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kulturní servis

Inzeráty přijímáme písemně, telefo-
nicky i faxem - nejpozději do pátku do 
13:30 hodin předcházejícího týdne, 
než mají být zveřejněny. Adresy in-
zerentů pod značkou nesdělujeme, 
odpovídejte na ně písemně do re-
dakce našich novin. Značku uveďte 
v levém horním rohu obálky. Vaše 
inzeráty očekáváme na adrese: Svo-
bodný 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                                                                        22. srpna

10:30  Městská knihovna v Lounech – JAK CÍLEK LÍDU NAŠEL, roman-
tický výlet po stopách Františka Skály za Cílkem a Lídou; s sebou 
svačinu, kapesné a přihlášku

Pátek                                                                         24. srpna
18:00  Státní zámek Libochovice - STRAŠIDELNÁ SKLEPENÍ, noční 

prohlídka zámku
17:00  Hřiště Staňkovice - STAŇKOVICKÉ SLAVNOSTI CHMELE - vy-

stoupí hudební skupiny O.C.P., Jahtec Jammin´Job, Průvan, Funny 
orchestra

17:00  Vroutek, areál Myslivna - ROCK FOR CHURCH/III/, hrají hudební 
skupiny Wohnout, Tatabojs, Mig 21, Sunshine, Skyline, Gaia Mesiah, 
Krucipusk, McQueen, Red lotus

Sobota                                                                       25. srpna
po celý den Vroutek, areál Myslivna - ROCK FOR CHURCH /III/, hrají 

hudební skupiny Wohnout, Tatabojs, Mig 21, Sunshine, Skyline, 
Gaia Mesiah, Krucipusk, McQueen, Red lotus

10:00  Kulturní dům Smolnice - SETKÁNÍ RODÁKŮ VE SMOLNICI, sraz 
rodáků, zahájení výstavy na malém sále v kulturním domě, prodej 
publikace o Smolnici, upomínkové předměty, zápis rodáků do pa-
mětní knihy, k poslechu a tanci hraje Pichlovanka

12:00  Smolnice, náves - SETKÁNÍ RODÁKŮ VE SMOLNICI, průvod obcí 
s kapelou, vystoupení lounských mažoretek, od 14 hodin možnost 
prohlídky kostela sv. Bartoloměje, fary a Wiehlova statku

16:00  Smolnice, kulturní dům - SETKÁNÍ RODÁKŮ VE SMOLNICI, 
přátelské posezení s hudbou

18:00  Státní zámek Libochovice - STRAŠIDELNÁ SKLEPENÍ, noční 
prohlídka zámku

14:00  Hřiště Staňkovice - STAŇKOVICKÉ SLAVNOSTI CHMELE - hrají 
hudební skupiny Žatečanka, Lochness, Starej most, Smokie revival, 
Atlantis, pořadem provázejí Pepa Fousek, Zdeněk Izer

20:00  Smolnice - POUŤOVÁ ZÁBAVA V PŘÍRODĚ
Neděle                                                                       26. srpna

14:00  Kostel ve Smolnici - POUTNÍ BOHOSLUŽBA KE SV. BARTOLO-
MĚJI, zazpívá dívčí sbor sv. Mikuláše z Loun

Úterý                                                                          28. srpna
14:00  Zákaznické centrum T-Mobile v Lounech - SLAVNOSTNÍ PŘEDÁ-

VÁNÍ SYMBOLICKÝCH ŠEKŮ organizacím podpořeným ve 3. 
grantovém kole Fondu T-Mobile

Středa                                                                        29. srpna
10:00 - 14:00 Skautská klubovna v Masarykových sadech v Lounech - 

PRÁZDNINOVÉ BUBNOVÁNÍ S JIRKOU, pro děti všech věkových 
kategorií; s sebou oblíbený hudební nástroj, plechovku s drobnými 
kamínky a buřta na opečení

ZAŠKRTNĚTE V KALENDÁŘI
ü        Poslední srpnový víkend proběhne v Žatci 50. ročník Žatecké dočes-

né, který pořádá Městské divadlo v Žatci ve spolupráci s Městským 
úřadem.

