
Vinařství Liederhausovi
prodejna sudového 

chlumčanského vína
zve od 1. srpna do 

NOVÉ
VINÁRNY
posezení v nekuřáckém 
prostředí – bez obsluhy

Louny, Česká ulice 
(bývalá prodejna skla a porcelánu, 

50 m od kašny)
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kulturní servis

Inzeráty přijímáme písemně, telefo-
nicky i faxem - nejpozději do pátku do 
13:30 hodin předcházejícího týdne, 
než mají být zveřejněny. Adresy in-
zerentů pod značkou nesdělujeme, 
odpovídejte na ně písemně do re-
dakce našich novin. Značku uveďte 
v levém horním rohu obálky. Vaše 
inzeráty očekáváme na adrese: Svo-
bodný hlas, Poštovní schránka 124, 
440 01 Louny. Telefon a záznamník: 
415 652 204, fax: 415 658 629, mail: 
hlas.inzerce@arsys.cz

Pozvánky na kulturní akce na Lounsku, Postoloprtsku, Žatecku 
a Podbořansku zasílejte nejméně deset dní před jejich konáním na 
adresu redakce: Svobodný hlas, Česká 177, 440 01 Louny, faxujte 
na číslo 415 658 629 nebo mailujte na (hlas@arsys.cz). Budou-li 
doručeny včas, rádi bezplatně zveřejníme.

řádková inzerce

DEN ZA DNEM
Středa                                                                  25. července

9:30   Městská knihovna v Lounech – STAŇTE SE MLADÝMI NÁVRHÁŘI, 
pokud rádi něco vyrábíte, přijďte s námi malovat na trička; oblečení 
na zdobení s sebou

Pátek                                                                   27. července
10:00  Prostranství před hostem ve Smolnici – SMOLNICE TOUR VIŠ-

ŇOVÁ 2007, desátý ročník recesistického závodu historických kol; 
přihlášení startujících od 8 hodin; srdečně zvou pořadatelé

18:00 Kostel sv. Martina Liběšice– MUSICA DA CHIESA, koncert his-
torických hudebních nástrojů s páterem Jaroslavem Konečným 
a Tomášem Najbrtem 

Sobota                                                                 28. července
10:00 Hřiště v Tuchořicích – MEMORIÁL JOSEFA HEJDY, fotbalový 

turnaj 
9:00   Obec Telce – SETKÁNÍ TELECKÝCH RODÁKŮ, na bohatý víkendo-

vý program (podrobně na této straně) srdečně zvou Sokol, Myslivci, 
Hasiči a Rybáři Telec

17:00  Kostel sv. Jakuba Většího v Cítolibech – MUSICA DA CHIESA, 
koncert historických hudebních nástrojů s páterem Jaroslavem 
Konečným a Tomášem Najbrtem 

20:00 Sokolovna Hřivice – POUŤOVÁ ZÁBAVA, k tanci a poslechu hraje 
kapela Golf pod vedením Josefa Gunára, všechny srdečně zve 
Sokol Hřivice

Neděle                                                                 29. července
14:00  Farní kostel v Cítolibech – POUTNÍ SLAVNOST SV. JAKUBA, na 

slavnosti proběhnou také křty přihlášených dětí
Středa                                                                          1. srpna

10:00  Městská knihovna v Lounech – VYTVOŘ SVOU VLASTNÍ DIVADEL-
NÍ MASKU, hrátky s hlínou, papírem, látkami a dalšími materiály; 
s sebou dobrou náladu, chuť tvořit a svačinu

16:00  Rodný dům Otakara Jaroše v Lounech – 95. VÝROČÍ NAROZENÍ 
OTAKARA JAROŠE, setkání občanů a vyjádření poděkování za 
jeho statečný boj proti fašismu ve druhé světové válce

ZAŠKRTNĚTE V KALENDÁŘI
n       Chmelařský institut, s.r.o. Žatec si dovoluje pozvat 9. 8. od 9.30 

hod na účelové hospodářství ve Stekníku, kde se uskuteční Den 
otevřených dveří. Všichni zájemci jsou srdečně zváni.

