
n ŘEDITEL ZÁKLADNÍ ško-
ly Postoloprty vyhlásil na  dny 
26. - 28. června ředitelské vol-
no. Volno je vyhlášeno z  tech-
nických důvodů – plánované 
rekonstrukce sociálních zařízení 
v  areálu školy na  Draguši. Vy-
učování tak bylo ukončeno vy-
dáním vysvědčení už v úterý 25. 
června. „Školní družina bude 
ve  dnech ředitelského volna 
v  provozu bez přerušení v  ná-
hradních prostorách – v budově 
1. stupně v  Komenského ulici. 
Do  družiny je možné ve  dnech 
volna přihlásit bez poplatku 
i  žáky, kteří školní družinu či 
školní klub jinak nenavštěvu-
jí,“ uvedl ředitel ZŠ Daniel 
Syrovátko.
n VE STŘEDU 26. června v 18 
hodin se má sejít v  knihovně 
v  Peruci zastupitelstvo měs-
tyse. Na  veřejné zasedání zve 
všechny občany. Na  programu 
jednání budou majetkoprávní 
finanční záležitosti (změna ka-
tastrální hranice Pátku u Loun 
a  Želevic, dotace na  zateplení 
ZŠ Peruc a další záležitosti.
n PODOBNĚ JAKO řada dal-
ších měst v poslední době přijali 
také radní v Podbořanech opat-
ření, které zakazuje pochůzkový 
a podomní prodej. Rada města 
zakázala pochůzkový prodej 
po  bytech a  domech v  tržním 
řádu, chce tak zamezit problé-
mům, které způsobují někteří 
otravní obchodníci. Někteří 
totiž využívají důvěřivosti seni-
orů a  často jim vnutí a  prodají 
i zboží, které nechtějí. Podomní 
prodej by tak už napříště lidi 
z  Podbořan a  spádových obcí 
neměl obtěžovat.
n  VE  VROUTKU proběhne 
již čtvrtý ročník akce s názvem 
Vroutek Ride. Motorkářský 
a hudební sraz zpestří dny stát-
ních svátků pátek 5. a sobotu 6. 
července. Návštěvníci se mohou 
těšit na  vystoupení hudebních 
skupin. V pátek to budou Tulá-
ci, v  sobotu Fraternity, Sophie 
Chair, Full Time, Abdera, Coda, 
X-Left To Die a Volej. V sobotu 
v poledne navíc milovníci jedné 
stopy vyjedou na spanilou jízdu, 
po návratu je bude čekat paint-
ball, kaskadérská show, exhibič-
ní zápas v boxu a spousta sou-
těží o zajímavé ceny. Tou hlavní 
bude vyhlídkový let rogalem.
n V PERUCI byl otevřen nový 
obchod – Bazárek, kde  si mů-
žete zakoupit  použité oblečení 
a  obuv pro velké i  malé, de-
korační látky, hračky a  šperky. 
Najdete ho vedle nákupního 
střediska Coop Jednota.
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Školáci, podnikněte cestu kolem světa 
s Klub(ovnou) Luna

LOUNY - Rodiče nevíte, kde budou trávit prázdniny Vaše děti? Chce-
te, aby si užily v  létě spoustu legrace a  zároveň se něco nového do-
zvěděly? Přiveďte je k  nám, do  Klub(ovny) Luna.

Čeká na ně dobrodružství a zába-
va pod vedením zkušených pracov-
níků. Plánujeme výlety do blízkého 
a  vzdáleného okolí, filmy, soutěže. 
Jsou připraveny akce s hasiči, měst-
skou policií – psovodi, kurz první 
pomoci, návštěva sběrného dvora 
a  mnoho dalšího. Děti se mohou 
zapojit také do  sportovních akti-
vit. Připravujeme promítání filmu 
Mezi panelama - o  životě na  sídli-

šti v Chomutově. Celé prázdniny se 
ponesou v duchu cesty kolem světa. 
Každý týden bude tematický laděn 
dle dané země nebo světadílu.

Do  projektu se mohou zařadit 
školáci už od  šesti let, horní hra-
nice omezena není. Projekt je pro 
děti zdarma, podmínkou je pouze 
vyplnění přihlášky a  dodržování 
pravidel klubu.