NEZAPOMEŇTE 
n        Věž chrámu sv. Mikuláše pro noční prohlídky Loun je otevřena 

během prázdnin každou středu od 20 do 22 hodin.
VÝSTAVY

KDE SE PIVO VAŘÍ - výstava popisuje technologii vaření piva v širších 
historických 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. srp-
na)

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

MADAGASKAR – LABORATOŔ BOHŮ – výstava fotografií cestovatelky 
Jitky Stehlíkové (Zámek Pátek, soboty, neděle, do 31. srpna)

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

SRDCE ZEMĚ, letecké fotografie Českého středohoří Markéty Poustkové 
(Městská knihovna Most, každý všední den kromě středy od 10 
do 19 hodin, do 7. září)

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

SURREALISMUS V LOUNECH (Galerie Benedikta Rejta v Lounech, do 
30. září)

PÁTER FRANTIŠEK DANEŠ (Muzeum české vesnice Peruc, do konce 
sezóny)

BERANADETTE HOFFMAN – obrazy ( Galerie U kozorožce Peruc)
MUZEUM ZKAMENĚLÝCH STROMŮ – (Hradní bašta u minigolfu, Lou-

ny)

Zaměstnání, služby

n  Inspirace CZ s.r.o. pro 
prodejnu RANEČEK na 
Pražské ul. v Lounech při-
jme FLORISTKU. Vyučení 
v oboru není podmínkou. 
Pracovní doba 6 hodin den-
ně (raní – odpolední). Tel.: 
608978341.

n  Společnost MULTI-
SYSTEM CZ s.r.o. hledá 
pracovnice/pracovníky vyuče-
né v oboru elektro  na montáž-
ní práce do areálu EPL Louny. 
Nástup ihned. Bližší informa-
ce na tel.: 602 157 142 (p. Jiří 
Jedlička). 

n  Přijmeme traktoristu 
a opraváře zem. mecha-
nizace. Tel. 415 784 423, 
602 489 939.

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

n Hledáme servírku, číšní-
ka do restaurace Oharka, tel.: 
603 267 370.

Domy, usedlosti
n  Prodám rodinný dům 3 

+ 1 v Radonicích nad Ohří. 
Zahrada, dvůr, garáž, sociální 
zařízení. Topení na tuhá paliva. 
Celková plocha 700 m2, zastavě-
ní 70 m2. Cena 990 000 Kč. Tel.: 
732 785 331. 
n  Prodám řadový RD se 

zahrádkou v blízkosti centra 
Loun. 3+1, zastavěná plocha 
56 m?, zahrada 139 m? + dvorek 
a zděná kůlna. Dům je podskle-
pený, půda s možností vestavby. 
Vodovod, kanalizace, el., UT, 
kotel na plyn, bojler na ohřev 
vody, telefon. K bydlení ihned, 
částečná rekonstrukce vhodná. 
Cena k jednání 1,4 mil.Kč. Do-
mluva možná mezi 19-20 hod. 
na tel. 728 634 189.

pozvánka do kina
n BLŠANY

25. 8.   PIRÁTI Z KARIBIKU - NA 
KONCI SVĚTA (USA)

Začátek v 17:30 hodin.
n DOMOUŠICE

24. 8.   ROMING (ČR)
Začátek v 19 hodin.
n LOUNY SVĚT

22. – 23. 8. ROMING (ČR)
Začátky v 19 a ve 22 hodin.
24. - 27. 8. SMRTONOSNÁ PAST 

4.0 (USA)
Začátky ve 20 hodin. V pátek a so-
botu také ve 22 hodin.
28. - 31. 8. PIRÁTI Z KARIBIKU - 

NA KONCI SVĚTA (USA)
Začátky v 19 hodin. V pátek také 
ve 22 hodin.
n KRYRY LETNÍ KINO

24. 8.   HOSTEL II (USA)
Začátek ve 21 hodin.
n PERUC

25. 8.   OŠKLIVÉ KÁČÁTKO A JÁ 
(FR)

Začátek v 17:30 hodin.
25. 8.   PRÁZDINY PANA BEANA 

(VB)
Začátek v 19:30 hodin.
n POSTOLOPRTY

23. 8.   EDITH PIAF (FR, VB)
27. 8.   SUNSHINE (VB)
Začátky v 19 hodin.
n ŽATEC LETNÍ KINO

23. 8.   ...A BUDE HŮŘ (ČR)
24. 8.   SPIDER-MAN 3 (USA)
25. 8.   EDITH PIAFF (FR, VB)
26. 8.   HARRY POTTER A FÉNI-

XŮV ŘÁD (VB)
Začátky ve 21:00 hodin.

ci, 115 m2, zařízený pro 4 
osoby, vhodný pro managera 
s rodinou, nebo zaměstnance 
firmy. Nájem 9 000,- Kč+služ-
by. Parkování u domu. Ihned 
volný. Tel. 602 534 750, večer 
415 656 141.

