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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

DEN ZA DNEM
Středa                                                                      20. června 

18:00   Galerie Benedikta Rejta v Lounech - ČLOVĚK A BAKTERIE - MIKRO-
SVĚT V NÁS A KOLEM NÁS, přednáška Jaroslava Juláka, docenta 1. 
lékařské fakulty Univerzity Karlovy

19:00   Vrchlického divadlo v Lounech - ASPM JANA SPÁLENÉHO, jazzový 
večer tatínka jedné z živých podob českého blues a jeho Amatérského 
souboru profesionálních muzikantů

Čtvrtek                                                                    21. června 
16:00   Mateřská škola Alergo - ZAHRADNÍ SLAVNOST, v programu uvidíte 

skupinu O.C.P., sbor Chmeláček a Klíček
Sobota                                                                     23. června

7:00    Rybník Červenka Hříškov – TRADIČNÍ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY pro děti 
a dospělé

9:00 – 14:00 Areál Praga Louny, Husova  – DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ spo-
jený s dětským dnem a s oslavami 40. výročí založení firmy, prohlídka 
výrobních prostor, soutěže, losování o mobilní telefony, hraje Funny 
Orchestra J. Kleina

13:00 - 18:00 Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci - PŘÍRODNÍ INSPI-
RACE VIII., návštěvníkům představíme dřevosochání, kamenosochání, 
výrobu keramiky a spoustu dalších aktivit pro šikovné ruce

16:00   Fotogalerie u Plazíka Peruc - OTEVŘENÍ GALERIE, výstava fotoobrázků 
„12 hodin v Paříži“ a „Zámky na Loiře“ Mirka P. Blažka

Úterý                                                                        26. června
13:30 Hřiště Ročov – LETNÍ VÁBENÍ, bude divadlo Mazec, sportovní a zá-

bavné soutěže, střelba na cíl, setkání s myslivci, fotbalový sranda mač, 
občerstvení, večerní táborák, pořádá ZŠ Ročov

14:00   Velká zasedací síň MÚ Louny - EDUKAČNÍ PŘEDNÁŠKA, pořádá 
územní organizace Svazu diabetiků v Lounech

15:00 Domov seniorů Louny – ZAHRADNÍ SLAVNOST v rázu zoologická 
zahrada, každý host má za úkol přinést nějaké domácí zvířátko

16:00   Vrchlického divadlo v Lounech - VANDROVÁNÍ ČESKOU HISTORIÍ, 
akademie ZŠ Lipenec - dobré divadlo začíná dobrým vrátným

17:00   Městské divadlo Žatec - POJĎME SI ZATANCOVAT, závěrečné vystou-
pení tanečního oboru ZUŠ Žatec ze třídy Ivany Fábryové se zaměřením 
na lidový tanec a mažoretky

Středa                                                                      27. června 
14:30   Dětské oddělení Městské knihovny v Lounech - CHYTRÉ HLAVIČKY, 

ŠIKOVNÉ RUČIČKY, zábavné odpoledne pro neškoláky
CHYSTÁ SE

n        Ve čtvrtek 28. června se v kostele v Dobroměřicích od 16 hodin uskuteční 
koncert s názvem Rozloučení se školním rokem. Vystoupí na něm třída 
Jany Sečanské ze Základní umělecké školy v Lounech. 

VÝSTAVY
OBRAZY A KERAMIKA - autorská výstava výtvarníků Hany Novákové a Jana 

Syrového, členů sdružení Malíři Mostecka (Křížova vila v Žatci, do 24. 
června)

KDE SE PIVO VAŘÍ - výstava popisuje technologii vaření piva v širších histo-
rických a kulturních souvislostech (Regionální muzeum K. A. Polánka 
v Žatci, do 26. srpna)

CO KVĚTINY ŠEPTAJÍ - výstava květinových ubrousků ze sbírky Jitky Krouzové 
(Regionální muzeum K. A. Polánka Žatec, do 26. srpna)

POLNÍ OPEVNĚNÍ NA OHŘI ROKU 1813 - výstava autorů Zdeňka Smrže 
a Antonína Hluštíka (Oblastní muzeum v Lounech, do 26. srpna)

KOTĚROVA KOLONIE - výstava moderní architektury počátku dvacátého století 
(Oblastní muzeum v Lounech, do 2. září)

