
Dělnický dům hostil výstavu… V závěru září 
poskytl Úřad městyse Cítoliby prostor pro výstavu kerami-
ky Heleny Kitové a obrazů Ladislava Vymyslického, uměl-
ců z Ústí nad Labem. Výstavu v předsálí Dělnického domu 
navštívilo asi 150 zájemců. Mezi nimi i studenti Akademie 
třetího věku lounské knihovny. „Několik obrazů s Cítoliby 
si lidé koupili,“ uvedl kurátor výstavy, místní rodák Karel 
Šedivý (na snímku uprostřed). V pátek 21. září provázel 
expozicí Izabelu Klemešovou a Mikuláše Šatylova. Dělnic-
ký dům v Cítolibech je kulturní památkou a jeho rozsáhlá 
oprava nadále pokračuje. Nyní se začalo s obnovou prostoru 
zahrady za domem. „Máme zpracovanou projektovou do-
kumentaci a podali jsme na ministerstvo místního rozvoje 
žádost o dotaci ve výši 175 tisíc korun. Pokud ji neobdržíme, 
jsme připraveni v rekonstrukci domu pokračovat z vlastních 
prostředků,“ přiblížil starosta městyse Petr Jindřich. Celko-
vé náklady jsou vyčísleny na 200 až 250 tisíc korun. Práce 
na památce budou pokračovat ještě několik let. (bal)
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kulturní servis

Inzeráty přijímáme písemně, telefonicky 
i faxem - nejpozději do pátku do 13:30 
hodin předcházejícího týdne, než mají 
být zveřejněny. Adresy inzerentů pod 
značkou nesdělujeme, odpovídejte na 
ně písemně do redakce našich novin. 
Značku uveďte v levém horním rohu 
obálky. Vaše inzeráty očekáváme na 
adrese: Svobodný hlas, Poštovní schrán-
ka 124, 440 01 Louny. Telefon a záznam-
ník: 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 Chcete si přivydělat 10 000 Kč 
měsíčně? Časově nenáročná činnost 
obchodního zástupce. Vhodné pro 
komunikativní osoby s živnosten-
ským listem a mobilním telefonem. 
V místě Vašeho bydliště. Zavolejte 
nám na 800 169 169 a dozvíte se 
více. Provident. Financial s.r.o.

n Hledáme řečníka nebo řečni-
ci pro Pohřební ústav Louny. Tel. 
604 230 476.

n Doučuji jazyky: ČJ, RJ, AJ. I do-
spělé. Tel. 415 697 116, 728 612 307.

n  Firma Ing. Zbyněk Malínek 
– Marst přijme truhláře pro zákaz-
nickou výrobu. Tel. 777 174 380.

n  Vymáhání dluhů, sledování 
osob, pátrání aj. Provede detektivní 
služba KUTIR. Mob. 603 875 939, 
mail: kutir@centrum.cz.

n Ušiji dámské, pánské oděvy. Tel. 
415 782 179.

pozvánka do kina
n BLŠANY 

6. 10.     HEZKÉ SNY (USA / VB, roman-
tická komedie, s titulky)

Začátek představení v 17:30.

n DOMOUŠICE
5. 10.     SMRTONOSNÁ PAST 4.0 (USA) 
Začátek představení 19:00.

n LOUNY SVĚT
1. - 4. 10. PUSINKY (ČR, drama, ko-

medie)
5. – 8. 10. ČERNÁ KNIHA (Nizozemí / 

Belgie / Německo / VB, drama)
9. – 11. 10. NEXT (USA, scifi thriller)
Začátky představení v 17:30 a 20:00.

n PERUC
6. 10.     NEXT (USA, fantastický thriller) 
Začátek představení v 17:30.

n POSTOLOPRTY
4. 10.     EPIC MOVIE (USA, dobrodružná 

komedie)
8. 10.     JEDNOTKA PŘÍLIŠ RYCHLÉHO 

NASAZENÍ (VB, akční komedie)
Začátek představení v 19:00.

n ŽATEC DIGITÁLNÍ KINO
6. 10.     PŘEDTUCHA (USA, thr i l ler/

drama)
Začátek představení 19:30. 
7. 10.     PÁSMO POHÁDEK PRO DĚTI 

(kreslené)
Začátek představení 10:00.
8. 10.     MARTA (ČR, drama)
Začátek představení 19:30.

n  Do Kadeřnictví Styl v Po-
stoloprtech přijmeme vyučenou 
kadeřnici do stálého zaměstnanec-
kého poměru. Nástup možný ihned. 
Příjemné prostředí, mladý kolektiv. 
Dvousměnný provoz. Informace na 
tel. 415 783 380.

