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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                                                                        14. února    

9:00    Sportovní hala v Lounech - HALOVÝ TURNAJ V MALÉ KOPANÉ, pátý 
ročník sportovní akce pořádají Ústav sociální péče Tuchořice, občanské 
sdružení Zlaté údolí a Petr Kučera - Truhlářství Očihov (prezentace od 8:
30 hodin)

16:00   Prostranství před radnicí v Žatci - VALENTÝNSKÁ (TURISTICKÁ) PÁRTY 
- VALENTÝNSKÉ CHMELNICE, společný výlet s posezením

Čtvrtek                                                                      15. února     
19:00   Vrchlického divadlo v Lounech - MARATÓN, tři maratónští běžci si to 

rozdají v maratónu života, v němž přece není ani tak důležité vyhrát, jak 
zúčastnit se (hrají Bohumil Klepl, Filip Čapka a Adrian Jastraban)

Pátek                                                                         16. února     
20:00   Kulturní dům v Lubenci - HASIČSKÝ PLES, k tanci a poslechu hraje 

skupina Dominant
Sobota                                                                       17. února     

20:00   Kulturní dům Louny - XXIV. REPREZENTAČNÍ SLÁVISTICKÝ PLES, po-
řádá odbočka přátel SK Slavia Praha - Fotbal v Lounech, hraje skupina 
Golf, bohatá tombola

Pondělí                                                                      19. února     
17:00   Muzeum  v Teplicích -  SPRAVEDLIVÁ ODPLATA, POMSTA NEBO 

ZLOČINY PROTI LIDSKOSTI?, vernisáž výstavy dobových dokumentů 
a fotografii a osobních výpovědí svědků a obětí, které zažily excesy sou-
visející s násilným vystěhováním německého obyvatelstva v roce 1945-
1946 z pohraničních oblastí, výstavu připravila Federace nezávislých 
spisovatelů Praha ve spolupráci s muzeem Teplice

Úterý                                                                          20. února    
19:00   Vrchlického divadlo v Lounech - LÍBÁNKY ANEB LÁSKA AŤ JDE 

K ČERTU, komedie Noela Cowarda o dvojici bývalých manželů, kteří se 
po letech setkávají v hotelu, kam oba přijeli trávit líbánky se svými novými 
a mladšími partnery (hrají Jiří Langmajer, Ivana Jirešová/Klára Issová, Jan 
Teplý ml./Kryštof Rímský a Martina Válková/Jitka Čvančarová)

19:30   Městské divadlo Žatec - MOJE PAST, v komické sondě do prostředí 
divadelního zákulisí účinkuje šansoniér Igor Šebo

Středa                                                                        21. února 
8:00    Chrám sv. Mikuláše v Lounech - MŠE SVATÁ, Popeleční středa: „Pomni 

člověče, že prach jsi a v prach se obrátíš“
17:00   Vrchlického divadlo v Lounech - VODNICKÉ PUTOVÁNÍ, uvádí Divadlo 

rozmanitostí Most
17:30   Chrám sv. Mikuláše v Lounech - MŠE SVATÁ
18:00   Sálek Městské knihovny v Lounech - AUTORSKÉ ČTENÍ PETRY HŮ-

LOVÉ, autorky knih Paměť mojí babičce, Přes matný sklo, Cirkus Les 
Mémoires, Umělohmotný třípokoj

19:30   Městské divadlo Žatec - TAM TAM ORCHESTRA - BATUCADA,  bube-
nická show v kostýmech plná brazilských karnevalových rytmů obohacená  
sborovým zpěvem a tanečnicemi

CHYSTÁ SE
n        Kiwanis klub Luna Louny Vás srdečně zve na Maškarní bál, který se koná 

24. února od 20 hodin ve Stromovce v Lounech. Hrají Ventilky a Pumpičky 
Milana Mareše.

VÝSTAVY
JAROSLAV ČÁSA: OBRAZY (Vrchlického divadlo v Lounech, do 28. února)
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)
PANOVNÍCI ČESKÝCH ZEMÍ - výstava reliéfních dřevořezeb Jarmily Haldové 

(Regionální muzeum K. A. Polánka Žatec, do 22. dubna)

pozvánka do kina

Seznámení
n Osamělý děda hledá osamělou 

babičku. Nejraději okolí Loun. 
Je Vám smutno a ráda byste se 
pobavila? Ozvěte se. Zn.: Dopis 
řekne víc.
n  Rád bych poznal přítelkyni, 

která by chtěla ještě prožít něco 
hezkého. Snad pohledný, SŠ, 49 
let, 183/83 s vlastním bytem. Louny 
a blízké okolí. Zn.: Čas ubíhá.
Zaměstnání, služby

n  Přijmeme mechanika 
s praxí na autobusy + náklad-
ní automobily. Nástupní plat 
16.000 Kč čistého. Platový růst. 
Kontakt: 721 576 406.

