
Závody se uskutečnily za krás-
ného počasí u parkoviště bývalé 
EPL, kde se sjelo na více jak 25 
vozidel.

Startovalo se na trati 400 met-
rů. Každý za závodníků měl čtyři 
měřené jízdy, do konečného po-

řadí se započítávala nejrychlejší. 
Po odjetí těchto jízd si mohli 
účastníci porovnat síly mezi 
sebou a to tak, že startovali ve 
dvojicích a vyhrál ten rychlejší. 
Absolutním a celkovým vítězem 
se stal Jiří Šarocha na voze 

BMW s časem 16,94s.
V kategorii Vyhlášených SK 

Počedělice zvítězil Tomáš Kraj 
s vozem Porsche 924 s časem 
17,90s. Na druhém místě 
Václav Weiss s Porsche 924 
s časem 18,14s. Na třetím 
místě se umístila jako jediná 
žena a poprvé startující Vlaďka 
Podroužková na Porsche 924 

s časem 18,62s.
Závod byl organizován čle-

ny SK Počedělice, kteří touto 
cestou děkují Pavlovi Podrouž-
kovi, jenž se staral o měření 
časů závodníků na speciálním 
startovacím zařízení, a dále 
všem ostatním, kteří celý zá-
vod zorganizovali na velmi 
dobré úrovni.

Práce o rozsahu maximálně 
pěti textových stran by měla ob-
sahovat úvahu nad významem, 

dílem a vlivem zvolené osobnos-
ti v rámci regionu. U osobností 
s větším přesahem lze zhodnotit 

i význam celostátní a světový.
Výtvarná část je zaměřena na 

portréty osobností – na kresbu 
portrétu například tužkou nebo 
uhlem, rudkou, tuší. Kresbu do 
velikosti formátu A2 je možné do-
plnit symbolem oboru ve kterém 
osobnost vynikala. 

Literární a výtvarné příspěvky 
je možno odevzdávat v Městské 
knihovně a na pobočce Luna do 
23. října 2007, kdy je uzávěrka 
celého projektu. Každá práce 
musí být označena: jménem a pří-
jmením autora, adresou bydliště, 
věkem autora, jménem třídního 
učitele a názvem školy.

Seznam osobností: Konstantin 
Biebl, Oskar Brázda, František 
Fajtl, Emil Filla, Jaroslav Hil-
bert, Kamil Hilbert, Karolína 
Hilbertová - Reifová, Václav Hla-
vatý, Emil Holárek, Emil Holub, 

Emil Juliš, Božena Kacerovská, 
Franz Kafka, Otakar Jaroš, Jan 
Kotěra, Marie Křížová, Kamil 
Linhart, Vladislav Mirvald, Josef 
Mocker, Václav Sochor, Zdeněk 
Sýkora, Zdeněk Šesták, Jaroslav 
Vrchlický.

Literární a výtvarné práce 
ohodnotí komise: složená z pe-
dagogů, kunsthistoriků a kni-
hovnic. Projekt vyvrcholí slav-
nostní vernisáží výstavy, která se 
uskuteční v prostorách knihovny 
1. listopadu 2007 a bude doplně-
na autorským čtením literárních 
prací. Práce budou vystaveny po 
celý listopad v prostorách Měst-
ské knihovny a pobočky Luna.

Výsledkem výtvarné soutěže 
bude vydání sady pohlednic 
s portréty osobností v obálce se 
stručným vysvětlujícím textem.

Práce zaslané do projektu bu-
dou využity pro výstavy a vzdě-
lávací akce knihovny a nevrací 
se zpět do škol.

Vzpomínka
n  Dne 5. října tomu budou 

dva roky, co nás 
opustil pan Vác-
lav Sladkovský 
z Ročova. Vzpo-
mínají manželka 
a synové s rodi-
nami.

n Dne 7. října vzpomeneme již 
6. výročí odchodu 
mého manže-
la Vlastimila 
Marka. Všem, 
kteří vzpomenou 
s námi, děkuje 
manželka Marie 

a děti Martina, Marek a Adam.
Poděkování
n Děkuji chirur. odd. nemoc-

nice Žatec pod vedením primáře 
MUDr. Hamouze, konkrétně 
MUDr. Zasadilovi a jeho ope-
račnímu týmu, který mou ope-
raci v červenci t.r. provedl. Dále 
děkuji za laskavý přístup celému 
zdravotnímu personálu. Josef 
Vondráček, Pátek.
n Děkuji mladému muži, který 

v neděli 30. září v prodejně Penny 
ve 12:42 hodin zavolal mému otci 
záchranku. Věra Kohlmanová
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Oznámení do Společenské kroni-
ky přijímáme nejpozději do čtvrtka 
do 9 hodin předcházejícího týdne, 
než mají být zveřejněna. Písemně: 
Redakce Svobodného hlasu, Čes-
ká 177, 440 01 Louny (oznámení 
objednána písemně budou zveřej-
něna až po zaplacení složenky). 
Telefonicky 415 652 204 (také 
záznamník) nebo e-mailem: 
hlas@ln.cz (i tato oznámení bu-
dou 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).