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

Domy, usedlosti
n Prodám RD v Ročově, přízemní 

2+1+1 podkroví. Plyn. topení, voda, 
el., stodola, garáž, pozemek 528 m2. 
Nutná oprava. Cena dohodou. Tel.: 
415 695 219 – po 19 hod. Ne RK.

n Prodej budovy v historickém 
centru města Loun, Pivovarská ul. 
Cena 3,8 mil. Kč. RK JUDr. Karel 
Krčmárik , Žatec , tel. 415 711 429, 
603 529 361-2, www.reals.cz/
kama,  krcmarik@iol.cz

n  Hledám malý rodinný do-
mek Postoloprtsko, Lounsko. Tel. 
723 126 253.

n Prodám dvoupodlažní udržovaný 
rodinný dům včetně menší hospodář-
ské 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 Hledám menší rodinný dům 
v okolí Loun. Tel. 602 489 409.

www.a-real.cz
KOMPLETNÍ NABÍDKA NEMOVITOSTÍ

Byty
n Prodám družstevní byt 3+1, 75m2 

(šatna, komora, sklep) v Lounech, 
Lipová ul., po celkové rekonstrukci, 
štuky, pl. podlahy + koberce, zděné 
jádro – vana, plastová okna, luxfery, 
bez balkonu. Cena 1.150.000,- Kč. Tel. 
724 370 424.
n Prodám byt 2+1 s balkonem, síd-

liště pod Kauflandem, 2. patro, dům je 
zateplen, byt po částečné rekonstrukci, 
plastová okna, vybouraná šatna, nová 
kuchyňská linka, jádro původní upra-
vené, komora v mezipatře, sklep. Byt 
je v podílovém vlastnictví. Volný od 
prosince 2007. Cena 780.000. Tel. 
731 578 974.
n  Prodám dr. byt v LN 2+1/B. 

Klidná západ. část – volný v říjnu. 
Cena dohodou. Tel. 602 128 075 od 
8 – 17 hod.
n Koupím byt 1+1 v Lounech. Tel. 

723 639 443.

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

n Pronajmu byt 3+kk, Louny, Pod 
Kauflandem. Tel. 774 558 692.

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.

n  Pronajmu byt 1+0 v LN. Tel. 
731 741 301.

Nebytové prostory

n TJ Sokol Louny nabízí proná-
jem nebytových prostor v sokolovně 
v Lounech. Tel. 605 466 987.

Garáže
n Prodám garáž u zimního stadio-

nu v Lounech. Cena 95.000 Kč. Tel.: 
732 182 812, 10 – 19 hod.
n Prodám řad. garáž v Černčicích, 

el. zavedena, oprava nutná. Cena do-
hodou. Tel.: 737 422 755.

DEN ZA DNEM 
středa                                                                            3. října

8:00        Městská knihovna Louny - ANGLIČTINA, 2. ročník Třetího věku 
9:00        Městská knihovna Louny - DĚJINY UMĚNÍ, přednáška PhDr. Zdeňka Šestáka - vlastní 

tvorba (pro 1. ročník Třetího věku)
9:00        MěK Louny / spol. ICOMP - VĚDA A TECHNIKA PRO KAŽDÝ DEN, Ing. Petr Kučera 

- základy práce na PC (pro 1. ročník Třetího věku) 
9:00        Městská knihovna Žatec – DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, do 17 hodin, pro nově registrované 

čtenáře v tento den sleva registračního poplatku 50 % 
10:00      Městské divadlo Žatec - LABUTÍ PRINCEZNA, hraje Docela velké divadlo Litvínov, také 

ve 14:00
13:00      MěK Louny Luna - MOZAIKA, hry, čtení, výtvarná tvorba 
17:00      Studovna MěK Louny - KURZ GRAFOTERAPIE, 1. lekce
18:00      Městská knihovna Louny - SETKÁNÍ S J. JANEČKEM A STREET ARTEM, v rámci Týdne 

knihoven
19:00      Vrchlického divadlo Louny - TOMÁŠ LINKA A PŘÍMÁ LINKA, recitál známého country 

zpěváka a jeho skupiny
čtvrtek                                                                           4. října

10:00      Sálek Městské knihovny Louny - PROFESIONÁLNÍ KUCHAŘ JAROSLAV VAŠÁK, autor 
68 kuchařek, výstava kuchařských knih z fondů MěK