n Přijmeme zahradníka pro 
práci ve skleníku. Zahradníček s. 
r. o. Louny. Tel.: 415 654 789.

n Hledám řidiče mezinárod-
ní kamionové dopravy. Tel.: 
415 676 738.

n Doučím angličtinu - pro ZŠ. 
Tel.: 723 899 490.
Domy, usedlosti

n  Prodej: Černochov - RD 
a soubor budov - bývalá jatka, 
vhodné na výrobu, skladování, 
chov zvířat, za 800.000 Kč. Dra-
homyšl - ubytovna, vhodné na vý-
robu, ubytování, penzion, za 2,8 
mil. Kč. RK - JUDr. Karel Krčmá-
rik, 438 01 Žatec, Obr. míru 3, 
tel.: 415 114 429, 603 529 361, 
www.reals.cz/kama

n Pronajmeme zrekonstruova-
ný rodinný domek s okrasnou za-

hradou. 15 minut chůze od centra 
Loun. Tel.: 602 220 843.

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

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

www.a-real.cz
KOMPLETNÍ NABÍDKA NEMOVITOSTÍ

Byty
n Prodám garsonku (1+0 pře-

stavenou na 1+kk) v os. vlastnictví 
v LN, sídliště u kasáren. Cena 
300.000 Kč. Tel.: 415 656 780.
n  Prodám družstevní byt 3+1 

v Mostě. Byt je po částečné rekon-
strukci (plastová okna, zasklený 
balkón, nová kuchyňská linka s ve-
stavěnými spotřebiči, koupelna 
s rohovou vanou). Cena 420.000 Kč. 
Při rychlém jednání možnost slevy. 
Kontaktní tel.: 607 667 924.

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 zrekonstruovaný byt 
2+1 v Lounech. Nájemné 4.200 Kč 
+ služby. Tel.: 606 653 585.
n Pronájem bytu 2+1, 70m nad-

standard., soukromí. V centru LN. 
Cena 7tis+energie. Kauce 10000 Kč. 
Tel.: 606268697.
n Koupím byt v osobním vlastnic-

tví v Lounech. Platba hotově. Tel.: 
602 486 517.
n  Koupím byt 2+1 nebo 3+1 

v Lounech s balkonem. Jen 
do osobního vlastnictví.  Tel.: 
736 613 100.
Nebytové prostory

n  Pronajmu nebytové pro-
story v centru Loun. Vhodné 
jako prodejny, kanceláře. Tel.: 
602 486 517.

n Pronajmu stodolu 200 m2, in-
stalace 280 a 320 V, toaleta v místě. 
Dobroměřice. Po rekonstrukci. Tel.: 
605 416 603, 736 746 043.
Zahrady, pozemky, chaty
n Prodám zahradu v Lounech. 

Levně. Tel.: 724 548 571.
n  Prodám zahradu v Lounech 

Losech, 12 a, oplocená, obdělá-

n BLŠANY
17. 2.    RO(C)K PODVRAŤÁKŮ 

(ČR)
Začátek v 17:30 hodin.
n DOMOUŠICE

16. 2.    LOVECKÁ SEZÓNA (USA)
Začátek v 18 hodin.
n LOUNY SVĚT

14. 2.    OBSLUHOVAL JSEM ANG-
LICKÉHO KRÁLE (ČR, SR, 
SRN, MAĎARSKO)

15. - 19. 2. RO(C)K PODVRAŤÁKŮ 
(ČR)

20. - 22. 2. POTOMCI LIDÍ (VB, 
USA)

Začátky v 17:30 a ve 20 hodin. 
18. 2.    FERDA MRAVENEC
Začátek v 15 hodin.
14. 2.   PUTOVÁNÍ TUČŇÁKŮ (FR)
15. 2.    DIVOČINA (USA)
16. 2.    LETOPISY NARNIE: LEV, 

ČARODĚJNICE A SKŘÍŇ 
(USA)

Začátky v 10 a 14 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

17. 2.    ASTERIX A VIKINGOVÉ 
(FR)

Začátek v 15:30 hodin.
17. 2.    LET ČÍSLO 93 (USA, VB, 

FR)
Začátek v 17:30 hodin.
n PODBOŘANY

16. 2.    TAJEMSTVÍ OCEÁNU (VB, 
SRN)

19. - 20. 2. ĎÁBEL NOSÍ PRADU 
(USA)

Začátek v 19:30 hodin.
17. 2.    TAJEMSTVÍ OCEÁNU (VB, 

SRN)
Začátek v 15 hodin.
n POSTOLOPRTY

15. 2.    RO(C)K PODVRAŤÁKŮ 
(ČR)

19. 2.    STORMBREAKER (SRN, 
USA, VB)

