
Blahopřání
n Dne 22. února oslaví významné 

životní jubileum 
naše dlouholetá 
cvičitelka paní 
Marie Ekrtová 
z Loun. Milá Ma-
ruško, k tomuto 
významnému dni 

Ti všichni přejeme hodně lásky, 
štěstí, zdraví a zároveň Ti chceme 
poděkovat za Tvou obětavou prá-
ci v naší tělovýchově. VV RC SPV 
v Lounech, Lokomotiva Louny
Vzpomínka
n Čas plyne dál, ale bolest v srd-

ci zůstává. Kdo Tě 
znal, vzpomene, 
kdo Tě měl rád, 
nezapomene. Dne 
19. února vzpo-
meneme prvního 
smutného výročí, 

kdy nás opustil pan Vladimír 
Šley z Loun. Nikdy nezapomene 
zarmoucená rodina.
n Co jiného Vám můžeme dát, 

než kytičku na hrob a stále vzpo-
mínat. Dne 19. února uplynul 
rok, co zemřela naše maminka, 
babička a prababička paní Linda 
Valdová a dne 20. února uplynulo 
dlouhých 27 let od úmrtí našeho ta-
tínka, dědečka a pradědečka pana 
Oldřicha Valdy. Děkujeme všem 
za tichou vzpomínku. Stále vzpo-
mínají dcera Ludmila s rodinou, 
syn Václav s rodinou, vnoučata, 
pravnoučata a blízcí příbuzní.
n S tichou vzpomínkou v srdci 

si vzpomeneme 
dne 23. února na 
nedožitých 64 let 
mého milovaného 
manžela, pana 
Jiřího Maršíka 
ze Skupic. Stále 

vzpomíná a nikdy na Tebe neza-
pomene manželka Drahomila.
n  Dne 24. února tomu bude 

rok, co nás opustil pan Rudolf 
Borkovec ve věku nedožitých 84 
let. Vzpomíná rodina.
n Dne 25. února uplyne již páté 

smutné výročí, co 
od nás náhle ode-
šel můj manžel, 
táta a dědeček 
pan Jan Kraj 
z Loun. Kdo jste 
ho znali a měli 

rádi, vzpomeňte prosím s námi. 
Děkují manželka Míla, synové 
Tomáš a Martin s rodinou.
n Dne 26. února vzpomeneme 

první výročí, kdy 
navždy odešla 
paní Ludmila 
Lopatová z Loun. 
Kdo jste ji znali, 
vzpomeňte s ná-
mi. Stále vzpomí-

nají manžel Jiří a děti s rodinami.
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společenská kronika knižní tip

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

Maturita jinak!!!
Pro zájemce z celé republiky

Studijní materiály poštou nebo e-mailem, konzultace s lektory dle dohody a čtyři 
soustředění během každého školního roku vás bezpečně dovedou k maturitě
n 5leté dálkové nebo 4leté distanční studium obchodní akademie
n 3leté dálkové nástavbové studium SOU
velký výběr jednopředmětového mat. studia, rekvalifikačních a profesních kurzů.
Studijní katalog zdarma, pište, volejte 
SOA, B. Němcové 295, 439 42 Postoloprty, Tel. 415 210 310, mob. 603 465 352, 
e-mail: fritschova@soazatec.cz

S námi se nudit nebudete!!!
Doplňte si kvalifikaci. Nabízíme prezenční kurzy: 

n ECDL „řidičák na PC“, ECDL start, počítačová gramotnost, základy práce na PC 
pro pokročilé, PC v administrativě

n tvorba www stránek
n počítačová grafika
n daňová evidence, mzdové účetnictví  teorie a praxe na PC, účetnictví 

a ekonomika
bližší info:SSPŠE a SOA Postoloprty, B. Němcové 295, tel.: 415 210 310, 

736 605 905, www.zatecsspse.cz, www.soazatec.cz
Tyto kurzy je možné využít jako rekvalifikaci pro Vaše budoucí zaměstnání.

