
Vzpomínka
n  V těchto dnech vzpomíná-

me  9. smutného 
výročí úmrtí naší 
maminky, babič-
ky, paní Marie 
Belanové z Le-
nešic. Vzpomína-
jí synové Štěpán, 

Jan, Milan a Václav s rodinami 
a ostatní příbuzní.
n Dne 15. července uplynulo 

již 15 smutných 
let od úmrtí pana 
Václava Kade-
řábka z Malnic. 
Všichni, kdož jste 
ho znali a měli 
rádi, vzpomeňte 

s námi. Vzpomíná rodina.
n Dne 23. července vzpomene-

me třetího výročí, 
kdy nás navždy 
opustil pan Jo-
sef Patrovský 
z Postoloprt. 
Stále vzpomínají 
a nikdy nezapo-

menou maminka, děti a sestra 
s rodinami.
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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 objednána písemně 
budou zveřejněna až po zaplacení slo-
ženky). Telefonicky 415 652 204 (také 
záznamník) nebo e-mailem: hlas@ln.cz 
(i tato oznámení budou zveřejněna až 
po zaplacení složenky, kterou vám za-
šleme). 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).

Zaměstnání, služby

n Přijmu prodavačku – pracov-
ní doba Po – Pá 6:00 – 14:00. Tel.: 
603 267 370.

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

n  Hledáme servírku-číšníka 
do restaurace Oharka. Tel.: 
603 267 370.

n Provedu veškeré zednické a ob-
kladačské práce. Vše zajistím. Tel.: 
607 232 409.

Domy, usedlosti
n  Prodám malý domek 2+1 

v Lounech s malým pozemkem. Cena 
950.000 Kč. Tel.: 608 956 999.
n  Prodám řad. RD 3+1 v klidné 

ulici blízko centra Loun po celkové 
renovaci, zahrádka 2a. Půdní vestavba 
možná. Prodej domu VIII.07, předání 
XII.07. Cena k jednání nad 2 mil. Kč. 
Tel.: 415 656 511.
n Prodám rodinný dům s terasou 

5+1 v Domoušicích, 20 km od Loun. 
V celém domě dřevěné stropy, obytná 
plocha 140 m2, pozemek 286 m2, cena 
dohodou, při rychlém jednání sleva! 
Tel.: 774 815 930.
n Dlouhodobě pronajmu RD, 1+4 

se zahrádkou, Holárkovy sady v LN. 
Nájem 8 000 Kč + inkaso, akontace 
16 000 Kč, možné i jako kanceláře. 
Tel.: 602 416 299.

n Hledáme pro našeho klienta 
menší RD: 3+1, s garáží a zahra-
dou, v okolí Loun a Žatce. K oka-
mžitému nastěhování. Spěchá, 
nutnost stěhování 6-8/2007. Cena: 
do 1 mil. Kč. Platba v hotovosti. 
Kontakt: 604 371 163.  

n Hledám rod. dům nebo cha-
lupu – Lounsko, Žatecko. Tel.: 
602 489 409.

n Na Lounsku, Žatecku hledám 
zemědělskou usedlost + pozemky. 
Tel.: 774 884 859.

www.a-real.cz
KOMPLETNÍ NABÍDKA NEMOVITOSTÍ

Byty
n  Prodám byt 1+3 v LN. Tel.: 

732 672 297.
n Prodám byt 2+1 Louny-Západ. 

Podílové SV, 1. patro, balkon. 62 m2, 
po rekonstrukcí, zděné jádro, nová 
linka. Tel.: 608 200 442. 
n Prodám družstevní byt 3+1 Louny 

Kosmonautů. Cena 718.000 Kč. Kon-
takt: 724 283 083.

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 v LN v OV nebo 
převeden a zaregistrován na katastru 
- 1+3, příp. menší dům, placeno hy-
potékou. Tel.: 777 145 735.
n  Pronájem 1+1 s balkonem 

v Lounech. Zařízený. Bezdětným. 
Tel.: 728 399 089.
n Pronajmu byt 3+1 v os. vl. v Žatci. 

Tel.: 777 737 412.
n Pronajmu byt v Žatci 1+1, cena 

3.500 Kč + služby. Tel.: 602 977 984.
n  Pronajmu byt 2+kk v Kry-

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                                                                         18. července

10:00 - 12:00 Městská knihovna v Lounech - TVOŘÍME A HRAJEME DIVADLO, společně 
vybereme oblíbené pohádkové příběhy, vyrobíme si kulisy a loutky a budeme ces-
tovat z pohádky do pohádky; zváni jsou všichni, kteří rádi vyrábějí

Čtvrtek                                                                        19. července
10:00    Městská knihovna v Lounech – TVOŘÍME A HRAJEME DIVADLO II, přijďte si zahrát 

pohádku a přiveďte s sebou i svou rodinu a kamarády
Sobota                                                                        21. července

9:30     Kostel sv. Jakuba Vroutek – JAKUBSKÉ LÉTO, zahájení slavností, trubači, sbory, 
svěcení praporu, mažoretky, šermíři - čtvrtý ročník slavnosti při příležitosti 780. 
výročí od první zmínky o městě

