
 „Snažíme se naší nabízenou 
péči stále zdokonalovat a vylep-
šovat. K tomu jsou nutné finan-
ce, které čerpáme z rozpočtu, 
ale i od sponzorů a z grantů, 
kam podáváme projekty,“ říká 
Zdeňka Neudertová, ředitelka 
MŠS Louny. I když se v srp-
nu stala maminkou dcerušky 
Emmy, nedá jí to a do práce 
dochází minimálně dvakrát týd-
ně. Zastupuje ji paní Ludmila 

Chalupná.
Děti se nyní mohou těšit z no-

vé, kompletně vybavené logope-
dické pracovny, kde individuálně 
napravují své řečové dovednosti. 
Dále se instalovalo nové osvětle-
ní ve třídách, opravilo se topení. 
Čtvrtá třída se dočkala nových 
podlahových krytin.

Zahradu obohatily nové dře-
věné herní prvky, které zaplatil 
Drinks Union Ústí nad Labem.

 „V srpnu jsme obdrželi šeky od 
T-Mobille na dva námi podané 
projekty v rámci III.ročníku

Grantu Fondu T-Mobille na 
uplatňování léčebných metod 
Sebastiana Kneippa, kterými se 
zabýváme od roku 2005. První 
projekt se týká právě Kneippo-
vy bylinkové zahrádky, kterou 
chceme vytvořit na školní za-
hradě a využívat bylinky do čajů, 
jako ozdobu či součást pokrmů,  
výzdobu třídy, ale také v rámci 
poznávání bylin a k vytvoření 
herbáře,“ vypočítává možnosti 
užití paní ředitelka.

V letošním roce měla školka 

úspěch i s dalším projektem, 
který je věnován zakoupení svě-
telného boxu s příslušenstvím 
pro zrakově postižené děti. Cena 
speciální pomůcky přesahuje sto 
tisíc korun, pomoc T-Mobillu 
byla opravdu významná.

 „Jsme na Lounsku jediné zaří-
zení tohoto typu. Snažíme se naši 
péči stále vylepšovat a rozšiřovat. 
Velké díky patří zřizovateli, Měs-
tu Louny a samozřejmě dárcům, 
kteří přispívají na potřebné věci 
pro děti v našem zařízení. Všem 
patří velké poděkování,“ uzavírá 
Zdeňka Neudertová za celý pra-
covní kolektiv.
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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 
inzerentů pod značkou nesděluje-
me, odpovídejte na ně písemně do 
redakce 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

Zaměstnání, služby

n Přijmeme prodavačku pro 
Foto–obchod v Lounech. Tel: 
606 566 147.

n Přijmeme prodavače na pro-
dejnu Intersport Louny, Pražská 
110. Dobré platové podmínky 
– nástup možný ihned. Tel: 
415 652 805.

n  Firma Ing. Zbyněk Malí-
nek – Marst přijme truhláře 
pro zákaznickou výrobu. Tel: 
777 174 380.

n  Kurzy angličtiny pro děti 
od 4 let v Lounech. Dana Šáno-
vá, tel: 737 287 673, volejte od 
14 do 20 h.

n  Vymáhání dluhů, sledo-
vání osob, pátrání aj. Provede 
detektivní služba KUTIR. Mob: 
603 875 939, mail: kutir@cen-
trum.cz.

n Ušiji dámské, pánské oděvy. Tel: 
415 782 179.
n  Provedu veškeré zednické 

a obkladačské práce. Vše zajistím. 
Tel: 607 232 409.

pozvánka do kina
LOUNY

20. 9. - 24. 9. ČERNÉ VÁNOCE 
(USA)

Začátek v 17:30 hodin a ve 20 
hodin.
25. 9. -  30. 9. ALPHA DOG 

(USA)
Začátek v 17:30 hodin a ve 20 
hodin.

DOMOUŠICE
21. 9.  SIMPSONOVI VE FILMU 

(USA)
Začátek v 19 hodin.

PERUC
22. 9. ZODIAC (USA)
Začátek představení v 19:30.

