
Blahopřání
|  Dne 2. srpna oslaví paní Hana 

Kučerová rozená Králíčková z Loun své 
životní jubileum – 70 let. Do dalších let 
jí přeje  dcera s rodinou hodně zdraví 
a životní pohody.
Vzpomínka
n  Kytičku na hrob poklademe, 

chviličku postojíme, 
s bolestí v srdci 
vzpomínáme. Dne 
27. července jsme 
vzpomněli 10. výro-
čí, kdy od nás odešel 
náš manžel, tatínek, 
tchán a dědeček, pan 

Václav Kohoutek z Mradic. Kdo jste ho 
znali, vzpomeňte s námi. Manželka, 
syn Václav s rodinou, dcera Zdeňka 
s rodinou.
n Takhle jsme ho všichni znali. Dnes, 

1. srpna ,je tomu již 
deset let, co od nás 
odešel pan Václav 
Imbr z Černochova. 
Vzpomíná syn Vašek 
s rodinou.

Poslední 1. máj 1989
n Dne 4. srpna by se dožil 52 let a 6. 

srpna tomu bude pět 
let, co zemřel můj 
manžel, náš tatínek, 
tchán a dědeček, 
pan Josef Vavřinec 
ze Břvan. Vzpomíná 
manželka a děti s ro-
dinami.

n  Kdo měl rád, nezapomene, kdo 
znal, vzpomene. 
Dne 5. srpna vzpo-
mínáme 10. smutné 
výročí úmrtí mého 
tatínka Josefa Bo-
rovského ze Skupic. 
Dne 12. srpna vzpo-
meneme 10. smutné 
výročí tragického 
úmrtí mého bratra 
Miroslava Borov-
ského ze Skupic. 
Nikdy nezapomene 
dcera a sestra Věra 
s rodinou.

n V neděli 5. srpna uplyne již dlou-
hých pětadvacet let od přesmutného 
dne, kdy z tohoto světa navždy odešla 
paní Marie Jiroušková - Blechová ze 
Žatce. Převážnou část prací naplněného 
života věnovala dětem ve školství a dět-
ských domovech. Svůj volný čas pak 
zasvěcovala dobrovolné činnosti v Čer-
veném kříži, jehož byla dlouholetou 
pracovnicí, a následně předsedkyní IV. 
místní skupiny. Všem, kteří si na ni ještě 
pamatují, za tichou vzpomínku děkuje 
syn Stanislav a nejbližší příbuzní.
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společenská kronika
Zaměstnání, služby

n  Hledáme pracovníka, směnný 
provoz, místo pracoviště Kralupy. 
Doprava zajištěna. MANPOWER. 
Tel.: 312 245 003.

n Přijmeme kuchaře (kuchařku) 
do samoobslužné prodejny v Lounech. 
Provozní doba Po – pá 6:00 – 14:00. 
Tel.: 603 267 370.

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

n  Do kavárny Daliborka Louny 
přijmeme pomocnou sílu do kuchy-
ně. Služby krátký/dlouhý týden. Tel.: 
603 267 370.

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

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

nChcete si přivydělat 10.000 Kč 
měsíčně? Časově nenáročná činnost 
obchodního zástupce. Vhodné pro 
komunikativní osoby s živnosten-
ským listem a mobilním telefonem. 
V místě vašeho bydliště. Zavolejte 
nám na 800 169 169 a dozvíte se více. 
Provident Financial s. r. o.

Domy, usedlosti
n  Prodej RD v Lounech, ul. Jab-

lonského, 2x 2+1+ veranda, zahrada. 
Celková plocha cca 200m2. Zast. plocha 
cca 100m2, sklep, prostorná půda s mož-
ností 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 klidné 
části nedaleko historického centra. Dům 

kulturní servis
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                                                                                1. srpna

10:00    Městská knihovna v Lounech – VYTVOŘ SVOU VLASTNÍ DIVADELNÍ MASKU, 
hrátky s hlínou, papírem, látkami a dalšími materiály; s sebou dobrou náladu, chuť 
tvořit a svačinu

16:00    Rodný dům Otakara Jaroše v Lounech – 95. VÝROČÍ NAROZENÍ OTAKARA JA-
ROŠE, setkání občanů a vyjádření poděkování za jeho statečný boj proti fašismu 
ve druhé světové válce

Pátek                                                                                 3. srpna    
20:00    Kulturní dům Lubenec – COUNTRY ZÁBAVA, občerstvení zajištěno

Sobota                                                                               4. srpna  
16:00    Zámek Pátek – BESEDA S CESTOVATELKOU, autorka výstavy Madagaskar – la-

boratoř bohů bude přednášet o svých cestách, promítat fotografie a pouštět videa
20:00    Kulturní dům Lubenec – TANEČNÍ ZÁBAVA, hraje Iša Barák, občerstvení zajiště-

no
Středa                                                                                8. srpna    

10:00    Městská knihovna v Lounech – VÝLET DO BAROKNÍCH CÍTOLIB, pěší výlet po 
turistické trase do Cítolib, prohlídka místních památek se skicákem v ruce; svačinu, 
pití, podepsanou přihlášku a 10 korun na zpáteční cestu autobusem s sebou

ZAŠKRTNĚTE V KALENDÁŘI
ü         Chmelařský institut, s.r.o. Žatec si dovoluje pozvat 9. srpna od 9:30 hodin na účelové 

hospodářství ve Stekníku, kde se uskuteční Den otevřených dveří. Všichni zájemci 
jsou srdečně zváni.

