
n Jak jste k tomu došel? 
„Poslední měsíce jsem se se-

tkával s tím, že se děti, ale i ro-
diče ptali, proč ještě nezpívám. 
Nějak dozrála doba a písnička je 
na světě. Navíc jsem chtěl, aby 
akce, které uvádím, byly okoře-
něné. Snad se to povede.“ 
n Kdo se na vzniku písničky 

podílel? Jak se jmenuje, o čem 
je? 

„Nevím, jaký je „normální“ po-
stup zpěváků. Nejdřív jsem dostal 

na výběr dva hudební základy. Vy-
bral jsem ten, který mi seděl víc. 
Kolega Martin Knol dal dohro-
mady text. Musím ho pochválit, 
protože jsme nic nepřidávali, ani 
neubrali. Písnička se nahrávala 
ve studiu S a S Team Production 
v Mostě, hudbu složil Josef Vo-
šický a produkci má na starosti 
Richard Rich. Rád bych ji věnoval 
všem, kteří chodí na moje akce. 
Kdybych neměl příznivce, nebyla 
by ani písnička. Jmenuje se Stou-

páme vzhůru.“ 
n  Kdy jste 

vlastně začal 
zpívat? Nevzpo-
mínám si, že by-
chom vás někdy 
slyšeli... Zpěv je 
ve vašem přípa-
dě novinka...

„Na akcích 
zpívám, jen to 
není moc slyšet. 
Většinou totiž 
zpívám písničky, 
na které s dětmi 
tančíme.  A pro-
tože mi jde lépe 

tancování než zpívání, budu se 
snažit vždycky u sebe mít dvě ta-
nečnice Moniku a Míšu, máme na 
písničku připravenou choreogra-
fi i. Doufám, že se bude líbit.“ 
n Kdy a kde můžeme píseň 

poprvé slyšet?
„Než písničku pustím mezi lidi, 

bude to ještě chvíli trvat. Nejdříve 
plánuji několik předpremiér, prv-
ní byla 2. prosince na Mikulášské 
TV Dakr a Sportovky Most, pak 
8. prosince v Karlových Varech, 
další se uskuteční 15. prosince 
na Vánočních trzích v Mostě, 
18. prosince ve Sportovní hale 
v Mostě a křest proběhne 31. 
prosince před Repre v Mostě. 
Sledujte stránky www.vlastik.cz 
a všechny termíny a místa se 
tam dozvíte.“ 
n Co chystáte dál? Bude cé-

déčko? A koncerty? 
„Mám z té písničky velkou ra-

dost a už jsem si říkal, jak by asi 
měla vypadat písnička druhá, ale 
nebudu předbíhat. Uvidíme, jak 
se bude líbit Stoupáme vzhůru 
a pak se rozhodnu. O koncer-
tech neuvažuji vůbec. Ale ono se 
vlastně říká, nikdy neříkej nikdy, 
že?“ Připravil Jaroslav Tošner

Blahopřání
|  Dne 13. prosince oslaví 

sedmdesáté na-
rozeniny naše 
drahá maminka 
a babička, paní 
Zdeňka Bor-
lová z Loun. 
Hodně zdraví, 

štěstí a životní pohody do dal-
ších let přejí dcera Táňa a syn 
Jiří s rodinami.
Vzpomínka
n Dne 14. prosince tomu bu-

dou 3 roky, co nás opustil můj 
manžel, náš tatínek a dědeček, 
pan Vladislav Hrdlička z Dob-
roměřic. Vzpomínají manželka, 
synové a dcera s rodinami.
n Měl jsi nás náš taťko rád, teď 

můžeš jen sladce 
spát. Dne 16. 
prosince tomu 
bude rok, co 
dotlouklo srdce 
mého manžela, 
Ladislava Meli-

chara z Veltěž. Kdo jste ho zna-
li, vzpomeňte s námi. Manželka 
Eva s rodinou.
Poděkování
| Oblastní organizace SONS 

Louny děkuje sponzorům - Op-
tiku panu Šimánkovi, panu Ivo 
Lošanovi, panu Jiřímu Stárkovi, 
panu V. Říhovi, týdeníku Svo-
bodný hlas a Městské knihovně 
Louny za sponzorské dary a po-
moc při zajišťování akcí.

Jaromír Matějka,
předseda SONS
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společenská kronika

Oznámení do Společenské 
kroniky přijímáme nejpoz-
ději do čtvrtka do 9 hodin 
předcházejícího týdne, 
než mají být zveřejněna. 
Písemně: Redakce Svo-
bodného hlasu, Česká 
177, 440 01 Louny (ozná-
mení objednána písemně 
budou zveřejněna až po 
zaplacení složenky). Tele-
fonicky 415 652 204 (také 
záznamník) nebo e-mailem: 
hlas@ln.cz (i tato oznáme-
ní 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).

Firma
Novák

Jaromír
Louny, ulice Parašutistů
mobil: 602 183 473

PODZIMNÍ PRODEJ
ŽIVÝCH RYB
Z JI HOČES KÝCH RYB NÍ KŮ
KAPRŮ • AMURŮ • RYB DRA VÝCH
Prodejní doba: Čt: 9 - 17 hod., Pá: 9 - 17 hod., So: 9 - 12 hod.

