2, č.p. 18, 
vel. 1+1, č.p. 19, vel. 1+1, Postolo-
prty: Dvořákova 582, vel. 1+4, Dvo-
řákova 470, vel. 1+2, Dvořákova 474, 
vel. 1+0, Jiráskovo nám. 500, vel. 
1+0, Jiráskovo nám. 506, vel. 1+0, 
Radíčeves: č.p. 59, vel. 1+3, Lubenec: 
Pražská 295, vel. 1+3, Kryry: Hlavní 
č.p. 78, vel. 1+2, Louny: B. Rejta 
2269, vel. 1+1, Kpt. Nálepky 2220, 
vel. 1+2, Petra Obrovce 2659, vel. 
1+3, Podbořany: Kpt. Nálepky 898, 
vel. 1+3. Dále nabízí volné nebytové 
prostory v ul. Ot. Březiny v Žatci  k 
pronajmutí (kadeřnictví, solárka, 
pedikúry, kanceláře) Bližší podmín-
ky, informace na tel. 415740469,p. 
Bemová nebo www.osbdln.cz

NEMOVITOSTI – OSTaTNí n PŮJČÍME 100 000 Kč všem s 
příjmem nad 8 000 Kč. Tel: 605 
254 131. (1/606)

RŮZNÉ

n  Hledáme svědky dopravní ne-
hody, která se stala v neděli 27. 6. 
v 9,50 na kruhovém objezdu pod 
kostelem v Žatci. Do stříbrného 
Peugeota vrazil Citroen červené 
barvy. Prosíme svědky, aby se ozvali 
na tel.: 723 490 549. (1/729)

DOMY-KOUPĚ

n Pronajmu byt 3+1 s terasou v cen-
tru Žatce. Nájem 10 tisíc Kč včetně 
energií. Kauce 7.000 Kč. Volné od 
srpna. Tel.: 731 461 012. (1/673)
n Nabízíme pronájem bytu 3+1 ve 
staré zástavbě v centru Loun, cca 
150 m2, se dvěma WC, balkónem 
a obytnou předsíní za 8.000 Kč 
měsíčně (bez energií). Ihned volný. 
Tel. 415 658 186, 415 658 187, ccsh.
louny@seznam.cz 
byTy – PRoDeJ
n  Prodám byt 3+1, 65m2, v ulici 
Vrchlického, Žatec, nebo vyměním 
za větší. Byt je částečně zrekonstru-
ovaný, plastová okna, klidná lokalita. 
Cena 780 000 Kč. Kontakt na tel.: 776 
568 162. (1/725)
n Prodám zařízený byt 1+1, v pěk-
ném prostředí, ulice Vrchlického, 
Žatec. Více informací na tel.: 723 125 
463. (1/722)
n Prodám zateplený byt 3+1 v Žatci 
U Jezu, 78m2 v OV. Výtah, bezbarié-
rový vstup, sklep, komora, občanská 
vybavenost. Cena dohodou. Tel.: 725 
815 923. (1/711)
n Prodám byt 3+1 s balkonem v osob-
ním vlastnictví v obci Libořice, 9 km 
od Žatce. Cena 409.000 Kč. Tel.: 724 
461 833. (1/672)
n Prodám byt 2+1 v Žatci, ulice Rů-

žová, 63m2, zateplený, plastová okna. 
Cena 650 tisíc Kč, při rychlém jednání 
sleva! Tel.: 724 582 980. (1/387)
n Prodám byt v Lounech 1+2 s balko-
nem 64 m2 v podílovém spoluvlast-
nictví. Ulice Přemyslovců, situovaný 
na jižní stranu – výhled do zeleně 
(klidná lokalita). Cena 850 000 Kč. 
Tel.: 603 833 663 
neMoviTosTi – RŮznÉ
n  Pronajmu garážové stání v ulici 
Šafaříkova a Dukelská. Cena za 
měsíc 800 Kč, resp. 930 Kč. Tel.: 723 
798 738. (1/735)
n Pronajmu v Žatci garáž ve dvoře 
domu na Chmelařském náměstí 
348 (vedle hasičů) o velikosti 72m2. 
Vhodná i pro podnikatele na usklad-
nění materiálu nebo dodávk. auta 
apod. Měsíční nájem 2.500 Kč. Tel.: 
604 587 274. (1/718)
n Hledáme byt nebo menší rodinný 
domek na Žatecku, Podbořansku, 
Lounsku. Prosím nabídněte. Tel.: 739 
486 508. (1/697)
n  Vyměním v Žatci byt 1+1 za byt 
1+2 přes 60m2 plus doplatek. Tel.: 
723 569 712. (1/683)
n Nabízíme pronájem kancelářských 
prostor ve staré zástavbě v centru 
Loun, cca 150 m2 za 12.000 Kč 
měsíčně (bez energií). Ihned volný. 
Tel.: 415 658 186, 415 658 187, ccsh.
louny@seznam.cz 
n Prodám zahradu v katastru obce 
Vršovice u Loun. 1010 m2 k zahrád-
kaření i rekreaci. V blízkosti řeka, les. 
Bus 200 m. Možnost připojení na 220 
V. 70 tis. Kč. Info: 777 550 997
PRoDeJ – kouPĚ
n Prodám přívěs za osobní automo-
bil a mrazáček 60 litrů. Tel.: 774 168 
793. (1/710)
n  Prodám ozdobnou balkónovou 
mříž, délka 5,80 m, výška 147 cm. 
Cena 10 tisíc Kč. Dále prodám stojatý 
ocelový bojler na vodu (800L). Cena 
dohodou. Tel.: 607 938 476. (1/741)

