
n  LOUNY SICE již nemají 
svůj velký pivovar, ale v  loň-
ském roce zde byly otevřeny 
dva malé pivovary. V  závěru 
prázdnin, 30. srpna se stanou 
dějištěm Lounských pivních 
slavností. Pořadatelem akce 
je společnost RESDOM s.r.o., 
která je vlastníkem ochranné 
známky Lounského žejdlíku, 
jenž se točí v restauraci Domov 
v Lounech. Lounské pivní slav-
nosti budou prezentací malých 
pivovarů, které rostou jako hou-
by po dešti a nahrazují ve měs-
tech ty velké zrušené. Součástí 
slavností bude i  doprovodný 
kulturní program. Pořadatelé 
by tak rádi založili novou tra-
dici v  Lounech, která přiláká 
do města nejen pivní turisty.
n KAŽDÉ PONDĚLÍ od  18 
hodin mají fanoušci volejbalu 
v  Nepomyšli možnost vyřádit 
se v  tělocvičně v  budově mul-
tifunkčního centra městyse. 
Volejbalové tréninky pořádá 
občanské sdružení Pandíci. 
Více informací zájemci mohou 
získat na Facebooku na profilu 
Pandíků.
n RADA MĚSTA Loun schvá-
lila výjimku z  pravidel o  zadá-
vání veřejných zakázek, v rámci 
které bude Stanislav Špoula za-
jišťovat realizaci opravy kamen-
né scenérie v  parku Benátky 
bez výběrového řízení s  tím, 
že cena díla bude maximálně 
80 000 korun včetně DPH. Jed-
ná se hlavně o  statické zajiště-
ní a  opravy nutné v  důsledku 
poškození většinou alkoholem 
posilněných, kteří sobě a  dru-
hým dokazují svou sílu. Rada se 
tak rozhodla vzhledem k tomu, 
že Stanislav Špoula je autorem 
scenérie. Na stále se zhoršující 
stav několikrát upozornil zastu-
pitel Bořek Zasadil. Stanislav 
Špoula již zpracoval posudek.
n  OD  PONDĚLÍ  probíhá 
v  Kulturním domě v  Podbořa-
nech prodejní Jarní výstava tam-
ních školáků. Návštěvníci bě-
hem ní mohou hlasovat o NEJ 
velikonoční vajíčko žáků ZŠ. 
Výstava potrvá do 11. dubna.
n LOUNŠTÍ RADNÍ v pomě-
ru 4:3 zamítli žádost Okresní 
rady Asociaciace školních spor-
tovních klubů Louny o finanční 
příspěvek na  letošní rok. Toto 
zamítnutí se týká také atletic-
kého klubu při ZŠ Prokopa Ho-
lého, o kterém jednali na svém 
posledním zasedání zastupitelé. 
Důvodem je nesplnění podmí-
nek, konkrétně tři roky půso-
bení. Příspěvek může mladým 
sportovcům ještě přiznat zastu-
pitelstvo na své dubnové schů-
zi, pokud to navrhne a posléze 
i  schválí.
n  NOVÉ HNĚDÉ nádoby 
na bioodpad byly v březnu roz-
místěny ve Vroutku. Do nádob 
je možné vyhazovat například 
zbytky z kuchyně nebo trávu či 
listí a  další bioodpad. Městský 
úřad tak chce rozšířit služby pro 
lidi, trávu a listí je možné vyho-
dit také ve sběrném dvoře, kde 
je připravený velký kontejner.
n NA ZPRACOVÁNÍ projek-
tové dokumentace rekonstrukce 
chodníků v  ulici Riegrova vy-
naloží Louny 300 tisíc korun. 
Projektová dokumentace, kte-
rou mělo město k dispozici, již 
neodpovídala požadavkům pro 
přiznání dotace z  prostředků 
dopravní infrastruktury, o  kte-
rou Louny budou na  vlastní 
rekonstrukci usilovat.
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Dobroměřické letiště ožívá… V  neděli se na  mo-
delářském letišti v  Dobroměřicích sešli tvůrci modelů letadel, 
aby se zúčastnili 2. ročníku soutěže Jarní dobroměřická stuha. 
Modré nebe křižovalo i  více modelů současně. Letečtí modelá-
ři a  členové jejich rodin si krásnou neděli náramně užívali. (toš)