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

n  Pronajmeme nové 
byty 1+kk a 2+kk v Tyršově 
domě v blízkosti lounského 
centra. Plovoucí podlahy, 
kuchyňský kout, sprchový 
kout, atraktivní poloha 
a příjemné prostředí. Volné 
ihned. Kontakt 777274160. 
Současně pronajímáme ne-
bytové prostory se soc.zaří-
zením v 1.N.P. Tyršova domu 
o ploše cca 45m2.Vhodné jako 
kancelář, drobná provozovna 
služeb atd.

Zahrady, pozemky, chaty
n Prodám zahradu v Lounech 

na Losech. Výměra 3,8A, bouda 
na nářadí, el. 220/380V, studna. 
Tel 606 835 965, 734 217 316.
Garáže
n Hledám garáž v Postolopr-

tech, u Draguše. Volejte prosím 
723 126 253.
Zvířata, výpěstky

n  Je Vám smutno? Jste 
sami? Zajeďte do Jimlína. 
Tam už na Vás čekají čtyřno-
zí přátelé - kočky i psi. Útu-
lek Jimlín, tel.: 604 451 258, 
728 973 179.

n  Prodám selata. Tel.: 777 
291 143.
n Prodám pšenici 280 Kč/q, 

u Loun. Tel.: 607 556 551 po 
19. hodině.

n Prodej RD v Lounech, ul. 
Jablonského, 2x 2+1+ veranda, 
zahrada. Celková plocha cca 
200m2. Zast. plocha cca 100m2, 
sklep, prostorná půda s možnos-
tí půdní vestavby. Přízemí 2+1, 
WC. 1. Patro – 2+1, koupelna, 
WC, IS, el. 220/380V, vodovod, 
kanalizace, plyn, tel., topení 
plynové, dům se nachází v klid-
né části nedaleko historického 
centra. Dům vyžaduje celkovou 
rekonstrukci, cena dohodou. 
Tel.: 604 472 563, 777 088 490.

n  Hledáme pro našeho 
klienta menší RD: 3+1, 
s garáží a zahradou, v okolí 
Loun a Žatce. K okamžitému 
nastěhování. Spěchá, nutnost 
stěhování 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, Žatec-
ku hledám zemědělskou 
usedlost + pozemky. Tel.: 
774 884 859. 

www.a-real.cz
KOMPLETNÍ NABÍDKA NEMOVITOSTÍ

Byty

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 2 + 0 v Lounech. 
Balkon, zařízení. Bezdětným. 
Tel.: 728 399 089.
n Pronajmu byt 2 + 1 v Lou-

nech, ulice Kpt. Nálepky, 2. pat-
ro. Byt je po celkové rekonstruk-
ci, nájemné 6 500 Kč a poplatky 
za služby. Možnost nastěhování 
od září 2007. Tel.: 606 553 927. 
Po 15. hodině.
n V Žatci pronajmu byt 5+1 

o výměře 150 m?, zařízený 
pro 6 osob. Vhodné pro fir-
my, jejíž zaměstnanci zajišťují 
stavební práce v okolí Žatce. 
Parkování u domu. Ihned vol-
ný. Tel. 602 534 750, večer 
415 656 141.
n Pronajmu byt 1+1 v Lou-

nech. Cena dohodou. Tel. 
724 658 706.
n Pronajmu byt 1+1 v Lou-

nech. Tel. 731 741 301
n  Pronajmu byt 3+1 v Žat-

Pro prodejnu
pekařství Mistr Bäcker
v Lounech

přijmeme prodavačky, 
prodavače

na hlavní pracovní poměr
Očekáváme: příjemné vystupování, 
komunikativnost, ochotu učit se novým věcem, 
spolehlivost, schopnost jednat se zákazníky 
a obchodní dovednosti, vyučení výhodou, 
nikoliv podmínkou, časovou flexibilitu
Nabízíme: perspektivu osobního kariérového 
růstu, příjemné pracovní prostředí, zajímavou 
práci v dynamickém týmu, odborná školení 
personálu, motivující mzdové ohodnocení, 
nástup možný ihned
Další informace na tel. čísle: 723 48 33 98, 