V í t á M e 

p Maminka Helena Černá, syn Matěj 
Bednář, 54cm, 3,82kg, 29. 6. v 16:16, 
Louny

p Maminka Lenka Bělíčková, dcera 
Adéla Bělíčková, 49cm, 3,36kg, 4. 7. 
v 3:05, Kryry

p Maminka Petra Kadlecová, dcera 
Markéta Kadlecová, 49cm, 3,52kg, 
3. 7. v 2:10, Žatec

p Maminka Blanka Šuliková, dcera 
Kristýna Šuliková, 51cm, 3,26kg, 4. 
7. v 20:54, Žatec

p Maminka Lucie Trefanová, dcera 
Natalie Vidiečanová, 48cm, 3,03kg, 
4. 7. v 21:53, Zlovědice

Narodili se od 1. 7 do 8. 7. 2010:
Wälzer Martin, Lubenec, Stráník 
Zdeněk, Žatec, Sándorová Bibiana, 
Lubenec, Kapustová Eliška, Žatec, 
Suk František, Břvany, Richard 
Mareš 7. 7. v 11.01, 53 cm - 3530 
gramů, Louny. 

p Maminka Renata Chladová, dcera 
Karolína Hendrichová, 47cm, 2,43kg, 
5. 7. v 15:18, Deštnice

p Maminka Lucie Tomášová, dcera 
Ivana Pulková, 51cm, 3,28kg, 5. 7. 
v 19:54, Kryry

p Maminka Veronika Kočková, dcera 
Adéla Kočková, 50cm, 3,4kg, 6. 7. 
v 4:45, Žatec

p Maminka Marie Němcová, syn Jiří 
Skalický, 50cm, 3,66kg, 6. 7. v 14:50, 
Lubenec

p  Maminka Denisa Janíková, syn 
Vojtěch Janík, 49cm, 3,2kg, 7. 7. 
v 17:00, Žatec

p Maminka Miroslava Kuklová, dce-
ra Ester Dundáčková, 53cm, 3,56kg, 
6. 7. v 20:51, Podbořany

OBČáNKY 

Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda:

Tel.: 415 653 387
Mobil: 737 216 013
www.okim.cz

OKIM Louny spol. s r.o.
ul. 5. Května 2645
440 01 Louny

Těšte se na každou přehlednou 
rovinku, prudké stoupání i chvíle 
předjíždění. Díky přeplňovaným 
čtyřválcovým motorům TSI
s vynikající akcelerací nabízí 
totiž nová Škoda Fabia Combi 
dynamickou a úspornou jízdu. 

Navíc můžete získat zaváděcí bonus 
TSI Start v hodnotě 10 000 Kč
a výhodné fi nancování od ŠkoFINu*.

SIMPLY CLEVER

PŘEDJEDE VAŠE OČEKÁVÁNÍ
Nová ŠkodaFabia Combi

3 880 Kč MĚSÍČNĚSPOTŘEBA 5,2 lVÝKON 63 kW
Kombinovaná spotřeba a emise CO2 
modelu Fabia Combi: 
4,2–5,7 l/100 km, 109–132 g/km

* Například Škoda Fabia Combi Classic, měsíční 
splátka 3 880 Kč včetně zákonného pojištění
a splátkou předem pouhých 40 000 Kč. 
RPSN 8,77 %. Akce platí pro motor 
1,2 TSI/63 kW a všechny výbavové stupně.

Fab_com_FL_H2_CZ_CLR_DYN_72488384681645bd97eabfb9671b1c69_indd   1 12.5.2010   1:17:44

zaMĚsTnÁní
n  PŘIJMU – OBCHODNÍHO ZÁ-
STUPCE, OBCHODNÍ ZÁSTUP-
KYNI. NUTNÝ ŘP, ZNALOST PC, 
OBCHODNÍ ZKUŠENOSTI VÝ-
HODOU. STARTOVACÍ BONUS 
85 000,- Kč. KONTAKT –  722 959 
939 mcvik@cpoj.cz. DOMLUV SI 
SCHŮZKU, VYUŽIJ ŠANCI! (1/738)

n  Osud mi nevrátí 
nikdy, co vzal, vrací 
jen vzpomínky, bolest 
a žal. Dne 8. čer-
vence uplynuly dva 
roky, co mě navždy 
opustila moje manželka, paní 
Anneliese DUBINOVÁ. Kdo jste 
ji znali a měli rádi, věnujte jí se 
mnou tichou vzpomínku. Stále 
vzpomíná a nikdy nezapomene 
manžel Rudolf. (1/701)

n Životní jubile-
um 80 let oslaví 
16. 7. 2010 pan 
Josef ZÁBRAN-
SKÝ. Do dalších 
let přejeme pev-
né zdraví, hodně 
štěstí a spokojenosti. Manželka 
Jaroslava a děti Alena a Pavel s ro-
dinou. (1/744)

n Sháním zaměstnání, jsem vyučen 
v oboru strojní zámečník. Praxe 20 
let. Certifikát na obsluhu PC a svá-
řečské zkoušky. Pouze solidní a 100% 
nabídky. Mohu nastoupit ihned. Tel.: 
723 654 283 
RŮznÉ
n Doučím AJ v rozsahu ZŠ, SŠ, kon-
verzace. Tel.: 723 872 764. (1/705) 

Starý kinosál 
skrýval poklady
Deštnice (sal) První červencový 
den proběhl v Deštnici velký 
úklid starého kinosálu v kultur-
ním domě obce. Kinosál pochází 
z 20. let minulého století a nachá-
zí se nad sálem kulturního domu. 
A byl dlouhou dobu uzamčený. 
Po odemčení dveří zde místní 
zastupitelé objevili věci, které 
tady nikdo nečekal. Ze zrušeného 
kina zde zůstaly ještě sklápěcí 
sedačky, stará promítačka filmů, 
plátno a dokonce i malované 
divadelní kulisy po někdejším 
ochotnickém spolku obce. „Uva-
žujeme o zakoupení digitálního 
videoprojektoru, kinosál by tak po 
dlouhých letech mohl být znovu 
v provozu a sloužit aspoň trochu 
svému původnímu účelu,“ řekla 
starostka Martina Bartošová.  
Úklid kinosálu proběhl svépomo-
cí,  ujaly se ho ochotné místní oby-
vatelky v čele se starostkou. V sále 
kulturního domu se 7.8. uskuteční 
Setkání rodáků a přátel obce 
Deštnice s bohatým programem, 
kdy si příchozí budou moci mimo 
jiné prohlédnout i starý kinosál a 
věci v něm objevené. 

