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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 inzerá-
ty očekáváme 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                                                                       18. dubna

17:00    Vrchlického divadlo v Lounech - POKLAD BABY MRAČENICE, putování prince 
Jiřího za splněním přání své vyvolené princezny Jarmilky - univerzální pohádka 
pro děti od čtyř let a jejich doprovod v podání herců Divadla rozmanitostí Most

18:00    Městské divadlo v Žatci - BENEFIČNÍ KONCERT: OHLÉDNUTÍ, uvádí děti z Dět-
ského domova v Žatci

18:30    Čajovna Altán v Žatci - ALERGIE, přednáška Zuzany Bláhové o lidské citlivosti. 
Víte, že příčinou alergie nemusí být prach, ani zvířecí chlupy, ale stres?

Čtvrtek                                                                     19. dubna
17:00    Prostranství Na Rynečku u Billy v Lounech - CIRKUS JUNG, poprvé v České repub-

lice, během krátké čtyřdenní zastávce před zájezdem do Ruska vystoupí: artisté, 
zvířátka i veselí klauni, program pro celou rodinu 

17:00    Sál Základní umělecké školy Žatec, KONCERT, se skladbami pro klasickou kytaru 
a ve hře na zobcovou flétnu se představí žáci ze třídy Jarmily Řehákové a Rostislava 
Jambora

18:00    Sál Základní umělecké školy v Lounech - KLAVÍRNÍ KONCERT, vystoupí Radoslav 
Kvapil

19:30    Městské divadlo Žatec - SAMSON LENK, koncert folkového písničkáře, vynikajícího 
kytaristy, bývalého člena skupiny Máci a současného člena skupiny Hop-Trop

Pátek                                                                        20. dubna
17:00    Prostranství Na Rynečku u Billy v Lounech - CIRKUS JUNG, poprvé v České repub-

lice, během krátké čtyřdenní zastávce před zájezdem do Ruska vystoupí: artisté, 
zvířátka i veselí klauni, program pro celou rodinu 

18:00    Čajovna u sv. Mikuláše v Lounech - JAROSLAV VYDRŽEL: ROK OHNIVÉHO 
VEPŘE, přednáška

Sobota                                                                      21. dubna
7:00     Hotel Růže v Podbořanech/ 7:20 Poliklinika Žatec - RADONICE - KADAŇ, pochod 

na 8 nebo 16 km pořádá Klub českých turistů Podbořany
9:00     Restaurace Zlatý chmel v Žatci - OBLASTNÍ KONFERENCE ODS, zaměřená na 

diskusi umístění amerického radaru na území ČR a na připravované vládní reformy, 
účast přislíbil europoslanec Jan Zahradil

10:00 Kostel v Kozlech - PROCESÍ KE CTI SV. MARKA, poutníci zhlédnou lidovou hru 
o neplodnosti sv. Anny a sv. Jáchyma, za zpěvu barokních písní procesí dojde na 
statek v Chrámcích, ošacení našich prabáb a pradědů vítáno, pořádá občanské 
sdružení Středohoří sobě, Zámecké sady Chrámce a farnost Libčeves

14:00    Prostranství Na Rynečku u Billy v Lounech - CIRKUS JUNG, poprvé v České repub-
lice, během krátké čtyřdenní zastávce před zájezdem do Ruska vystoupí: artisté, 
zvířátka i veselí klauni, program pro celou rodinu (také v 17 hodin)

16:00    Kostel sv. Jakuba ve Slavětíně - JARNÍ KONCERT DUCHOVNÍ HUDBY, účinkují 
Kateřina Štolová - soprán, Miroslav Sochr - tenor, Luděk Lůžek - bas, Miroslava 
Hušková - varhany

20:00    Čajovna Altán v Žatci - MAJEROVY BRZDOVÉ TABULKY, recitál skupiny

Neděle                                                                      22. dubna
9:00     Naučná stezka Hasina Lipenec - OSLAVA DNE ZEMĚ, úklid černé skládky a od-

padků na stezce, odstranění spadaných kmenů a větví, povídání o obojživelnících 
a jejich migraci, opékání buřtů, sraz u odpočívadla před panelem č. 1, pořádá ČSOP 
Hasina

14:00    Prostranství Na Rynečku u Billy v Lounech - CIRKUS JUNG, poprvé v České repub-
lice, během krátké čtyřdenní zastávce před zájezdem do Ruska vystoupí: artisté, 
zvířátka i veselí klauni, program pro celou rodinu 