ü         V Kolešovicích se 11. a 12. srpna uskuteční Military model Air Fest, všechny fandy 
srdečně zve letecký modelář Igor Vyznal.

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

každou středu od 20 do 22 hodin.
VÝSTAVY

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 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, Louny)

vyžaduje celkovou rekonstrukci, cena do-
hodou. 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 stě-
hování 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. 

n Dlouhodobě  pronajmu RD 1+4 se 
zahrádkou, Louny – nájem 8 000 Kč + 
inkaso, akontace 16 000, možno i jako 
kanceláře. Tel.: 602 416 299.

www.a-real.cz
KOMPLETNÍ NABÍDKA NEMOVITOSTÍ

Byty
n  Prodáme byt 3+1 v ulici Přemys-

lovců 2019, Louny. 1.p, s výtahem, 
v osobním vlastnictví, plast. okna. Tel.: 
607 848 155, 606 529 021.
n Nabídka výhodné koupě bytu. Pro-

dám pěkný družstevní byt v Lounech. 
Dům je na klidném místě blízko centra, 
v zeleni, je zateplený, 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 bezbariérový. 
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 byt 1+k, 40 m2, do osob-
ního 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 Pronajmu garsonku+kk v Lounech. 
Zn.: Volná od září.
n Koupím byt v LN v OV nebo pře-

veden a zaregistrován na katastru - 1+3, 
příp. menší dům, placeno hypotékou. Tel.: 
777 145 735.

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

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

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

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

n Pronajmu 1+1 s balkonem v Kry-
rech, kompletně zařízený, krásný byt 
v centru. Tel.: 774 546 875.

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 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.

Nebytové prostory
n  Pronájem dvoru–200m2,v cen-

tru Loun–až 4 OA,i sklad, atd..T:
606268697.

Zahrady, pozemky, chaty
n Prodám chatu na Peruci, pozemek 

4a, podsklepená, 3 obytné místnosti + 
kuchyň. Tel.: 775 920 645.

Garáže
n Prodám garáž v Lounech Nad Tratí 

v družstevním domě. Ihned volná. Cena 
140.000. Tel.: 737 532 705.

Auto - moto, příslušenství
n Prodám Babeta Grand LUX, barva 

modrá. Tel.: 414 656 154, 732 582 378.
n  Prodám káru za os. auto 180 

x 110 cm, hliníková. Cena 9000 Kč, 
rychle=sleva. Tel.: 721 095 353.

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  Nabízím krásná štěňátka zlatého 
retrievra z vlastního chovu, bez PP po 
statných a velmi společenských rodičích! 
K odběru od 7. srpna. Cena dohodou. Tel.: 
736 604 695. 
n Prodám 2 králíky, živé. Váha 5 kg. 

Na maso. Tel.: 415 656 943.

Různé
n Prodám stylové zařízení prodejny 

pro textil (pulty, police, stojany na šaty). 
Kombinace černý kov a dřevo. Cena do-
hodu! Tel.: 608 446 299.
n  Prodám dětskou elektronickou 

chůvičku Nanny. Ještě v záruce. Pův. 
cena 2.640 Kč, nyní cena 1.800 Kč. Tel.: 
608 446 299.

Prodej uhlí
OŘECH I.    175,-Kč
OŘECH II.   125,-Kč
KOSTKA      185,-Kč
Objednávky

tel.+fax 415 674563
Mobilní 736 752022

FY Praha Music Center s.r.o. nabízí pracovní 
příležitost v Lounech na pozici skladník. 

Nabízíme práci v rozvíjející se zavedené firmě v zajímavém prostředí hudebních nástrojů.
Požadujeme:               -operativnost a flexibilitu
                                    -schopnost pracovat v kolektivu
                                    -zručnost a schopnost rozvíjet se
                                    -základní znalosti PC
                                    -řidičský průkaz sk. B

informace: tel.415654204, Tomáš Janoušek

AKCE
SRPEN
SLEVA VÝFUKŮ
VOZY ŠKODA -10%
ZAHRANIČNÍ VOZY -15% 
Autodíly Kočina 
Husova 1082 Louny tel.415652791

REKOS, v.o.s.
Prodejna stavebního materiálu Louny
U nádraží ČD Louny - Město, tel.415 65 26 80,
rekos.zatec@iol.cz, www.rekoszatec.cz

přijmeme: skladníka - řidiče VZV
praxe v oboru vítána.

k přijímacímu pohovoru požadujeme: OP, životopis s uvedením 
předchozích zaměstnání, trestní bezúhonnost

nabídky zasílejte na vedení společnosti, nebo na e-mail.
informace u ved.prodejny, tel. 415 65 26 80

Hledáme věřitele společnosti
Inženýrské Stavby L. M. a. s. Postoloprty
e-mail: hledameveritele@seznam.cz, tel.: 774 100 296

Město Louny nabízí
pronájem bytu v půdní bytové vestavbě domu čp. 
1123, ul. St. Sokola v Lounech (byt. č. 14, 1+2, 

75,20 m2). Výběr nájemce bude proveden obálkovým 
výběrem dle pravidel MR P7/97 dne 23. 8. 2007 ve 

14 hodin na Městském úřadě v Lounech - v kanceláři 
vedoucí odboru místního hospodářství.

Bližší informace podají pracovnice odboru místního 
hospodářství Městského úřadu v Lounech, tel.: 415 621 154 

(L. Kastnerová), 415 621 181 (K. Klímová)