POSTOLOPRTY
20. 9. HOSTEL II ( USA )
Začátek představení v 19 hodin.
24. 9. 23 ( USA )
Začátek představení v 19 hodin.
27. 9. DANNYHO PARŤÁCI III 

( USA )
Začátek představení v 19 hodin.

n  Projekce a stavební dozor 
ve výstavbě. Tel: 415 679 077, 
603 303 270.

n  Přijmeme pomocnou ku-
chařku do kavárny Daliborka kr./ 
dl. týden. Tel: 739 471 920.

n  Přijmeme kuchařku a po-
mocnou kuchařku do veřejného 
stravování. Tel: 739 471 938. 

n  Přijmeme soustružníka, 
obraběče, nástrojaře, zámečníka 
absolventa SPŠS pro práci na 
CNC strojích. Tel: 602 220 843.

n Vykupujeme ovčí vlnu, od-
voz zajistíme. Tel: 606 567 681.

Domy, usedlosti

n  Prodám dvoupodlažní 
udržovaný rodinný dům včetně 
menší hospodářské usedlosti 
k okamžitému bydlení v krásném 
prostředí „Podlesí“ ve Vinařicích. 
12 km od Loun. Možnost chovu 
domácích zvířat. Cena k jednání 
Kč 1.550.000, tel: 605 580 290. 

n  Prodám malý RD 2+1 v LN, 
oprava nutná, cena 950 tisíc, Tel: 
608 956 999. 

n Hledám menší rodinný dům 
v okolí Loun. Tel: 602 489 409.

www.a-real.cz
KOMPLETNÍ NABÍDKA NEMOVITOSTÍ

Byty
n  Prodám 3+1 u LN, luxus., 

zrekonstruovaný 69 m2. Ul. Kos-
monautů. Podíl. vlastnictví. Tel: 
608 141 113, i SMS. 
n Koupím byt 1+3 s balkonem, 

nejlépe os. vl. v Lounech, platba 
hotově. Tel: 774 815 930.

n Hledáme byt 3+1 s balkonem 
v Lounech. Tel: 608 730 639.

n  Pronajmu byt 4+1 v LN na 
sídl. Hrnčířká. Tel: 723 862 570 po 
18 hod.
n  Pronajmeme byt 1+1 v Žat-

ci, cena 5 800 vč. služeb. Kauce 
11 000, pro 1-2 osoby, pracující. 
Tel: 602 977 984.
n  Pronajmeme nově zrekon-

struovaný byt v panel. výstavbě 
v Lounech. Pouze dlouhodobě. Tel: 
602 220 843.
n Pronajmu garsoniéru v Posto-

loprtech 20 m2, cena 3 600 včetně 
poplatků. Tel: 777 113 789.
n Pronájem nadst. bytu v centru 

Loun, 85 m2, dvůr, po rekonstruk-
ci. Soukromí. Cena 8 000/měs. Tel: 
606 268 697.

n  Pronajmu byt v LN 1+k, 
cca 40 m2 pouze dlouhodobě, 
nájemné včetně všech poplatků 
do 6 000 Kč. Tel: 415 652 328 
od 8 do 19 hod.

Zahrady, pozemky, chaty
n Prodám zemědělské pozemky, 

ornou půdu v oblasti Mnichovský 
Týnec – Chožov o výměře 5,1 ha. 
Cena 85 tis/ha. Tel nebo SMS 
603 940 935.
n Prodám zahradu 8 arů na Lo-

sech v Lounech. Zděná kolaud. 
chata s dřev. příst., nová zděná kol-
na, sklep, skleník 3 x 7 m, vlastní 
voda, el. 220/380 V. Klidné prostř. 
– slepá cesta. Cena 300 000 Kč. Tel: 
415 656 511.
n  Prodám zahradu Na Losech 

– Louny (U žel. mostu). Výměra 
4a, el. 220/380 V, skleník, malá 
chatička, bouda na nářadí, stud-
na. Zasazeno: stromky – zákrsky 
(14 ks/3 roky), jahodníky 300 ks. 
Tel: 736 218 303.
Garáže
n  Hledám garáž v Postolopr-

tech, u Draguše. Volejte prosím 
723 126 253.

