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Nová Altea               . Velká radost.
Spotřeba a emise CO2 Altea XL 8,9 (l/100 km), 214 (g /km).

Nová Altea               . Velká radost.

PROHLÉDNĚTE SI OPRAVDOVÉ XL AUTO!
XL víkend s modelem SEAT Altea XL 7.-14. února

Vzpomínka
n  Dne 30. ledna uplynulo pět 

let, co nás navždy 
opustil milovaný 
manžel, tatínek 
a dědeček pan Ka-
rel Škroud z Líš-
ťan. Kdo jste ho 
znali, vzpomeňte 

s námi. S láskou stále vzpomínají 
manželka, dcera a syn s rodinami.
n  Dne 30. ledna uplynulo 23 

dlouhých let, kdy 
jsme se naposledy 
rozloučili s naším 
milovaným tatín-
kem, dědečkem 
a pradědečkem 
panem Václavem 

Roháčem ze Slavětína. A 19. úno-
ra vzpomeneme jeho nedožitých 
85. narozenin. S láskou a úctou 
vzpomínají a nikdy nezapomenou 
dcery a synové s rodinami, vnoučata, 
pravnoučata a ostatní příbuzní.
n  V životě se loučíme mnoho-

krát, s tatínkem 
jenom jednou. 
Kdybychom si oči 
vyplakali, ty jeho 
se už neohlédnou. 
Dne 3. února 
uplyne 13 let od 

úmrtí pana Josefa Mateho. Vzpo-
míná manželka Anna, syn Josef 
s rodinou, dcera Anna s rodinou, 
dcera Lenka s rodinou, syn Radek 
s rodinou a vnoučata.
Poděkování
n  Děkujeme všem přátelům 

a známým, kteří se dne 11. ledna 
přišli rozloučit s naším drahým 
manželem, tatínkem a dědečkem, 
panem Zdeňkem Mocňákem. 
Náš dík patří MUDr. Bušákovi za 
poskytnutou péči, majiteli a za-
městnancům Auto Škoda a SAZ E. 
Myslivec, Obecnímu úřadu a Svazu 
zahrádkářů Chlumčany, panu Šobá-
ňovi za slova rozloučení. Za květi-
nové dary a projevenou soustrast 
děkuje manželka Eva s rodinou.
n  Děkujeme neznámé laskavé 

paní, která našla a vrátila v Lou-
nech korzet.
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společenská kronika knižní tip

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).

SAZ - EVŽEN MYSLIVEC S. R. O.
RYBALKOVA 2639
LOUNY 440 01

TEL.: 415 652 360
FAX: 415 653 261
E-MAIL: PRODEJ@SAZ-MYSLIVEC.CZ

                                                              

Rekvalifi kační kurz „OBRABĚČ NA CNC STROJÍCH“
Grantový projekt spolufi nancovaný ze státního rozpočtu České 

republiky a Evropského sociálního fondu
Projekt předpokládá výuku ve třech modulech, podle vstupních kritérií zájemců 
o výuku a je určen nejen pro uchazeče o zaměstnání v evidenci Úřadu práce, 
ale také pro zájemce o zaměstnání, kteří mají zájem o práci na CNC strojích 
nebo si chtějí svou kvalifi kaci rozšířit. Výuka je zdarma. Celý projekt je plně 
hrazen z příspěvku ESF a státního rozpočtu ČR.

MODUL 2
Rozsah výuky je 480 hodin. Výuka bude probíhat v období od února 2007 do 
května 2007 v nově vybudovaných učebnách Střední odborné školy technické 
a Středního odborného učiliště v Lounech, Osvoboditelů 380.

MODUL 2 je určen zejména pro uchazeče o zaměstnání, kteří mají ukončené 
střední vzdělávání maturitní zkouškou v nestrojírenském oboru vzdělávání. 
Výuka bude zahrnovat poznatky z odborných předmětů, včetně praktické 
výuky na PC a praxe na CNC strojích.

Partnery projektu jsou Střední odborná škola technická a Střední odborné 
učiliště v Lounech, Úřad práce v Lounech a společnosti Aisan Bitron Czech 
s.r.o, FUJIKOKI CZECH s.r.o, a SEKO EDM a.s.