165 000 Kč 139 000 Kč 239 000 Kč

449 000 Kč 389 000 Kč 549 000 Kč

Škoda Fabia II Classic 
1,2 HTP, 44 kW – červená základní 
38 267 km, modelový rok: 2007

Škoda Fabia Combi 16V Elegance 
1,4/55 kW – modrá základní 
138 325 km, modelový rok: 2006

Škoda Octavia Combi 
1,9 TDI/77 kW – šedá metalíza 
142 183 km, modelový rok: 2007

Škoda Octavia Combi 
2,0 RS, 147 kW – černá perleť 
25 464 km, modelový rok: 2009

Škoda Fabia Sporline 
1,9 TDI DPF, 77 kW – černá základní 
2 305 km, modelový rok: 2009

Škoda Superb II
1,8 Tsi/118 kW – bílá základní 
22 623 km, modelový rok: 2009



16. 7. VLKODLAK - Zpracování 
legendy v luxusním balení, v němž na-
jdete oscarové herce Benicia Del Tora a 
Antonyho Hopkinse. Od 21.30 hod. 
17. 7. JAK VYCVIČIT DRAKA – 
Rodičové a autoři zeleného zlobráka 
Shreka a Madagaskarů se tentokrát 
rozhodli pro podívanou ve všech ohle-
dech drsnější. Od 21.30 hod. 
18. 7. ŠKOLA ŽIVOTA - Divoké do-
spívání v divokých šedesátých letech. 
Drama. Od 21.30 hod. 

n Městys Cítoliby 
23. – 25. 7. – Svatojakubská pouť. 
Bohatý program. V pátek od 18 hod. 
v Dělnickém domě, v sobotu na Tyršově 
náměstí od 10 a v neděli v kostele sv. 
Jakuba od 14 hod. 
n Hřiště Peruc 
24. 7. – PLUTOFEST-Kapela Žlutej 
Pluto Pes oslaví třicetiny. Vystoupí 
KRUCIPÜSK, Jaksi Taksi, Kapišto, Joe 
Purple, VYNÁLEZ ZKÁZY, Nahoře 
bez a další. Od 13 hod. 
n Letiště pod Blšanský vrchem
17. – 18. 7. – Víkend na letišti – stanová-
ní, opékání buřtů, přehlídka modelů. 
n Kynologické cvičiště Louny 
18.-24. 7. – Dětský tábor v agility pro 
děti od 10 do 15 let. 

n Oblastní muzeum Louny 
20. 7. – vernisáž výstavy OHŘE A 
LOUNY – SOUŽITÍ S ŘEKOU-život 
mnoha generací města s vodním živ-
lem. Od 17 hod. Potrvá do 12. 9. 
n Galerie B. Rejta Louny 
KOSMOS KAMILA LINHARTA . 
Potrvá do 29. srpna. 
n Galerie XXL Louny 
KATEDRA VŠUP PRAHA. Do 17. 9. 
n Galerie Emila Juliše Černčice 
BORN IN ZIMBABWE – obrazy a sochy 
moderních zimbabwských umělců ze 
sbírky PhDr Marie Imbrové. Do 11. 9. 
n Galerie U Plazíka Peruc 
DOKUMENTÁRNÍ FOTOGRAFIE 
Z BALKÁNU Jana Zerzána. Do 29. 8. 
n Muzeum české vesnice Peruc 
CÍSAŘSKÉ OTISKY Z LET 1840-
41 - výstava starých map obcí Peruc, 
Černochov, Telce, Hřivčice, Strado-
nice, Pátek a Radonice.
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 Sympatická Alice 21, Chlum-
čansko. Hledám staršího muže. 
Prosím ozvi se mi a zauč mě! 
Tel.: 909 801 801 Kód KM41

DOBRODRUŽNÉ VÝPRAVY!
Máme nejširší registr žen ve věku 

18-80 let! Z celé ČR! NAPIŠ SMS
ve tvaru 86MA a text na 909 10 35

 Zn: sexy 30tka! Beru jen chla-
py 50+! Brnkni 844 844 034, jen 
5Kč/min.
Poskytuje EMA Europe, od 18let, 1min/80Kč; 1sms/35Kč 
vč. DPH, POBox14, 11015 P-015, www.ema.bz, 
www.premiumservices.cz AUTODÍLY KOČINA Husova 1082, 440 01 LOUNY

415652791, www.autodilykocina.cz

SADA NA JEDNO KOLO -10%
SADA NA DVĚ KOLA  -15%

AKCE ČERVENEC - SLEVA LOŽISEK KOL

Společenská kronika

Opustili nás: 
9. 1. Václav Řezníček, 86 let, 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
 4. 7. Vladimír Šmíd, 69 let 
 5. 7. Vlasta Miltová, 67 let

