
Blahopřání
| Dne 1. září oslaví v kruhu svých 

nejbližších paní 
Ilona Průchová 
z Loun 50. naro-
zeniny. Do dalších 
let hodně zdraví 
a lásky jí přejí 
maminka, sestra 
Milena s rodinou, 

bratři Pepík a Zdeněk s rodinou.

| Dne 29. srpna oslaví své životní 
jubileum 70 let paní Věra Pojarová 
a dne 1. září oslaví také 70 let pan 
Ladislav Pojar. Letos oslaví 50 let 
společné cesty životem. Všechno 
nejlepší, hodně zdraví a do dalších 
společných let životní pohodu jim 
přejí dcery Věra, Hana a Olga s ro-
dinami.
Vzpomínka
n  Dne 28. srpna tomu byl rok, 

co dotlouklo zlaté 
srdce manžela, 
tatínka, bratra 
p. Alexandra Lin-
csése z Postoloprt. 
S bolestí v srdci 
stále vzpomínají 
manželka Anna, 

syn Alexandr s manželkou, dcera 
Marie s manželem, bratři a sestry.
n  Odešel tiše noční tmou, ode-

šel tiše s bolestí 
svou. Odešel, ale 
v mém srdci žije 
stále dál. Dne 29. 
srpna uplyne již 7 
smutných let, co 
utichlo srdce mého 
milovaného manže-

la, pana Jiřího Maršíka ze Skupic. 
Stále vzpomíná a nikdy nezapomene 
manželka Drahomila.
n Dne 29. srpna by se dožil pan 

Vladimír Hubený 
54 let. Stále vzpo-
míná manželka, 
dcera Jitka s man-
želem a Milan s ro-
dinou. Kdo jste ho 
znali, vzpomeňte 
s námi.

n  Dne 31. srpna to budou čtyři 
roky, kdy od nás 
odešel náš milova-
ný manžel, tatínek, 
tchán pan Anto-
nín Bareš z Blšan 
u Loun. S láskou 
vzpomíná rodina 
Benešova.

n   Dne 31. srpna vzpomeneme 
již 20 smutných let od úmrtí paní 
Anny Plecháčové ze Hříškova, 
rozené Krabcové z Vinařic. Dne 12. 
srpna jsme vzpomněli nedožitých 94 
let pana Karla Plecháče ze Hříškova. 
Všem, kdo jste je znali a spolu s námi 
měli rádi, děkují za tichou vzpomínku 
synové František a Karel s rodinami, 
sestry Božena a Zdeňka a sestra 
Růžena.
n Dne 1. září uplyne 5 roků od úmr-

tí mého manžela, 
tatínka a dědečka, 
bratra pana Josefa 
Kubáče z Černčic. 
Vzpomíná manžel-
ka, dcera s rodinou 
a sestra.

n Dne 1. září uplynou tři smutné 
roky, co nás navždy 
opustila maminka, 
teta, babička, paní 
Antonie Frimelová 
z Koštic. Kdo jste ji 
znali, vzpomeňte 
s námi. Synové 
Čestmír a Zdeněk, 

vnuk Richard, pravnučka Janička.
n  Prázdný je domov, smutno je 

v něm, chybíš nám 
tatínku, chybíš nám 
všem. Dne 1. září  
vzpomeneme 13. 
výročí úmrtí mého 
manžela a tatínka 
pana Karla Klei-
na z Markvarce. 

Manželka, syn Jiří a dcera Marie 
s rodinami.
n  Cestička k hřbitovu listím je 

zavátá, klidně tu 
postojíš, tady se 
nechvátá. Vzpo-
mínka na Tebe stá-
le se vrací, pochopí 
jenom ten, kdo 
navždy ztratí. Dne 
4. září uplyne již 

sedm smutných let, co od nás na-
vždy odešla naše nejdražší bytost na 
světě, naše drahá maminka, babička 
a prababička,  paní Julie Stránková 
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Zaměstnání, služby

n Inspirace CZ s.r.o. pro prodejnu 
RANEČEK na Pražské ul. v Lounech 
přijme FLORISTKU. Vyučení v obo-
ru není podmínkou. Pracovní doba 6 
hodin denně (raní – odpolední). Tel.: 
608978341.

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

če, nástrojaře, zámečníka absolventa 
SPŠS pro práci na CNC strojích. Tel: 
602 220 843.