9:00     Hřiště TJ Sokol Hřivčice – NOHEJBALOVÝ TURNAJ TROJIC
11:00    U rybníka v Touchovicích - SOUTĚŽ V HASIČSKÉM SPORTU O POHÁR STAROS-

TY OBCE, pořádá SDH Touchovice, občerstvení zajištěno
17:00    Obec Líčkov - SVATOANENSKÁ POUŤ, tradiční pouť na Líčkově
13:30    Areál myslivny ve Vroutku - JAKUBSKÉ LÉTO, vystoupí heligonky p. Janouška, 

Upír Krejčí, Jiří Schmitzer, Rockec, Vladimír Mišík, Matahari - příznivci dobré zábavy 
jsou srdečně zváni, občerstvení na místě, vstup zdarma

15:00    Kulturní dům Lubenec – ZAHÁJENÍ VÝSTAVY k 950. výročí od první doložené 
zmínky o Lubenci

Středa                                                                         25. července
9:30     Městská knihovna v Lounech – STAŇTE SE MLADÝMI NÁVRHÁŘI, pokud rádi něco 

vyrábíte, přijďte s námi malovat na trička; oblečení na zdobení s sebou
ZAŠKRTNĚTE V KALENDÁŘI

n         V sobotu 28. července v 17 hodin se uskuteční v barokním kostele svatého Jakuba 
Většího v Cítolibech u Loun koncert Jaroslava Konečného a Tomáše Najbrta „Musica 
da chiesa v rámci tamní pouti. Pro zájemce o klasickou hudbu to bude jedinečná 
příležitost uvidět dva české multiinstrumentalisty, kteří do Cítoliby přivezou více než 
dvacet hudebních nástrojů. Návštěvníci na vlastní oči uvidí a uslyší, jak se „natahují 
moldánky“ nebo jak znějí „andělské šalmaje“.

n         V pátek 27. července v 10 hodin před hostincem ve Smolnici startuje Smolnice 
Tour Višňová 2007 - 10. ročník recesistického závodu historických kol. Přihlášení 
startujících od 8 hodin. Srdečně zvou pořadatelé.

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

každou středu od 20 do 22 hodin.
VÝSTAVY

POODHALENÍ DUŠE – výstava kreseb Kláry Mašanské a básní Jany Švýcarové (Čajovna 
u sv. Mikuláše v Lounech, do 31. července)

BIKH RUBIN - výstava Hanse Rentschlera, Iris Flexer, Karla Heinze Bognera a Beate 
Bitterwolf ze Stuttgartu (Galerie XXL Louny, do 14. srpna)

KDE SE PIVO VAŘÍ - výstava popisuje technologii vaření piva v širších historických a kultur-
ních 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)

MADAGASKAR – LABORATOŔ BOHŮ – výstava fotgrafií 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, Louny)

rech, zařízený. Cena dohodu. Tel.: 
602 977 984.

n Hledáme byt 2+1 (nebo men-
ší 3+1) s balkonem v Lounech. Tel.: 
604 371 163.

n  Pronajmu byt 3+1, UT, ga-
ráž, zahrada, 5 km od Loun. Tel.: 
732 743 913.

n  Pronajmeme nové byty 
1+kk a 2+kk v Tyršově domě 
v blízkosti lounského centra. Plo-
voucí podlahy, kuchyňský kout, 
sprchový kout, atraktivní poloha 
a příjemné 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 provozovna 
služeb atd.

Zahrady, pozemky, chaty
n Prodám zahradu, 17 arů - Blšany 

u Loun. Tel.: 607 556 551 večer.

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

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.

Plastová
Hliníková
Dřevěná

návrh, výroba a montáž plastových oken, dveří, zimních zahrad
Dodáváme pětikomorový systém TROCAL s trojitým těsněním U 1,1

SLEVY až 30 %! 
12 LET NA ČESKÉM TRHU
Zajistíme Vám finanční prostředky na výměnu oken bez nutnosti 
zástavy bytů.

Louny - Miroslav Krupka Osvoboditelů 2671
Obchodní kancelář Tel./fax: 415 653 988
 mobil: 602 247 973
 e-mail: ltplast@tiscali.cz

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

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 štěňata rotvajlera bez PP. 
Po vynikajících rodičích (psi). Odběr 
od 19. července. Tel.: 721 574 240.
n Prodám něm. ovčáka, rok starý, 

tel.: 605 882 351. 

Různé
n  Prodám starší piano zn. Si-

eber. Cena 7.000 Kč. Kontakt: 
721 404 616.
n Prodám kotel na uhlí DOR 16, ra-

diátor 120 cm a 70 cm. Rok v provozu. 
Tel.: 602 237 436.
n Prodám soustruh, pásovou pilu 

a malý šrotovník. Tel.: 731 764 932.
n Prodám kamna Klubky – zacho-

valé, 500 Kč. Tel.: 607 863 047.
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Václava Majera 2666
440 01 Louny
tel.:  415 652 771
          415 654 991
fax:  415 652 360

Váš autorizovaný servisní partner 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

17. 8. 2007.