Čas Program                                                            poznámka
 Pozor změna vysílacího času
 Každý všední den
17.45 - 18.00 Zpravodajství                                 Aktuality Vašeho regionu
 ČTVRTEK 4. října
7:00 - 8:00 Denní aktuality kamerou regionu                              Zprávy
 PÁTEK 5. října
7:00 Denní aktuality kamerou regionu                              Zprávy
7:10 - 7:25 Suma - Sumárum                    Publicistický pořad-premiéra
7:25 - 7:35 Denní aktuality kamerou regionu                              Zprávy
7:35 - 7:50 Suma - Sumárum                                   Publicistický pořad
7:50 - 8:00 Denní aktuality kamerou regionu                              Zprávy
 SOBOTA 6. října
8:30 - 9:00 JOJO – 38. díl                                               Pořad pro děti 
 NEDĚLE 7. října
7:00 - 7:10 Téma týdne                                            Publicistický pořad
7:10 - 7:25 Zpravodajský souhrn uplynulého týdne   Publicistický pořad
7:25 - 7:35 Téma týdne                                            Publicistický pořad 
7:35 - 7:50 Zpravodajský souhrn uplynulého týdne   Publicistický pořad
7:50 - 8:00 Téma týdne                                            Publicistický pořad
 PONDĚLÍ 8. října
7:00 Denní aktuality kamerou regionu                              Zprávy
7:10 - 7:25 JOJO – 38. díl                                 Pořad pro děti - repríza
7:25 - 7:35 Denní aktuality kamerou regionu                              Zprávy
7:35 - 7:50 Suma - Sumárum                     Publicistický pořad - repríza
7:50 - 8:00 Denní aktuality kamerou regionu                              Zprávy
 ÚTERÝ 9. října
7:00 - 8:00 Denní aktuality kamerou regionu                              Zprávy
 STŘEDA 10. října
7:00 - 8:00 Denní aktuality kamerou regionu                              Zprávy

Žatec - 44.TV kanál, kabelová televize „Karneval“ - kanál R 11

Historická sportovní vozidla si zasoutěžila
Na příčce vítězů poprvé startující žena  

L-XXXL móda
Louny, Česká ulice „u fontány“

POUKAZ 5% SLEVA
sleva se nesčítá
po předložení tohoto poukazu
Vám bude poskytnuta daná sleva

     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

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

aaa byty.cz
největší obchodní 

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

Pro prodejnu
pekařství Mistr Bäcker
v Lounech přijmeme 

prodavačky, prodavače
na hlavní pracovní poměr 
Očekáváme:
- příjemné vystupování
- komunikativnost
- ochotu učit se novým věcem
- spolehlivost
- schopnost jednat se zákazníky 
a obchodní dovednosti

- vyučení výhodou, nikoliv podmínkou
- časovou flexibilitu
Nabízíme:
- perspektivu osobního kariérového 
růstu

- příjemné pracovní prostředí
- zajímavou práci v dynamickém týmu
- odborná školení personálu
- motivující mzdové ohodnocení
- nástup možný ihned

Další informace na tel. čísle: 
723 48 33 98, 415 65 27 69 – paní 

Hlaváčová

RESTAURACE U ŽIDA

hledá
VRCHNÍHO

ČÍŠNÍKA
Nástup dle dohody

Česká 182, Louny
Tel.: 603 193 198

AKCE ŘÍJEN
Při nákupu olejového 

filtru+ 4l oleje sleva 10%

Autodíly Kočina
Husova 1082 Louny tel.415652791

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

Poznej, nakresli a napiš o osobnostech Lounska
Knihovna oslovuje školy a nabízí účast v zajímavém projektu

Městská knihovna Louny seznamuje se svým literárním a výtvar-
ným projektem, zaměřeným na hlubší seznámení žáků a studentů 
s osobnostmi, které se v Lounech narodily, tvořily či jinak souvise-
ly s lounským regionem. „Účast v tomto projektu nabízíme všem 
lounským a okolním základním a středním školám,“ předesílá 
ředitelka knihovny Dagmar Bahnerová.

LOUNY (tk) - SK Počedělice a Sport Car Club Mělník uspo-
řádaly v sobotu 5. ročník závodů v rámci Lounského setkání 
historických sportovních vozidel.

Americká společnost se 
zaměřením na vstřikování plastů

přijme nové zaměstnance pro pracoviště 
v Lounech na tyto pracovní pozice:

Zástupce/zástupkyně 
manažera údržby
Požadujeme:  min. vzdělání VŠ/ÚSO strojního zaměření, 
anglický jazyk na komunikativní úrovni, předchozí praxi ve 
výrobním závodě, zkušenost s řízením týmu lidí, flexibilitu, 
organizační schopnosti,  odolnost proti stresu

Účetní fakturant/fakturantka 
Požadujeme: min. vzdělání VŠ/ÚSO ekonomického zaměření, 
anglický jazyk na komunikativní úrovni, zkušenost s mezi-
národním účetnictvím,  flexibilitu, organizační schopnosti,  
odolnost proti stresu

Nabízíme: nadstandardní  finanční ohodnocení, týden dovo-
lené navíc, příspěvek na stravování, profesní růst, pracovní 
smlouva na dobu neurčitou.

Strukturované životopisy v češtině a angličtině zasílejte na:  
e-mail:jaroslava.vrbicka@portola.cz 

Kontaktní osoba: Jaroslava Vrbická, tel.č.: 476 719 312


