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kulturní servis

Inzeráty přijímáme písemně, te-
lefonicky i faxem - nejpozději do 
pátku do 13:30 hodin předcházejí-
cího týdne, než mají být zveřejně-
ny. Adresy inzerentů pod značkou 
nesdělujeme, odpovídejte na ně 
písemně do redakce našich novin. 
Značku uveďte v levém horním 
rohu obálky. Vaše inzeráty očeká-
váme na adrese: Svobodný 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                                                                        31. ledna 

13:00 - 14:30 Zimní stadion v Lounech - VEŘEJNÉ BRUSLENÍ
14:00  Městské divadlo Žatec - ZKOUŠKA ČERTÍKA BELÍNKA, pohádka 

o bojácném čertovi, který se stal chrabrým mládencem
14:30  Městská knihovna v Lounech - CHYTRÉ HLAVIČKY, ŠIKOVNÉ RU-

ČIČKY, tvůrčí odpoledne pro neškoláky
Pátek                                                                           2. února 

9:00 - 12:00 Městská knihovna v Lounech - POLOLETNÍ PRÁZDNINOVÝ 
PÁTEK V KNIHOVNĚ, program pro mladší školáky

18:00  Čajovna u sv. Mikuláše v Lounech - VYLOŽ SI SVŮJ SEN, přednáška 
Daniely a Jaroslavy z esoterické poradny Sowia

Sobota                                                                         3. února 
13:30  Kulturní dům ve Smolnici - DĚTSKÝ KARNEVAL, zábava při repro-

dukované hudbě, bohatá tombola, občerstvení zajištěno
Neděle                                                                         4. února 

8:30   Chrám sv. Mikuláše v Lounech - NEDĚLNÍ BOHOSLUŽBA, připome-
nutí Slavnosti Hromnic, svěcení svící, zpívá Dívčí chrámový sbor

14:00  Křížova vila v Žatci - VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ, vernisáž výstavy ža-
teckého Fotoklubu

Středa                                                                          7. února 
17:00  Vrchlického divadlo v Lounech - MALÝ PRINC, komponovaný pořad li-

terárně-dramatického a hudebního oboru ZUŠ Louny spojeno se křtem 
knihy Louny očima dětí

19:00  Vrchlického divadlo v Lounech - PETR VÁŠA, koncert vynálezce tzv. 
fyzického básnictví, žánru spojujícího literární, hudební, pohybové 
a výtvarné inspirace v výrazu pouhého hlasu a těla

VÝSTAVY
MARTIN KOVALÍK: FOTKY BEZ PRAVIDEL a Jan Štěchovský: OBRÁZKY, 

KRESBY, GRAFIKY (Městská výstavní síň Zlatá trojka v Mostě, do 
2. února)

JAROSLAV ČÁSA: OBRAZY (Vrchlického divadlo v Lounech, do 28. úno-
ra)

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ - vystavuje Fotoklub Žatec (Křížova vila v Žatci, 
do 11. března)

PEKING - výstava fotografií představuje hlavní město Číny (Regionální 
muzeum K. A. Polánka v Žatci, do 15. března)

EMIL HOLÁREK: OBRAZY - výstava pořádaná ke 140. výročí malířova 
narození (Oblastní muzeum v Lounech, do 25. března)

pozvánka do kina

Zaměstnání, služby

n Přijme se prodavačka do 
novinového stánku na 6 ho-
din. Pro bydlící v Lounech - 
vhodné i pro důchodce. Tel.: 
605 515 356.

n  Hledáme soustružní-
ka na smluv. práce. Tel.: 
728 705 800. Louny a okolí.

n Přijmeme švadleny. Tel.: 
777 343 310.

n  Hledám doučovatele(ku) 
pro 6. ročník ZŠ - fyzika, mate-
matika. Tel.: 608 220 050.
n  Hledám brigádníka na 

výpomoc, 2-3 dny v týdnu. Zá-
mečnické a natěračské práce. 
Tel.: 604 451 258.
n Hledám volné místo v au-

tě do Prahy s odjezdem 6:30 
- 7:00 z Loun. Volat na tel.: 
603 400 121.