14:00 - 18:00 Kulturní dům v Dobroměřicích - TANEČNÍ ODPOLEDNE S LOUNSKOU 
TŘINÁCTKOU, kapela slaví 27. narozeniny

15:00    Městské divadlo v Žatci - SNY SKŘÍTKA SMÍTKA, méně známý příběh spisovatelky 
a citlivé dětské psycholožky Daniely Fischerové se celý odehrává ve skladišti snů, 
kde pan Snář každý večer dětem rozdává sny podle toho, jak byly dnes hodné, uvádí 
Liduščino divadlo Praha

16:00    Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci - PUTOVÁNÍ PO SKOTSKU, cestovatelská 
beseda Martiny Pastorové, která vypráví o zemi, kde několik měsíců pobývala

18:00    Kostel Církve československé husitské v Lounech - VELIKONOČNÍ PÍSŇOVÉ 
PÁSMO, vystoupí písničkář Petr Maria Lutka (zpěv, akustická kytara) a Markéta 
Procházková - Lutková (klávesy)

Pondělí                                                                     23. dubna
19:00    Vrchlického divadlo v Lounech - NEZMAŘI, koncert stálice české folkové a country 

scény, kde kapela představí zbrusu novou desku ,,...kdo si zpívá“

Úterý                                                                         24. dubna
14:00    Velká zasedací síň MÚ v Lounech - EDUKAČNÍ PŘEDNÁŠKA, pořádá územní 

organizace Svazu diabetiků v Lounech
19:00    Vrchlického divadlo v Lounech - TOČTE SE PARDÁLOVÉ, staropražský kabaret, 

hudebně-zábavné pásmo pro všechny milovníky kouzelné atmosféry našeho hlav-
ního města z přelomu 19. a 20. století

19:30    Městské divadlo Žatec - PROCHÁZKA VÍDEŇSKOU OPERETOU, operetní koncert, 
účinkují Sylva Čmugrová, Ivana Hybešová, Lubomír Havlák, Irena Havláková

Středa                                                                       25. dubna
14:00    Městské divadlo Žatec - SMETÁČKOVÁ A PALAČINKA, výpravná pohádka plná 

písniček a legrace v podání J. Marešové, M. Mareše, I. Fořtové a dalších
19:00    Vrchlického divadlo v Lounech - DOMÁCÍ KAPELA, vystoupí skupina Jana Brabce, 

bývalého bubeníka skupiny Plastic People of the Universe

n Prodám RD 7 km od Loun. Tel.: 
604 533 057.

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

n Na Lounsku, Žatecku hledám 
zemědělskou usedlost + pozemky. 
Tel.: 774 884 859.

www.a-real.cz
KOMPLETNÍ NABÍDKA NEMOVITOSTÍ

Byty
n Prodám 3+1, 3. patro s výtahem, 

ul. U Stadionu (Hrnčířská) v LN; 
družstevní s možností okamžitého 
převodu do vlastnictví. Plastová okna 
+ parapety, plovoucí podlahy, dlažby, 
vestavné skříně, zrekonstr. kuchyň. 
Cena 750 tis. Kč. Tel.: 606 661 390 ne-
bo 607 713 497.
n  Prodám družstevní byt 3+1 

s balkonem v Postoloprtech. Plastová 
okna, kompletně zateplený dům. K na-
stěhování červenec - srpen 2007. Cena 
dohodou. Tel.: 776 225 737.
n  Prodám dr. byt v Žatci 2+1, 

předělaný na 3+1, Žatec - Starý jih. 
Dlažba, obklady, eurookna, lodžie. 
MŠ, ZŠ v blízkosti + Norma, Tesco. 
Možný odkup do OV. Cena 680.000 
Kč. Tel.: 604 481 389.
n Prodám byt 4+1 v Postoloprtech. 

Volný po dohodě. Cena 410.000 Kč. 
Tel.: 737 075 822, 737 555 463 po 
19. hodině.

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 Pronájem 1+1 v Lounech. Tel.: 
415 654 092.