415 65 27 69 – paní Hlaváčová

Při zrodu vinárny nechyběly housle… V České 
ulici se první srpnovou středu ozývaly tklivé tóny houslí a lidové 
písničky. Manželé Miroslav a Boženka Liederhausovi křtili nové 
prostory s klenbami a skvělou akustikou. Důvodů k oslavě bylo 
hned několik: jednak dokázali spolu s rodinou vše přestěhovat 
a zařídit, a jednak oslavovali 44 roků společného života. A skutečně 
se za zvuků přepychově zahraného Wagnerova Lohengrina vedli 
k pomyslnému oltáři. „Holky, nevdávejte se,“ rebelantsky varo-
vala paní Boženka dámské osazenstvo. Život po boku svérázného 
muže, který navzdory věku i nemoci dokáže otevřít nový podnik, 
je nesporně náročný. „Kolikrát si tak říkám, že ovdovím vlastní 
rukou. Ale to bych musela pít víno z krabice, brrr,“ oklepává se 
paní a dodává uznale: “Víno, to on děda opravdu umí.“ 
Miroslav Liederhaus obdělává vinice v Chlumčanech od roku 1960 
a patří k významným odborníkům ve svém oboru. Mezi přáteli byl 
i fotograf Miroslav Rada, ovšem báječnou atmosféru navodila 
především houslistka Jindřiška Maťátková, která hraje v Sym-
fonickém orchestru hl. města Praha FOK. S Liederhausovými se 
zná léta. Housle má dvoje – jedny mistrovské dvousetleté firmy 
Liport, druhé mladší a méně zranitelné. „Kdyby doznaly újmu, 
dají se spravit, ale ty staré, mistrovské, už by nikdo dohromady 
nedal,“ vysvětluje houslistka. Zasvěcuje i do smyčců. Například 
ten, který drží, přijde na pětadvacet tisíc. Mistr smyčař musí zvolit 
dřevo, smyčec musí být vyvážený a může být vyveden i ve stříbře či 
zlatě. Ovšem to, jak se nástroj uchopí a rozezní, záleží výhradně na 
houslistovi. A paní Jindřiška hrála pro vinárnu bez rezerv – celým 
svým srdcem. (toš)

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Oznámení -  přerušení dodávky pitné vody

Severočeské vodovody a kanalizace a.s., Teplice oznamují, že v pátek dne 7. 
9. 2007 od 6.00 hod do 20.00 hod bude v důsledku výměny části vodovodního 
potrubí přerušena dodávka pitné vody v Žatci v následujících ulicích:

Čeradická, Lučanská,  Kunětická, Kadaňská, Zeyerova, Kovářská, P. Ma-
lého, Vol. Čechů, Masarykova, Alšova, Karla IV., Nákladní, Obránců Míru, 
Klášterní, Tyršova, U Odborů, Fügnerova, Poděbradova, Dlouhá, Oblouková, 
J. Hory, Žižkova, Jakubská, Libočanská cesta, Chmelová, Pod Známkovnou, 
Studentská, Nádražní Schody, Červenka a náměstí Žižkovo, Nerudovo, Chel-
čického, Hošťálkovo, Kruhové, Smetanovo, Svobody, Chmelařské a v obci 
Libočany.

Mobilní cisterny s pitnou vodou  budou umístěny na náměstí Svobody, 
Žižkově nám., v ulici Zeyerova a Smetanově nám. před finančním úřadem. 
Všem spotřebitelům se za způsobené problémy omlouváme a žádáme je, 
aby se pitnou vodou dostatečně předzásobili.

Tajemnice Městského úřadu Louny
vypisuje výběrové řízení na funkci 

úředník - právník
přestupkového oddělení správního odboru

Informace na tel. 415 621 177 u personalistky Městského úřadu Louny 
Jany Táboříkové nebo e-mailem na adrese taborikova@mulouny.cz

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

ČR
- vzdělání VŠ právnického směru
- způsobilost k právním úkonům
- morální a trestní bezúhonnost
- znalost jednacího jazyka 

Ostatní předpoklady:
- znalost práce na PC
- praxe ve veřejné správě vítána
- příjemné vystupování

Popis pracovní činnosti:
- řešení přestupků dle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění 

pozdějších předpisů  
- řízení přestupkové komise

Nástup 1. listopadu  2007
Přihlášení:

P ř i h l á š k u ,  ve které 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. ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dokončeném vzdělání
předejte nebo zašlete do 7.září 2007 na adresu Městský úřad Louny, 
kancelář úřadu – personální úsek, Mírové náměstí 35, 440 23  Louny 

Mateřská škola 
Chlumčany

přijme 
kvalifikovanou 

učitelku.
Bližší informace na tel.: 

415 691 121 od 27. 8. 2007
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