NEZAPOMEŇTE 
n       Věž chrámu sv. Mikuláše pro noční prohlídky Loun je otevřena 

během prázdnin každou středu od 20 do 22 hodin.
VÝSTAVY

POODHALENÍ DUŠE – výstava kreseb Kláry Mašanské a básní Jany 
Švýcarové (Čajovna u sv. Mikuláše v Lounech, do 31. července)

BIKH RUBIN - výstava Hanse Rentschlera, Iris Flexer, Karla Heinze 
Bognera a Beate Bitterwolf ze Stuttgartu (Galerie XXL Louny, do 
14. srpna)

KDE SE PIVO VAŘÍ - výstava popisuje technologii vaření piva v širších 
historických a kulturních souvislostech (Regionální muzeum K. A. 
Polánka v Žatci, do 26. srpna)

CO KVĚTINY ŠEPTAJÍ - výstava květinových ubrousků ze sbírky Jitky Krou-
zové (Regionální muzeum K. A. Polánka Žatec, do 26. srpna)

POLNÍ OPEVNĚNÍ NA OHŘI ROKU 1813 - výstava autorů Zdeňka Smrže 
a Antonína Hluštíka (Oblastní muzeum v Lounech, do 26. srpna)

MADAGASKAR – LABORATOŔ BOHŮ – výstava fotgrafií cestovatelky 
Jitky Stehlíkové (Zámek Pátek, soboty, neděle, do 31. srpna)

KOTĚROVA KOLONIE - výstava moderní architektury počátku dvacátého 
století (Oblastní muzeum v Lounech, do 2. září)

SRDCE ZEMĚ, letecké fotografie Českého středohoří Markéty Poustkové 
(Městská knihovna Most, každý všední den kromě středy od 10 do 
19 hodin, do 7. září)

MÝM OBJEKTIVEM + MĚNÍCÍ SE - výstava Mirka Plazíka Blažka (Muzeum 
české vesnice Peruc, do 30. září)

SURREALISMUS V LOUNECH (Galerie Benedikta Rejta v Lounech, do 
30. září)

PÁTER FRANTIŠEK DANEŠ (Muzeum české vesnice Peruc, do konce 
sezóny)

BERANADETTE HOFFMAN – obrazy ( Galerie U kozorožce Peruc)
MUZEUM ZKAMENĚLÝCH STROMŮ – (Hradní bašta u minigolfu, Lou-

ny)

ko centra, v zeleni, je zateplený, má 
plastová okna. Zastávka autobusů do 
Prahy asi 400 m. Byt je ve zvýšeném 
přízemí, 4+1+šatna a zaskl. lodžie, 
plocha 79 m2. Je možné zřídit zvláštní 
vchod i bezbariérový. Anuita splace-
na, převod do os. vlastnictví možný 
rychle. Pohodlné bydlení i  dobrá 
investice. Cena dohodou. V případě 
zájmu, prosím, volat od 20 do 21 
hod. na tel.: 415 652 465.
n  Prodám byt 1+3 v LN. Tel.: 

732 672 297.

n Prodám byt 1+k, 40 m2, do 
osobního vlastnictví v Lounech. 
Cena od 330.000 Kč. Náklady 
na bydlení vč. splátky na příp. 
hypotéku do 5.000 Kč. Tel.: 
603 267 370.

n Pronajmu garsonku+kk v Lou-
nech. Zn.: Volná od září.
n  Koupím byt v LN v OV nebo 

převeden a zaregistrován na katast-
ru - 1+3, příp. menší dům, placeno 
hypotékou. Tel.: 777 145 735.
n  Pronájem 1+1 s balkonem 

v Lounech. Zařízený. Bezdětným. 
Tel.: 728 399 089.
n  Pronajmu byt 2+1 v os. vl. 

v Žatci. Tel.: 777 737 412.
n  Pronajmu byt v Žatci 1+1, 

cena 3.500 Kč + služby. Tel.: 
602 977 984.
n  Pronajmu byt 2+kk v Kry-

rech, zařízený. Cena dohodu. Tel.: 
602 977 984.

n  Hledáme byt 2+1 (nebo 
menší 3+1) s balkonem v Lou-
nech. Tel.: 604 371 163.

n Pronajmeme nové byty 1+kk 
a 2+kk v Tyršově domě v blízkosti 
lounského centra. Plovoucí pod-
lahy, kuchyňský kout, sprchový 
kout, atraktivní poloha a pří-
jemné prostředí. Volné ihned. 
Kontakt 777274160. Současně 
pronajímáme nebytové prostory 
se soc.zařízením v 1.N.P. Tyršo-
va domu o ploše cca 45m2.Vhodné 
jako kancelář, drobná provozovna 
služeb atd.

Nebytové prostory
n Pronájem dvoru–200m2, v cen-

tru Loun–až 4 OA,i sklad, atd..T:
606268697.

Zahrady, pozemky, chaty
n  P r o d á m  c h a t u  n a  P e r u c i , 

p o z e m e k  4 a ,  p o d s k l e p e n á ,  3 
obytné místnosti + kuchyň. Tel.: 
775 920 645.

Garáže
n  Prodám garáž v Lounech 

Nad Tratí  v družstevním domě. 
Ihned volná. Cena 140.000. Tel.: 
737 532 705.

Auto - moto, příslušenství
n  Prodám Babeta Grand LUX, 

barva modrá. Tel.:  414 656 154, 
732 582 378.
n  Prodám káru za os. auto 180 

x 110 cm, hliníková. Cena 9000 Kč, 
rychle=sleva. Tel.: 721 095 353.