Domy, usedlosti
n Prodám řad. RD 3 + 1 v klidné ulici 

blízko centra v Lounech. Po celk. reno-
vaci, zahrádka 200 m2. Půdní vestavba 
možná. Prodej IX. 07, předání XII. 07. 
Tel.: 415 656 511.

n  Prodám dvoupodlažní udržovaný 
rodinný dům včetně menší hospodářské 
usedlosti k okamžitému bydlení v krás-
ném prostředí „Podlesí „ ve Vinařicích. 
12 km od Loun. Možnost chovu domácích 
zvířat. Cena k jednání Kč 1.550.000, tel.: 
605 580 290. 
n Prodám rodinný dům 3 + 1 v Ra-

donicích nad Ohří. Zahrada, dvůr, garáž, 
sociální zařízení. Topení na tuhá paliva. 
Celková plocha 700 m2, zastavění 70 m2. 
Cena 990 000 Kč. Tel.: 732 785 331. 

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 Koupím menší domek Žatecko. Tel.: 
604 669 816.

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
Čtvrtek                                                                              30. srpna

11:00 – 16:00 Zámek Chyše u Lubence - PŘÁTELSKÉ SETKÁNÍ majitelů zámku Chyše, 
organizačního štábu a finalistek soutěže Miss zlatého moku ČR 

Pátek                                                                                31. srpna 
18:00    Žatec, Náměstí svobody – ŽATECKÁ DOČESNÁ, zahájení slavnosti chmele a piva 

na Hlavní scéně - fanfáry, Chmelobrana, moderuje Karel Fiala a Radka Mašková, 
vystoupí ZUŠ Žatec + MŠ Alergo, kapela Barbekjú 

18:00    Žatec, Divadelní zahrada - ŽATECKÁ DOČESNÁ, Limonádový Gin (Regionální 
country skupina) 

18:30    Městské divadlo Žatec - MISS ZLATÉHO MOKU ČR 2007, soutěž krásných dívek 
a českých a moravských pivovarů, více na www.misszlatehomoku.com

20:00    Hřiště Cítoliby - KOULENÍ, neobvyklé sportovní klání v kutálení 80 kg těžkého dutého 
válce na čas, vítěze čeká tříkilový věnec buřtů 

Sobota                                                                                   1. září 
10:00    Autobusové nádraží Žatec Tesco – ŽATECKÁ DOČESNÁ, Dětská scéna - Michal 

Nesvadba 
10:30    Žatec, Náměstí svobody – ŽATECKÁ DOČESNÁ, Hlavní scéna - Aquarius
13:00    Žatec, Divadelní zahrada - ŽATECKÁ DOČESNÁ, Country scéna - Jitka Vrbová 

a Standa Chmelík (trampské písně) 
14:00    Autobusové nádraží Žatec - ŽATECKÁ DOČESNÁ, Remax rocková scéna - O.C.P. 

(Skupina ZUŠ Žatec)
19:00    Smolnice náves - TRADIČNÍ NOČNÍ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY pro děti a dospělé, 

soutěž probíhá na obecních rybnících na návsi, občerstvení zajištěno, bojuje se 
o hodnotné ceny

Neděle                                                                                   2. září
16:00    Peruc, Galerie u Plazíka - FOTOGRAFIE JANA KORTÁNA z Jerusalema u Příbrami, 

zahájení výstavy fotografií české krajiny, přírody a makrosnímků
Pondělí                                                                                  3. září 

8:30     Vrchlického divadlo Louny - DIVADELNÍ DEN 2007, slavnostní otevření divadla, 
dopoledne Divadélko Mazec Bibi Marešové, soutěže, hry, písničky, koná se na 
prostranství před divadlem 

12:30    Vrchlického divadlo Louny - DIVADELNÍ DEN 2007, promenádní koncert Funny 
Orchestra Jaroslava Kleina, vystoupení TŠ Luna a souboru Trinity (mažoretky ZUŠ 
Louny)

14:00    Vrchlického divadlo Louny - DIVADELNÍ DEN 2007, otevření pokladny, zahájení 
předprodeje vstupenek na září a říjen 2007

17:00    Vrchlického divadlo Louny - DIVADELNÍ DEN 2007, hraje a zpívá Radost Teplice
18:00    Vrchlického divadlo Louny - FOTOGRAFIE MIROSLAVA BLAŽKA, zahájení výstavy 

a den otevřených dveří divadla
Úterý                                                                                      4. září 

17:00    Oblastní muzeum v Lounech - 140 LET SOKOLA V LOUNECH, zve Oblastní 
muzeum a Tělovýchovná jednota Louny, do 28. října

Středa                                                                                    5. září 
10:00    Městská knihovna Louny - ZÁPIS DO AKADEMIE TŘETÍHO VĚKU, náhradní termín 

je 12. září
ZAŠKRTNĚTE V KALENDÁŘI
ü         Společnost Jóga v denním životě pořádá kurzy v Mateřské škole Hrnčířská Louny, 

v úterý od 18 pro pokročilé , ve čtvrtek od 18 pro začátečníky. V  Mateřské škole 
Kpt. Nálepky Louny v úterý od 17 hodin pro začátečníky (jóga proti bolestem zad) 
a od 19 hodin pro pokročilé. Zahájení 4. září, vhodné volné oblečení, podložka či 
deka.