Začátek v 19 hodin.

vaná, zděná chata 25 m2, kůlny, 
studna, el. 380/220 V - vše nové. 
Tel.: 415 656 511.
n Prodám pozemek o výměře 1,8 

ha v Solopyskách. Orná půda. Tel.: 
604 601 973.
n Prodám zahradu v Žatci, osada 

Loučky. Na vlastním pozemku, nová 
zahradní chata. Cena dohodou. Tel.: 
606 937 672.
Garáže
n Prodám novou garáž u zimní-

ho stadionu v LN, 5 x 7 m2, el. 220 
V, stání pro 2 vozy (i dodávkové), 
kovová vrata š 3,5 x v 2,5 m. Tel.: 
608 200 442.
n  Pronajmu garáž Louny, 

Kpt. Nálepky. Tel.: 602 489 429.
Auto - moto, příslušenství
n Prodám Škoda Favorit se závěs-

ným zařízením za 15.000 Kč + valník 
za 5.000 Kč. Tel.: 724 690 257.
n  Prodám Škoda Felicie LX 

combi, r. v. 96, nová STK, výbava, 
tažné zařízení. Zamykání řadící 
páky, autorádio. Slušný stav. Cena 
39.500 Kč - při rychlém jednání 
sleva. Tel.: 604 881 164.
n Prodám Citroen ZX, 1,4, 3dvé-

řový, r. v. 1996, najeto 91.000 km, 
STK 11/07, střešní okno, modrá 
metalíza. Cena dohodou. Tel.: 
776 639 489.
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 nabízí 
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 Prodám selata (20 kg), cena 

1000 Kč a vykrm. prase. Tel.: 
723 805 720.
Různé
n Prodám starý nábytek z 20. let - 

z tvrdého dřeva. Tel.: 608 429 202.
n  Prodám mříž na lodžii 325 

x 145 cm, 1,5 roku stará, světle 
šedá. Cena 2.000 Kč. Louny. Tel.: 
605 233 790.
n Prodám katr na řezání kmenů. 

Délka řezu 230 cm, hloubka proře-
zu 23 cm, pilou o průměru 60 cm. 
Ruční pojezd ve výši 80 cm. Tel.: 
415 676 575 - večer.
n Prodám nové péřové deky. Tel.: 

776 013 816.

ŽÁČEK A G s.r.o.
5. května 429,  Dobroměřice

440 01 Louny 
E-mail.: obchod@zacekag.cz

Tel. / Fax:415 679 190,
602 502 727

Massey Ferguson
Zprostředkování prodeje 

vašeho zemědělského 
stroje za vaši cenu
Prodej zemědělské 

techniky
Po dohodě výkup strojů 

za hotové
Servis veškeré zemědělské 

techniky
Prodej autobaterií 

a motorových olejů

NOVĚ OTEVŘENO!
prodejna bytového textilu

Česká ul. 170, Louny
Otevřeno: Po - Pá: 9 - 17 h, So: 9 - 12 h

Pronájem vytápěného 
nebytového prostoru v areálu 
Autoškoly Louny v blízkosti 

supermarketu Kaufland. 
Prostor 70 + 8 m2. Vhodné pro 
sklad, prodejnu nebo kancelář. 

Parkování zdarma. Výhodné 
podmínky. Ihned volné. 
Kontakt: 605 380 180.

Město Louny 
nabízí k prodeji stavbu informačního centra

Zahradní město
Jedná se o dva typové kontejnery KOMA Vizovice o rozměrech 9x3 m, 
vnitřně propojené, tvořící prostor denní místnosti, předsíně a WC.

Podmínkou prodeje je odstranění dočasné stavby včetně 
základů, zrušení přípojek inženýrských sítí a uvedení pozemku 
do původního stavu.
Bližší informace podají a případnou prohlídku objektu zajistí 
pracovníci odboru místního hospodářství MÚ Louny p. Jiří 
Parkman, tel. 415621119 nebo Ing. Jana Vasilčinová, tel. 
415621165, podrobnosti a další dokumentace je zveřejněna 
na www.mulouny.cz.

Nabídky očekáváme do 2.3.2007.
Město Louny si vyhrazuje právo nevybrat žádnou z nabídek.

  Libuško, já nezapomínám. 
Když procházím místy, kde jsi 
chodila, je mi smutno. Mám Tě 
stále moc rád.

  Kuřátko, ať se stalo, stane 
cokoliv: „Byla, jsi a budeš pro mě 
vždycky to nej-“  Oba. Nikdo nemů-
že znamenat víc. Neexistuje slovo, 
které by to vyjádřilo. Je to pocit 
silný, silnější než já. M. T.