Zaměstnání, služby

n Přijmeme servírku/číšníka do 
kavárny Daliborka. Volejte prosím 
od 8 do 16 hodin na telefonický 
kontakt: 603 267 370.

n Veřejné stravování Zdeněk 
Krupka přijme řidiče na rozvoz 
obědů. Tel.: 739 471 920, Po - Pá: 
8 - 14 h.

n Kamenictví Líšťany - výroba 
pomníků, přebrušování, opravy, 
písmo, doplňky. Přírodní kámen, 
stavební a zahradní architek-
tura, krby. Tel.: 606 253 246, 
415 691 666.

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

Domy, usedlosti
n  Prodám rodinný dům v Lene-

šicích, 3+1, sociální zařízení, půdní 
vestavba, nová střecha, fasáda, oka-
py. Pozemek 252 m2, vjezd. Veškeré 
inženýrské sítě, dobrá občanská vy-
bavenost, koupání, rybaření v místě. 
Dům stojí na pěkném klidném místě. 
Cena 1.550.000 Kč. RK nevolat. Tel.: 
604 762 120.

n  Pronajmu hezký družstevní 
byt 1+kk po rekonstrukci v Praze 
10 u parku. Bližší informace na tel.: 
608 067 807 nebo 415 694 307.
n Pronájem nadstand. bytu 2+1, 

70m v centru LN. 7500/měs. T:
606268697.
n Koupím byt v Lounech, i zadluže-

ný, případně neoprávněné uživatele či 
neplatící nájemníky vystěhuji. Platba 
hotově, sepsání smluv zabezpečím. 
Tel.: 777 655 041.

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

Nebytové prostory
n Pronájem obchodu - Česká 108 

(nové Náměstíčko) v LN od 1. 7. 
07. Asi 27 m2. Cena 7500/měs. T:
606268697.

Zahrady, pozemky, chaty
n  Prodám zahradu v Lounech 

Losech. 12 a, oplocená, obdělávaná, 
zděná chata 25 m 2, kůlny, stud-
na, el. 380/220 V - vše nové. Tel.: 
415 656 511.
n  Prodám zahrádku v Postolo-

prtech. Motorová sekačka na trávu, 
strunová sekačka + další  nářadí 
a vybavení. Velmi levně a ihned. Tel.: 
776 225 737.
n  Prodám pozemek vhodný na 

výstavbu RD - Černčice, 750 m2, 
sítě v ulici. Cena 180.000 Kč. Tel.: 
777 655 041.
n Hledám pronájem chaty, chalupy 

v okolí Loun na měsíc Červen (14 dní) 
s možností vaření, sociálního zařízení 
a s pitnou vodou. Tel.: 415 671 447, 
724 356 430.

Rada Města Loun
usnesením č. 136/2007 ze dne 11. 4. 2007 vyhlašuje v souladu s ustanovením 
§ 166 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 
a vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních 
komisích

konkursní řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky  
Mateřské školy Louny, Šafaříkova 2539

Předpoklady pro výkon funkce:
n vzdělání a související podmínky dle zákona č. 563/2004 Sb., 

o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů;
n praxe dle § 5 odst. 1 zákona č. 563/2004 Sb. , o pedagogických pracovnících 

a o změně některých zákonů;
n znalost školských předpisů a problematiky řízení mateřské školy;
n občanská a morální bezúhonnost;
n dobrý zdravotní stav;
n organizační a řídící schopnosti;
n základní znalost problematiky veřejné správy, především samosprávy;
n znalost řízení příspěvkových organizací včetně související legislativy

Náležitosti přihlášky:
n úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (maturitní 

vysvědčení, diplom, včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, 
případně doklady o dalším vzdělávání) ;

n doklad o celkovém průběhu zaměstnání potvrzený posledním 
zaměstnavatelem včetně uvedení funkčního zařazení;

n strukturovaný životopis;
n koncepce rozvoje mateřské školy v maximálním rozsahu  5 stran 

strojopisu;
n výpis z evidence rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce) nebo doklad o jeho 

vyžádání;
n čestné prohlášení dle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., v platném znění 

(nedokládají uchazeči narození po 1.12.1971)
n originál lékařského potvrzení o způsobilosti k vykonávání funkce ředitele 

(ne starší 2 měsíců)

Předpokládaný nástup do funkce : 1. 7. 2007
Vlastnoručně podepsanou přihlášku se všemi požadovanými přílohami 
zašlete doporučeně nejpozději do 14. 5. 2007 na adresu: 

Městský úřad Louny, odbor ekonomický-oddělení školství,
Mírové náměstí 35, 440 23  Louny.

