
Uvnitř zimního stadionu, 
ale i na přilehlém parkovišti se 
budou prezentovat automobilky 
značky: Citröen, Dacia, Fiat, 
Ford, GAZ, Hyundai, Iveco, Kia, 
Lada, Mazda, Nissan, Peugeot, 
Renault, Seat, Suzuki, Škoda 
a VW dále pak silniční a terén-
ní motocykly, skútry, choppery 
a čtyřkolky. 

Motoristický fanoušek bude 
moci vyzkoušet typické jízdní 
schopnosti automobilů, ale 
i jejich interiérové vybavení 
na přivezených předváděcích 
vozech.

Své služby pro motoristy bu-
dou po všechny tři dny nabízet 
pojišťovny a leasingové společ-
nosti. Nebudou chybět ani stán-

ky s autodoplňky a  náhradními 
díly a garážová vrata. Dále bude 
předveden mezinárodní satelitní 
komunikační systém , který zajiš-
ťuje lokalizaci vozidla v případě 
odcizení a okamžitou pomoc při 
dopravní nehodě.

Pokud se chystáte koupit si 
nový vůz, motorku či dovybavit 
si auto, které ještě slouží, přijďte 
ve dnech od pátku 25.května do 
neděle 27. května 2007 na „Au-
tosalon Most“. Jsou tu pro Vás 
připravené jedinečné výstavní 
slevy.

I v letošním roce je pro veřej-
nost připravena soutěž o nej-
hezčí „Auto autosalonu Most 
2007“. Návštěvník výstavy uvede 
na zadní stranu vstupenky, kte-
ré auto získalo jeho sympatie 
a uspořádanou expozici, která 
se mu nejvíce líbila.

V neděli proběhne slosování 
těchto vstupenek. Připraveny 
jsou hodnotné ceny a výhra čeká 
možná právě na Vás.

Irena Spilková,
ředitelka výstavy

Blahopřání
| Dne 22. května oslavil můj 

manžel Jiří Pra-
žan krásných 
90 let. Hodně 
zdravíčka, lásky 
a spokojenosti do 
dalších let moc 
přeje manželka 

Marie s dětmi a jejich rodinami.
Vzpomínka
n  Dne 23. května uplynuly 

čtyři roky, kdy 
od nás navždy 
odešel pan Pa-
vel Šampalík. 
Stále vzpomíná 
rodina.

n Dne 26. května tomu budou 
tři roky, kdy nás 
opustila družka, 
matka, dcera 
a sestra, Petra 
Strnadová z Tvr-
šic. Vzpomeňte 
s námi. Rodina

n  Dne 26. května uplyne 
druhý smutný 
rok, co nás na-
vždy opustil pan 
Jiří Vildomec 
z Chožova. Stále 
vzpomínají man-
želka Erika, dcery 

a syn s rodinami a ostatní příbuz-
ní a známí.
n Dne 30. května vzpomene-

me 100. výročí narození mojí 
babičky, paní Marie Nimsové 
ze Slavětína. Milena Vitvarová 
s rodinou, vnučka.
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společenská kronika

Oznámení do Společenské kroniky přijímáme 
nejpozději do čtvrtka do 9 hodin předcházející-
ho týdne, než mají být zveřejněna. Písemně: 
Redakce Svobodného hlasu, Česká 177, 
440 01 Louny (oznámení objednána písemně 
budou zveřejněna až po zaplacení složenky). 
Telefonicky 415 652 204 (také záznamník) 
nebo e-mailem: hlas@ln.cz (i tato oznámení 
budou zveřejněna až po zaplacení složenky, 
kterou vám zašleme). Osobně v redakci: Česká 
177, Louny (pondělí a středa od 8 do 17 hodin, 
úterý a čtvrtek od 8 do 15 hodin, pátek od 8 
do 13.30 hodin).

Václava Majera 2666
440 01 Louny
tel.:  415 652 771
          415 654 991
fax:  415 652 360

Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda:

AUTO - Evžen Myslivec s.r.o.
www.skoda-auto.cz
http://prodejce.skoda-auto.cz/auto-e-myslivec
auto-e-myslivec.prodejce@skoda-auto.cz

Nabízíme 50 000
kusů rostlin

pro malo
i velkoodběratele

PRODEJ OKRASNÝCH A OVOCNÝCH 
DŘEVIN V ŠIROKÉM SORTIMENTU

NEJVĚTŠÍ VÝBĚR A NEJLEPŠÍ CENY V OKOLÍ
• thuje • cyprišky • jalovce • tavolníky • ptačí zoby 
• přísavníky • vřesovištní rostliny • vodní rostliny 
• růže • skalničky • trvalky • bazénové ryby • travní 
osivo • substráty • rašelina • mulčovací kůra (balené 
v pytlích) • a mnoho dalšího •

NÁVRH A REALIZACE ZAHRAD A PARKŮ
KOUPACÍCH JEZÍREK, ZÁVLAHOVÝCH SYSTÉMŮ

Kokovice 56 - v těsné blízkosti obce
Klobuky u Slaného, www.zahradnictvi-liska.cz

