
Akci slavnostně zahájil obchod-
ní ředitel společnosti Erik Zajíc 
a lounský místostarosta Jan Čer-
mák. Pak už se zábava rozběhla 
plným proudem. Během celé 
oslavy vyhrával návštěvníkům 
Jaroslav Klein se svým Funny 
Orchestra. Děti si zajezdily na 
motokárách, nechyběla trampo-
lína, zápasníci sumo, nejmenší 
se probírali míčky. Mnohé měly 
na tváři namalované nejrůznější 
masky. 

Přišli také pamětníci, například 
Jiří Slovák vzpomínal, jak se 
v areálu odstřelovaly skály. “Ná-
lože tam tenkrát dali nějak více 
a roztrhlo nám to zeď domu,“ 
vzpomíná. 

Velkému zájmu se těšily výrob-
ní prostory, které si mohli četní 
zájemci prohlédnout s odborným 
komentářem pracovníků výroby. 
Ještě zvídavější návštěvníci mohli 
na pracovišti kontroly nahléd-
nout pod pokličku technologie 
měření. 

V továrně totiž probíhala nor-
mální ranní šichta, zaměstnanci 
měli díky zvědavým návštěvní-
kům povyražení. Hosty, zjevně 
odborníky, prováděl bývalý 
výrobní náměstek Karel Beneš. 
V podniku pracoval od roku 
1967 do roku 2002. „Hodně 
se změnilo, vyrábí se spousta 
nových výrobků,“ dělí se o své 
dojmy pan Beneš. Soustružník 
Radek Šoura z Vršovic přišel za 

kolegy ve svátečním, aby ukázal 
své pracoviště nadšenému synko-
vi Ondrovi, kterého chlapi svezli 
na vysokozdvižném vozíku. De-
sátým rokem ve firmě pracuje Ra-
dovan Pilař – vyrábí součástky na 
auta. Také zámečník Václav Říha 
z Loun oslavil narozeniny svého 
podniku prací – výrobou speci-
álních přírub. 

Každý návštěvník měl zdarma 
část občerstvení a každý také 
mohl vyplnit jednoduchý an-
ketní lístek s šancí vyhrát zájezd 

v hodnotě dvacet tisíc korun. 
Lidé proto neodcházeli a všich-
ni napjatě očekávali vylosování, 
které proběhlo okolo 13. hodiny. 
Hlavní výhru, zájezd, po napína-
vém losování získal zaměstnanec 
podniku Vladimír Kozánek. 
Hodnotné ceny však čekaly i na 
mnohé další návštěvníky. Spo-
kojené rodiny se rozcházely až 
odpoledne. 

„Všem účastníkům, kteří nás 
poctili svou návštěvou, děku-
jeme za vytvoření skvělé atmo-
sféry. Velký dík patří také všem 
zaměstnancům Praga Louny, 
kteří se ochotně podíleli na or-
ganizačním zajištění této akce,“ 
uvedla Monika Hegedüšová, 
jedna z organizátorek pečlivě 
připravené akce.

Blahopřání
| Dne 16. července oslaví své 

65. narozeniny pan Zdeněk No-
vák z Loun. Vše nejlepší a hodně 
zdraví mu přejí manželka, synové 
s rodinami a vnučka Ilonka.
Vzpomínka
n Měl jsi nás rád, chtěl jsi to-

lik žát, srdce se 
zastavilo a musel 
jsi navždy od nás 
odejít. Odešel jsi 
tiše, jak osud si 
přál, zůstal jen 
žal. Kdo Tě měl 

rád, vzpomíná dál. Dne 12. čer-
vence uplynou dva roky, co nás 
opustil pan Jiří Korbel z Loun. 
S úctou vzpomínají matka, bratr 
a syn.
n  Kdyby slzy mohly postavit 

schodiště, vyšla 
bych po něm do 
nebe a přivedla 
Tě nazpět. Dne 
14. července by 
oslavil 30. naro-
zeniny můj syn 

Tomáš Wágner, který zemřel 
13. května 1998. Máma.
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společenská kronika

Oznámení do Společenské kroniky 
přijímáme nejpozději do čtvrtka 
do 9 hodin předcházejícího týdne, 
než mají být zveřejněna. Písemně: 
Redakce Svobodného hlasu, Česká 
177, 440 01 Louny (oznámení objed-
nána písemně budou zveřejněna až 
po zaplacení složenky). Telefonic-
ky 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).

Praga Louny se otevřela veřejnosti
Sedm stovek návštěvníků se dobře bavilo

Naše „Letní vábení“… V úterý 26. června jsme měli 
netradiční zakončení školního roku. Celé odpoledne strávili na 
hřišti v Ročově. Nejdříve paní ředitelka Jana Citová přivítala 
všechny naše hosty. Začali jsme různými soutěžemi s odměnami, 
u kterých asistovali naši bývalí spolužáci. Potom přijeli záchra-
náři s vycvičenými psy a předvedli nám ukázku své práce. Viděli 
jsme záchranu zraněného, uhašení hořícího auta, stříkali jsme 
z hasičských hadic a skákali v utvořené pěně. Poté následovalo 
divadlo s hudebními soutěžemi. Také jsme si mohli zastřílet ze 
vzduchovky a popovídat s myslivci o zvěři. Fotbalisté, kteří se 
postarali o občerstvení, s námi hráli „sranda-mač“ a děti vyhrály 
4:1. Celý den jsme zakončili táborákem s písničkami a opékáním 
vuřtů. Děkujeme všem, kteří svou pomocí nebo sponzorskými dary 
přispěli k hezkému odpoledni.                                    Školáci ZŠ Ročov

STŘEŠNÍ NOSIČE,
NOSIČE JÍZDNÍCH KOL

NA VŠECHY TIPY VOZŮ ZA 
VÝHODNÉ CENY

AUTODÍLY KOČINA
1082 LOUNY TEL.415652791

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

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

Lounsko
SERVIS VAH
Přemysl Verner

Nová Ves 12, 440 01 Louny
zajišťuje:

opravy n montáž n cejchování 
vah a závaží

Tel.: 604 325 761, 415 694 577

ČALOUNICTVÍ
Jiřina a Jiří Koudelovi

Nová Ves u Loun 24
Veškerá výroba čalouněného 

nábytku na zakázku
Oprava čalouněného nábytku
Zakázky lze objednat v Dřevokomplexu,

ul. Svatopluka Čecha v Lounech.
Tel.: 776 785 600, 415 694 114

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

 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.
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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

     K O U P E L N Y
              V l a d i m í r  F o g l
• vše pro byt na klíč • od návrhu až po realizaci • bytová jádra 
• modernizace a rekonstrukce bytu • instalace vody, topení •
                  Železářství v České, Táboritská 157, 440 01 Louny
                  tel.: 415 652 306
                  e-mail: vladimir.fogl@tiscali.cz
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LOUNY (red) - V rámci oslav čtyřicátého výročí založení pod-
niku uspořádala Praga Louny na konci června velkolepé oslavy, 
spojené s Dnem otevřených dveří, prohlídkou dílen a dětským 
dnem. Dostavili se zejména bývalí a současní zaměstnanci 
a jejich rodinní příslušníci a známí, ale také návštěvníci z řad 
široké lounské veřejnosti. Praga Louny uvítala na sedm set lidí 
bohatým programem.

Ondřej Šoura důkladně prozkoumal tatínkovo pracoviště. 
Nadchl ho vysokozdvižný vozík.
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