Počet dětí je omezen, proto ne-

váhejte a přihlaste děti co nejdříve.
Přihlášku najdete na  http://det-

ske.mkl.cz/ , nebo ji dostanete pří-
mo v Klub(ovně). Bližší informace 
na  haufova@mkl.cz, nebo na  tel.: 
721  786  686.

Klub(ovna) Luna je dalším pro-
vozem Městské knihovny Louny, 
funguje od  září loňského roku 
a  sídlí v  bývalé pobočce knihovny 
- v  ulici SNP. Provoz od  13 do  19 
hodin, o  prázdninách pak od  8 
do  19 hodin.

Jana Haufová

Stříbrnou medaili profesora Janského za 20 odběrů převzala z rukou 
starosty Loun i Hana Bergmanová z Domoušic.

Darovat krev je pro někoho 
samozřejmost

LOUNY (jt) - Minulou středu byli v  restauraci Na  Foukalce oceněni 
dobrovolní dárci krve z  Lounska. Z  rukou starosty města, zástupců 
Českého červeného kříže v  Lounech a  zdravotních pojišťoven převza-
li Zlaté kříže 3. třídy a zlaté a stříbrné medaile profesora Janského.

Zlatý kříž 3. třídy náleží čtrnácti 
dárcům za  80 odběrů. Zlatou me-
daili získalo za 40 odběrů 21 dárců 
a  stříbrnou medaili za  20 odběrů 
pak 22 dárců krve. Mezi oceněný-
mi byl i Antonín Ploc, který je sám 
handicapovaný, bez dolní končetiny. 
Ten převzal stříbrnou medaili za 20 
odběrů krve. Dobrovolní dárci ze Ža-
tecka a Podbořanska budou oceňo-
váni až na podzim a počty pro držite-
le stříbrných a zlatých medailí budou 
upřesňovány až do listopadu. Stejně 
je tomu i v Kryrech a ve Vroutku. Pro 
zlatý kříž 3. třídy si v Žatci přijdou 
3 dárci a v Podbořanech bude udě-
len jediný. V  podzimním termínu 
převezmou v  Teplicích 4 dobrovol-
ní dárci krve z  našeho okresu zlatý 
kříž 2. třídy za  120 bezpříspěvko-
vých odběrů.

S  myšlenkou oceňovat dobro-
volné a  bezpříspěvkové dárce krve 
medailemi prof.  Janského se přišlo 
v  roce 1960, prvních 19 dárců si 
převzalo bronzové medaile o  čtyři 
roky později.

Otázkou je, jestli nadále zůstanou 
dárci takzvaně plné krve. Její potřeba 
díky novým a  moderním chirurgic-
kým metodám klesá, i když některé 
kraje stále po dárcích volají. V Lou-
nech, kde působí ÚVN Praha, bývají 
i  několikaměsíční výpadky, kdy je 
odebírána pouze plazma a  z  krev-
ních skupin pouze 0 Rh negativní. 
Do konce roku by mělo být v Měst-
ské nemocnici v Žatci otevřeno nové 
odběrové místo. Krev zde odebraná 
bude z části sloužit potřebám žatec-
ké nemocnice, z části bude nabídnu-
ta jiným nemocnicím.

Za uměním do Černčic… V neděli 23. června byla v Galerii 
Emila Juliše v Černčicích zahájena mimořádná výstava – Rekonstruk-
ce. Prostor galerie tentokrát zaplnilo na sedm desítek uměleckých děl 
čelních představitelů moderního výtvarného umění, ze sbírek Vratisla-
va a Evy Effenbergerových. Na výstavě se setkáte s díly tak zvučných 
autorů, jako je Koblasa, Kolář, Medek, Muzika, Švankmajer, Toyen. 
Příprava katalogu a  výstavy samotné, která svým významem daleko 
přesahuje hranice našeho okresu, trvala tři měsíce, vystavená díla 
jsou k  vidění až do  října letošního roku. Návštěvu galerie je možné 
domluvit na  tel.: 602  456  314. Na  snímku zahajuje výstavu Jakub 
Effenberger, František Dryje a galerista Pavel Rudolf Vejrážka. (red)