19. 7. UŽÍVEJ SI, CO TO JDE - 
Woody Allen opět předvádí pravou 
newyorskou komedii plnou svéráz-
ných názorů. Od 20 hod. 
24. - 25. 7. KUKY SE VRACÍ 2D - 
Dobrodružný rodinný příběh se Z. Svě-
rákem, J. Macháčkem, P. Čtvrtníčkem, 
P. Liškou, O. Kaiserem. Od 10 hod. 
n Kino Peruc 
14. 7. SOUBOJ TITÁNŮ - Boj mezi 
muži a bohy opět začíná. Dobrodružný 
fi lm. Od 19.30 hod. 
17. 7. PERCY JACKSON: ZLODĚJ 
BLESKU - Percy Jackson je napůl 
člověk a napůl bůh. Teď se ukáže, jestli 
je také hrdina. Od 19.30 hod. 
21. 7. ROBIN HOOD – Dobrodružný 
fi lm s Russel Crowem. Od 19.30 hod. 
n Kino Domoušice 
16. 7. JAK VYCVIČIT DRAKA - Ani-
movaná komedie od tvůrců Shreka a 
Madagaskaru. Od 19 hod. 
n Kino Postoloprty 
15. 7. NA HRANĚ TEMNOTY – Temná 
detektivka s M. Gibsonem. Od 19 hod. 
19. 7. – 8. 8. KINO NEPROMÍTÁ. 
n Letní kino Žatec 
15. 7. ŽENY V POKUŠENÍ - Kome-
die Jiřího Vejdělka s Eliškou Balzero-
vou v životní roli. Od 21.30 hod. 

n Kino Svět Louny 
13. – 14. 7. TO BYL ZÍTRA FLÁM 
- Čtyři kamarádi ze studentských let, 
zklamaní životem, se rozhodnou si 
oživit ideály z mládí. Od 20 hod. 
13. – 14., 20. – 21., 27. - 28. 7. STREET-
DANCE - Taneční fi lm ve 3D. 5.-14. 7. 
od 17.30 hod, poté od 20 hod. 
15. – 31. 7. SHREK: ZVONEC A KO-
NEC 3D – PREMIÉRA ČR - Poslední 
kapitola o zlobrech. Vždy od 17.30 hod, 
poté také 17.-18. 7. od 10 a 15 hod, 24.-
25. a 31. 7. od 15 hod. 
15. 7. PAN NIKDO – PREMIÉRA 
ČR - V roce 2092 je Mars prázdninovým 
resortem a Nemo 117letý muž, který je 
posledním smrtelníkem v době, kdy už 
nikdo neumírá. Scifi  drama. Od 20 hod. 
16. - 18., 23. - 24. 7. PREDÁTOŘI 
2D – PREMIÉRA ČR - Další varianta 
akčního sci-fi  hororu. Skupina elitních 
bojovníků je lovena Predátory. 16. - 18. 
7. od 20 hod, jinak od 22 hod. 
16. - 17., 30. - 31. 7. TWILIGHT 
SÁGA: ZATMĚNÍ 2D - SVĚTOVÁ 
PREMIÉRA - Seattlem otřásá série 
záhadných vražd a Belle  znovu hrozí ne-
bezpečí od záludné upírky. Od 22 hod. 

Kulturní servis

n Vrchlického divadlo Louny, Měst-
ské divadlo Žatec a Divadlo J. K. Tyla 
Postoloprty– PRÁZDNINY. 

Veřejné stravování CZ, a.s., ul. Husova 2775, 440 01 Louny

 Pracovní sílu na výrobu studené kuchyně - tel. 739 061 329
 Číšníka, číšnici - tel. 739 061 329

 Vozového dispečera – tel. 731 183 116
Volejte pouze v pracovní dny od 8:00 – 15:00 hod

www.verejnestravovanicz.cz, e-mail: info@verejnestravovanicz.cz přijmeme

PSÍ SALÓNEK ŤAPKA
Beneše z Loun, Louny

608 906 225

Výběr z tvorby protagonisty českého 
kubismu můžete obdivovat na Peruci. 
Pamětní síň Emila Filly je otevřena v 
jižním křídle zámku. Od května do října je 
zpřístupněna kromě pondělí denně od 10 
do 18 hodin, mimo hlavní sezónu pouze o 
víkendu od 10 do 17 hodin.            (caj)

p Studenti Vysoké školy uměleckoprů-
myslové v Praze představují až do 17. 
září ve dvou patrech lounské Galerie 
XXL svoje díla. Na snímku jeden z ná-
vštěvníků slavnostní vernisáže, která 
v galerii proběhla 25. června.  (foto tu)

n  Pronájem vytápěné místnosti 
72 m2. Vhodné pro prodejnu, 
sklad, kancelář atd. Místnost 
se nachází v areálu Autoškoly 
Louny u Kauflandu. Volné od 
1. 9. 2010, případně po dohodě 
dříve. Parkování zdarma. Kon-
takt 605 380180. 

ŘÁDKOVÁ INZERCE

sTÁLe se hLeDÁ Pes 
n STÁLE SE HLEDÁ PES tmavě 
zrzavý kříženec zlatého retrív-
ra, (výška cca 55cm v kohoutku, 
středně dlouhá srst), slyší na jméno 
BÁRT, je přátelský k lidem. 

Nemá čip, známku ani obojek. 
Může se toulat s černou fenou 
německého ovčáka, utekli 5. 6. z 
Podbořanského Rohozce a mo-
hou být kdekoliv v okolí. Pomozte 
prosím, budeme rádi za jakoukoliv 
informaci, děkuji. Tel. 721 568 559 
nebo 775 643 747. Finanční odmě-
na za nalezení!!! (1/748)

KŘíŽovKU PosKytLo vyDavateLství KaReL KULatý bRno, WWW.KRiZovKy-maRKeta.cZ

Správná tajenka z č. 26 zní: Ve škole: Horáčku, kolik druhů opic znáš? Ani jeden. Nepiju ALKOHOL, JSEM ABSTI-
NENT. Vylosovaní luštitelé Monika Trinerová, Strojetice a Anna Bohuslavová, Louny si můžou pro svou výhru-vstupenku 
na Lounskou 13 nebo knihu-přijít do redakce. Luštitele dnešní křížovky uveřejníme v č. 30. 