 Vašku, mám Tě moc ráda. Je 
mi s Tebou úžasně. Ještě že Tě 
mám. Mirka

 Můj Makaluzo, mám Tě moc 
ráda. Jsi pro mě jediný na světě. 
Tvoje Keliš

 Milá M., jsi krásná a pro mě 
moc přitažlivá. Dívat se do Tvých 
očí a zapomenout na všechny stras-
ti. Jsi hvězda, která nehasne. Mám 
Tě moc rád. B.

  Všude je dobře, ale v péči 
a náruči zdravotních sestřiček je 
nejlépe. Bývalý pacient

 Chci Ti říct Tomášku, že Tě 
miluji celým svým srdcem i duší. 
S Tebou je krásné žít. Moc se už 
těším na našeho malého Koblížka 
a přeji si, aby byl jako Ty. Věřím, 
že bude v životě šťastný, protože je 
plodem naší velké lásky. Strašně 
moc Tě miluji a děkuji, že jsi.

 Sdělení do lounské nemocnice 
zdravotním sestřičkám: Vzpomínka 
na Vás na všechny je stále živá. Můj 
citový vztah k Vám jsem nezměnil. 
Mám Vás stále stejně moc rád. 

S úctou Váš Džejár.
 Milá Jájo, vím, co jsme uzavřeli 

náš partnerský život, že už to není 
vůbec láska, ale přesto Tě nosím 
v srdci a stále myslím na to, co se 
mezi námi stalo. Miluju Tě. Bobeš

 Jsem to já, co čeká na Tvoji ruku, 
co v žalu pohladí, přítele, co v nouzi 
poradí, lásku, jenž nikdy nezradí. 
A pak si přeji z celé duše, ať naše 
láska „vedle sebe kluše“, po celičký 
život svůj, dobře si ji opatruj!

 Milá Renátko, dnes na sv. Va-
lentýna oslavíš své krásné 25. na-
rozeniny. Přejeme Ti pevné zdraví 
a štěstí, mnoho úspěšných dní do 
dalších let. Přejí Ti ze srdce rodiče 
a sestra Zdeňka, pes - Bert.

 Můj milý, chtěla bych Ti říct, že 
svého rozhodnutí nelituji, protože 
jsem poznala, jak moc mě miluješ 
a jak sis moji lásku dokázal vybojo-
vat v nelehké době. Miluji Tě a jsem 
šťastná, že jsme k sobě opět našli 
cestu. Děkuji Ti, že jsi tak dlouho 
čekal a nevzdal to. Miluji Tě.

  Milá Vilmo, přeji Ti hodně 
štěstí a lásky s Lukášem. Aby vaše 
láska vydržela co nejdéle. Není vše 
lehké a začátek je moc těžký. Hlavně 
ať vám vyjde váš nový byt, kde to 
bude jen vaše. Mějte se moc a moc 
rádi. Tvoje mamka

 „Šlápla jsem do rosy, chladí mě 
jak led. Vezmi si své vlasy do pusy, 
leť s nima leť. Polož je na polštář, 
položim na něj tvář.“ (Usnu jak 

valentýnské vzkazy s dudlíkem a svojím hajíkem). 
Líbám pejsane.. :-) Kráska s pře-
těžkými víčky

 Milujeme Tě. A+M+A
 Milá Janíku! Pamatuj, že přítel 

je ten, který o Tobě ví všechno a má 
Tě pořád stejně rád.

 Můj milý Bobíčku, broučku, 
miluji Tě stále. Po Tvém milém tě-
líčku bolavém, unaveném srdíčku. 
Stále na Tebe myslím. Tvá milá Jája, 
má pusinko.

 Zděničko myluju Tě tak tvrdě, 
jak to píšu. Těším se na přestavbu 
koupelny. Tvůj Jaroo

 Chtěla bych všem svým dra-
houškům popřát hezkého Valen-
týna. Mám vás všechny moc ráda 
a hlavně vnoučka Peťu, který se na 
Valentýna narodil. Je to ten nejlepší 
dárek, který jsme mohli dostat. Ba-
bička Jarča

 Posílám vám moc a moc pu-
sinek a vždy se na vás moc těším 
Evičko, Vašíku, Jiříčku. Jste moje 
sluníčka. Vaše babička

  Milému Pájíkovi Bačíkovi: 
Co je to Valentýn? Je to svátek 
zamilovaných,  to znamená, že 

je to svátek i nás dvou. Chci ho 
dnes s tebou strávit při svíčkách, 
ve vaně plné pěny a šampaňským 
a nakonec celý zamilovaný den 
ukončit krásnou milostnou scénou 
a usnout ti v náruči a spát tak až do 
rána. Moc Tě miluju :-) V našem 
vztahu pohoda, tak zněla naše 
dohoda. A že jsme to dodrželi, já 
Ti k Valentýnu tímto přeji: Ať nám 
to dlouho vydrží, sliby ať se vždy 
dodrží. Tvoje Janička