Prodejní doba:denně 9 - 18 hodin
Tel./fax 312 579 748, mobil 608 377 658

liska.cz@volny.cz

Na
bí

zím
e

Lounsko
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

AKCE KVĚTEN
TLUMIČE 
PÉROVÁNÍ -10%
Autodíly Kočina
Husova 1082 Louny
tel.: 415652791

VÝKUP MEDU
Výkupna v Lounech 
Poděbradova 2501 

oznamuje zahájení výkupu 
v roce 2007

Dnem 14. 5. denně od 16 -18 
hodin včetně sobot, nedělí

Zajímavé ceny – platba hotově
Po dohodě přijedeme.

Tel.:
602 319 623, 415 652 564

                                                                           
Rekvalifikační kurz „OBRABĚČ NA CNC STROJÍCH“

Grantový projekt spolufinancovaný ze státního rozpočtu 
České republiky a Evropského sociálního fondu

Projekt předpokládá výuku ve třech modulech, podle vstupních kritérií 
zájemců o výuku a je určen nejen pro uchazeče o zaměstnání v evidenci 
Úřadu práce, ale také pro zájemce o zaměstnání, kteří mají zájem o práci 
na CNC strojích nebo si chtějí svou kvalifikaci rozšířit. Výuka je zdarma. 
Celý projekt je plně hrazen z příspěvku ESF a státního rozpočtu ČR.

MODUL 1
Rozsah výuky je 120 hodin. Výuka bude probíhat v období od 4. června 
2007 do 27. června 2007 v nově vybudovaných učebnách Střední 
odborné školy technické a Středního odborného učiliště v Lounech, 
Osvoboditelů 380.

MODUL 1 je určen zejména pro uchazeče o zaměstnání, kteří mají 
ukončené střední vzdělávání maturitní zkouškou ve strojírenském 
oboru vzdělávání Výuka bude zaměřena na doplnění profesních znalostí 
v oblasti tvorby dokumentace pro obrábění na CNC strojích, pomocí 
CAD/CAM systémů Surfcam a SolidWorks.

Partnery projektu jsou Střední odborná škola technická a Střední 
odborné učiliště v Lounech, Úřad práce v Lounech a společnosti 
Aisan Bitron Czech s.r.o, FUJIKOKI CZECH s.r.o, a SEKO 
EDM a.s.
Kontakt:
SOŠT a SOU Louny, Ing. Jan Pirich, Ing. Jindřiška Křivánková, 
Ing. Jiří Fiala, Tel.: 415 655489-90, email: pirich@sostlouny.cz; 
krivankova@sostlouny.cz

Přijeďte se podívat na autosalon Most 2007
MOST - V pátek 25. května zahájí pořádající firma Diamant 
Expo s.r.o. v prostorách zimního stadionu v Mostě 12. ročník 
motoristické prodejní a kontraktační výstavy osobních, užit-
kových, terénních a nákladních automobilů, motocyklů, jejich 
příslušenství a doplňků.

Nákladní autodopravce
nabízí odvoz písku, sutě atd. Možno i nakládání 

hydraulickou rukou. Tel.: 776 646 239.

PRODEJNA TRIOLA
Česká 147, Louny (50 m od kostela)

nabízí veškeré pánské a dámské spodní prádlo, 
pyžama, trička, italská tílka, italská trička

Podprsenky A až I. Trika dlouhý rukáv - sleva 15 %.
Přijmu paní v důchodu na výpomoc.

Zahradníček s.r.o.
V Benátkách 369, 440 01 Louny 

p ř i j m e
n TECHNIKA pro práce v zahradnictví
 Požadavky: Zahradnická nebo 

zemědělská škola, organizační 
schopnosti, řidičský průkaz skupiny B

n TRAKTORISTU pro práce 
v zahradnictví, u obou praxe vítána

Tel.: 415 654 789, 774 939 217

OBEC DOMOUŠICE
vypisuje výběrové řízení na pozici:

Ú Č ET N Í  O B C E
Pracovní náplň:
- vedení účetnictví obce a agendy mezd
- vedení evidence obyvatel
- ověřování dle zák. č. 21/2006 Sb.

Požadujeme:
- úplné střední vzdělání ekonomického směru ukončené 

maturitou případně VŠ
- praxe v oboru min. 5 let
- řidičský průkaz skupiny B s praxí
- znalost práce na PC – MS Office, Internet
- organizační schopnosti, komunikativnost, dobré vystupování, 

pečlivost 

Nabízíme:
- pracovní poměr na dobu neurčitou s nástupem od 1.8.2007
- odměňování dle nař. vlády č. 564/2006 Sb.

Přihlášku spolu s kopií maturitního vysvědčení a životopisem 
mohou zájemci předložit na OÚ Domoušice osobně nebo 
poštou na adresu: OÚ Domoušice, 439 68 Domoušice 107 
do 11.6.2007.
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