
Blahopřání
n Dne 9. července oslaví paní 

Mařenka Mec-
nerová z Loun, 
dříve Dobromě-
řic, v plné síle 
a svěžesti 90 let 
života. Blaho-
přeje a do dalších 

let vše nejlepší přeje dcera Věra 
a vnučky s rodinami.
Vzpomínka
n Dne 8. července by oslavila 

60. narozeni-
ny paní Jana 
Parkmanová, 
která nás navždy 
opustila 7. dubna 
1997. S láskou 
vzpomínají dcery 

Jana a Renáta s rodinami a ostat-
ní příbuzní.
Poděkování
n  Děkuji všem, kteří přispěli 

finančním darem na oslavy 80 let 
od založení SK Černčice, které 
proběhly 23. června 2007. Zvlášť 
bych chtěl poděkovat firmám ČEZ 
Počerady, Drinks Union Ústí nad 
Labem, Lounská Stavební, Lostr 
Louny, ESB Tušimice. Zvlášť 
uznání a poděkování zaslouží 
firma Veřejné stravování Zdeněk 
Krupka za bezchybné a kvalitní 
zajištění občerstvení pro všechny 
účastníky oslav. Jménem výboru 
SK Černčice Karel Svoboda.
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Zaměstnání, služby
n  Hledám šikovné švadleny 

pro výrobu spodního prádla. Tel.: 
774 101 014, e-mail: irenakarnol-
dova@seznam.cz

n  Chcete si přivydělat 
10.000 Kč měsíčně? Časově ne-
náročná činnost obchodního zá-
stupce. Vhodné pro komunikativ-
ní osoby s živnostenským listem 
a mobilním telefonem. V místě 
Vašeho bydliště. Zavolejte nám 
na 800 169 169 a dozvíte se více. 
Provident Financial s. r. o.

n  Restaurace v centru Prahy 
přijme kuchaře. Ubytování 
možné. Informace na tel.: 
604 130 052.

n Provedu veškeré zednické a ob-
kladačské práce. Vše zajistím. Tel.: 
607 232 409.
Domy, usedlosti
n Prodám řad. RD 3+1 v klidné 

ulici blízko centra Loun po celkové 
renovaci, zahrádka 2a. Půdní vestav-
ba možná. Prodej domu VIII./07, 
předání XII./07. Cena k jednání nad 
2 mil. Kč. Tel.: 415 656 511.
n Výhodně prodám dvoupodlažní 

rodinný dům, delší dobu neužívaný, 
vyžadující opravu na okraji obce Vi-
nařice, výhled do krásného údolí a na 
starobylý Dřevíč. Cena k jednání 500 
tis. Kč. Tel.: 605 580 290.
n Prodám rodinný dům s terasou 

5+1 v Domoušicích, 20 km od Loun. 
V celém domě dřevěné stropy, obyt-
ná plocha 140 m2. Pozemek 286 m2, 
cena dohodou. Při rychlém jednání 
sleva! Tel.: 774 815 930.
n Hledám domek nebo chalupu 

na vesnici. Podmínka klid a výhled 
na hory! Cena ani stav nerozhodují. 
Tel.: 739 248 625.

Šlapka Bédy Keila pošes-
té… V sobotu na desítky, možná 
i stovky diváků letos již VI. ročníku 
Šlapky Bédy Keila čekalo překvape-
ní. Na začátku akce se na břehu po-
žární nádrže objevily roztleskávačky 
– Tuchoholky s roztomilou „sólistkou“ 
- Tondou Šremerem. Rozparádily 
účastníky přejezdu lávky přes vodní 
nádrž. Účastník měl cestou utrnout 
nad sebou flašku Bechera a každého, 
kdo se nenamočil, čekalo na konci 
štamprle Becherovky. Novinkou bylo 
historické pravozidlo s posádkou 
Flintstonových (na snímku). Přes ce-
lou ves dojelo na akci o svých, ale když 
se z lávky zřítilo, rozpadlo se. (bal)