p Hned vedle chrámu sv. Mikuláše v Lounech byl nedávno otevřen nový salón krásy. 
Jeho zákazníky však netvoří ženy, ale pejskové. Přicházejí sem se svými majiteli 
pro kompletní péči o zevnějšek. Majitelka Psího salonku Ťapka Kamila Vostrá je 
vykoupe, ostříhá, ošetří jim drápky i anální žlázky, v případě potřeby poradí s další 
péčí.  K. Vostrá si udělala speciální kurz v Praze a cvičila se na psech z útulku v Tróji. 
Protože lidé dají hodně na vnější vzhled psů, takto ošetření klienti útulku rychle 
nacházeli nové majitele. Proto by chtěla spolupracovat také s útulkem pro opuštěná 
zvířata v Jimlíně. Navíc pomýšlí na rozšíření služeb o omlazení srsti barvou.
Na snímku K. Vostrá ošetřuje fenku yorkšíra Kikinu z Loun.                  (foto tu)

Rozhledna Strádonka oslaví narozeniny
Strádonice u Pátku budou tento ví-
kend oslavovat. Ročních narozenin se 
dočká jejich rozhledna 
Strádonka, která vás 
překvapí nádherným 
výhledem na České 
středohoří. Oslavy po-
řádá Klub žen (KŽ). 
V hospodě Pod roz-
hlednou ve Strádoni-
cích proběhne 17. 7. od 
10 hodin „štítkování“. 
Odpoledne se můžete 
od 17 hodin zúčastnit 
promítání fotek a videí 
z akcí pořádajících ho-
lek. Ve stejnou dobu je 
připravena veselice pro 
příznivce rozhleden a 
KŽ. Výzdobu kultur-
ního sálu budou tvořit 
obrazy rozhleden od 
dětí ze Základní školy v 
Peruci. Občerstvení se 
bude prodávat v hos-
podě. U rozhledny si 
můžete koupit pohled-
nici, občerstvit se či si 
nechat zkusit nama-
lovat tetování hennou 

(od 10.30 do 14.30 hodin). V přírodě 
také bude umístěn ateliér pro příchozí 

s kreativním přístupem. Ve 14 hodin 
proběhne slavnostní krájení narozenino-

vého dortu, kolem 
16. hod. společné 
účastníci zazpívají 
písničku Bedřicha 
Ludvíka „Rozhléd-
ni se člověče“. 
Prodej pohlednic 
pod rozhlednou 
b u d e  p r o b í h a t 
i  v  n e d ě l i  ( o d 
10.30). V deset 
hodin začíná ně-
kolik aktivit. Pře-
devším je to no-
hejbalový turnaj 
O pohár starosty 
Peruce, pak také 
výstava obrázků 
a videí z otevření 
rozhledny a mno-
ho dalšího. O půl 
hodiny později 
budou připrave-
ny lukostřelba a 
ateliér. Ukončení 
programu je na-
plánováno na 17. 
hodinu.      (HD, caj) 

Teplý červenec oživí na Podlesí poutě 
Tradiční pouťové veselí rozjela minulý týden Předpouťová zábava ve Zbrašíně. 
Na stejném místě, tedy v areálu letního cvičiště, proběhne i první pouť na 
Podlesí. V sobotu 17. července zahraje od 20 hodin skupina GOLF. V neděli 
pak si přijďte poslechnout hudbu Pichlovanky. 
Další týden se přesunou kolotoče, houpačky, střelnice, prodejní stánky 
s občerstvením do nedalekých Hřivic, kde proběhne jakubská pouť. 
V sobotu 24. 7. od 20 hodin zahraje kapela DLOUHÝ FLÁM, která se tu 
představila i minulý ročník. V neděli od 14 hodin pak zahraje populární 
Pichlovanka. Čtrnáct dní nato (7. - 8. 8.) se pouťové veselí přesune do 
Touchovic. Šňůru uzavře Ročov v půlce srpna.                (caj) 

Již po deváté se jela Šlapka Bédy Keila
Obec Tuchořice ve spolupráci s 
místními hasiči uspořádala letos již 
po deváté každoroční recesistickou 
akci nazvanou „Šlapka Bédy Keila“. 
Přes rybníček na návsi se napříč těs-
ně nad vodu položí dřevěná prkna a 
po nich mají namaskovaní odvážlivci 
za úkol přejet na druhou stranu na 
jízdním kole. 
Akci zahájily Tuchoholky mladší, zá-
jmový spolek místních dívek, když na-
běhly jako roztleskávačky a svou pěkně 
secvičenou sestavou povzbudily všech-
ny přítomné jezdce. Každý ze čtrnácti 
jezdců zvolil jiný převlek, typ kola a také 
jinou taktiku přejezdu. Prvním třem 
odvážným se lávku bez problémů po-
dařilo přejet a v cíli je u komise čekal za 
odměnu panák Fernetu. K vidění byly 
nápadité masky -  Šamponmen s funkč-
ní sprchou na kole, ruský voják, lesní 
dělník, hokejista, CD man, motorkář 
na kole předělaném ze skutečné mo-
torky, miminko, trpaslík Křemílek, Pipi 
Punčochatá nebo selka. Někdo vsadil 

na rychlou jízdu přes lávku, jiný zase 
jel pomalounku a snažil se udržovat 

rovnováhu. Tradičním jezdcem byl i 
starosta Ladislav Kubiska. Tuchořičtí 
dobrovolní hasiči poté ještě předvedli 
letos poprvé požární útok přes lávku. 
Dvojice hasičů měla na lávce na čas 
za úkol zapojit hadice a proudnici a 
lávku přeběhnout.     (sal) 

p Přes vodu se statečně vydal i Hříbeček se zeleným slimákem na klobouku. (foto sal)

p Rozhledna u Strádonic není vysoká, o to víc je ale půvabná.   (foto tu)

