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Blahopřání
n Dne 4. ledna oslaví své životní 

jubileum paní Ja-
na Vazačová z Vel-
těž. Do dalších let jí 
přejí hodně zdraví, 
štěstí a radosti 
manžel Petr, dcera 
Petra s rodinou, 

dcera Jana s přítelem a vnoučata 
Daniel, Kristýnka, Honzíček.
n Dne 9. ledna slaví narozeniny 

pan učitel Jaroslav Dostál z Čern-
čic. Nezapomínejme, že právě na 
učitelském stavu leží odpovědnost 
za budoucí inteligenci národa, což 
není legrace. A proto, Jardo milý, 
nervy jako námořnická lana, zdraví 
nejmíň z kalené oceli a ať nohou 
jistou neochvějně kráčíš od úspě-
chu k úspěchu! To Ti do dalších let 
přejí všichni (nejen) učitelští přátelé 
z Dobříše.
Úmrtí

Nejsmutnější zpráva: o těch-
to Vánocích odešel světu český 
básník. Dne 25. prosince 2005 
se v chomutovské nemocnici 
ve věku 86 let náhle zastavilo 
srdce pana Emila Juliše. 
Všichni, kdož jste ho měli rádi, 
můžete se s ním naposledy 
rozloučit tento pátek 5. ledna 
v pravé poledne v obřadní síni 
v Lounech. Zarmoucená rodina 
a přátelé

Vzpomínka
n Jedenáct dlouhých let odvál čas 

a smutný měsíc je 
tu zas. Vzpomínka 
stále bolí a zapo-
menout nedovolí. 
Co za Tvou lásku 
můžeme Ti dát, 
jen na hrob květů 

pár a tiše zaplakat. Dne 3. ledna 
vzpomínáme 11. výročí úmrtí pana 
Jaroslava Geigera z Domoušic. Kdo 
jste ho znali, vzpomeňte s námi. Stá-
le vzpomínají manželka Marie a sy-
nové Petr a Jaroslav s rodinami.
n  Dne 4. ledna vzpomeneme 

první výročí, kdy 
navždy odešel pan 
Miloslav Vokůrka 
z Loun. Nikdy ne-
zapomene man-
želka a synové 
s rodinami.

n Dne 6. ledna tomu bude 10 let, 
kdy nás navždy 
opustil pan Fran-
tišek Štumpf 
z Loun. S úctou 
a láskou vzpo-
míná manželka 
s rodinou.

n Dne 6. ledna uplynou dva roky, 
co nás navždy opustila manželka, 
maminka, babička a prababička, 
paní Anastázie Bruchmilová z Pod-
bořan. S láskou a úctou vzpomínají 
manžel a děti s rodinami.
n  Dne 7. ledna by se dožil 60 

let náš milovaný 
manžel a otec, 
pan Zdeněk Če-
črle ze Hříškova. 
Je tomu již 14 
let, co nás navždy 
opustil. Stále 

s láskou vzpomínáme. Za rodinu 
manželka a děti.
n „Ty roky tiše běží, jak klidný 

řeky proud, jen 
vzpomínky se 
vracejí a nedají za-
pomenout.“ Dne 
9. ledna to bude již 
17 let, co od nás 
navždy odešel náš 

drahý tatínek a dědeček, pan Vladi-
mír Slanina z Chrášťan. Nikdy na 
Tebe, tatínku, nezapomeneme. Tvoje 
dcera Maruška s manželem, malou 
Kačenkou a babičkou Kristýnkou. 
„Bolest v srdci zůstává, to zná jen 
ten, kdo navždy ztratil toho, koho 
měl moc rád.“

š

Vše nejlepší do nového roku
2007 našim milým zákazníkum
preje kolektiv
lékárny V Poliklinice
Louny

V lednu zapalovcí 
kabely -10% na 
všechny typy 
automobilů
AUTODÍLY KOČINA
Husova 1082 Louny 
tel.415652791
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Václava Majera 2666
440 01 Louny
tel. 415 652 771
        415 654 991
fax 415 652 360

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

Oznámení do Společenské kroniky 
přijímáme nejpozději do čtvrtka do 9 ho-
din předcházejícího týdne, než mají být 
zveřejněna. Písemně: Redakce Svobod-
ného hlasu, Česká 177, 440 01 Louny 
(oznámení objednána písemně budou 
zveřejněna až po zaplacení složenky). 
Telefonicky 415 652 204 (také záznamník) 
nebo e-mailem: hlas@ln.cz (i tato oznámení 
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).