Zvířata, výpěstky
n Nabízím krásná štěňátka zlatého 

retrievra z vlastního chovu, bez PP po 
statných a velmi společenských ro-
dičích! K odběru od 7. srpna. Cena 
dohodou. Tel.: 736 604 695. 

n Je Vám smutno? Jste sami? 
Zajeďte do Jimlína. Tam už 
na Vás čekají čtyřnozí přátelé 
- kočky i psi. Útulek Jimlín, tel.: 
604 451 258, 728 973 179.

Seznámení
n  Hledám dámu krev a mlíko 

do RD na venkově 7 km od Loun. 
Tel.: 603 834 099 po 19 hod. večer. 
Bez ženský a tabáku není štěstí 
v baráku.

Zaměstnání, služby

n Přijmeme kuchaře (kuchař-
ku) do samoobslužné prodejny 
v Lounech. Provozní doba Po – pá 
6:00 – 14:00. Tel.: 603 267 370.

n Přijmu prodavačku – pracov-
ní doba Po – Pá 6:00 – 14:00. Tel.: 
603 267 370.

n Do kavárny Daliborka Lou-
ny přijmeme pomocnou sílu do 
kuchyně. Služby krátký/dlouhý 
týden. Tel.: 603 267 370.

n  Hledáme servírku-číšníka 
do restaurace Oharka. Tel.: 
603 267 370.

n Provedu veškeré zednické a ob-
kladačské práce. Vše zajistím. Tel.: 
607 232 409.

Domy, usedlosti
n  Prodám malý domek 2+1 

v Lounech s malým pozemkem. Cena 
950.000 Kč. Tel.: 608 956 999.
n Prodám řad. RD 3+1 v klidné 

ulici blízko centra Loun po celkové 
renovaci, zahrádka 2a. Půdní ve-
stavba možná. Prodej domu VIII.07, 
předání XII.07. Cena k jednání nad 2 
mil. Kč. Tel.: 415 656 511.

n  Hledáme pro našeho kli-
enta menší RD: 3+1, s garáží 
a zahradou, v okolí Loun a Žatce. 
K okamžitému nastěhování. Spě-
chá, nutnost stěhování 6-8/2007. 
Cena: do 1 mil. Kč. Platba v hoto-
vosti. Kontakt: 604 371 163.  

n Hledám rod. dům nebo cha-
lupu – Lounsko, Žatecko. Tel.: 
602 489 409.

n  Na Lounsku, Žatecku hle-
dám zemědělskou usedlost + 
pozemky. Tel.: 774 884 859. 

n  Dlouhodobě  pronajmu RD 
1+4 se zahrádkou, Louny – nájem 
8 000 Kč + inkaso, akontace 16 000, 
možno i  jako kanceláře. Tel.: 
602 416 299.

www.a-real.cz
KOMPLETNÍ NABÍDKA NEMOVITOSTÍ

Byty
n  Nabídka výhodné koupě bytu. 

Prodám pěkný družstevní byt v Lou-
nech. Dům je na klidném místě blíz-

pozvánka do kina
n  Prodám štěňata rotvajlera 

bez PP. Po vynikajících rodičích 
(psi). Odběr od 19. července. Tel.: 
721 574 240.
n Prodám něm. ovčáka, rok starý, 

tel.: 605 882 351. 
n Prodám 4 králíky, živé. Váha 5 

kg. Na maso. Tel.: 415 656 943.

Různé
n Prodám stylové zařízení prodej-

ny pro textil (pulty, police, stojany na 
šaty). Kombinace černý kov a dřevo. 
Cena dohodu! Tel.: 608 446 299.
n Prodám dětskou elektronickou 

chůvičku Nanny. Ještě v záruce. Pův. 
cena 2.640 Kč, nyní cena 1.800 Kč. 
Tel.: 608 446 299.
n Prodám kotel na uhlí DOR 16, 

radiátor 120 cm a 70 cm. Rok v pro-
vozu. Tel.: 602 237 436.
n Prodám soustruh, pásovou pilu 

a malý šrotovník. Tel.: 731 764 932.

n BLŠANY
21. 7.     SEJMI ESO (VB, FR, USA)
Začátek v 17:30 hodin.
n DOMOUŠICE

27. 7.     SHREK TŘETÍ (USA)
Začátek v 19 hodin.
n LOUNY SVĚT

25. – 26. 7. NEZNÁMÝ SVŮDCE (USA)
Začátky ve 20 hodin.
27. – 28. 7. DIVOČÁCI (USA)
Začátky ve 20 a ve 22 hodin.
29. – 31. 7. DIVOČÁCI (USA)
Začátky ve 20 hodin.
n KRYRY LETNÍ

