
Vzpomínka
n Dne 26. března 2002 zemřel 

pan Miloslav 
Danda z Loun. 
Pět let žijeme bez 
Tebe. Vzpomínka 
v srdci nám zby-
la. Láska má Tě 
nezradila. Osud 

sám Ti cestu určil. My můžeme jen 
vzpomínat a kytičku na hrob dát. 
Tvá rodina nezapomíná. Děkuje-
me všem, kteří na Tebe vzpomenou 
s námi. Manželka Pavla, maminka 
Miluše, syn Miloslav, dcery Pavla 
a Petra, snacha Jaroslava, zeťové 
Vašek a Martin, vnoučata Mi-
chaela, Monika, Milan, Martínek 
a ostatní příbuzní. 

n Osud nám nevrátí nikdy, co 
vzal, vrací jen vzpomínky, bolest 
a žal! Dne 26. března by oslavil 
75. narozeniny pan Zdeněk Ka-
laš a 27. března by oslavila 72. 
narozeniny paní Jaruše Kalašová 
z Černčic u Loun. Stále vzpomínají 
děti Drahuš, Zdeněk a Jiří s rodi-
nami a ostatní příbuzní.
n Dne 28. března vzpomíná-

me třetí smutné 
výročí, kdy nás 
opustila paní 
Miroslava La-
vičková z Loun. 
Stále vzpomínají 
manžel, synové 

s manželkami, vnoučata a prav-
noučata.
n Dne 30. března uplyne 10 let, 

kdy od nás navždy 
odešel náš milo-
vaný manžel, syn 
a tatínek, pan 
Roman Žbánek 
z Loun. Kdo jste 
ho znali a měli 

rádi, vzpomeňte s námi. Stále 
s láskou vzpomínají manželka, 
maminka, dcera a syn s rodinou.
n Dne 30. března uplynou dva 

roky od úmrtí paní 
Danuše Drlíkové 
ze Stradonic. 
S láskou vzpo-
mínají manžel, 
synové a ostatní 
příbuzní.

n Dne 2. dubna si připomeneme 
druhé výročí odchodu naší sestry, 
paní Josefy Čermákové, která nás 
opustila v 91 letech. Stále vzpo-
mínají její bratři Jenda, Zdeněk 
a Josef Vápeníkovi s rodinami.
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KULOVÉ ČEPY
ZA AKČNÍ CENY
Autodíly Kočina
Husova 1082 Louny tel.415 652 791

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 objed-
nána písemně budou zveřejněna až 
po zaplacení složenky). Telefonic-
ky 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).

Půjčky
od 20-300 tis. Kč

nejprůchodnějši nebankovní
bez poplatku předem!

Pro důchodce do 75 let i OSVČ  s 0 DP
Novinka od 1. 4. 07 

schváleno do 30 min.

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

Nabízíme 50 000
kusů rostlin

pro malo
i velkoodběratele

PRODEJ OKRASNÝCH A OVOCNÝCH 
DŘEVIN V ŠIROKÉM SORTIMENTU

NEJVĚTŠÍ VÝBĚR A NEJLEPŠÍ CENY V OKOLÍ
• thuje • cyprišky • jalovce • tavolníky • ptačí zoby 
• přísavníky • vřesovištní rostliny • vodní rostliny 
• růže • skalničky • trvalky • bazénové ryby • travní 
osivo • substráty • rašelina • mulčovací kůra (balené 
v pytlích) • a mnoho dalšího •

NÁVRH A REALIZACE ZAHRAD A PARKŮ
KOUPACÍCH JEZÍREK, ZÁVLAHOVÝCH SYSTÉMŮ

Kokovice 56 - v těsné blízkosti obce
Klobuky u Slaného, www.zahradnictvi-liska.cz

Prodejní doba:denně 9 - 18 hodin
Tel./fax 312 579 748, mobil 608 377 658

liska.cz@volny.cz

Na
bí

zím
e

Vojtěchovský-Tlustý, 273 24 
Velvary-Ješín 81, nabízí chlazené

VELIKONOČNÍ 
KRŮTY A KROCANY

z vlastního chovu a vlastní malé 
porážky drůbeže.

cena 65 Kč/kg masa
Informace a objednávky pro Louny 
na tel.: 607 892 125, 415 653 735, 

pro Žatec 606 419 410.

Lounsko

SEAT Ibiza 15” kola, ABS, dvojité přední světlomety, nárazníky v barvě karoserie, airbag řidiče
a spolujezdce, výškově a podélně nastavitelný volant, výškově nastavitelné sedadlo řidiče, 
posilovač řízení...

Spotřeba a emise CO2 Ibiza 4,6-7,9 (l/100 km), 124-190 (g/km).
Nabídka platí pro skladové vozy do 28. 2. 2007 u participujících prodejců vozů SEAT. Použité fotografie mohou obsahovat příplatkovou výbavu.

www.saz-myslivec.cz

249 900,-
SEAT Ibiza

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

Vaše obchodní 
příležitost!
Chcete rozdávat zdraví 
a zároveň se s každým 

klientem blížit ke svému cíli?

Překonejte obavy 
a zavolejte: 602 377 389.

KAMENICTVÍ „U Krupičků“ v. o. s. Postoloprty
Oznamujeme zákazníkům, kteří mají zájem navštívit naši provozovnu, že 
od 1. března 2007 jsme přestěhovali kamenickou dílnu do nového objektu. 
Hala v areálu ul. Dvořákova 681, Postoloprty za autobazarem. Po 15:00 hod. 
Smetanova 332 proti hasičské zbrojnici. 
Dílna Postoloprty
Po-Pá 6:30 - 15:00
St: 6:30 - 18:00
415 783 390
777 008 425, 777 008 436

Kancelář Louny
Po, St: 8:00 - 17:00
415 652 170
777 008 435

Privát: 
Cítoliby
Májová 283
415 691 201
777 008 435