DEN ZA DNEM
Středa                                                                           19. září

15:00  Cesta na Mělce, Louny – SOUTĚŽ LÉTAJÍCÍCH DRAKŮ, tradiční 
akce 

19:00  Kavárna Vrchlického divadla Louny – PALEČEK & JANÍK, aneb 
nadčasové texty nestárnou

Čtvrtek                                                                         20. září
14:30  Senior klub v Lounech – SENIORSKÉ VINOBRANÍ, přednáška 

dr.Bohumíra Roedla o historii vinařství v okolí Loun, ochutnávka 
vína z Chlumčan z vinice Miroslava Liederhause, nejenom seniory 
zve manažerka klubu Vilma Svobodová 

18:00  Husitský kostel Louny – KONCERT VOX CANTABILIS, vstup volný, 
zve rada starších Církve československé husitské 

20:00  Vrchlického divadlo Louny – LÁSKY PANÍ KATTY s Jiřinou Boh-
dalovou se pro náhlou nemoc v tomto termínu nekonají, náhradní 
termín pravděpodobně 14. nebo 16. října. Divadlo se omlouvá 

Pátek                                                                            21. září 
18:00  Hotel Union Louny – POLITICKÁ KAVÁRNA, setkání s poslancem 

Evropského parlamentu Dr. Ivo Strejčkem
18:00  Čajovna sv. Mikuláše – DIAGNOSTIKA A BYLINKY, přednáška 

Václava Paura
19:00  Fara Liběšice u Žatce – KONCERT RICHARDA ČANAKYHO

Sobota                                                                          22. září 
8:00    Sokolovna Kryry - HOUBAŘSKÝ ZÁJEZD do Tuchořic, pořá-

dá mykologický kroužek Kryry, do 12 hodin houbaření, pak oběd 
a mykologické posezení v hospůdce U Jožana, do 17:30 hodin

9:30    Strojetice u pošty – STROJETICKÝ DUATLON, muži - běh 5 km, 
jízda na kole 25 km, běh  3,5 km, start ve 12:00; ženy a mládež 
- běh 3,5 km, jízda na kole 18 km, běh 1,5 km, start ve 12:17; děti 
od 10 let - běh 1,5 km, jízda na kole 5 km, běh 0,7 km, start ve 12:
33 (dětí do 10 let start v 11:10); manželské páry - je dána součty 
časů v kategorii muži a ženy

14:00  Sýpka a kostel Siřem – KAFKOVSKÉ ODPOLEDNE, programová 
koláž inspirovaná dílem Franze Kafky, zejména jeho pobytem v Si-
řemi, od něhož uplyne v těchto dnech 90 let. Příznivce Kafkova díla 
srdečně ze Společnost PEX, a.s, Obecně prospěšná společnost 
Džbánsko a Obec Blšany 

16:45  Sýpka Siřem – KONCERT KAPELY ONE WAY
19:30  Divadlo J. K.Tyla Postoloprty – KABARET ANEB VEČER S DOK-

TOREM LIŠKOU
Neděle                                                                          23. září

17:00  Kostel sv. Matouše Pnětluky – KONCERT KAPELY ONE WAY
Úterý                                                                             25. září 

19:00  Vrchlického divadlo Louny – ČESKÉ TRIO, Milan Langer – klavír, 
Dana Vlachová – housle, Miroslav Petráš – violoncello, pořádá 
KPH

Středa                                                                           26. září 
15:00  Kulturní dům ve Vroutku - SETKÁNÍ SENIORŮ, v programu vystoupí 

děti z mateřské a základní školy, k dobré náladě zahrají manželé 
Homolkovi

19:30  Divadlo J. K. Tyla Postoloprty – DOCELA VELKÉ DIVADLO Litvínov 
připravilo představení plné humoru a písniček, předprodej vstupenek 
v Informačním středisku

ZAŠKRTNĚTE V KALENDÁŘI
ü        800 let oslaví příští víkend obec Černochov
ü        V sobotu 29. září v areálu Stromovka v Lounech se koná Dobro-

dění. Vstupné pro dospělé 50 Kč, děti mají vstup zdarma. Veškerý 
výtěžek bude použit na pomoc hladovějícím dětem prostřednictvím 
organizace UNICEF.