27. 7.     VRATNÉ LAHVE (ČR)
Začátek ve 22 hodin.
n PERUC

25. 7.     NEZNÁMÝ SVŮDCE (USA)
Začátek v 19:30 hodin.
28. 7.     ROBINSONOVI (USA)
Začátek v 17:30 hodin.
28. 7.     SPIDER MAN 3 (USA)
Začátek v 19:30 hodin.
n PODBOŘANY

28. – 29. 7. PAST NA ŽRALOKA (USA,  
JIŽNÍ KOREA)

Začátky v 16 hodin.
n POSTOLOPRTY

13. 8.     DIVOČÁCI (USA)
Začátek v 19 hodin.
n ŽATEC LETNÍ

26. 7.     SAW 3 (USA)
27. 7.     KVASKA (ČR)
28. 7.     MOST DO ZEMĚ TERABITHIA 

(USA)
29. 7.     PRACHY DĚLAJ ČLOVĚKA 

(ČR)
Začátky ve 21:30 hodin.

Musica Da Chiesa
koncert duchovní hudby

Sobota 28. července v 17 hodin v kostele 
sv. Jakuba Většího v Cítolibech 

P. Jaroslav Konečný: Platerspiel, gemshorny, cornamusy, regál, var-
hanní positiv, portativ, zobcové flétny, vzdušnicové šalmaje, šalmaj 
s piruetou, cortholt, tarabuka, cajon, zpěv

Tomáš Najbrt: renesanční loutna, teorba, barokní kytara, citera, 
kladívková citera, středověké a chodské dudy, moldánky, hackbrett, 
niněra, chalumeau, cistra, zpěv

Setkání teleckých rodáků
Anenská pouť

SOBOTA 28. ČERVENCE
 9:00 – 9:30 sraz rodáků u obecního úřadu, přivítání starostou obce, 

otevření výstavy o historii a současnosti obec, prodej 
upomínkových předmětů včetně knihy o historii obce 
v síni obecního úřadu, zápis rodáků do pamětní knihy 
obce; otevřeno do 12 hodin

 10:00 výstava o historii a současnosti místního hasičského 
sboru v požární zbrojnici, na hřišti výstava historické 
požární techniky, soutěž družstev, občerstvení zajiště-
no

 10:30 mše v místním kostele
 11:00 oficiální otevření hospůdky v Telcích
 11:00 občerstvení v sokolovně včetně oběda i po celé odpo-

ledne (zajišťují složky Sokol, Myslivci, Rybáři)
 13:00 – 16:00 v sokolovně hraje kapela Rodáci, na fotbalovém hřišti 

proběhne turnaj ve fotbalu
 20:00 tradiční pouťová zábava, hraje Traxas, občerstvení 

a pohoštění zajištěno

NEDĚLE 29. ČERVENCE
 9:00 – 11:00 v síni obecního úřadu proběhne výstava o obci, prodej 

knihy a suvenýrů
 9:00 – 15:00 sportovní utkání v sokolovně – nohejbal
 13:00 – 16:00 v sokolovně hraje skupina Traxas, občerstvení zajištěno 

po celý den
 9:00 v požární zbrojnici proběhne výstava o historii po-

žárního sboru, výstava historické požární techniky, 
občerstvení zajištěno 

Tomáš Najbrt (*1951)
Vystudoval na pražské Státní 

konzervatoři hru na klasickou 
kytaru a kompozici. Po absoluto-
riu se zabýval různými projekty 
v oborech staré a lidové hudby, 
pokračoval v soukromém studiu 
hry na loutnu v Polsku a Německu 
a prošel také jazzovou a rockovou 
praxí. Deset let hrál continuo na 
teorbu v souboru Musica Antiqua 
Praha. Teprve dlaší studium na 
Hochschule für Kirchenmusik 
v Herfordu ukončilo tuto úspěš-
nou spolupráci. V Německu tomáš 
Najbrt studoval především hru na 
varhany a na loutnu, kompozici 
a dirigování. Vyučoval hymnolo-
gii na teologické fakultě UK. Je 
členem souboru Ritornello.

P. Jaroslav Konečný (*1961)
Vystudoval pražskou kon-

zervatoř a AMU v oboru hoboj 
a varhany. Působil jako I. ho-
bojista v orchestru Národního 
a Smetanova divadla v Praze. 
Komorní hudbě se věnoval 
v souborech Musica philharmo-
nica pragensis, České dechové 
kvinteto rožmberská kapela 
a Quartetto Telemann. Po 
studiu teologie na Katolické 
teologické fakultě Univerzity 
Karlovy a přípravě v pražském 
Arcibiskupském semináři se 
stal římskokatolickým knězem. 
V současné době působí jako fa-
ráž ve Zruči nad Sázavou a vikář 
vlašimského vikariátu. Natočil 
několik vlastních CD alb.