Střední odborná škola technická a SOU, 
Osvoboditelů 380, 440 58 Louny

Vás srdečně zve na

Dny otevřených dveří
n 9. ledna 2007 od 15:00 do 17:00 hodin v budově školy, Osvoboditelů 380, pro 
studijní obory strojírenství, provoz a ekonomika dopravy, management techniky 
administrativy a pro učební obory: prodavač/ka/ a krejčí,
n 10. ledna 2007 od 15:00 do 17:00 hodin v učňovských dílnách, Říční ulice, pro 
učební obory zámečník, nástrojař, klempíř, obráběč kovů, automechanik.

Těšíme se na Vás, rádi zodpovíme Vaše dotazy.
Informace na tel.: 415 655 489, 415 652 486, e-mail: sostlouny@sostlouny.cz, 

www.sostlouny.cz

Z Á P I S
dětí do 1. tříd se koná na 4. ZŠ Louny Přemyslovců 2209

19. 1. – 20. 1. 2007
s sebou laskavě přineste:         n občanský průkaz
                                                 n rodný list dítěte

19. 1. 13:00 – 17:00
20. 1. 9:00 – 11:30

Výuka cizího jazyka od 1. třídy!
Zájmová činnost:
kroužky cizích jazyků, dramatické a výtvarné výchovy, hra na flétnu, výpočetní 
technika, ruční práce, pohybové hry a tanec, florball, košíková, atletika, 
nohejbal, novinářský kroužek, péče o žáky se specifickými poruchami učení. 
Ve 3. až 7. ročníku otevřeny třídy pro žáky se specifickými poruchami učení! 
Možnost využití sportovního areálu!

Po dohodě s vedením školy možno navštívit s dítětem 
školu, seznámit se s výukou na škole!

Tel.: 415 672 213
E-mail: reditel@4zslouny.cz

Zve Miroslav Ekrt, ředitel školy

C O M P U T E R S
n Chomutov, Blatenská ulice 1510, tel.: 608 282 823
n Jirkov, Kostelní ulice 73, tel.: 775 728 282

www.corepc.cz

Vánoční akce (do vyprodání zásob):

nrepasovaný počítač včetně monitoru, 
klávesnice a myši, vhodný na internet 
a kancelářské aplikace - cena do 5.000 Kč 
včetně dovozu a montáže
nnové počítače (Sempron 64 bit, RAM 
256 MB, HDD 80 GB, DVD-ROM) - od 
7.500 Kč vč. DPH
nnový notebook UMAX VB2400WXC 
(14“ monitor, CM370, RAM 256 MB, HDD 
60 GB, DVD-ROM (plus-minus) RW, bez 
OS) - za super cenu... 14.990 Kč vč. DPH

Prodej, servis, opravy,
přestavby atd. - volejte non-stop

(do Vánoc 24 hodin denně).

PŮJČKY
od 10 - 300 tis. Kč

I pro důchodce do 75 let!
Bez poplatku předem!

Přijedeme k Vám!
Tel.: Stehlíková 774 140 201

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

Největší prodejna textilu v Lounech
v Rybalkově ulici nad nemocnicí

NABÍZÍ NEJVĚTŠÍ 
A NEJLEVNĚJŠÍ 

SORTIMENT TEXTILU
Otevřeno: Po - Ne od 8.00 do 19.00

Soutěž o DVD přehrávače a hračky při nákupu nad 500 Kč.

Akční ceny
15 druhů sport.bot            139.- Kč         99,- Kč

Strečové rukavice               15,- Kč          8,- Kč

Froté ponožky, 3 páry        29,- Kč         25,- Kč

Pánské flanelové košile 89,- Kč         69,- Kč
Pouze do vyprodání zásob !!!

ZÓNA LÁSKY 
RADIA MOST

Každý večer vstupujete s Radiem 
Most do ZÓNY LÁSKY. Každý 

večer celé tři hodiny před půlnocí 
patří na Radiu Most zamilovaným 

písničkám. Do ničeho Vám 
nemluvíme, tři hodiny hrajeme 
jenom zamilované hity o lásce. 

Pro všechny zamilované, 
milované a milující – ZÓNA 

LÁSKY. Každý večer od 21:00 
hodin na Radiu Most.

Radio Most – více hudby, méně slov.

tel.: 777 999 958