n  Hledáme externí spo-
lupracovníky pro Relaxační 
klub Pomeranč - maséry. 
Kontakt: 777 274 160.

n Ušiji záclony, závěsy, lož-
ní povlečení a přehozy. Přehozy 
možné technikou „Patchwork“. 
Tel.: 605 711 709 - po 17:00 
hod. E-mail:  vseohlednesi-
ti@email.cz

n Busmat přijme řidiče au-
tobusu z okolí Loun a Žatce. 
Čistý nástupní plat: 20.000,- 
Kč. Kontakt: 721 576 406.

n Dluží Ti někdo peníze? 
Nechce Ti je vrátit? Obrať 
se na nás. Vymáháme dluhy 
po celé ČR, dále provedeme 
sledování osob, pátrání 
po osobách, vyšetřování, 
prověrky osob a další. Kon-
takt: 603 875 939, e-mail: 
kutir@centrum.cz, http:
//sweb.cz/kutir

Domy, usedlosti
n Prodám nemovitost v Kou-

nově u Rakovníka. Jedná se 
o započatou přestavbu sušárny 
chmele. Je částečně podsklepe-
ná, do sklepa je zavedena voda 
(obecní přípojka), v přízemí 
jsou 2 obytné místnosti s mož-
ností adaptace další místnosti 
a příslušenství, v patře je mož-
nost vestavby dalších minimálně 
tří místností a příslušenství. Na 
pozemku jsou další tři objekty 
ke generální opravě nebo k de-
molici a studna. V obci plná 
vybavenost, v okolí les. Vlastní 
pozemek. Dostupnost vlakem 

i autobusy. Tel.: 608 630 822 
- po 18. hod. večer.
n  Pronajmeme zrekon-

struovaný rodinný domek 
s okrasnou zahradou. 15 minut 
chůze od centra Loun. Tel.: 
602 220 843.
n  Koupím RD v LN. Tel.: 

728 301 843 - dobrý stav.

n Hledám rod. dům nebo 
chalupu – Lounsko, Žatecko. 
Tel.: 602 489 409.

n  Na Lounsku, Žatec-
ku hledám zemědělskou 
usedlost + pozemky. Tel.: 
774 884 859.

www.a-real.cz
KOMPLETNÍ NABÍDKA NEMOVITOSTÍ

Byty
n  Prodám družstevní byt 

3+1 v Mostě. Byt je po částečné 
rekonstrukci (plastová okna, za-
sklený balkón, nová kuchyňská 
linka s vestavěnými spotřebiči, 
koupelna s rohovou vanou). 
Cena 420.000 Kč. Při rychlém 
jednání možnost slevy. Kontakt-
ní tel.: 607 667 924.
n Prodám byt 2+1, os. vlast-

nictví na náměstí v Lounech, 
hypotéka od 3.500 Kč/měsíčně. 
Tel.: 777 655 041.

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 kompletně 
zrekonstruovaný byt 2+1 
v Lounech o velikosti 64 m2, ul. 
Kpt. Nálepky. Nové zděné já-
dro, topení v podlaze, dřevěné 
podlahy, dveře, plastová okna. 
Nájemné 7.000 Kč + zálohy 
na služby. Pronájem je možný 
na delší dobu. Volejte na tel.: 
606 553 927.
n Pronajmeme nově vybudo-

vané byty 2+kk a 1+kk v centru 
Loun. Současně pronajmeme 
zrekonstruovaný nebytový 
prostor na dobrém místě. Mož-
nost využití okamžitě. Kontakt: 
777 274 160.
n  Pronájem nadst.bytů 