15:00      Městská knihovna Louny - ZVÍDÁLKOVA ČÍRÁRNA, každý čtvrtek přijďte si něco poslech-
nout a popovídat si  

16:00      ZŠ P. Holého Louny - REHABILITAČNÍ CVIČENÍ V BAZÉNU, pořádá územní organizace 
Svazu diabetiků v Lounech

pátek                                                                             5. října
6:00        Železniční nádraží Louny - 95. TURISTICKÝ VÝLET, cíl Dolany - Kralupy nad Labem, zve 

Klub českých turistů Louny, délka trasy 10 km, předpokládaný návrat 15:47 na nádraží 
Louny

10:00      Lidový dům v Žatci – JUBILEJNÍ SETKÁNÍ ŽÁKŮ ČESKÝCH ŠKOL NA VOLYNI, představí 
se taneční soubory ze třídy Ivany Fábryové ZUŠ Žatec

14:00      Městská knihovna Louny – LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ ATELIÉR Věry Pokorné, určen 
středoškolákům 

19:00      Lounský klub Getiton - PUNKOVÝ KONCERT, hlavní kapela večera 1328 Beercore 
z německého Mnichova. S ni si zahraje česká kapela Zakázaný ovoce z Prahy; účast dále 
přislíbil lounský Jistý náboj a Houbyczky z Klášterce

19:30      Městská knihovna Žatec – (PO)NOCOVÁNÍ V KNIHOVNĚ, v oddělení pro děti centrální 
knihovny

sobota                                                                           6. října
8:00        Masarykovy sady v Lounech - SLAVNOSTNÍ NÁSTUP, začátek oslav 90 let skautingu 

v Lounech, pořádá Junák Louny 
9:30        Městská knihovna Louny - BaJO - PŘEDNÁŠKA BÁRY POKORNÉ na téma techniky 

osobnostně-sociálního rozvoje
13:00      Mírové náměstí v Lounech - FRANTIŠEK Z HAMONÍNA, historická hra o poklad v rámci 

oslav 90 let skautingu v Lounech
14:30      Kostel sv. Mikuláše v Želči - SLAVNOSTNÍ BOHOSLUŽBA, dále se uskuteční průvod 

a vysvěcení zrekonstruované sochy sv. Jana Nepomuckého
16:00      Masarykovy sady v Lounech - NICHTBÜRGERŮV ŠESTIAPŮLBOJ, soutěž párů v 7 

Cimrmanovských disciplínách
16:15      Gymnázium Louny - VÝSTAVA FOTEK Z JAMBOREE, slavnostní otevření
19:00      U skautské bašty v Lounech - ZAPÁLENÍ SLAVNOSTNÍHO OHNĚ
21:30      U lávky v parku v Lounech - NOČNÍ SPLUTÍ ANEB BENÁTSKÁ NOC, lodě a louče

neděle                                                                           7. října
9:30        Městská knihovna Louny - BaJO - PŘEDNÁŠKA BÁRY POKORNÉ na téma techniky 

osobnostně-sociálního rozvoje
10:00      U vodárny nad tratí Louny - OTEVŘENÍ NAUČNÉ STEZKY Louny - Zeměchy
20:00      Multiprostor Louny - RAMBO, první projekt obrodné sezóny (2007-2008). Tradiční, z filmo-

vého plátna rozpoznatelný příběh. Produkce: Perzekuce.cz
pondělí                                                                          8. října

15:00      Křížova vila v Žatci – MALÝ ČLOVĚK, S VELKÝM SRDCEM, vernisáž výstavy obrazů 
Ludmily Krčilové, klientky zařízení Kamarád LORM

19:00      Vrchlického divadlo Louny - CYKLUS KONCERTŮ PRO DVA KLAVÍRY, 4. ročník unikátního 
minicyklu se vrací zpět na podzimní termín

úterý                                                                              9. října
19:00      Kavárna Vrchlického divadla v Lounech - ROCKY IX - Divadlo Buchty a loutky, pozoruhodná 

loutkářská inscenace roku 2004 a důkaz, že loutky mohou hrát i pro dospělé
středa                                                                          10. října

9:00        Sálek Městské knihovny Louny - DĚJINY UMĚNÍ, přednáší dr. Zdeněk Šesták - Škola 
cítolibských mistrů (pro 2. ročník Třetího věku)

9:00        MěK Louny / spol. ICOMP - VĚDA A TECHNIKA PRO KAŽDÝ DEN, Ing. Petr Kučera 
- práce na PC (pro 2. ročník Třetího věku) 

