
Milovníci běhání mohou zkusit
závody s Oldřichem a Boženou

Peruc – Tradiční Běh Oldřicha a Boženy
pro všechny příznivce běhání je připra-
ven na dnešek v Peruci. Letos půjde už
o 22. ročník tohoto populárního běhu.
Přihlásit se může každý, tratě různé
délky jsou připraveny pro všechny
věkové a výkonnostní kategorie běžců.
Prezence probíhá v tělocvičně ZŠ

kategorie
ZŠ

kategorie
Peruc

od 9 hodin, od 10.30 pak budou postupně
závodníci startovat z náměstí Emila Filly. (lib)

Ve Stradonicích proběhne
zajímavý hudební festival
ve stylu country

Stradonice – Zajímavý hudební minifestival
ve stylu country proběhne dnes ve Stradonicích
u Peruce pod rozhlednou Stradonkou. Půjde o se-
tkání s dobročinným podtextem, vybrané peníze
půjdou na podporu Klokánku v Žatci.

podtextem,
Žatci.

podtextem, vybrané
Žatci.
vybrané

Mezi účinku-
jícími budou zpěváci a kapely Pohodáři, Dobrý
struny, Milmart band, Tomáš Linka z Fešáků a jeho
kapela Přímá linka, Parťáci, Zdická country, A Bag
of Potatoes, Strakoši. Moderátorem bude bavič
Václav Upír Krejčí. Festival začíná ve 13 hodin.
Přijďte se pobavit! (lib)

V Lounech byl natočen
amatérský film – Agregát

Louny – Řadu měsí-
ců vznikal v Lounech
celovečerní amatér-
ský film Agregát
s podtitulem „Ty
koule do sebe nará-
žej!“ A konečně je

hotov, i když finální práce zdržely technické pro-
blémy. Psali jsme o tom v Deníku 25. června
2012. „Jsme hotoví. Premiéru ale plánujeme až po
prázdninách. Spousta lidí, kteří se na to těší nebo si
v tom dokonce zahráli, bude teď třeba na prázdni-
nách a dovolené. Proto počkáme a pak uděláme
premiéru se vším všudy,“ slibuje Vratislav Filípek,
jeden z „otců“ tohoto projektu. Natáčení snímku
začalo v červenci 2011, první diváci měli Agregát
vidět už v prosinci. Pak ale nastaly značné technic-
ké problémy v postprodukci a finální práce se tak o
několik měsíců zdržely, dodával tehdejší článek. (r)
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Represe je u mě až na posledním
místě, říká nový ředitel strážníků
Chce se zaměřit hlavně na
prevenci a vstřícný přístup
vůči občanům.

KAMILA MINAŘÍKOVÁ

Jirkov – Vymáhání práva
bez ohledu na společenský
status, vyšší nároky na ak-
tivitu a ochotu strážníků.
Jirkovští zastupitelé schválili
výběr nového ředitele
městské policie, stane se jím
čtyřiačtyřicetiletý Martin
Řehůřek.
čtyřiačtyřicetiletý
Řehůřek.
čtyřiačtyřicetiletý

Do úřadu nastoupí
v srpnu.
Řehůřek
srpnu.
Řehůřek
srpnu.

přechází ke
strážníkům po pětadvaceti-
leté službě u státní policie,

deset let sloužil právě v Jir-
kově. Zastupitelům před-
stavil koncepci vedení, která
by měla stát hlavně na pre-
venci.
„Lepší je problémům

předcházet, než je následně
řešit,“ sdělil Řehůřek.

je
Řehůřek.
je

Stráž-
níci se více zaměří na před-
nášky na školách nebo bu-
dou častěji dohlížet v rizi-
kových lokalitách. Nový ře-
ditel počítá i s rozšířením a
modernizací kamerového
systému. Na zastupitelstvu
se také vyjádřil, že repre-
sivní politika a rozdávání
pokut občanům je v jeho
koncepci až na posledním

místě. „Žádná městská poli-
cie si tím na sebe nevydělá.
Nehledě na to, že pokuty
zaplatí vždy jen slušní pra-
cující občané. Z určité vrstvy
obyvatelstva jsou takřka
nevymahatelné,“ míní bu-
doucí ředitel.
Na druhou stranu Ře-

hůřek slíbil, že pokuty bu-
dou strážníci rozdávat všem,
kdo si je zaslouží, včetně
starosty a zastupitelů. Od
samotných strážníků bude
navíc požadovat i vlastní
iniciativu a ochotu směrem
k občanům. „Když nám děti
zavolají, že našly v trávě in-
jekční stříkačku, strážník

jim nemůže říci, aby ji samy
vzaly a hodily do popelnice,“
dodal. Řehůřek

hodily
Řehůřek
hodily

střídá ve
funkci Martu Bendovou.
Bývalá ředitelka, která se
netěšila oblibě ani u obča-
nů, ani u strážníků, rezig-
novala v květnu. Město záhy
vyhlásilo výběrové řízení.
„Celkem se přihlásilo pět
uchazečů, z něhož výběrová
komise a psycholožka vy-
brala právě Řehůřka.

psycholožka
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Na-

stoupí 1. srpna,“ sdělil
mluvčí města Josef Dušek.
Zastupitelé schválili Ře-

hůřka téměř jednomyslně,
proti hlasoval pouze Josef
Šebek
proti
Šebek
proti

(Svobodní).