ü         Dne 15.9. se koná Den evropského dědictví v Žatci, zve Regionální muzeum K. A. 
Polánka Žatec

VÝSTAVY
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)

STRUČNÝ NÁHLED DO 50. ŽATECKÉ DOČESNÉ
Pátek                                                                                31. srpna

Hlavní scéna (Náměstí svobody) 
20:00    AC/DC revival (Rocková legenda poprvé na Dočesné) 
21:21    Filip Benešovský a bratři Kašparové - Pink Floyd - Odvrácená strana Měsíce
Country scéna (Divadelní zahrada)
19:00    Lochness (Folk rocková kapela ze Žatce)
20:00    Album (Bluegrass z Chomutova)
21:00    Wydle (Děčínské country)

Sobota                                                                                   1. září
Hlavní scéna (Náměstí svobody)
12:05    Slavnostní zahájení, dekorování Miss zlatého moku - vítězek z páteční soutěže 
12:45    Josef Zíma a Žatečanka 
14:00    Le Monde 
15:00    Karel Gott a Boom! Band 
17:00    T. O. P. Dream Company (Absolventi konzervatoře Jaroslava Ježka se soul-funkovou 

hudbou Jamese Browna) 
18:00    Vláďa Mišík + Radim Hladík a Blue Effect 
19:00    Alphaville (Německá popová legenda)
Country scéna (Divadelní zahrada)
14:00    Pacifik 
15:30    KTO (Country i trampské písně) 
17:00    Nezmaři (Folková skupina z Českých Budějovic)
18:30    Rangers 
20:00    Greenhorns a Honza Vyčítal 
21:30    Průvan (Žatecké country na závěr) 
Tesco – dětská scéna (Autobusové nádraží Žatec)
11:30    Loutkoherecké sdružení Jitřenka 
13:00    Divadlo VeTři (pohádka a soutěže s balónky) 
Remax rocková scéna (Autobusové nádraží Žatec)
14:40    Jahtec Jammin´ Job (Žatecké reagee)
15:20    Stolní Společnost (Žatecký uderground)
16:00    Cocote Minute (Známá rocková skupina s regionální působností) 
17:30    Visací zámek (Punk rocková skupina)
19:00    Beautiful Cafilery (Hardcore Žatec)
20:00    Pumpa (Legendární rocková skupina) 

Doprovodné akce po oba dny 
n         Chovatelský Areál Žatec - Výstava králíků, drůbeže, holubů a exotů 
n         Husitská Bašta - Expozice muzea Homolupulů, pořádá Chrám Chmele a Piva 
n         sobota - Živý Obraz - Ukázka ručního česání chmele v nejmenší chmelničce na 

náměstí Svobody

Tanatex
Česká 848,  Louny 

LETNÍ SLEVY
| dětské osušky 199 120 Kč
| pánské košile sportovní 

- krátký rukáv M-XXL 690 590 Kč
| sedáky - různé druhy
  120 80 Kč
| sedáky - různé druhy
  65 45 Kč
| společenské košile Lux 

- dlouhý rukáv 990 800 Kč
| kravata 380 300 Kč
| ložní povlečení krep 

- vybrané vzory 550 400 Kč
| ložní povlečení bavlna
  495 350 Kč

TĚŠÍME SE NA VÁS

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
Pro prodejnu pekařství Mistr Bäcker 
v Lounech přijmeme 
prodavačky, prodavače
na hlavní pracovní poměr 
Očekáváme: příjemné vystupování l 
komunikativnost l ochotu učit se novým 
věcem l spolehlivost l schopnost jednat 
se zákazníky l vyučení výhodou nikoliv 
podmínkou l časovou flexibilitu
Nabízíme: možnost profesního postupu 
l zajímavou práci v dynamickém týmu 
l  odborná školení personálu l  mo-
tivující mzdové ohodnocení l  nástup 
možný ihned
Další informace na tel. čísle: 723 48 33 98, 
415 65 27 69 – paní Hlaváčová