18:00      Sálek MěK Louny - ŠLAPACÍ PONORKA, z cyklu Živá literatura nakladatelství Koniáš 
představí spisovatele V. Bernáška

19:00      Kavárna Vrchlického divadla v Lounech - ZDENĚK VŘEŠŤÁL, folkový večer, sólový recitál 
spoluzakladatele a vůdčí osobnosti kapel Nerez a Neřež

ZAŠKRTNĚTE V KALENDÁŘI
ü            V sobotu 13. října Klub českých turistů Louny zve na výlet do Hnojnic – Kamenná slunce, 

Libčeves, délka trasy 8 km, odjezd z vlakového nádraží Louny 6:12, předpokládaný návrat 
15:21 nádraží Louny

ü            V neděli 14. října Klub českých turistů Louny zve na výlet na zříceninu Pravdy, délka trasy 
5 km, odjezd z vlakového nádraží Louny město 7:50, předpokládaný návrat 13:44 nádraží 
Louny město 

VÝSTAVY
DOBRÉ DNY ELIŠKY JAKUBÍČKOVÉ – obrazy (Galerie XXL Louny, do 9. října)
KRAJINA ÚSTECKÉHO KRAJE – díla vzniklá na 2. sympoziu ve Smolnici (Galerie XXL Louny, 

do 9. října)
BAREVNĚ /NE/VIDÍME VŠICHNI - výstava Martina Olšana, klasická černobílá fotografie (Křížova 

vila v Žatci, do 9. října)
VLADIMÍR SUCHÁNEK: VÝBOR Z LITOGRAFICKÉHO DÍLA (Výstavní síň Zlatá trojka v Městské 

knihovně Most, PO, ÚT, ČT, PÁ od 10 do 19 hodin, do 21. října)
TOMÁŠ ZÁBOREC – OBRAZY (Galerie U Kozorožce Peruc, ST až NE od 10 do 18 hodin, do 

28. října) 
140 LET SOKOLA V LOUNECH (Oblastní muzeum v Lounech, do 28. října)
IVAN NOVOSAD - PESTŘE ZE ŠUPLÍKU - výstava obrazů (Oblastní muzeum v Lounech, do 

28. října)
SMRT V PRAVĚKU A STŘEDOVĚKU (Muzeum Volyňských Čechů v Podbořanech, do 31. října) 
VOSA – „… CO ROK DAL“ ANEB PŘESNĚ PO ROCE – 20 let Sdružení výtvarníků VOSA (kavárna 

Vrchlického divadla v Lounech, do 31. října) 
FRÁŇA ŠRÁMEK – výstava knih a informačních materiálů ke 130. výročí narození (Městská 

knihovna Žatec, do 31. října)  
TUŽKY ZE SBÍRKY EMANUELA PETRÁNĚ (Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci, do 18. 

listopadu)  
PO STOPÁCH STARÝCH ŘEMESEL NEJEN V ŽATCI (Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci, 

do 31. prosince)
DĚJINY CHMELAŘSTVÍ (stálá expozice, Chmelařské muzeum Žatec)
Z DĚJIN SEVEROZÁPADNÍCH ČECH (stálá expozice, Oblastní muzeum v Lounech)
DÍLA EMILA FILLY (stálá expozice, Pamětní síň E. Filly, Peruc)
ŽATECKÉ IKONOGRAFIE (stálá expozice, Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci)
PÁTER FRANTIŠEK DANEŠ (Muzeum české vesnice Peruc, do konce sezóny)
MUZEUM ZKAMENĚLÝCH STROMŮ (Hradní bašta u minigolfu, Louny)
KVĚTENA PODBOŘANSKA (expozice ve výstavní síni při Městské knihovně Podbořany v historické 

budově bývalého MÚ v centru města)

Seskupení mladých krásných 
mužů má rádo kulaté sporty

BLŠANY (sih) - Pokud chcete, tak i na malém městečku můžete 
žít aktivní společenský a sportovní život. Důkazem toho je klub 
AK Blšany 94, který se snaží o život v Blšanech. Tento klub je 
seskupením mladých krásných mužů, jehož náplní je pořádání 
sportovních a společenských akcí, přednost však přeci jen má 
fotbal, nohejbal, kuželky a podobné kulaté sporty.     

Konec závodní sezony v Židovicích
ŽIDOVICE (bal) - Deštivý víkend sice odradil většinu lidí od 
návštěvy stáje Dvůr Židovice, ale plánované závody se přeci jen 
i přes nepřízeň počasí uskutečnily. V pátek, sobotu i neděli. 