2+1,70a90m v centru LN-
7a8000/měs.Kauce 10tis.Sou-
kromí, nové,dvůr.Dlouhod.T:
606268697
n  Koupím byt 3+1, 4+1 

v Lounech, Březinova nebo 
Přemyslovců. Cena do 900 tis. 
Kč. Tel.: 777 655 041.
n Koupím byt 2+1 nebo 3+1 

v Lounech s balkonem. Jen 
do osobního vlastnictví. Tel.: 
736 613 100.
Zahrady, pozemky, chaty
n  Prodám stavební parce-

lu cca 1500 m2 ve východní 
části Loun, ve vilové čtvrti. 
Inženýrské sítě v blízkosti po-
zemku. Cena dohodou. Tel.: 
602 141 865.
Garáže
n Prodám udržovanou garáž 

pod 3. ZŠ v LN na výhodném 
místě (u výjezdu do Dukelské 
ulice), el. proud zaveden. Tel.: 
606 500 554.

n DOMOUŠICE
2. 2.     POTOMCI LIDÍ (VB, USA)
Začátek v 18 hodin.

n LOUNY SVĚT
31. 1.    VOLVER (ŠPANĚLSKO)
1. - 7. 2. PO HLAVĚ DO PRDELE 

(ČR)
Začátky v 17:30 a ve 20 hodin. V pon-
dělí 5. 2. pouze od 17:30 hodin.
4. 2.     NEZBEDNÍCI
5. 2.     SHORTBUS (USA)
Začátek ve 20 hodin.

n LUBENEC
17. 2.    SPLÁCHNUTEJ (VB, USA)
Začátek v 15 hodin.
17. 2.    RO(C)K PODVRAŤÁKŮ 

(ČR)
Začátek ve 20 hodin.

n PERUC
3. 2.     RO(C)K PODVRAŤÁKŮ 

(ČR)
Začátek v 17:30 hodin.

n PODBOŘANY
31. 1.    PO HLAVĚ DO PRDELE 

(ČR)
Začátek v 19:30 hodin.

n POSTOLOPRTY
1. 2.     V TOM DOMĚ STRAŠÍ 

(USA)
Začátek v 19 hodin.

Auto - moto, příslušenství
n  Prodám Škoda Favorit 

135L, vínová, r. v. 1991, STK 
do r. 2008, garážovaný, bez 
koroze + tažné zařízení. Cena 
19.000 Kč - při rychlém jednání 
sleva. Tel.: 604 881 164.
n  Prodám Škoda Favorit 

GLX, rok výroby 93, zelená, 
STK do 2009. Střešní okno, 
mlhovky, ostřikovače světel. 
Slušný stav. Cena 17.000 Kč. 
Tel.: 604 881 164.
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  Žatecký psí útulek na-
bízí pejsky. Vybírat můžete 
z  více než dvacet  kříženců 
menších plemen, ale i velkých 
psů - dobrých hlídačů. Karel 
Petrásek, tel.: 607 278 306, 
606 423 594.
n Daruji štěňátka křížence 

Labradora.  Velmi krásná, 
menšího vzrůstu. Odběr možný 
ihned. Tel.: 602 947 035.
n  Prodám prase 120 - 

150 kg, porážka možná v mís-
tě + výroba. Dobroměřice. Tel.: 
736 746 043.
Různé
n  Prodám zánovní beto-

nové tašky KB Blok, 3 - 4 tis. 
kusů.  Cena 10 Kč/ks.  Tel. : 
415 653 551.
n Koupím přívěsný vozík za 

auto - 14“ kola, s poklopem. 
Platný TP. Tel.: 604 451 258.
n Koupím kompresor Orlík 

v nefunkčním nebo vyřazeném 
stavu, vhodný k opravě nebo na 
ND. Tel.: 739 049 510. V ÚNORU

AUTOBATERIE 
JIŽ OD
880 Kč
Autodíly Kočina
Husova 1082 Louny
Tel. 415 682 791

Tajemnice městského úřadu Postoloprty
vyhlašuje výběrové řízení na funkci

účetní ekonomického odboru
pracovní poměr na dobu neurčitou – pl. tř. 8 

Předpoklady: státní občan ČR popř. cizí státní příslušník s trvalým pobytem na 
území ČR

 vzdělání středoškolské ekonomického směru
 způsobilost k právním úkonům, morální a trestní bezúhonnost,
 znalost jednacího jazyka 
Ostatní předpoklady: praxe v oboru alespoň 2 roky, znalost práce na PC
 ochota k dalšímu vzdělávání
 znalost účetnictví obcí vítána
 nástup dle dohody, nejpozději k 1. 5. 2007

