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kulturní servis
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                                                                       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

Čtvrtek                                                                     26. dubna
14:30    Senior klub v Lounech - BESEDA SE SENIORY, místostarosta města Loun Jan 

Čermák promluví o plánech města i o tom, jak mohou senioři pomoci
16:00    Sál Základní umělecké školy v Žatci - KOČKA LEZE..., společné odpolední setkání 

s žáčky Scholy ludus
17:00    Kostel sv. Petra v Lounech - VII. ŽÁKOVSKÝ KONCERT, na prvním koncertě 

v kostele sv. Petra se představí žáci hudebního a literárně dramatického  oboru  
ZUŠ Louny                                   

19:30    Vrchlického divadlo v Lounech - BEZ PŘEDSUDKŮ, postelová komedie pro odvážné 
diváky a ještě odvážnější herce Pavla Zedníčka a Janu Paulovou

Pátek                                                                        27. dubna
14:00 - 17:00 Kulturní dům Podbořany - SBĚR ŠATSTVA, OBUVI A HRAČEK, vybrané 

dary budou použity při humanitárních akcích v celém světě, pořádá OV KDU-ČSL 
Louny

20:00 18:00 Galerie XXL v Lounech - ENTERPRIZE, vernisáž výstavy studentů a pedagogů 
Katedry výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně 
v Ústí nad Labem

20:00    Čajovna Altán v Žatci - ZPÍVÁNKY, ještě jedno dubnové setkání s Petrem Pazourem 
nad piánem

Sobota                                                                      28. dubna
9:00 - 12:00 Kino v Postoloprtech - SBĚR ŠATSTVA, OBUVI A HRAČEK, vybrané dary bu-

dou použity při humanitárních akcích v celém světě, pořádá OV KDU-ČSL Louny
9:00 - 13:00 Děkanství, ul. Beneše z Loun, v Lounech - SBĚR ŠATSTVA, OBUVI A HRA-

ČEK, vybrané dary budou použity při humanitárních akcích v celém světě, pořádá 
OV KDU-ČSL Louny

14:30    Hřiště ve Staňkovicíh - ČARODĚJNICE, společné vzývání příchodu světla a tepla, 
vzplane vatra, proběhne čarodějolympiáda, pálení čarodějnice, diskotřeštění se 
soutěžemi, ježibabí večeře

Neděle                                                                      29. dubna
15:00    Městské divadlo Žatec - PŘÍBĚHY Z HRAČKOVÉHO LESA, pohádka v podání 

loutkohereckého sdružení Jitřenka

Pondělí                                                                     30. dubna
15:00    K 500 v Žatci - ČARODEJNICKÝ REJ, pravidelná akce spojená s průvodem masek 

od Radnice města s bohatým kulturním programem až do večerních hodin
17:00    Mírové náměstí v Postoloprtech - REJ ČARODĚJIC, rej všech čarodějů a čarodějnic 

se skupinou Ventilky a divadlem Mazec, průvod městem, soutěže, autoškola pro 
čarodějnice, hudba, tanec

17:00    Vrchlického divadlo v Lounech - ABSOLVENTSKÝ KONCERT, v programu se 
představí žáci a absolventi I. a II. stupně ZUŠ Louny

Úterý                                                                          1. května
8:19     Vlakové nádraží v Podbořanech - POD TISSKÝMI BŘÍZKAMI, turistický pochod 

z Blatna na 14, 25 a 32 km pořádá Klub českých turistů Podbořany (Odjez z vlako-
vého nádraží v Žatci v 7:54 hodin)

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 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 byt 1+0 v Postolopr-
tech, dlouhodobě. Pouze pracujícím. 
Akontace tříměsíční nájem. Tel.: 
731 027 097.
n Pronajmu byt 3+1 v Lounech, 

sídliště Hrnčířská - 9.500 Kč/měs. 
včetně poplatků. Tel.: 724 636 255 
- volejte po 17. hodině.
n Pronájem 1+1 v Lounech. Tel.: 

415 654 092.
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 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.

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, 
okapy. Pozemek 252 m2, vjezd. Veš-
keré inženýrské sítě, dobrá občanská 
vybavenost, koupání, rybaření v místě. 
Dům stojí na pěkném klidném místě. 
Cena 1.550.000 Kč. RK nevolat. Tel.: 
604 762 120.
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

Zahrady, pozemky, chaty
n  Prodám zahradu v Lounech 

Losech. 12 a, oplocená, obdělávaná, 
zděná chata 25 m2, 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 pozemky v Dobromě-

řicích u sila. Rozumná cena. Tel.: 
777 655 041.
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.
n  Hledám pronájem zahrádky 

v Lounech a okolí. Tel.: 724 845 277.

Auto - moto, příslušenství
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.

Různé
n Nabízím stavební buňku. Tel.: 

603 456 621 - Louny.
n Prodám mrazák 305 l - 3x šup. a 4x 

box - 4.500 Kč. Tel.: 731 240 990.

Půjčky
od 20-300 tis. Kč

nejprůchodnějši nebankovní
bez poplatku předem!

Pro důchodce do 75 let i OSVČ  s 0 DP
tel.: 774 140 201

Novinka od 1. 4. 07 
schváleno do 30 min.
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Zemědělské zásobování a nákup Louny
akciová společnost 

naléhavě hledá
zaměstnance na místo 

řidiče nákladního automobilu
na středisko Dobroměřice

předpoklady a podmínky:
vzdělání: vyučen, praxe 5 let, řidičský průkaz sk. C,E

zdravotní způsobilost k výkonu práce

automechanika (zástupce vedoucího autodílny)
na středisko Žatec 

předpoklady a podmínky:
vzdělání: ÚSO, vyučen, praxe 5 let, znalost práce při 

opravách osobních i nákladních automobilů, spolehlivost, 
zodpovědnost

Písemné přihlášky zasílejte na adresu

Zemědělské zásobování a nákup Louny, a.s.
Poděbradova 578, 440 01 Louny

kontakt: personální oddělení – telefon 415627224
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STYLE LINE, s.r.o.
přijme k okamžitému nástupu do pracovního poměru za výhodných podmínek

Školní 2430, 440 01 Louny
e-mail: styleline@styleline.cz

MĚSTO LOUNY
zastoupené odborem místního hospodářství

440 23 Louny, Mírové nám. č. p. 35

oznamuje v souladu s Pravidly RM č. P4/2004 záměr města pronajmout

Městský zimní stadion č.p. 480, ul. Cukrovarská zahrada postavenou na pozemku 
p.č. 928/66 a pozemky p.č. 928/1 ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha 
o výměře 3161 m2, p.č. 928/66 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 4957 m2, 
p.č. 928/67 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 98 m2, p.č. 928/91 ostatní 
plocha, jiná plocha o výměře 595 m2, p.č. 928/93 ostatní plocha, zeleň o výměře 
46 m2, p.č. 928/94 ostatní plocha, zeleň o výměře 104 m2, p.č. 928/95 ostatní 
plocha, zeleň o výměře 269 m2, budovu bez čísla popisného nebo evidenčního, 
garáž postavenou na pozemku p.č. 928/106 a pozemek p.č. 928/106 zastavěná 
plocha a nádvoří o výměře 35 m2 vše v k. ú. Louny 

Doba nájmu: na dobu určitou 10 let, od 1. června 2007 do 31. května 2017

s ročním příspěvkem města na provoz, údržbu a opravy Městského 
zimního stadionu v Lounech

Termín pro podání nabídek: 9. 5. 2007 do 12,00 hodin

Bližší informace: www.mulouny.cz nebo na tel.: 415 621 151, 604 226 314
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