 ŘIDIČI, SKLADNÍCI, ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNÍCI
Česká  logistická společnost HOPI s.r.o. hledá pro nové 
distribuční centrum v Jažlovicích a ve Strančicích u Prahy.
SKLADOVÉ PRACOVNÍKY, PRACOVNICE
ŘIDIČE a ŘIDIČKY VZV
ADMINISTRATIVNÍ /PRACOVNICE/ PRACOVNÍKY SKLADU.
ŘIDIČE C a C-E vnitrostátní a mezinárodní dopravy.
Požadujeme:
– trestní bezúhonnost, odpovídající zdravotní stav
– u řidičů  C a C,E profesní průkaz, karta pro digitální tachograf, 

výpis karty řidiče, odpovídající zdravotní osvědčení (dle zákonů 
ČR).

– administrativní pracovnice /pracovník/, dobrá znalost práce 
s PC

– u všech pozic schopnost pracovat v nepřetržitém provozu.
Nabízíme:
– finanční ohodnocení zohledňující míru zkušeností 

¢ nástupní mzda skladový pracovník 16 000,- až 18 000,- Kč 
administrativní pracovnice/pracovník/ nástupní mzda 16 000,- 
až 20 000,- Kč dle praxe

¢ řidič C a C,E garance základní mzdy, průměrné výdělky 25 000,- 
až 38 000,- Kč, příplatky dle zákona, další zvýhodnění kvalitních 
a schopných zaměstnanců, možnost mzdového i kariérního 
růstu

– zázemí silné a stabilní české společnosti
– práci v příjemném prostředí s využitím nejmodernější techniky
– bezplatnou dopravu -  Louny - Jažlovice - Strančice a zpět.
Zájemci:
l Osobní pohovory na personálním odd. vždy v úterý a ve čtvrtek  od 

900 do 1400 , nebo po domluvě na Úřadě práce v Lounech.
l Volejte v pracovní dny 00420 323 614 313 personální oddělení, 

nebo nonstop telefon 739 000 463 stačí prozvonit, všem zájemcům 
do 24 hodin zavoláme.

l Pište na email:  zamestnani@hopi.cz
 nebo na adresu: Logistické centrum HOPI s.r.o.,
  personální oddělení, Jažlovice,
  Zděbradská 74, 251 01 Říčany u Prahy.

kulturní servis

Inzeráty přijímáme písemně, telefo-
nicky i faxem - nejpozději do pátku do 
13:30 hodin předcházejícího týdne, 
než mají být zveřejněny. Adresy 
inzerentů pod značkou nesděluje-
me, odpovídejte na ně písemně do 
redakce 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                                                                           4. července

10:00    Hudební oddělení Městské knihovny v Lounech - Z POHÁDKY DO POHÁDKY, 
exkurze do Stálého loutkového divadla v Lounech, prohlídka divadla a zákulisí 
s výkladem, kvízy, hádanky, přesmyčky, písničky; akce pro školáky i předškoláky

18:30    Křížova vila v Žatci - UZDRAVTE SE SAMI, přednáška Josefa Hrušovského s hu-
debním doprovodem Jitky Hosprové

Čtvrtek                                                                          5. července
9:00     Chrám sv. Mikuláše v Lounech - MŠE SVATÁ, u příležitosti křesťanského svátku 

věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje 
14:00    Sportovní areál FK IZOS Libočany - ARABELA SHOW, odpoledne plné her a zábavy 

s Pavlem Trávníčkem, Zdeňkem Srstkou, Luďkem Sobotou a dalšími; pořádá Obec 
Libočany a sportovní agentura Arabela

Pátek                                                                            6. července
12.00 - 20.00 Chovatelský areál Smolnice – VÝSTAVA DROBNÉHO ZVÍŘECTVA, pořádá  

ČSCH Smolnice, v odpoledních hodinách živá hudba k tanci a poslechu, občer-
stvení 

Sobota                                                                          7. července
8.00 - 16.00 Chovatelský areál Smolnice – VÝSTAVA DROBNÉHO ZVÍŘECTVA, pořádá  