Jarní běh zámeckým parkem… Státní zámek v  Krás-
ném Dvoře patřil v  neděli sportovcům. Přesněji řečeno běžkyním 
a běžcům, kteří sem zavítali na tradiční Jarní běh zámeckým parkem 
– „Memoriál Jaroslava Štůly.“ Letos se konal již 52. ročník. Běhá 
se v  atraktivním prostředí nádvoří zámku a  především vyhlášeného 
zámeckého parku. Závod je každoročně rozepsán do  třinácti katego-
rií, od  nejmladších dětských až po  dospělé. Nejmenší dětičky běhají 
okruh 165 metrů. Dospělí pak od 2000 metrů výše. Vyvrcholením dne 
je vždy závod mužů – vytrvalců v  délce 6690 metrů. I  letos do  Krás-
ného Dvora zavítali nejen místní, ale i  závodníci z  Kadaně, Klášter-
ce nad Ohří nebo Loun. Oproti minulým letům letos pořadatelům 
přálo počasí a  tak si sportovci užili překrásný slunečný den. (sih)

Blíží se konec termínu pro bezplatné 
vydávání koncese na prodej lihu

LOUNY - Živnostenský úřad 
městského úřadu v  Lounech upo-
zorňuje stávající prodejce lihu a liho-
vin (nápoje s minimálním obsahem 
etanolu 15% objemových jednotek), 
kteří dosud nepožádali o koncesova-
nou živnost „Prodej kvasného lihu, 
konzumního lihu a  lihovin“, že ko-
nečný termín k  podání žádosti je 

17. dubna tohoto roku. Na  stávají-
cí podnikatele se vztahují přechod-
ná ustanovení zákona č. 309/2013 
Sb. Z tohoto důvodu podání žádosti 
o koncesi nepodléhá správnímu po-
platku. Po  17. dubnu bude možno 
prodávat lihoviny pouze s  platnou 
koncesí. Miroslava Iblová,

vedoucí živnostenského úřadu

Otevírání nebe na Rané… Desítky paraglidistů, roga-
listů a  dalších letců se v  sobotu vznášely nad kopcem Raná, která 
je vyhledávaným místem pro bezmotorové létání. Příznivci a  nad-
šenci tohoto sportu „otevřeli nebe“. V  nádherných slunečných 
dnech tak na  kopcem pluli vzduchem letci na  pestrobarevných 
padácích a  nechali se do  výšek vynášet stoupavými proudy. (jt)

Umění přišlo o svého člověka
Poznal jsem ho počátkem 90. let minulého století. Pohyboval se ko-

lem Galerie Benedikta Rejta a jistou dobu tvořili s knihovníkem Ji-
řím Jedličkou téměř kompaktní celek. Společně chodili na knižní aukce 
do  muzea a  nakupovali pro galerijní knihovnu. Často zašli do antikva-
riátu. Jen tak, popovídat…

Pan Zbyněk Sedláček byl zvláštní 
člověk, na  mnohé působil dojmem 
podivína. Museli jste mu přijít 
na  chuť. Stále se „motal“ blízko 
kumštu. Vlastně až nyní si uvědo-
muji, že jsem byl nechtěným svěd-
kem jeho profesního růstu. Se vzrůs-
tající frekvencí psal o  výstavách, 
recenzoval je, uváděl na vernisážích 
renomované umělce, přednášel, 
zasvěceně analyzoval. Věnoval se 
rovněž mezitextovým vztahům ve vi-
zuální a  konkrétní poezii a  dlouhé 
řadě dalších témat.

Časem dospěl do  fáze uznáva-
ného, respektovaného a  žádané-
ho kunsthistorika se specializací 
na  současné moderní umění. Byl 
mimo jiné členem poradního sboru 
pro akviziční činnost Galerie umě-

ní Karlovy Vary, 
p ra c o v a l  j a k o 
o d b o r n ý  a s i s -
tent na  Kated-
ře teorie a  dějin 
umění při UJEP 
v  Ústí nad La-
bem. Přednášel 
a  zahajoval vý-
stavy po  celé re-
publice. Byl jsem 
polichocen, když 
na  společné ver-
nisáži mé a Emi-
la Juliše ve Vrch-
lického divadle 
v  Lounech pronesl úvodní řeč vedle 
Josefa Hlaváčka i Zbyněk Sedláček.