Firma LOSTR a.s. se sídlem v Lounech, která se zabývá 
výrobou a opravou železničních kolejových vozidel, vypisuje 
výběrové řízení na pozici:

S K L A D N Í K
Požadujeme: n středoškolské vzdělání s maturitou
 n praxi v oboru
 n znalost práce na PC
Nabízíme: n možnost okamžitého nástupu
 n perspektivní a zajímavé zaměstnání
 n jistotu v zaměstnání

MISTR DO ÚSEKU VÝROBY
Požadujeme:
n středoškolské vzdělání technického směru
n zkušenosti s vedením kolektivu zaměstnanců
n znalost práce na PC
Nabízíme:
n odbornou práci v prosperující firmě
n možnost dalšího vzdělávání a růstu

V případě Vašeho zájmu o výše uvedenou pozici zasílejte 
své nabídky spolu se strukturovaným životopisem nejpozději 
do 14.9.2007 na e-mail: pavlina.fejfarova@lostr.cz, případně 
další informace na tel:415 628 615.

z Chrášťan. Nikdy na Tebe nezapo-
meneme. Dcera Krista s manželem 
Jiřím.Vnučky Maruška s Martinem, 
a Jitka s Milošem. A Tvoje zlatíčka 
Milan a Sašenka. Kdo jste ji znali 
a měli rádi, vzpomeňte s námi. Ma-
minku nikdo nenahradí.

n  Bylo těžké rozloučit se, 
bylo těžké říci sbohem. Nikdy 
však nelze zapomenout. Dne 3. 
září vzpomeneme první smutné 
výročí, kdy navždy od nás odešel 
náš dobrý táta, děda, tchán, pan 
Josef Keřka z Líšťan. Dne 18. 
září uplyne dlouhých 35 let, kdy 
nás opustila naše dobrá mamka,  
paní Miloslava Keřková. Kdo jste 
je znali, vzpomeňte s námi. Děkuji 
za rodinu. Dcera Dana. 

Poděkování
n Děkuji veškerému ošetřujícímu 

personálu nemocnice Žatec, oddělení 
porodnicko - gynekologické, za obě-
tavou péči a lidský přístup. Božena 
Průšová,  Postoloprty.

www.a-real.cz
KOMPLETNÍ NABÍDKA NEMOVITOSTÍ

Byty
n Prodám 3 + 1 u LN, luxus., zrekon-

struovaný 69 m2. Ul. Kosmonautů. Podíl. 
vlastnictví. Tel.: 608 141 113, i SMS. 

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 Pronajmu byt 3 + 1 v Lounech u ne-
mocnice. Pouze solidním zájemcům. Tel.: 
724 888 430.
n Pronájem 2 + 0 v Lounech. Balkon, 

zařízení. Bezdětným. Tel.: 728 399 089.
n Pronajmu byt 2 + 1 v Lounech, ulice 

Kpt. Nálepky, 2. patro. Byt je po celkové 
rekonstrukci, nájemné 6 500 Kč a poplat-
ky za služby. Možnost nastěhování od září 
2007. Tel.: 606 553 927. Po 15. hodině.

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

n  Hledám pronájem bytu 3+1, 2+1 
nebo RD Louny a okolí, dlouhodobě. 
Tel.: 728 286 594.

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.

Garáže
n  Hledám garáž v Postoloprtech, 

u Draguše. Volejte prosím 723 126 253.

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 selata. Tel.: 777 291 143.
n Prodám pšenici 280 Kč/q, u Loun. 

Tel.: 607 556 551 po 19. hodině.

Různé
n  Zdarma poskytnu navážku (90% 

zemina). Na zavezení jámu vykopu 
apod. Sami si zajistěte nakládku a odvoz. 
Louny. Tel.: 605 260 897.

Nová CA SENTE TRAVEL 
- ke každému zájezdu
pozornost v hodnotě 
100- 2000 Kč - od září 

2007 !
Most- křižovatka 

Budovatelů 
a U stadionu.

tel. 476 102 560,
e-mail: sentetravel@iol.cz

aaa byty.cz
největší obchodní 

dům s byty
byty, domy, pozemky
Kontakt: 603 888 307

Výuka anglického 
jazyka

n začátečníci i pokročilí
n děti od 4 let
n příprava ke státním 

a mezinárodním zkouškám
n firemní výuka
n v centru Loun

R. A. Novotná, tel.: 721 076 280
e-mail: romanaannanovotna@seznam.cz