Kouzlo starých telefonů 
Je název prázdninové výstavy, kterou můžete vidět v Křížově vile v Žatci. Jak 
napovídá název, budou k vidění staré telefony a to od 20tých let 20. století 
do let 80tých. Není to tak dávno, kdy tzv. pevná telefonní linka byla v České 
republice nejpoužívanější dálkový komunikační prostředek a to jak v úřadech, 
tak v domácnostech. Máte-li rádi poznávání minulosti názorně ve stylu retro, 
přijďte se k nám podívat. Uvidíte nejen staré telefony, ale také telefonní karty 
do automatů, dozvíte se také , jakže to vlastně bylo s tím vynálezem telefonu 
a spoustu dalších věcí kolem telekomunikační techniky. Vernisáž k výstavě 
proběhne ve čtvrtek 15. července v 17 hodin v Křížově vile v Žatci.         (kv)



Lounská jízdárna hos-
tila v  sobotu Memori-
ál Miroslava Balcara, 
bývalého významného 
trenéra klubu. Soutě-
že byly zároveň boji O 
putovní pohár města 
Loun. 
Stupeň ZM pro děti do 
14 let: 1. M. Miňovská, 
Svinčice. 
Stupeň ZM pro ostatní 
kategorie: 1. V. Němec, 
kůň Kliklak, JK Exkali-
bur Veltěže. 
Dvoufázové skákání 
Z-100: 1. P. Bieliková, 
Rubis, Veltěže, 4. V. Ver-
nerová, Vennis, Bon Equi club Louny, 7. 
V. Podroužková, Evita 7, Veltěže, 11. P. 
Bieliková, Juliette 1, 14. V. Vernerová, 
ASA GAI, 18. V. Němec, Kliklak, 19. L. 
Hrzánová, Gibson 1, Veltěže. 
Soutěž se stupňovanou obtížností 
ZL-110: 1. J. Chýle, Gina H, Spor-

tovní stáj Chýle, 2. P. 
Bieliková, Rubis, 5. V. 
Vernerová, Venny, 7. V. 
Vernerová, ASA GAI, 8. 
V. Podroužková, Evita 
7, 9. P. Bieliková, Ju-
liette 1, 10. P. Bieliková, 
Variace 1. 
Soutěž se stupňova-
nou obtížností do 110 
cm se žolíkem: 1. J. 
Chýle, Gina H, 2. P. 
Bieliková, Rubis, 5. V. 
Vernerová, Venny, 7. V. 
Vernerová, ASA GAI, 8. 
V.  Podroužková, Evita 
7, 9. P. Bielková, Ju-
liette 1, 10. P. Bieliková, 

Variace 1,  20. L. Hrzánová, Gibson 1.
Soutěž ve skoku – stupeň L: 1. P. 
Bieliková, Malibu, 10. P. Bielková, Gla-
diator, 13. P. Bieliková, Variace 1. 
Soutěž ve skoku – stupeň S - 130: 
1. J. Chýle, Rommel, 2. P. Bielko-
vá, Malibu.   (JK, tu)
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Odhodíte masku distin-
govaného mrzouta a  bu-
dete konečně sami sebou. 

Vaše bezprostřední chování ihned 
někoho přitažlivého okouzlí.

☎

Nespokojený klient vám 
v zaměstnání udělá po-
řádné dusno. Omluvíte se 

za všechny své kolegy a zachrání-
te tak nepříjemnou situaci.

☎

I když přijdete o velké 
výhody, budete zásadoví 
a nepřistoupíte na jistý 

podfuk. Lidé, na nichž vám záleží, 
to jistě dokážou ocenit.

☎

V práci se téměř nezasta-
víte a budete mít hodně 
napilno. Zakázky se vám 

jen pohrnou, takže se vaše �-
nanční situace dost vylepší.

☎

Váš protějšek nebude 
zrovna nejlépe naložen, 
ale vy ho potěšíte pozvá-

ním do kina nebo na nějakou spo-
lečenskou akci. Najednou ožije.

☎

Chvíli se sice necháte ba-
lamutit, ale brzo odhalíte 
nějakého falešného příte-

le, který to s vámi nemyslí upřím-
ně. Rozhodí vás to.

☎

Soustředíte pozornost 
výlučně na svůj idol a asi 
vám unikne milión jiných, 

dost podstatných věcí. Možná 
přijdete o velkou šanci.

☎

Přestanete se v jisté situ-
aci ovládat a naplno pro-
jevíte žárlivost. Váš pro-

tějšek to kupodivu vezme jako 
poklonu a bude potěšen.

☎

Vaše nerozhodnost vás 
připraví o přízeň jisté 
velmi milé osoby. Pozdě 

pochopíte, že zaváhání v lásce se 
vám zase tolik nevyplatilo.

☎

Práce budete mít sice nad 
hlavu, ale uděláte si čas 
i na výlet s přáteli. Veselá 

příhoda, kterou zažijete, vás do-
káže povzbudit.

☎

Pocítíte únavu z kolotoče, 
který se neustále opa-
kuje. Rozhodnete se na 

chvíli z něj vyskočit a vypravit se 
na zaslouženou dovolenou.

☎

Zavolejte mi 
na tel.: 906 70 60 70

www.astrohled.cz

Budete muset koupit věc, 
o níž vůbec nic nevíte. 
Spontánně tedy někoho 

oslovíte, aby vám poradil. Dopad-
ne to dost katastrofálně.