Kontakt:
SOŠT a SOU Louny, Ing. Jan Pirich, Ing. Jindřiška Křivánková, Ing. Jiří Fiala,
Tel.: 415 655 489-90, email: pirich@sostlouny.cz; krivankova@sostlouny.cz;

Willy Breinholst: JAK PŘEŽÍT 
MANŽELSTVÍ, ŽIVOT ZAČÍNÁ 
PO ČTYŘICÍTCE

Na základě vlastního dlouholetého 
spokojeného manželství nám autor 
předkládá recept na šťastné soužití 
- na světě podle něj není nic hezčího 
ani lepšího, než když muž se ženou 
spolu svorně a v myšlenkovém i po-
citovém souznění žijí ve vlastním 
domově - nepřátelům navzdory, ale 
přátelům k potěše. Ostatně obdobná 
slova vyřkl už před mnoha tisíci let 
řecký spisovatel Homér. Knížka, 
kterou vám nabízíme, je sbírkou 
vtipných povídek o nejrůznějších 
okamžicích života v páru. Její autor 
je světově uznávaným humoristou, 
zapsaným v Guinessově knize re-
kordů -  65 milionů výtisků je totiž 
rekordním počtem prodaných titulů 
v historii. Chcete si zlepšit náladu? 
Právě to vám spolu s Willym Bre-
inholstem můžeme najisto zaručit. 
(Vydala Euromedia Group, svět 
knížek on-line hledejte na www.kni-
zniweb.cz)

PRONÁJEM vytápěného
nebytového prostoru
v areálu Autoškoly Louny v blízkosti 
supermarketu Kaufl and. Prostor 70 + 
8 m2. Vhodné pro sklad, prodejnu nebo 
kancelář. Parkování zdarma. Výhodné 
podmínky. Ihned volné. 

Tel.: 605 380 180.

VALENTÝNSKÉ VZKAZY
Všichni zamilovaní si k svátku svatého Valentýna dávají malé dárky. 
Prostě si jen tak dělají radost. Jako by jí neměli dost... I tento rok 
můžete své nejmilejší tradičně pozdravit prostřednictvím Svobod-
ného hlasu, který vyjde ve středu 14. února. Otiskneme všechny 
vzkazy vašim blízkým, které nám včas pošlete. Stačí, když svůj vzkaz 
napíšete na tento kupón, vystřihnete, nalepíte na korespondenční 
lístek nebo dáte do obálky a zašlete redakci Svobodného hlasu 
(Česká 177, 44001 Louny, nebo e-mail: hlas@arsys.cz, název 
zprávy (Subject) Valentyn). Váš vzkaz musíme dostat nejpozději 
v pondělí 12. února do 10 hodin. Tato služba Svobodného hlasu 
všem zamilovaným je bezplatná!

VZKAZ: ..................................................................................................................................
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.......................................................................................................................................................
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.......................................................................................................................................................
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MĚSTYS PERUC nabízí 

k pronájmu Kemp Peruc
s kapacitou 80 lůžek (+ možnost stanování) za 120.000 Kč 
ročně. Pozdější odkoupení možné. 
Prohlídka kempu kdykoliv. Písemné žádosti na adrese: Úřad 
Městyse Peruc, Oldřichova 49, 439 07 Peruc nebo e-mailu: 
podatelna@peruc.cz přijímáme do 31. 3. 2007. 
Bližší informace na tel.: 728 743 032 - pí Halamová.

PŮJČKY
od 10 - 300 tis. Kč

I pro důchodce do 75 let!
Bez poplatku předem!

Přijedeme k Vám!
Tel.: Stehlíková 774 140 201

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 fl anelové košile 89,- Kč         69,- Kč
Pouze do vyprodání zásob !!!

STAVEBNÍ FIRMA
provádí:
- stavební a montážní práce,
- zateplování rodinných 

domů,
- sádrokartonářské práce, 

půdní vestavby atd.
- zednické práce všeho 

druhu,
- bourací práce,
- ruční výkopové práce, 

bazény atd.

!Od ledna 2007 sleva 20 %!
kontakt:    Josef Zlatník,
                IČ: 67827888
                Tel.: 724 311 750

PRODEJNA TRIOLA
Česká 147, Louny (50 m od kostela)

Výrazné slevy 30 - 50 %
(do vyprodání zásob)

trička * halenky * svetry * kalhoty * sukně
Doprodej plesových šatů.
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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