ČSCH Smolnice, v odpoledních hodinách živá hudba k tanci a poslechu, občer-
stvení 

10.00 Jezdecký areál Louny Parašutistů - MEMORIÁL MIROSLAVA BALCARA A PUTOVNÍ 
POHÁR MĚSTA LOUN, letní jezdecké závody v parkurobvém skákání. Občerstvení 
zajištěno, pro děti jízda na ponících

Neděle                                                                          8. července
10.00    Jezdecký areál Louny Parašutistů - MEMORIÁL MIROSLAVA BALCARA A PU-

TOVNÍ POHÁR MĚSTA LOUN, letní jezdecké závody v parkurobvém skákání. 
Občerstvení zajištěno, pro děti jízda na ponících, sponzoruje skupina ČEZ a Město 
Louny

Úterý                                                                           10. července
19:00    Chrám sv. Mikuláše v Lounech - FESTIVAL MITTE EUROPA, hoboj a varhany 

Ensemble Apeliotes
Středa                                                                         11. července

10:00    Městská knihovna v Lounech - CESTA DO MINULOSTI, výlet do archeologického 
skanzenu ve Březně u Loun, kde nahlédneme do života našich předků; cestou do 
skanzenu děti absolvují různé soutěže; návrat kolem 13:30 hodin

pozvánka do kina

n BLŠANY
7. 7.     ODSTŘELOVAČ (USA, KANA-

DA)
Začátek v 17:30 hodin.

n DOMOUŠICE
13. 7.    BESTIÁŘ (ČR)
Začátek v 19 hodin.

n LOUNY SVĚT
4. - 8. 7. BAREVNÝ ZÁVOJ (ČÍNA, 

USA)
Začátky ve 20 hodin, 6. a 7. července 
také ve 22 hodin.
9. - 11. 7. ODSTŘELOVAČ (USA, 

KANADA)
Začátky ve 20 hodin.

n KRYRY LETNÍ
6. 7.     SAW 3 (USA)
Začátek ve 22 hodin.

n PERUC
4. 7.     PRÁZDNINY (USA)
7. 7.     300: BITVA U THERMOPYL 

(USA)
11. 7.    KRÁLOVNA (VB, FR, IT)
Začátky v 19:30 hodin.

n POSTOLOPRTY
16. 7.    HORY MAJÍ OČI 2 (USA)
Začátek v 19 hodin.

n ŽATEC LETNÍ
4. 7.     V TOM DOMĚ STRAŠÍ (USA)
5. 7.     APOCALYPTO (USA)
6. 7.     GHOST RIDER (USA)
7. 7.     HAPPY FEET (AUS, USA)
8. 7.     SÓLOKAPR (VB, USA)
Začátky ve 21:30 hodin.

n  Hledáme  pro našeho kli-
enta menší RD: 3+1, s garáží 
a zahradou, v okolí Loun a Žatce. 
K okamžitému nastěhování. Spě-
chá, nutnost stěhování 6-8/2007. 
Cena: do 1 mil. Kč. Platba v hoto-
vosti. 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 druž. byt po GO, 

kk+2 v Lounech s možností do os. 
vlastnictví. Cena 570.000 Kč. Tel.: 
415 655 303, 776 810 116 - kdy-
koliv.
n  Nabídka výhodné koupě 

bytu. Prodám pěkný družstevní 
byt v Lounech. Dům je na klidném 
místě blízko centra, v zeleni, je za-
teplený, má plastová okna. Zastávka 
autobusů do Prahy asi 400 m. Byt 
je ve zvýšeném přízemí, 4+1+šatna 
a zaskl. lodžie, plocha 79 m2. Je 
možné zřídit zvláštní vchod i bez-
bariérový. Anuita splacena, převod 
do os. vlastnictví možný rychle. 
Pohodlné bydlení i dobrá investice. 
Cena dohodou. V případě zájmu, 
prosím, volat od 20 do 21 hod. na 
tel.: 415 652 465.
n  Prodám družstevní byt 3+1 

Louny Kosmonautů. Cena 718.000 
Kč. Kontakt: 724 283 083.
n Prodám dr. byt 0+2 v LN, sídl. 