MÝM OBJEKTIVEM + MĚNÍCÍ SE - výstava Mirka Plazíka Blažka (Muzeum 
české vesnice Peruc, do 30. září)

Domy, usedlosti
n  Prodám rodinný dům v Do-

moušicích, 20 km od Loun, 5+1, 
velké místnosti,  v celém domě 
dřevěné stropy. Případně vyměním 
za byt 3+1 s balkonem v os. vlast-
nictví v Lounech + doplatek. Cena 
dohodou. Při rychlém jednání sleva 
možná. Tel.: 732 639 920.

n  Hledáme  pro našeho 
klienta menší RD: 3+1, s ga-
ráží a zahradou, v okolí Loun 
a Žatce. K okamžitému nastě-
hování. Spěchá, nutnost stěho-
vání 6-8/2007. Cena: do 1 mil. 
Kč. Platba v hotovosti. Kontakt: 
604 371 163.  

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 družstevní byt 

1+3 v Lounech u stadionu. Tel.: 
604 127 254.
n Prodám byt 2+1 Louny - zá-

pad., podíl. spol., 1. p. s balkonem, 
jádro zděné po rekonstr., nová 
kuch. linka. Tel.: 608 200 442.
n Prodám družstevní byt kk+2 

v Lounech po g. opravě. Volný od 
1. 8. Cena 600.000 Kč, možnost 
získat do OV. Tel.: 415 655 303. 
Mob. 776 810 116 - kdykoliv.
n Prodám byt 4+1 v Lounech, 

87 m2, podíl. vl. po celk. rekonstr., 
zděné jádro, rohová vana, plovoucí 
podlahy, dlažba v chodbě, koupel-
ně a na balkoně, plast. okna, nová 
kuch. linka vč. spotřebičů, mož-
nost pronájmu nové garáže vedle 
domu. Velmi klidná a tichá lokalita 
v blízkosti parku! Cena 1,2 mil. Při 
rychlém jednání sleva možná. Tel.: 
606 245 514.
n  Prodám družstevní byt 1+3 

v Lounech U Stadionu. Tel.: 
604 127 254.
n Prodám byt 2+1, Louny, os. 

vl., cihlový, i na úvěr. 700.000 Kč. 
Tel.: 777 655 041.
n Pronajmu byt 3+1 v Lounech, 

sídliště Hrnčířská - 9.500 Kč/m 
včetně poplatků. Tel.: 724 636 255 
- volejte po 17. hod.
n Pronajmu byt 1+0 v Postolo-

prtech, centrum. Pouze pracující. 
Tel.: 731 027 097.

Zaměstnání, služby

n Do kavárny Daliborka Lou-
ny přijmeme pomocnou sílu do 
kuchyně. Služby krátký, dlouhý 
týden. Tel.: 603 267 370.

n  Přijmu strojníka na 
Traktorbagr a kolové rypadlo. 
Stroj. průkaz a praxe podmín-
kou. Plat až 110 Kč/hod. Tel.: 
731 610 470.

n  Přijmeme kuchaře-ku do 
restaurace v Lounech. Tel.: 
415 653 363.

n Přijmeme obsluhu do her-
ny - Podbořany, Lubenec. Tel.: 
736 676 075.

n Kovozpracující firma se síd-
lem v Mostě přijme zámečníka - 
sestaváře (pro výrobu ocelových 
konstrukcí) a svářeče (EN 287-
1 135) pro práci ve výrobní hale. 
Praxe min. 3 roky. Zájemcům 
mimo dosah MHD Most při-
spějeme na dopravu. Kontakt: 
606 425 519, 476 206 666, 
kovelmont@mail.mus.cz

n Znovu otevřená prodejna 
chovatelské potřeby na vete-
rině, Poděbradova ul., Louny. 
Tel.: 775 261 565.

n Klimatizace, tep. čerpadla, 
solární ohřev - regulace vytá-
pění, elektroinstalace, revize 
el. spotřebičů a nářadí. Elek-
trokovo - Slavětín, č. 20. Tel.: 
777 177 132, 415 677 132.

n Provedu veškeré zednické 
a obkladačské práce. Vše zaří-
dím. Tel.: 607 232 409.

n Provedu veškeré zednické 
a obkladačské práce. Vše zajis-
tím. Tel.: 607 232 409.

pozvánka do kinan 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  Hledáme byt 2+1 (nebo 
menší 3+1) s balkonem v Lou-
nech. Tel.: 604 371 163.

