
Přesnost výsadou 
nejen králů
V  pátek jsme se s  přáteli vy-

pravili do lounské restaurace 
Koupaliště, kde měla od osmnácti 
hodin vystoupit výborná lounská 
hudební skupina Paralet. Protože 
hospůdka nedisponuje až tak vel-
kým počtem míst, dorazili jsme 
raději již v  sedmnáct hodin.

Dáme si pivko, říkali jsme si, 
zabereme místo, poklábosíme 
a  od  šesti si vychutnáme muzi-
ku. Tak jsme také udělali. Krátce 
po  sedmnácté hodině přišli mu-
zikanti a  začali s  instalací apa-
ratury. Šlo jim to pěkně od ruky, 
radost se na  ně dívat. V  šest to 
vypukne, těšili jsme se. Jenže 
v  šest místo k  nástrojům usedli 
hudebníci ke stolu s přáteli a po-
píjeli pivko…

Nu což, tak začnou o pár mi-
nut později, říkali jsme si, však 
to tak mnohde obvykle bývá, 
a  s aparaturou se, chudáci, dost 
nalopotili. Ve  čtvrt, kdy minula 
akademická čtvrthodinka, jsme 
už poněkud zneklidněli. V  půl 
jsme se divili a  o  deset minut 
později se jeden z  mých přátel 
začal nepokrytě vztekat, že čeho 
je moc, toho je příliš. Pár minut 
zpoždění prosím, to beru, říkal, 
ale tohle už vážně přehánějí.

Muzikanti začali hrát v 18:50. 
Hráli skvěle, muzika měla grády, 
přítomné potěšily staré pecky 
i písně zbrusu nové, jakož i vtip-
né průvodní slovo. K  tomu pří-
jemné prostředí, obsluha vzorná, 
jídla i pití hojně. Skupina Paralet 
nezklamala. Byl to požitek.

Jen pro příště, milí Paraleťáci: 
začněte, prosím, včas. Nebo ale-
spoň trochu včas. Ono padesát 
minut je přece jen hodně. Dá-
váte tak najevo, nakolik si vážíte 
času svých posluchačů. A  věřte, 
že se budete líbit ještě daleko víc. 
Přesnost je výsadou nejen králů.

Josef Žmolil
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Postoloprty 
navštívil náměstek 
ministra průmyslu 
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V Kryrech 
na vikariátním 
setkání blahopřáli 
kněží Josefu 
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V Brlohu
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veslo po Vietnamci 
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str. 7
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Přijel sám autor…Husarský kousek se podařil galeristovi P.  R. Vejrážkovi, když na  ne-
dělní zahájení výstavy obrazů Zdeňka Veselého do  Galerie Emila Juliše v  Černčicích vystavující-
ho malíře a  grafika přivezl. Jeden z  nejvýraznějších severočeských autorů, jehož díla mají i  ně-
které světové galerie, totiž řadu let setrvává v  ústraní teplického domova pro seniory. Veřejnost 
umělce přijala mimořádně uctivě a  vřele. Výtvarník Václav Jíra věnoval Veselému svoji knihu, 
zjevnou radost ze setkání s  autorem a  jeho díly měl například i  kunsthistorik Zbyněk Sedláček 
(na  snímku). „Jsou tu krásné prostory, líbí se mi, jak pan Vejrážka obrazy nainstaloval,“ řekl ma-
líř. Zahájení se zúčastnily téměř čtyři desítky lidí. Výstavu můžete spatřit až do  konce dubna. (toš)

V zastupitelstvu se našla shoda pro 
rozumné a potřebné návrhy

POSTOLOPRTY (jt) – Minulou středu se zastupitelé Postoloprt se-
šli na další schůzi ve svém volebním období. Na programu měli hned 
několik závažných témat.

Hned první bod, na  kterém se 
mělo řešit choulostivé vyrovnání 
Postoloprt s  obcí Výškov ohledně 
Technických služeb, však byl z pro-
gramu stažen. Starosta Václav Ibl 
uvedl: „Na  vyřešení situace vládne 
shoda v  obou obcích. Proto se se-
jdou pracovní skupiny obou zastu-
pitelstev, které určí cenu dohodou 
a  ta bude oběma stranami respek-
tována.“ Původně bylo zamýšleno 
nechat stanovit tržní odhad, ale tato 
cena je vzhledem k  výši majetku 
pro obě obce až příliš vysoká. Na-
víc je třeba se domluvit co nejdří-
ve a  poté zahájit restrukturalizaci 
Technických služeb, které neustále 

vykazují ztrátu a neodvádějí řádně 
práci, na kterou vystavují faktury.

Důležitým bodem bylo mi-
mosoudní vyrovnání s  panem 
Kosteleckým. Soudní spor o  rekla-
maci při výstavě třicetibytovky byl 
problematický a  znalecký posudek 
se v průběhu let, ačkoli od téže fir-
my, změnil přímo diametrálně. Vý-
sledek sporu tak byl hodně nejistý 
a konečná částka se mohla vyšplhat 
až na  dva a  čtvrt milionu korun. 
Navrhovaný milion tak je přijatel-
ným kompromisem. Tento návrh 
také zastupitelé přijali.

Dalším ze závažných bodů byl 
návrh koncepce zdravotních služeb. 

Jak jsme již informovali, jde o vybu-
dování ordinace zubního lékaře a lé-
kárny v domě č. p. 70 na Mírovém 
náměstí. Jedná se o soukromý pro-
jekt společnosti Písky Elsnic. Město 
se bude na  celém projektu podílet 
pouze zbudováním chodníku v prů-
chodu na  Jiráskovo náměstí, čímž 
zpřístupní ordinaci ze všech stran.

I  toto se však zdá některým za-
stupitelům zbytečné. Zastupitel 
Petr Říha požadoval, aby si firma 
Písky Elsnic chodník, který by měl 
být na  pozemku města, vybudova-
la a  zaplatila. Návrh koncepce byl 
po diskusi a pozměňovacím návrhu 
zastupitele Milana Hantáka přijat. 
Předpokládaným termínem otevření 
celého zařízení včetně oddechové 
zóny je září letošního roku.
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nejrychleji se váš inzerát, 
nebo příspěvek objeví v našich 
novinách, když nám jej předáte!

osobně a poštou:
česká 177, louny

telefonem: 415 652 204
e-mailem: hlas@ln.cz

hlas.inzerce@ln.cz