ŽEROTÍN/LOUNY (jt) - Lidové 
vozítko, které psalo historii motoris-
mu, Citroën CV2, kterému nikdo ne-
řekne jinak, než Kachna, má spoustu 
příznivců a také své majitele v Lou-
nech. Právě Kachny se opět v  začí-
najícím létě slétly do  Žerotína, kde 
měly jubilejní 10. sraz s mezinárodní 
účastí. Své přátele přijeli navštívit 
majitelé CV2 z  Německa a  Sloven-
ska. Sjelo se jich sem na  šest desí-
tek a v rámci spanilé jízdy krajinou 
přijeli až do  Loun, kde se rozpro-
střeli na  Mírovém náměstí, kde si 

jejich čtyřkolé miláčky mohli lidé 
prohlédnout a  pokochat se rozma-
nitostí variací na téma CV2. Raritou 
byl zdánlivě veterán, ale jinak speciál 
postavený na  podvozku „Kachny“, 
který se zúčastňuje závodu z  Fran-
cie do České republiky napříč řadou 
zemí, s  podmínkou, že cena vozu 
nesmí přesáhnout 50 Euro.

Při cestě z  Loun se konala ještě 
orientační jízda městem po  jeho 
pamětihodnostech a  pak už zpět 
do  žerotínského hnízda, kde čekal 
další program.

Staré oslavy s novým obsahem
PODBOŘANY (sih) - Oproti jiným pořadatelům, kterým počasí v mi-
nulých dnech i týdnech neustále bouralo plány na kulturní akce, měli 
Podbořanští velké štěstí. Uplynulý víkend byl slunečný a doslova letní, 
takže městské slavnosti mohly propuknout naplno.

Podbořanské letní slavnosti jsou 
každoroční oslavou života a  kona-
jí se na  centrálním podbořanském 
náměstí. Letos poprvé se organiza-
ce ujalo duo Restart Kryry a  krok 
to byl náramně příznivý. Pánové 
Ivan Kruml a  Petr Ulke nejsou 
žádnými nováčky. Mají přeboha-
té zkušenosti s  organizováním 
prvních májů v  Kryrech a  mnoha 
podobných akcí. A  totéž dokázali 
i  v  Podbořanech. Slavnosti měly 
švih a  spád, na  pódiu se neustále 
něco dělo a především – diváci byli 
pravidelně informování o  nadchá-
zejícím programu a  mohli se tak 
sami rozhodnout, chtějí-li zůstat. 
V  pauzách mezi hudební produkcí 
dostaly výrazný prostor mateřské 
a  základní podbořanské školy, což 
se setkalo s  upřímným povděkem 
diváků – rodičů. Hvězdou největ-
ší byl bezesporu Václav Neckář, 
na  kterého dokázalo čekat zaplně-
né náměstí do  pozdních večerních 
hodin. Bouřlivých ovací se však 

dočkala takřka všechna vystupující 
tělesa – od Richarda Tesaříka z Yo 
Yo Bandu, přes Revival Smokie, 
hosty z  muzikálu Děti ráje po  bu-
benickou show Tam Tam Batucada 
nebo strašidelné metalové Dymy-
try. Program byl opravdu bohatý 
a  na  své si přišli všichni – od  pří-
znivců dechovky přes melodie 70. 
a  80. let, latinsko-americké rytmy, 
rock, pop, až po  tvrdý metal.

Centrální náměstí se po  celé dva 
dny hemžilo lidmi, vytočené sudy 
piva se daly počítat po hektolitrech, 
na metrické centy pak hory grilova-
ných klobásek a  steaků.

Rájem pro všechny děti, nikoli pro 
peněženky rodičů, byly všemožné 
skákací a  nafukovací hrady, tram-
políny a cetky ve stáncích prodejců. 
Organizátoři použili motto: Staré 
oslavy s novým obsahem, což beze 
zbytku naplnili. Oslavy to byly vyda-
řené, kulturně bohaté pro všechny 
věkové generace, a díky slunečnému 
počasí i plné lidí chtivých setkávání.
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Mírové náměstí v Lounech se stalo dostaveníčkem Citroënů.

Jubilejní desátý kachní slet se náramně vydařil