Noc na Karlštejně pod širým nebem
Most – Slavný český muzi-
kál Noc na Karlštejně, který
uvádí Městské divadlo v
Mostě stejně jako vloni pod
širým nebem na hradě
Hněvín, hlásí vyprodáno!
Původně plánovaných devět
repríz totiž bylo beznadějně
vyprodaných více jak měsíc
před začátkem.
Reprízy pod širým nebem

probíhají od úterý 20. červ-
na. Zítra i v pondělí jsou na
programu další. Vždy od
21.00 hodin. (edb)

VHLAVNÍROLI. Lucia Jagerčí-
ková v hlavní ženské roli jako
Eliška aDaniel Rous v roli císaře
Karla IV. Foto:Tomáš Branda

Laura a její tygři se vrátí do místa svého
zrození, zahraje v červenci na autodromu
EDVARD D. BENEŠ

Most – Dnes již kultovní
kapela Laura a její tygři se
po delší době vrací do Mos-
tu, kde ji kapelník Karel Šů-
cha před 32 lety založil. Její
devadesátiminutový koncert
bude vyvrcholením akce
The Most Show, kerá se
uskuteční v areálu autodro-
mu. Informoval o tom
mluvčí Autodromu Most Jan
Foukal.
„V Mostě jsem se narodil,

chodil do školy, hrál bas-
ketbal, žil, pracoval a nako-
nec i založil Lauru a její
tygry,“ říká Karel Šucha

její
Šucha
její
s

tím, že původní kapela byla
složena z mosteckých mu-
zikantů, ale v průběhu let se
sestava proměnila a nyní
jsou všichni Pražáci, byť
vlastně původem ze všech
koutů republiky. „K Mostu
se samozřejmě stále hlásím,
s kapelou jsme zde udělali
první nejdůležitější kroky,“
říká dále Šůcha,

nejdůležitější
Šůcha,

nejdůležitější
který také

zdůrazňuje, že se v poslední
době do Mostu často nepo-
dívá. „Rodiče ani teta, za
kterými jsem jezdil, už ne-
žijí, ale kamarády tu stále

mám a rád je potkávám,“
dodává.
Fanoušci se při koncertu

na autodromu mohou těšit
na celý aktuální repertoár
od nejnovějších písniček, až
po klasické hity mezi po-
sluchači oblíbené, ale i kri-

tiky uznávané kapely.
The Most Show bude 29.

července dnem plným
sportovních, kulturních i
gastronomických zážitků v

celém areálu mosteckého
autodromu.
Návštěvníci se mohou tě-

šit na závody série DMV
GTC pro cestovní vozy i GT
speciály na velkém okruhu,
na malém okruhu na poly-
gonu si to zase rozdají o

body do evropského šampi-
onátu minibiků mladí ta-
lentovaní jezdci na malo-
objemových speciálech.
Kdo se nabaží rychlých a

silných strojů, může se ne-
chat zlákat přehlídkou kuli-
nářských specialit z různých
zemí světa. Na své si přijdou
i milovníci dobré muziky,
kromě Laury a jejích tygrů
zahraje i americký kytarista
a zpěvák Dani Robinson či
bluesová legenda Luboš
Andršt. Program začne v
9.00 hodin a skončí před
půlnocí. Laura a její tygři
bude koncertovat od 20.00
hodin.
Food Festival s řadou za-

jímavých novinek z oblasti
gastronomie a ochutnávka-
mi tradičních i netradičních
alkoholických a nealkoho-
lických nápojů pak pokra-
čuje i v neděli 30. července.
Pořadatel proto nabízí zá-
jemcům možnost přespat v
areálu autodromu ve vlast-
ním karavanu či ve stanu.
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Městys Cítoliby                   (okres Louny)Městys Cítoliby                   (okres Louny)Městys Cítoliby                   (okres Louny)

hledá  ŘEDITELE / ŘEDITELKU 
pro Základní školu a Mateřskou školu Cítoliby.

Přihlášky do konkursního řízení do 28. 7. 2017.
Předpokládaný nástup do funkce 1. 9. 2017.

Více informací na www.obec-citoliby.cz
nebo na telefonu 415 691 134