Nebytové prostory
n  Pronajmu prostory pro ob-

chod na Mír. náměstí 129 v Lou-
nech. Tel.: 728 692 028.

n  Pronajmu restauraci 
v Peruci od 1. července. Tel.: 
737 565 626.

n  Pronajmeme kancelář 
na Mírovém náměstí v Lou-
nech, velikost 20 m 2. Tel.: 
603 527 903.

n  Pronájem LN - Prostory 
k podnikání. Tel.: 775 706 023.

n  Pronajmu nebytové 
prostory, 60 m2, Louny - Tyr-
šovo nám. Tel.: 353 227 010, 
723 460 687.

n  Pronajmu obchod-Česká 
108, bývalý Nexus. Cena 7500/
měs.T606268697
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 Prodám vlek, káru, pluh, kulti-

vátor, disky, brány, vyoravač bram-
bor, lištu, shrnovač a další stroje. 
Cena dohodou, foto na www.trak-
tor.unas.cz. Tel.: 605 129 295.
n Koupím čističku na cihly. Tel.: 

415 654 355 - volat večer.

n BLŠANY
23. 6.   NORBIT (USA)
Začátek v 17:30 hodin.
n  DOMOUŠICE

29. 6.   300: BITVA U THERMOPYL 
(USA)

Začátek v 19 hodin.
n  LOUNY SVĚT

20. - 21. 6. PRÁZDNINY PANA BE-
ANA (VB)

Začátky v 17:30 a ve 20 hodin.
22. - 25. 6. ARTUR A MINIMOJOVÉ 

(FR) Začátky v 17:30 hodin. 
V neděli také v 15 hodin.

22. - 25. 6. ROCKY BALBOA (USA) 
Začátky ve 20 hodin. V pátek 
a sobotu také ve 22 hodin.

26. - 29. 6. HORY MAJÍ OČI 2 (USA) 
Začátky v 17:30 a ve 20 hodin. 
V pátek také ve 22 hodin.

n  PERUC
23. 6.   GOYOVY PŘÍZRAKY (USA)
Začátek v 19:30 hodin.
n  PODBOŘANY

20. 6.   NOC V MUZEU (USA)
22. - 23. 6. HUDBU SLOŽIL, SLOVA 

NAPSAL (VB)
Začátky ve 20 hodin.
n POSTOLOPRTY

21. 6.   NEZNÁMÝ SVŮDCE (USA)
Začátek v 19 hodin.
25. 6.   ROBINSONOVI (USA)
Začátek v 17 hodin.
n  ŽATEC LETNÍ

22. 6.   HUDBU SLOŽIL, SLOVA 
NAPSAL (VB)

23. 6.   300: BITVA U THERMOPYL 
(USA)

24. 6.   TEXASKÝ MASAKR MOTO-
ROVOU PILOU: POČÁTEK 
(USA)

Začátky ve 21:30 hodin.

TOP nebankovní 
půjčky

od 20-300tis.Kč, vhodné 
i pro důchodce do 

75let! bez poplatku! 
schválení do 30 min!
tel.774 140 201 
p. Stehlíková

ANGLIČTINA
pro dospělé začátečníky 

i pokročilé
- pro děti ve věku od tří let formou her
- doučování školáků
více na telefonu: 602 447 259 

nebo e-mailem: 
JaJa.english@seznam.cz

Městská policie Louny
vyhlašuje výběrové řízení na funkci strážníka
Požadavky:věk od 21 let
                   vzdělání úplné střední s maturitou
                   řidičský průkaz skupiny B
                   fyzická zdatnost a dobrý zdravotní stav
                   občanská bezúhonnost a beztrestnost
Nabídka:     perspektivní a zajímavé zaměstnání
                   dobré finanční ohodnocení
                   příspěvek na penzijní připojištění

Zájemci, hlaste se na služebně MěP Louny, ul. 
Osvoboditelů 512.