☎

JAK SE VYROVNAT 
S ROZVODEM? Nebuďte 
na trápení sami, pomohu 

vám! Kartářka Simona!
Tel.: 906 706 070

VOLEJTE ZDARMA a NEZÁVAZNĚ!
Vyberte si zkušenou 

ASTROLOŽKU!
Tel.: 800 700 750

Je vám nevěrný? 
Zjistíme to!

na tento týden  
pro vás sestavila 

astroložka Karen

HLEDÁME VÝKUPCE OVOCE 
v oblasti Postoloprtska. Vykupujeme 
černý bez, jeřabiny, šípek, jablka. 
Zajímavé provize. Váhu, zálohu a jiné 
zajistíme. Tel.: 602 319 623 

p V pondělí 5.července proběhl 1.ročník turnaje Memoriál Pavla Cífky v Líš-
tanech. Turnaj se hrál na velkém hřišti na 1 x 25min. Turnaj měl 6 účastníků: 
Černochov, Afro Praha, Sokol Líšťany, SK Cítoliby, Cirkus Louny nově Slavětín 
B a HC Slovan Louny. Turnaj vyhráli nejfotbalovější hokejisti Slovanu bez jediné 
porážky a obdržené branky. I když hráči Slovanu tento turnaj brali jako zpest-
ření závěru letní přípravy. Následující sobotu se hokejisté chystají na turnaj do 
Vrbna a již 20.srpna prvně na led. Na fotografi i ze zápasu s Afričany je vidět 
brankář Slovanu Turza a v pozadí fotbalista Novák.  (text a foto L.T.)

Motosraz RACK REYD 
Čtrnáctý ročník motosrazu připravil 
do Žerotína i letos klub ASTACUS MC. 
Druhý srpnový víkend, to je 6. - 8. srp-
na 2010 , kdy v pátek a v sobotu můžete 
na mega podiu s obří obrazovkou a 
suprovým zvukem sledovat ze všech 
zastřešených míst areálu nadupaný 
program. Nebude chybět ani sobotní 
„Spanilá jízda“ motorkářů, která vás 
provede okolní krajinou až do his-
torického centra Loun.  (M.)

Jezdci vzpomínali na M. Balcara

p Kůň Rubis, kterého M. Bal-
car vlastnil a trénoval.  (foto tu)

Střelcům se nová 
soutěž líbila 
Minulou sobotu 3. 7. se v Mostě 
konaly střelecké závody v nové disci-
plíně - MaPUKo (malorážová puška 
kolektiv). Jedná se o akční disciplí-
nu, kdy tříčlenné družstvo střelců 
řeší situaci s jedním papírovým a 
dvaceti kovovými padacími terči 
ve vzdálenosti 50 m, přičemž 
úkolem je sestřelit všechny kovové 
terče a nastřílet co nejpřesněji na 
papírový terč v co nejkratším 
čase. Závodu se zúčastnilo celkem 
8 družstev z oblasti. Zvítězilo 
družstvo SČS Taliban Louny ve 
složení Pavel Vlk, Horst Kail a 
Josef Herink, na druhém místě se 
umístilo družstvo KVZ Chřestýši 
Rakovník a třetí místo obsadilo 
družstvo KVZ Vac Rakovník. Všem 
zúčastněným, uvyklým na střelbu 
ze zbraní velkých ráží, se soutěž 
líbila a zdá se, že tento akční typ 
střelby způsobí renesanci střelby 
ze zbraní malého kalibru.     (pv)Lounská Riviéra je denně plná

p Vodu si užívali i Jiří Bergman s Ivanou Žotkovou.            (foto tu)

Prázdniny jsou v plném proudu a kdo 
neodjel na dovolenou k moři, určitě 

30° C jsou pro vodní radovánky a ostat-
ní sportovní vyžití  ideální.   (VM)

nestrádá. Počasí se vydařilo a na 
koupališti v Lounech si můžete udělat 
dovolenou s celou rodinou. O víkendu 
se zde sešlo opravdu hodně lidí a at-
mosféra připomínala italská letoviska. 
Písek zde také nechyběl, i když jen na 
beachvolejbalovém hřišti a potom ve 
sprchách. V občerstvení točí pravou 
italskou zmrzlinu a pro všechny je tu 
i stánek Algidy. 2.7.si všichni mohli 
zatancovat v diskotékovém rytmu, to 
využívaly hlavně děti, ti starší čekali 
na západ slunce. Nikdo nelitoval, že 
nikam neodjel, vždyť teploty se kolem 

Nová dráha se otevře v neděli

t T. Trup u svého rádiem řízeného mo-
delu auta královské kategorie.  (foto tu)

Další kus bývalého vojenského cvičiš-
tě pod Chlumem dostane brzy novou 
podobu i nový smysl. Členové OFF 
ROAD TEAMu Louny tady budují 

dráhu pro velké modely aut. V sobotu 
zde redakční návštěva zastihla To-
máše Trupa a Jiřího Koulu při stavbě 
tribuny. Dalšími členy klubu jsou 
Michal Folkman a Martin a David 
Marchillovi. V neděli 18. 7. dojde ke 
slavnostnímu otevření a ukázkovým 
jízdám pro veřejnost. Začátek ve 13 
hodin. Děti smějí přijít jen v doprovo-
du dospělého. Příjezd ulicí 5. května, 
panelovou cestou až k první odbočce 
doprava za sportovní střelnicí. (tu)

Motoristé získali 
další prvenství 
Probíhající motoristická sezóna má za 
sebou v červnu další ze seriálu závodů 
automobilů do vrchu Triola cup 2010. 
Jezdci ČM Motorsport si na něm v 
Jirkově dne 12. 6. vedli opět úspěšně 
a v kategorii vozů E1 do 1400 ccm 
součtem časů ze 4 kol stál Miroslav 
Černý na nejvyšším stupni vítězů, 
Martin Maderák potom obsadil 4. 
místo. Vítěz seděl za volantem osvěd-
čené značky Škoda 130, druhý jezdec  
závodí s vozem Suzuki Swift.
Další z kalendářních závodů poslední 
červnový víkend byl zrušen, nejbližší 
start oba závodníky čeká 17. 7. 2010 
v Krupce.   Pavel  Švingr 