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

AUTOBATERIE
ZA VELMI 
VÝHODNÉ 
CENY
Autodíly Kočina
Husova 1082 Louny
Tel. 415 682 791

BYTOVÁ JÁDRA
V l a d i m í r  F o g l

• vše pro byt na klíč • od návrhu až po realizaci • koupelny 
• modernizace a re kon struk ce bytu • instalace vody, topení•

Železářství v České, Táboritská 157, 440 01 Lou ny
tel.: 415 652 306
e-mail: vladimir.fogl@tiscali.cz

Generálka Silvestra s Funy 
orchestrem J. Kleina

Hotel Union 29. prosince 
od 20 hodin

Vstupné 150,- Kč
V ceně je lehké 

občerstvení, hudba a dobrá 
nálada Rezervace na tel.: 

415 653 330
Těšíme se na Vaši návštěvu!

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

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

Jak se rodí písnička
Vlasta Vébr a jeho Stoupáme vzhůru

Přijmeme:
n Prodejce nových vozů
n Prodejce náhradních 

dílů a příslušenství

Tel.: 415 652 360

Moderátor Radia Most a tvůrce dětského programu Jojo na televizi 
Dakr Vlasta Vébr má svoji první písničku. Ptáme se:

Tajemnice Městského úřadu Louny
vypisuje výběrové řízení na funkci  úředník(ce)- zajišťování výkonu 

státní správy v oblasti státní památkové péče – odboru rozvoje města
pracovní poměr na dobu neurčitou - pl.tř. 9

Informace na tel. 415 621 163 u personalistky městského 
úřadu pí Věnceslavy Mithoferové, nebo e-mailem na adrese 

mithoferova@mulouny.cz
Předpoklady:
- státní občan ČR popř. cizí státní příslušník s trvalým pobytem na území 

ČR
- vzdělání vyšší odborné nebo středoškolské – technické zaměření vítáno 
- způsobilost k právním úkonům
- morální a trestní bezúhonnost
- znalost jednacího jazyka 
Ostatní předpoklady:
- dobrá znalost práce na PC
- praxe ve veřejné správě výhodou
- znalost anglického nebo německého jazyka vítána
- řidičský průkaz skupiny B
Popis pracovní činnosti
- zajištění výkonu státní správy v oblasti památkové péče na kulturních 

památkách 
- zabezpečení ekonomické stránky příspěvků na zachování a obnovu 

kulturní památky
- zajišťování výkonu státní správy v oblasti péče o válečné hroby 
- ve spolupráci s městským architektem vykonávaní působnosti ve věcech 

územního plánování  

Nástup 1. února 2008
Přihlášení:
Př i h l á š k a  musí obsahovat tyto údaje uchazeče: 
jméno a příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, 
místo trvalého pobytu, číslo OP nebo doklad o povolení pobytu (u cizího 
státního příslušníka) datum a podpis uchazeče doplněnou přílohami:
1. strukturovaný životopis (dosavadní zaměstnání, odborné znalosti 

a dovednosti týkající se správních činností, kontakt: e-mail, č. telefonu)
2. výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců
3. úředně ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dokončeném vzdělání
předat nebo zaslat do 11. 1. 2008 na adresu Městský úřad Louny, kancelář 
úřadu - personální, Mírové nám. 35, 440 23  Louny 

Zavedená společnosti se zahraniční účastí 
zabývající se výrobou mixážních strojů na 
barvy hledá do svého týmu:

Offi ce Assistant
job description:
- company administration and personal agenda-recruiting new 

employees, contracts etc.
- assisting with purchasing material and components
- invoicing, accountancy basic knowledge and willingness to 

use SAGE English system
- sales and purchase orders
- export and import-dealing with customs administration
- personal attributes are positive cheery attitude, willingness to 

follow through and complete tasks, enthusiasm and willingness 
to learn.

- willingness to grow in the job trying and taking on more 
responsibility as we grow

- dedication and honesty

požadavky:
- SŠ vzdělání
- znalost MS Offi ce
- spolehlivost, pečlivost, fl exibilita
- praxe na obdobné pozici výhodou
- komunikativní znalost anglického jazyka podmínkou

Místo pracoviště: Louny
Pracovní vztah:    Práce na plný úvazek
Nástup:                  ihned, spěchá

Areál Elektroporcelán Louny
Merris Dispensing and Mixing CZ, s.r.o. 
Kateřina Králová
Postoloprtská 2685 
440 15 Louny
Tel. 415 653 962, email: katerina2@merris.co.uk

Výrobní a skladovací areál 
s ubytovacími kapacitami

Areál sestává ze správní budovy, výrobní budovy a provozních 
budov včetně tří rodinných domků. Vytápění plynové, vlastní 
el. trafo, čistička odpadních vod. Celková výměra 13.507 m2 

z toho manipulační plocha 10.085 m2. Cena 7 mil. Kč.
Kontakt: 603 59 60 63

Ve  s t ř e d u  5 .  p r o s i n c e  2 0 0 7  o t v í r á m e  

HOTEL „ZLATÝ LEV“
v Lounech, Na Valích 620 

Nabízíme: Ubytování v 9 pokojích a 2 apartmánech.
Širokou nabídku jídel v restauraci. 

Množství kvalitních vín v našem vinném sklípku. 
Možnost rezervace rodinných a fi remních oslav

Otvírací doba:
Po-Čt                           10:30-22:00
Pá                                  10:30-24:00
So                                  12:00-24:00
Ne                                 12:00-22:00
Restaurace tel.: 415 655 533

R e c e p c e  h o t e l u  t e l . :  4 1 5  6 7 7  6 7 7