Přihláška musí obsahovat tyto údaje uchazeče:
• Jméno, příjmení, titul, datum a místo narození
• Státní příslušnost, místo trvalého pobytu
• Číslo OP nebo doklad o povolení pobytu (u cizího státního příslušníka), datum 

a podpis uchazeče
Povinné přílohy přihlášky:
• Strukturovaný životopis (dosavadní zaměstnání)
• Výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců
• Úředně ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dokončeném vzdělání
Přihlášku zašlete nebo podejte do 14. února 2007 na adresu 
Městský úřad Postoloprty, Mírové náměstí 318, 439 42 Postoloprty

ŽÁČEK AG s.r.o.
5. května 429, 440 01 Louny-Dobroměřice

IČO: 272 71 510 DIČ: CZ27271510
Tel.: 415679190, Fax:415679305

602 42 77 22, 602 10 80 10

AUTOBATERIE
Typ Kapacita 

Ah
Start proud 

dle EN
Cena

bez DPH
Cena
s DPH

BRIT 45 390 836,- 995,-
BRIT 55 420 1014,- 1207,-
BRIT 72 680 1270,- 1511,-
BRIT 100 850 1910,- 2273,-
BRIT 132 760 2428,- 2889,-
BRIT 150 950 2856,- 3399,-
BRIT 160 950 2888,- 3437,-
BRIT 180 1050 3263,- 3883,-
BRIT 200 1050 4181,- 4975,-
BRIT 225 1250 4487,- 5340,-

RESTAURACE
Plavecká hala Louny
Příjme kuchařku.

Možnost i důchodkyně.
Informace na 

telef. 777938622 nebo 
přímo v plavecké hale 

u p. Beckerta

Tajemnice Městského úřadu Louny
vypisuje výběrové řízení na funkci úředník(ce)- zajišťování výkonu 

státní správy v oblasti státní památkové péče – odboru rozvoje města
 pracovní poměr na dobu neurčitou - pl.tř. 9

Informace na tel. 415621163 u personalistky městského úřadu pí Mitho-
ferové Věnceslavy, nebo e-mailem na adrese mithoferova@mulouny.cz

Předpoklady:
- státní občan ČR popř. cizí státní příslušník s trvalým pobytem na území 

ČR
- vzdělání vyšší odborné nebo středoškolské – technického směru 
- způsobilost k právním úkonům
- morální a trestní bezúhonnost
- znalost jednacího jazyka 

Ostatní předpoklady:
- znalost práce na PC
- znalost anglického nebo německého jazyka vítána
- praxe ve veřejné správě vítána
- řidičský průkaz skupiny B

Popis pracovní činnosti
- zajištění výkonu státní správy v oblasti památkové péče na kulturních 

památkách 
- zabezpečení ekonomické stránky příspěvků na zachování a obnovu kulturní 

památky
- zajišťování výkonu státní správy v oblasti péče o válečné hroby 
- ve spolupráci s městským architektem vykonávaní působnosti ve věcech 

územního plánování 

Nástup 1. března 2007
Přihlášení:
P ř i h l á š k u ,  kde bude uvedeno: jméno a příjmení, datum a místo 
narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo OP, datum 
a podpis uchazeče doplněnou přílohami:
1. strukturovaný životopis (dosavadní zaměstnání, odborné znalosti 

a dovednosti týkající se správních činností)
2. výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců
3. úředně ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dokončeném vzdělání
předat nebo zaslat do 12.2.2007 na adresu Městský úřad Louny, kancelář 
úřadu - personální, Mírové nám. 35, 440 23 Louny 

Výuka ŠPANĚLŠTINY 
s rodilým mluvčím,

individuálně i ve 
skupině dle dohody. 
Různé úrovně jazyka 

a konverzace.
Věkově neomezeno!!!

Pro bližší informace 
volejte 728 066 632.