Obálku označte: „Konkurs MŠ-neotevírat“

Finanční skupina ING hledá vhodné 
kandidáty na pozici 

Poradce pro finanční plánování
Nabízíme: profesionální přístup, 
motivující finanční ohodnocení, 
nadstandardní systém vzdělávání.
Požadujeme: SŠ/VŠ, komunikační 
schopnosti a samostatnost.
V případě zájmu nás kontaktujte na 

775 011 303.

Glaverbel Czech a.s. Teplice
člen skupiny Glaverbel
závod Kryry

Hledá vhodné kandidáty na pozice:

Strojník sklářských zařízení
Požadavky: vyučení ve strojírenském oboru, 
komunikativní dovednosti, flexibilita, spolehlivost, 
vysoké pracovní nasazení

Dělník ve sklářské výrobě
Požadavky: vyučení, komunikativní dovednosti, 
flexibilita, spolehlivost, vysoké pracovní nasazení

NABÍZÍME:
- Zázemí mezinárodní společnosti
- Příjemné pracovní prostředí
- Nadprůměrné mzdové ohodnocení
- 13. a 14. plat
- Příspěvek na penzijní a životní pojištění
- 5 týdnů dovolené
- Lázeňské ozdravné a rekondiční pobyty
- Systém flexibilních zaměstnaneckých výhod 

(vzdělávací program, relaxační program 
a zdravotní program, rehabilitační program ).

Kontakt: GVB Czech a.s., člen skupiny Glaverbel, 
závod Kryry,  Tovární,  439 81 Kryry
Personální útvar tel. 415 23 55 15, 724 20 55 33, 
lenka.kopackova@cz.glaverbel.com

NÁBYTEK VÁCLAV MALÍK - EBEN
výroba a prodej nábytku

Jimlín 221
n kuchyňské linky včetně montáže a spotřebičů Mora, 

Whirlpool, Fagor
n vestavěné skříně Brastan
n kancelářský nábytek
n kusový nábytek na míru

e-mail: malik.eben@razdva.cz
www.nabytek-malik.cz

tel./fax 415 696 753, mobil 731 118 374

ČALOUNICTVÍ
Jiřina a Jiří Koudelovi

Nová Ves u Loun 24
Veškerá výroba čalouněného 

nábytku na zakázku
Oprava čalouněného nábytku
Zakázky lze objednat v Dřevokomplexu,

ul. Svatopluka Čecha v Lounech.
Tel.: 776 785 600, 415 694 114

HARMONIKAS s. r. o.
n na profesi brusiče
přijme brusiče nebo pracovníka se zkušenostmi na obráběcích strojích pro 
profilové broušení hlasů do harmonik. Kvalifikační předpoklady. Hlásit se 
mohou jen opravdoví zájemci o precisní a odpovědnou práci s vysokou přesností. 
Broušení se provádí v toleranci ± 0,002 mm.
n na montáž hlasů
přijmeme dvě pracovnice. Jedná se o práci velmi náročnou na přesnost 
a odpovědnost v jednosměnném provozu. Po dohodě možnost úpravy pracovní 
doby.
Nabízíme dlouholeté zaměstnání spojené s dobrým odměňováním.
Tel.: 415 627 580, harmonikas@harmonikas.cz, adresa: Poděbradova 2506, 
Louny Motto:  „Precisnost  je  v detai lu“

n  Hledám pronájem zahrádky 
v Lounech a okolí. Tel.: 724 845 277.

Garáže
n Prodám garáž za zimním stadi-

onem v LN, pevná cena 100.000 Kč. 
Tel.: 724 397 768.

Auto - moto, příslušenství

n Prodám Avii 31 L - plachta, 
HON 053.1 s příslušenstvím. Tel.: 
604 929 054 - Louny.

n Prodám Daewoo Lanos 1,5i, jako 
nové. Cena 110.000 Kč – při rychlém 
jednání sleva možná. T: 721 876 307, 
605 938 660.

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 vistarii - liana. Tel.: 
728 041 280.

Různé
n  Prodám plynový sporák 

Mora A 1101, cena 700 Kč. Tel.: 
607 863 047.
n Prodám starší dřevěný nábytek 

z 50. let. Ložnice, obývací pokoj, 
kuchyňský kredenc, domácí řeme-
slná práce. Vhodné i na chalupu. 
I jednotlivě. Tel.: 415 654 178 - po 
19. hodině.