Nabízíme také velký výběr korespondenčních kurzů.

Donya Al-Nahi: DĚTI SI VZÍT 
NENECHÁM

Autorka líčí vlastní životní příběh. 
Prologem je okamžik, kdy v Bagdá-
du konečně vystopuje dvě ze svých 
čtyř dětí a za asistence amerických 
vojáků přinutí manžela vydat jí děti, 
které předtím unesl... Donya v mládí 
opustila domov a konvertovala k is-
lámu. Pobývala v Jordánsku, Tunisu 
a na Kypru po boku různých mužů. 
Všechny vztahy se ale rozpadly a Do-
nya se vrátila do Londýna, kde zalo-
žila rodinu s Mahmoudem, číšníkem 
v orientální restauraci. Stýkala se 
s arabskou a muslimskou komuni-
tou, a tak znala případy žen, jimž 
manželé po odluce unesli děti a za-
braňovali kontaktu s nimi. S pomocí 
svých zkušeností a znalosti arabštiny 
se Donya snažila ženám pomáhat 
a poměrně úspěšně unášela děti 
zpět. Tak se i proslavila v médiích, 
sama však na své aktivity doplatila 
podobným osudem. (Vydala Euro-
media Group, svět knížek on-line 
hledejte na  www.knizniweb.cz)

DŮM KULTURY - LOUNY
STOLY „Slender You“
provádějí cvičení na posílení, zeštíhlení a regeneraci.
Lymfatické masáže + zábaly na celulitidu pomocí 
přístroje „Lymfoven“. Pročišťění organismu, měřitelné 
úbytky.
Klasické masáže, masáž lávovými kameny.
Kontakty: 736 167 699, 724 081 283 (po 14. h), 
415 696 168 (i záznamník)

     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

Mycí centrum s čerpací 
stanicí VM62

v Říční ul. 632, Louny, Tel. 415 655 974
n Garantujeme kvalitu a nízkou cenu pohonných hmot
n od 12. 2. prodej LPG se zaváděcí cenou 12,90 Kč
n mytí již od 49,- Kč
n nová automatická myčka pro vozidla do 2,85 m výšky
n rozšíření služeb v mycím boxu. Možnost objednat 

(tepování interiéru, renovace laku karoserie, leštění 
a ošetření laku a jiné)

n 9x UMYJTE  své auto v naší myčce a 10té mytí máte 
ZDARMA v hodnotě 119,- Kč

n 10 x NATANKUJTE  15 l a plaťte hotově a my Vám umyjeme 
Vašeho miláčka v myčce ZDARMA v hodnotě 119,- Kč

n NATANKUJETE  250 l a zaplatíte bankovní kartou (CCS, 
VISA,…) a my Vám umyjeme auto v myčce ZDARMA 
v hodnotě 119,- Kč

n NOVINKA Myčka koberečků. Za pouhých 10,- Kč umyjeme 
všechny 4 koberečky.

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

ŽÁČEK A G s.r.o.
5. května 429,  Dobroměřice

440 01 Louny 
E-mail.: obchod@zacekag.cz

Tel. / Fax:415 679 190,
602 502 727

Massey Ferguson
Zprostředkování prodeje 

vašeho zemědělského 
stroje za vaši cenu
Prodej zemědělské 

techniky
Po dohodě výkup strojů 

za hotové
Servis veškeré zemědělské 

techniky
Prodej autobaterií 

a motorových olejů

Pronájem vytápěného 
nebytového prostoru v areálu 
Autoškoly Louny v blízkosti 

supermarketu Kaufland. 
Prostor 70 + 8 m2. Vhodné pro 
sklad, prodejnu nebo kancelář. 

Parkování zdarma. Výhodné 
podmínky. Ihned volné. 
Kontakt: 605 380 180.

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

ANGLIČTINA
pro dospělé začátečníky 

i pokročilé
- pro děti ve věku od tří let formou her
- doučování školáků
více na telefonu: 602 447 259 

nebo e-mailem: 
JaJa.english@seznam.cz