ü        O víkendu 6. a 7. října se slaví 90 let skautingu v Lounech, v sobotu 
velmi bohatý program pro vaše děti.

VÝSTAVY
HELENA KITOVÁ, LADISLAV VYMYSLICKÝ – KERAMIKA, OBRAZY 

(Dělnický dům Cítoliby, do 23. září) 
OBRAZY KARLA GOTTA - reprodukce obrazů (Křížova vila v Žatci, do 

28. září)
ČESKÉ PIVO - fotografie Antonína Kratochvíla (Městská knihovna Most, 

ve všední dny kromě středy do 28. 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)
DOBRÉ DNY ELIŠKY JAKUBÍČKOVÉ – obrazy (Galerie XXL Louny, 

do 9. října)
KRAJINA ÚSTECKÉHO KRAJE – díla vzniklá na druhém sympoziu ve 

Smolnici (Galerie XXL Louny, do 9. října)
BAREVNĚ /NE/VIDÍME VŠICHNI - Křížova vila v Žatci, výstava Martina 

Olšana, klasická černobílá fotografie (potrvá do 9. října)
TOMÁŠ ZÁBOREC – OBRAZY (Galerie U Kozorožce Peruc, středa až 

neděle od 10 do 18 hodin, do 28. října) 
REKONSTRUKCE PRAVĚKÝCH A RANĚ STŘEDOVĚKÝCH OBYDLÍ 

(stálá expozice, archeologický skanzen Březno)
DĚJINY CHMELAŘSTVÍ (stálá expozice, Chmelařské muzeum Žatec)
Z DĚJIN SEVEROZÁPADNÍCH ČECH (stálá expozice, Oblastní muzeum 

v Lounech)
PAMĚTNÍ SÍŇ EMILA FILLY (stálá expozice, Pamětní síň E. Filly, Pe-

ruc)
ŽATECKÉ IKONOGRAFIE (stálá expozice, Regionální muzeum K. A. 

Polánka v Žatci)
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) 

Gottland v Žatci
Zpěvákově Moně Lise chybí vrásky z lásky
ŽATEC - Největším magnetem Žatecké dočesné byl 
mnohanásobný Zlatý slavík. Moderátor Vladimír Hron 
nasměroval fanoušky a fanynky Karla Gotta tak, že se 
zvědavci domnívali, že výstava umělcových reprodukcí 
je otevřena pouze o víkendu, a tak Křížova vila první 
den výstavy praskala ve švech. Výstava však trvá až do 
konce měsíce. 

Hříšníci na kolech… Čtvrtého září si zaparkoval v lounské uli-
ci Osvoboditelů celé vozidlo Octavia na chodníku 31letý řidič z Opavy, 
který se k vozu dostavil po čtvrt hodině a s uloženou blokovou pokutou 
nesouhlasil. Strážníci jej seznámili s tím, že přestupek bude postoupen 
k dalšímu správnímu řízení na MÚ Louny. O týden později strážníci byli 
telefonicky upozorněni na nákladní vozidlo, které stojí v Poděbradově ulici 
na přechodu pro chodce. Po chvilce se k autu dostavil 37letý řidič z Loun. 
Přestupku si byl vědom a s uloženou blokovou pokutou souhlasil.  (mp)

Nový rok začal i předškolákům
Speciální mateřská škola Louny stále zkvalitňuje péči o své děti

Ve skautském rytmu
Děti šly poslepu za nejvyšším tónem

LOUNY - Rytmus je jedním ze základních projevů hudby a života vůbec. 
O tom se mohly přesvědčit děti na prázdninové akci, kterou připravilo 
hudební oddělení Městské knihovny Louny a vedoucí oddílu vodních 
skautů František „Pošťák“ Pospíšil.