Nad tratí, 1.p., plast. okna, zateplení. 
Cena dohodou. Tel.: 606 398 319.
n  Prodám 2+1+balkon, cihlo-

vý, v LN – východ, 610.000 Kč, 
dohoda možná. Od 1. 9. Nabídky: 
606 169 221.

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 Koupím byt 2+1 v osob. vlast-
nictví možno dr. s možností převe-
dení do os. vl. Tel.: 724 761 332, 
723 412 669.

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 pod-
lahy, kuchyňský kout, sprchový 
kout, atraktivní poloha a pří-
jemné prostředí. Volné ihned. 
Kontakt 777274160. Současně 
pronajímáme nebytové prostory 
se soc.zařízením v 1.N.P. Tyršova 
domu o ploše cca 45m2.Vhodné 
jako kancelář, drobná provozov-
na služeb atd.

n Prodám byt 2+1, Louny, os. vl., 
cihlový, i na úvěr. 700.000 Kč. Tel.: 
777 655 041.
Zahrady, pozemky, chaty
n  Hledám polnosti př. pas-

tviny, rozloha min. 9 ha. Tel.: 
739 248 625.
Garáže
n Pronajmu garáž - LN u Penny. 

Tel.: 602 489 939.
Auto - moto, příslušenství
n Prodám Škoda 120, RV 1987, 

STK do 2/08, taž. zařízení, cena 
3.000. Tel.: 721 682 120.
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 vietnamská selata. Tel.: 
732 660 003.
Různé
n Prodám nástavbu z Avie, mož-

né využití jako stavební buňka. Tel.: 
603 404 215.
n  Prodám stavební míchačku 

a koupím dveře pravé 80cm šíře 
venkovní. Tel.: 776 013 816.
n Prodám vlek, káru, pluh, kulti-

vátor, disky, brány, vyoravač bram-
bor, lištu, shrnovač a další stroje. 
Ceny dohodou, foto na www.trak-
tor.unas.cz. Tel.: 605 129 295.
n  Sháním použitá okna či 

výlohu na zimní zahradu. Tel.: 
603 404 215.
n Koupím starou půdní dlažbu, 

vyklidíme, vynosíme, zaplatíme. 
Dále prodám použité, leč velmi za-
chovalé střešní pálené tašky, 150 m2, 
cena 100 Kč/m2, složené, připravené. 
Tel.: 608 867 445.
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Mateřská škola v Černčicích nabízí 
volná místa pro umístění dětí.
Info na tel.: 415 676 024, 415 676 118.

Základní škola a Mateřská škola Černčice,
Fügnerova 424, 439 01 Černčice

Ředitel Úřadu práce v Lounech 
vypisuje výběrové řízení na funkci 

vedoucí regionální koordinační 
skupiny Institutu trhu práce

požadavky: VŠ (management obecný a personální,  
sociologie, ekonomie, veřejnosprávní, 
sociálně-právní, pedagogika), praxe v oboru 
2 roky, znalosti jazykové a PC. 

Žádosti s životopisem zasílejte do 15. 7. 2007 na Úřad 
práce v Lounech, Postoloprtská 2664, 440 81 Louny. 
Předpokládaný nástup ihned.

                                       Firma Handrlica hledá:
n tesař - montáž systémového bednění,
n zedník - betonář 
n noční hlídač na stavbě
n mistr, stavbyvedoucí s praxí - železobetonové konstrukce

Bližší inf. telef. domluvit schůzku 415 654 190
nebo e-mail: gigarent@seznam.cz

STŘEŠNÍ NOSIČE,
NOSIČE JÍZDNÍCH KOL

NA VŠECHY TIPY VOZŮ ZA 
VÝHODNÉ CENY

AUTODÍLY KOČINA
1082 LOUNY TEL.415652791

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
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