Memoriál J. Hlaváčka se pořádá celé čtvrtstoletí 
Pětadvacet let již trvá tradice fotba-
lových turnajů na Ročově. Ani letos 

se řada nepřeruší a pod názvem 
ARROW mobile CUP se uskuteční 
31. 7. 2010 na hřišti v Ročově.
Díky tomuto malému jubileu pojali po-
řadatelé přípravy poněkud slavnostněji a 
celá akce by měla být ve větším rozsahu. 
Letos bude turnaj mezinárodní díky 
účasti SG Rotschau, který už tady také 
hrál. Obec Rotschau je partnerskou obcí 
EU obce Ročov. Také by měla být v poled-
ní pauze slavnostně podepsána smlouva 
o spolupráci obou těchto obcí. 
Dále se kromě domácího týmu TJ 

ZD Podlesí Ročov přihlásili hráči FC 
Domoušice, Olympie Hroznětín, TJ 
Zlonice a Hotel Dětenice. Pískat bude 
opět garnitura bývalých ligových a me-
zinárodních rozhodčích v čele s panem 
Zdeňkem Valešem. 
Po fotbalové části bude následovat 
večerní party s velice bohatým progra-
mem, který bude obsahovat kapelu Pro-
fesor, taneční skupinu Hypnotik Dance 
při TŠ Luna, ohňostroj, barmanskou 
show a diskotéku. Podrobnější program 
ještě přineseme.  (P. Hlaváček, tu)

Hokejisté opět hráli fotbal na Ročově
Sedmým rokem se opřeli hokejisté Slovanu Louny do pedálů svých kol a 
jeli si 30. června zahrát fotbal na Ročov. Zázemí jim poskytla ubytovna pro 
česáče chmelu, kde si pochvalovali kvalitní ubytování i pěkné sprchy a zá-
chody. Hokejisté vytvořili dva týmy a sehráli v jednom dnu dvě tréninková 
utkání, skončila v poměru 5:2 a 1:2, bohužel druhý zápas předčasně ukončil 
hrající rozhodčí Jaromír Bárta kvůli blížící se bouřce. V sestavě se objevili 
Jakub Kučera, Jiří Eisner, Petr Mandík, Martin Dittrich, Jan Kučera, Da-
vid Kolčava, Jan Novotný, Jan Kučera st., tři Svobodové a další.    (JB, tu)

Usurpátors jsou nejlepší streetballový tým 

p  Česká streetballová reprezentace: 
Michal Vacek, Jakub Hnátek, Martin 
Jakeš, Radek Miška. (foto: T. Polarová)

Minulý víkend se v Praze na Václav-
ském náměstí konala největší streetbal-
lová akce svého druhu u nás - Pražský 

mezinárodní streetballový pohár 2010. 
Turnaje v basketbalu na jeden koš, kde 
proti sobě nastupují hráči tři na tři, se 

ka, Maďarska a Slovenska. Na Václav-
ském náměstí samozřejmě nechyběla 
ani kompletní česká streetballová 
špička, a protože tento turnaj byl brán 
jako neofi ciální mistrovství Evropy, šlo 
opravdu o hodně. O speciální motivaci 
měly navíc postaráno české týmy. Nej-
lépe umístěný český tým získal právo 
reprezentovat Českou republiku na 
světovém poháru v Římě a v srpnu bude 
bojovat na mistrovství světa v Moskvě. 
Že není všechno zlato, co se třpytí, se 
potvrdilo Lounsko-Lánsko-Mostecké 
partě, která si říká Usurpátors High5, 
jenž sice ve finále turnaje podlehla 
ruskému týmu, ale výborným druhým 
místem si vybojovala právo reprezento-
vat na dvou největších streetbalových 
akcích na světě. Tento týden bojuje 
česká streetbalová reprezentace ve 
složení Martin Jakeš, Jakub Hnátek, 
Radek Miška a Michal Vacek v Římě 
s USA, Argentinou, Ruskem, Litvou, 
Itálií a dalšími týmy z celého světa, o co 
nejlepší umístění. Přejme tedy chlap-
cům hodně sil a doufejme, že repre-
zentace našeho města a především naší 
republiky bude co nejlepší!    (MJ)

letos zúčastnilo 16 týmů a evropskou 
elitu přijely do Prahy reprezentovat 
týmy z Itálie, Ruska, Kosova, Němec- Na start nastoupilo 94 závodníků 

p  Vjezd čela pelotonu do posledního úseku etapy na křižovatce v Neči-
chách. Na čele belgický jezdec Daan Hoeyberghs (vlevo) a v bílém dresu ra-
kouský jezdec Alexander Brus, vítěz bodovací soutěže.          (foto tu)

Od pátku do neděle probíhal v Lounech 
a jejich okolí tradiční Mléčný závod. 
Letos se konal po třiadvacáté. Těžké 
počasí s vysokými teplotami nebylo pro 
cyklistiku příliš vhodné, v konečném 
pořadí bylo hodnoceno 78 jezdců. 
Výsledky: 1. etapa: 1. Michael Vakoč, 
Dukla Praha, 53. Jan Lacina, 58. Matěj 
Kočí, 81. František Turek (všichni TJ 
Stadion Louny). 2. etapa: 1. Valentin 

Schulz RG Saxons Německo, 56. La-
cina, 62. Kočí, 88. Turek. 3. etapa: 1. 
Alexander Brus, Rakousko, 17. - 61. 
Kočí, Lacina, 89. Turek. 4. etapa: 
1. Fredrik Lind Plesner (Lyngby CC 
Dánsko), 48. Lacina, 70. Kočí, Turek 
nedokončil. Celkově: 1. Vakoč, 2. Daan 
Hoeyberghs (Balen B. C. Belgie), 3. 
Simon Gaál (Nestved BC Dánsko), 45. 
Lacina, 68. Kočí. 
Družstva po 4 etapách: SCM Dukla 
Praha, 2. Balen BC Belgie, 3. DCÚ. 

SDH Černčice pořádá XII. ročník závo-
du v požárním útoku O pohár starosty 
obce Černčice. Začíná 17. 7. v 13 hodin 
na místním fotbalovém hřišti.       (tu)