Děti se postupně seznamovaly 
s různými rytmickými nástroji 
z Orffova instrumentáře a za jejich 
doprovodu si zazpívaly lidové pís-
ničky. Milým překvapením byla hra 
na foukací harmoniku „Pošťáka“.

Celý program probíhal ve skautské 
chatě Loděnice a jejím okolí. Nechy-
běly ani poznávací hry, rytmické hry 
s vytleskáváním, bubnování. Nejvíce 
se dětem líbila hra Na tři majáky. Malí 

hráči šli poslepu za zvukem nástroje, 
který zněl nejvyšším tónem. Příjemný 
program končil opékáním vuřtů a byl 
tak definitivní tečkou prázdninových 
aktivit.

Městská knihovna Louny tímto 
děkuje všem dobrovolníkům, kteří 
se podíleli – bez nároku na honorář 
– na přípravě a průběhu dětských 
letních programů.

Lída Myšáková, Olga Soukupová

Zvířata, výpěstky

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.

Různé
n  Prodám dveře vnitřní levé 

80. Hnědé. Cena 600 Kč. Tel: 
607 863 047.
n  Prodám starou předválečnou 

truhlu (po renovaci). D - 110, v – 50, 
š – 58 cm. Tel: 415 696 752, volejte 
kolem 12:00 nebo 19:00 hod.

LOUNY (red) - Mateřskou školu speciální Louny, v ulici Školní, 
navštěvují děti, vyžadující speciální péči. Kapacita zařízení je 55 
dětí, zhruba třetina dětí je mimolounských. Školka se snaží dě-
tem poskytovat maximální péči s ohledem na jejich druh a stupeň 
postižení. Důležitý je individuální přístup ke každému.

Je zde instalováno 30 
obrazů. Nejstarší certifiko-
vanou reprodukcí je obraz 
Žena se zrcadlem z r. 1972. 
Začínající umělec se zaměřil 
ve svých počátcích na žen-
ský motiv a vše obklopující 
hudbu. Svědčí o tom názvy 
obrazů: Hudebník v bouři, 
Jam session, Sade a její jazz, 
Tokání hudbou. 

Malíř nevyužívá jenom 
kontrastních barevných tónů, 
ale v kontrast uvádí i postavy 
na svých obrazech: Nadšený 
Pavarotti v Lucerně, Roll 
over Beethoven. Beethove-
nova busta coby hudebního 
velikána mezi novodobou 
generací dává celému ob-
razu význam nesmrtelnosti 
tvůrčího ducha. 

V obraze Léto na starém 
Bělidle spojil na jedné ploše 
zámek se starým Bělidlem 
a krásnou mladou komtesou. 
Na obraze Praha v bílém kon-
trastuje zralá žena s krásami 
stověžaté Prahy a patrný je 
vliv kubismu.

Mona Lisa, které chybí 

vrásky z lásky, zde není opat-
řena žádnými fotobuňkami 
jako v Louvru, ale ukrývá 
tajemství, stejně jako originál 
Leonarda da Vinciho.

V poslední místnosti se 
nacházejí nejmladší obrazy: 
autoportrét Můza (nabízí 
se otázka, proč malíř volil 
hlásku ů místo původního 
ú) a Všichni svatí na Tsuna-
mi z roku 2005, kde se na 
arše sešli svatí včetně Kris-
ta. Nabízí se zde souvislost 
s pobytem Karla Gotta 
v době přírodní katastrofy 
v Thajsku.

Zpěvačce Lucii Bílé věno-
val Gott obraz Rozzlobená 
Johanka z Arku. Visí zde ještě 
další obrazy, které nezapřou 
jeho krev toulavou, v jeho 
kavárnách si můžete osladit 
kávu, naladit své banjo.

Gottovy obrazy jsou ne-
přehlédnutelné, nutí i k za-
myšlení a určitě zaujmou. 
Nechte se unášet umělcovým 
pábením.

Blanka Chocholová,
Sulec

FO
TO

 M
P