Auto - moto, příslušenství
n Dám odměnu až 5.000 Kč za se-

hnání vys. vozíku DESTA v jakémkoliv 
stavu. Tel. 777 154 614

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.

n Prodám ročního kance a sviňku 
vietnamských prasat. Cena dohodou. 
Tel. 732 660 003.
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Ač obvykle bývá vyvrcholením 
závodů parkur s nejvyššími pře-
kážkami, byl tuto sobotu vrchol-
nou soutěží parkur stupně L**, 
který byl posledním ze seriálu 
pěti dnů parkurových závodů 
„L“ na tomto kolbišti – po na-
pínavých a riskantních jízdách se 
zde o prvenství rozhodovalo mezi 
jezdci Ondřejem Pospíšilem, 
majitelem stáje Dvůr Židovice, 
a Ondřejem Zvárou z JS Císař-
ský Ostrov. Tento parkurový 
duel vybojoval Ondřej Zvára na 
koni Celesta a Ondra Pospíšil 
s Cincinatem skončil druhý. 

Parkur stupně S** vyhrála Si-
mona Batíková z JK Větrný ranč 
Rychnov s klisnou Montana, a v   
soutěžích stupně Z a ZL zvítězila 
Jiřina Pružinová z Equilon Měl-
ník na koni Kaskadér. 

Letošní rok byl pro Židovice 
prvním rokem, kdy se uvedly 
poprvé jako pořadatelé závodů 
a současně otevřely stáj i pro 
širokou veřejnost. „Naším 
cílem do budoucna je, aby se 
závody staly zábavou nejen pro 

pár aktivních jezdců, ale i pro 
dospělé i děti, jezdce i nejezdce, 
a každý aby tu strávil příjemný 
den ve společnosti koní a lidí. 
Naše stáj není specializovaná 
jen pro skokové jezdce, ale i pro 
další jezdecké discipliny, např. 
westerning. Věřím, že příští 
sezona bude divácky ještě zají-
mavější než ta letošní a i počasí 
bude příznivější,“ říká ředitelka 
závodů Vladimíra Pospíšilová.  

Po předchozích deštích byl 
povrch parkuru mokrý. V sou-
těži, která se jela na čas, jezdec 
Petr Koželuh zariskoval a zkrátil 
si trasu mezi dvěma překážkami 
na minimum – jeho prudký obrat 
se mu stal osudným, kůň prostě 
„dostal smyk“. „Ačkoli pád 
vypadal hrozivě, kůň i jezdec 
byli v pořádku a nastoupili bez 
zaváhání do dalšího závodu. 
Ale i takové pády k parkurové-
mu skákání patří,“ podotkla 
trenérka Irena Dörrová. Tento 
den získal Petr Koželuh mimo 
jiné cenu pro nejstaršího jezdce 
těchto závodů.

Sobotní Turnaj o pohár města 
Blšan byl další akcí klubu AK 
Blšany 94. Do areálu chovatelů 
se sjelo 9 družstev. Kromě ně-
kolika blšanských, i z okolních 
obcí - Liběšovic, Libořic, Siřemi, 
Soběchleb a Kryr. Již od časných 
ranních hodin se to zde hemžilo 
davy lidí. 

Hrálo se venku, na unikátní 
betonové kuželkářské dráze, kde 
kuželky na konci dráhy stavěli 
dva kluci. Mezisoutěží byla tre-
fa o „šampíčko“, kdy se musela 
shodit jedna megakuželka. I to se 
některým borcům podařilo.

„Děláme to pro lidi, jak jinak. 
Chceme, aby se tady na těch ves-
nicích něco dělo. Hlavně, aby lidé 
z přidružených obcí o sobě věděli 
a setkali se. S velkým úspěchem 

se loni setkal náš ples, který jsme 
pořádali, a už teď se připravuje-
me na druhý ročník. Stejně jako 
tyto kuželky jsou poprvé, tak 
doufáme, že budou pokračovat 
i dál. Každý dostane upomín-
kový diplom, nejlepší poháry, 
které nám věnoval úřad. Bude 
vyhlášen nejlepší hráč, hráčka 
i družstvo. Jsme rádi za každou 
pomoc či sponzora,“ uvedl Jan 
Čermák, ředitel AK Blšany 94. 

Zábava pak pokračovala u hud-
by R. Eisenhammera a Tria ka-
marádů Míry Vízka. Kdo se stal 
vítězem, není vůbec důležité, 
protože na těchto kuželkách 
panovala neobyčejně spontán-
ní a vřelá atmosféra, a hlavně 
radost z obyčejného lidského 
setkání.