V  Galerii Emila Juliše v  Černči-
cích byl pravidelným hostem, o řadě 

zdejších výstav napsal rozsáhlé re-
cenze do  MF Dnes. V  téže galerii 
měl tuto neděli 6. dubna zahájit 
výstavu Vladislava Mirvalda. Dle 
nadšení, s  nímž nabídku přijímal, 

se velice těšil.
Pravdou je, že 

jedna potíž  se 
Z b y ň k e m  S e d -
láčkem byla – 
naučil se cizím 
pojmům, odbor-
n ý m  v ý ra z ů m , 
jejich kombina-
torice a  násled-
ného využívání 
k velejemným nu-
ančním popisům 
tak dokonale, že 
nakonec proje-
vům (s  výjimkou 

obdobných zasvěcenců) málokdo 
rozuměl. Často ani samotní výtvar-
níci. S úsměvem jsem si představo-
val, jak následně doma provětrávají 

Slovník cizích slov a  pátrají, co 
o  jejich díle Zbyněk vlastně řekl. 
Mohli si být jisti, že nic špatného. 
Zbyněk se totiž věnoval pouze těm, 
o nichž byl přesvědčen, že jejich dílo 
je významné, kvalitní, smysluplné 
či historicky zachycení hodné, byť 
umělecky zatím nevyzrálé. Sedláček 
měl prostě svoji „lajnu“, přes kterou 
nejel vlak…

Je příznačné, že kritika stran (ne)
srozumitelnosti projevů se na  Sed-
láčka snášela výhradně z úst výtvar-
níků, kterým dosud výstavu neuvá-
děl či o  jejich díle nepsal. Osobně 
jsem přesvědčen, že tajným snem 
každého „kritika- výtvarníka“ bylo, 
aby právě Zbyněk Sedláček o  jeho 
díle cosi vyslovil. Znamenalo by to 
totiž, že si vysloužil jeho pozornost.

Máte smůlu, hošani…
Mgr. Zdeněk Sedláček, kunsthis-

torik, mistr suchého humoru a jem-
né ironie, zemřel 24. března.

Pavel Rudolf Vejrážka

Do Loun míří slavné vozy 
a s nimi slavná jména

LOUNY - Do  Loun zavítají opět 
automobiloví veteráni v  rámci IV. 
Rallye Praha Revival. Na start závo-
du se 4. dubna postaví 157 posádek. 
Ty pak v podvečer vyjedou na první 
etapu z Václavského náměstí v Pra-
ze. Se startovním číslem 0 odstartuje 
vrchařský specialista Petr Vojáček 
na  americkém maloseriovém GT 
voze Kelmark, navigovat jej bude 
Anna Polívková, která po  dědečko-
vi Jaroslavu Juhanovi, mj. hrdinovi 
prvních ročníků závodu Carrera 
Panamericana, závodnické geny zdě-
dila. Vedle již pravidelných účastní-
ků revivalů se na startu objeví opět 
několik nováčků, za kterými je pěkná 
řádka úspěchů na závodních tratích. 
Z  čeledi trabantistů si konečně na-
šla čas posádka Rudolf Chlad - Jiří 
Kolovrátek. R. Skupinu továrních 
jezdců Auto Škoda V. Blahnu, V. 
Bergra, M. Zapadla, B. Engeho do-
plní nováček Jiří Urban, samozřejmě 
se Škodou 130 RS, který má kromě 
našeho mistrovství na kontě i úspěš-

né starty v Poháru míru a přátelství, 
Mistrovství Evropy i světa. Zajíma-
vá posádka pojede na  BMW 325. 
Za volantem uvidíme Josefa Kakrdu, 
závodníka z  pouštních a  dálkových 
off roadových maratonů, navigovat 
jej bude nejen spolujezdecká legenda 
Karel Jirátko. Zajímavý a  nevšední 
vůz Subaru Coupe z  r. 1975 před-
staví mistr skupiny N4 MMČR 2013 
Vojta Štajf s  Vladimírem Zelinkou. 
S Wartburgem pojede Rudolf Böhm, 
motor z Wartburgu úspěšně použí-
val i  ve  formuli 3 v  dobách, kdy se 
i u nás na okruzích jezdila.

Soutěžící během tří dnů absolvu-
jí stovky kilometrů se zastávkami 
na  “rychlostních zkouškách” a  ča-
sových kontrolách. Letošní ročník 
zavítá do  oblasti Českého středo-
hoří (Radovesice, Chabařovice, le-
tiště Úžín, autodrom Most, Slaný) 
a v neděli 6. dubna proběhne v 10.55 
časová kontrola na Mírovém náměstí 
v Lounech.

Jarda Malík
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