Informace na tel. čísle 415 653 887

Město Louny
nabízí

pronájem bytů
v půdní bytové nástavbě domu čp. 1970, Tyršovo nám., Louny (byt 
č. 14; 1+1; 22,29 m2) a v čp. 1123, ul. St. Sokola v Lounech (byt 
č. 14, 1+2, 75,20 m2). Výběr nájemců bude proveden obálkovým 
výběrem dle pravidel MR P7/97 dne 11. 7. 2007 od 16 a 16:30 
hodin na Městském úřadě v Lounech - v kanceláři vedoucí odboru 
místního hospodářství.

Bližší informace podají pracovnice odboru místního 
hospodářství Městského úřadu v Lounech, tel.: 415 621 154 

(L. Kastnerová, 415 621 181 (K. Klímová).
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Den dětské radosti… Další ze série vydařených akcí, 
určených zejména budoucím zákazníkům, se vyloupl tuto sobotu 
v areálu SAZ Evžena Myslivce. Přes tři stovky lidí se pobavily nejen 
při soutěžích. Na děti čekalo plnění rozličných úkolů: překonávání 
vzdálenosti poskoky v pytlích, přenášení vody, lovení rybek, sha-
zování pyramidy  a další. Pozornost budily ukázky vyprošťovací 
požární techniky, velmi se líbily mažoretky lounské ZUŠ. K tomu 
všemu vyhrávala country hudba, akci moderoval herec Mojmír Ma-
děrič. Děti se nadšeně vozily na motorových čtyřkolkách a zvláště 
jejich tatínci (včetně lounského starosty)  obdivovali jízdy mode-
lů RC Trial Truck. Vozy řízené dálkovým ovladačem překonávaly 
obtížné překážky přes vyřazené automobilové díly. „S modely se 
jezdí ročně na sedm závodů - v Praze, Plzni a Starém Plzenci,“ 
přibližuje  zajímavou atrakci Jan Zouzal z Lenešic, který se této 
zálibě i s manželkou věnuje. „Dětský den se mimořádně vydařil. 
Počasí nám přálo, všechno proběhlo, jak mělo. Jsme spokojeni,“ 
pochvaluje si organizátor akce Tomáš Dolejš. (toš)

Prezident vařil zaměstnancům… V sobotu 16. 
června se v areálu společnosti Fujikoki Czech s.r.o. uskutečnil Ro-
dinný den pro zaměstnance a jejich rodinné příslušníky. Nakonec 
se dostavilo 480 lidí, z toho 130 dětí. Pečlivé přípravy slavnosti 
zmařil noční liják a tak měli organizátoři ráno opět plno práce. 
Rodiny zaměstnanců se mohly potěšit zápasníky sumo, povozit se 
na koních, na kolotoči, ti nejmladší se vyřádili ve skákacím hradu 
a s nadšením sledovali pohádku lounských loutkářů. Děti soutěžily 
na deseti stanovištích a všechny dostaly dárkové balíčky. Mnohé 
měly nápadité masky, které jim dětskými barvami přímo na tvář 
na přání vymalovali organizátoři. Zájemci si mohli prohlédnout 
závod. Na slavnosti se viceprezident Yoshiuki Fujimora a prezi-
dent společnosti Toshiaki Shima (pánové v bílém, zachyceni, jak 
s uspokojením sledují průběh akce) proměnili v kuchaře a uctili své 
zaměstnance japonskými specialitami, například jídlem onigiri. 
„Jde o rýži zabalenou v mořské řase,“ přibližuje exotickou krmi 
Zuzana Matějková, spoluorganizátorka akce z propagačního 
oddělení. Spokojené rodiny se rozcházely až vpodvečer. (toš)
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Harmonikas s.r.o.
n přijme brusiče na profilové broušení hlasů do harmonik
n nástrojaře na výrobu nářadí a přípravků
 Hlásit se mohou jen pracovníci se zájmem o precisní 

a odpovědnou práci se zkušeností na obráběcích strojích.
n na montáž hlasů přijme 2 pracovnice. Jedná se 

o práci velmi náročnou na přesnost a odpovědnost 
v jednosměnném provozu. Po dohodě možnost úpravy 
pracovní doby.

n absolventa SPŠ – strojní na obsluhu stroje CNC

Nabízíme dlouholeté zaměstnání spojené s dobrým 
odměňováním.

Tel.: 415 627 580, harmonikas@harmonikas.cz,
adresa: Poděbradova 2506, Louny

Motto: „Precisnost je v detailu“.
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