
Vzpomínka
n Dne 2. dubna jsme vzpomně-

li 20. výročí úmrtí 
paní Heleny Stra-
chotové z Loun. 
Všem, kteří ji znali 
a také ji stále nosí 
ve svém srdci, za 
vzpomínku dě-

kuje manžel Václav, Radka, Vašík 
a přátelé.
n  Cestička na hřbitov listím 

je zavátá, tiše tu 
postojíš, tady se 
nechvátá. Dne 
4. dubna vzpo-
meneme osmé 
výročí úmrtí naší 
maminky, ba-

bičky, prababičky, paní Boženy 
Štýbrové z Křesína. Vzpomínají 
dcera Božena s rodinou, vnoučata 
a pravnoučata.
n Čas plyne, ale bolest a vzpo-

mínky v našich 
srdcích zůstávají. 
Dne 4. dubna 
v z p o m e n e m e 
šesté výročí 
úmrtí paní Bo-
ženy Baňkové 

z Líšťan. Kdož jste ji znali a měli 
rádi, vzpomeňte s námi. Stále 
vzpomínají a nikdy nezapomenou 
manžel, dcera a vnučka Monika 
s rodinami.
n Zavřel jsi oči, chtělo se Ti spát, 

aniž jsi tušil, co se 
může stát. Nebylo 
Ti dopřáno stále 
s námi být, neby-
lo léku, abys mohl 
žít. Dne 4. dubna 
uplynou tři smut-

né roky, co nás navždy opustil mi-
lovaný manžel, tatínek, dědeček, 
pan Josef Srbecký z Loun, který 
stále žije v našich vzpomínkách 
a srdcích. Nikdy nezapomeneme! 
Za celou rodinu manželka Marie, 
která děkuje za tichou vzpomínku 
všech kamarádů a přátel. 
n Dne 7. dubna uplynou dva 

roky, co nás 
navždy opustil 
můj manžel, pan 
Karel Prokeš 
z Loun. S láskou 
stále vzpomíná 
manželka Marie 

a syn Karel s rodinou.

n  V tomto čase vzpomí-
náme 120. 
výročí na-
rození pana 
Vlastimila 
J i r á s k a , 
spolumaji-
tele mlýnů 

v Lounech. Vzpomíná s úctou 
vnuk Jiří Skála.

n 2. dubna tomu byly dva roky, 
kdy nás navždy opustila naše dra-
há sestra Josefa Čermáková ze 
Hřivic. Kdo jste jí znali, věnujte jí 
s námi tichou vzpomínku. Bratr 
Jan, Zdeněk a Josef s rodinami.
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společenská kronika

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 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).

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

Velikonoční akce!
Při nákupu nad 500 Kč dárek.

Nabízí veškeré pánské, dámské spodní prádlo, italské spodní prádlo, trička.

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

Lounsko

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

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

klientem blížit ke svému cíli?

Překonejte obavy 
a zavolejte: 602 377 389.

V DUBNU

KULOVÉ ČEPY
ZA AKČNÍ CENY
Autodíly Kočina
Husova 1082 Louny tel.415 652 791

M I M O Ř Á D N Á  A K C E

OD 1.4.2007 SLEVA NA SLUŽBY V KLUBU 1 a 2 V DOBĚ DO
16 HODIN VE VŠEDNÍ DNY (mimo soboty, neděle a svátků)

50% Z CENÍKOVÉ CENY
CENA ZA HODINU PO SLEVĚ POUZE 60,-Kč

PROVOZNÍ DOBA
PO-ST-PÁ-SO – 14-22 HOD

ÚT-ČT- 10-22 HOD
NE – 14-20 HOD

INFORMACE A REZERVACE
WWW.TYRSUVDUM.CZ

415653051
Tyršův dům, Štefánikova 1657, Louny (Tyršovo náměstí)

Váš pramen nové energie s VŮNÍ POMERANČE

����������������������������������������

�����������
������������
������������������������
�����������������
����������������
��������������������������

�������������
������������
������������������������
�����������������
����������������
������������������������������

�������������

�������������

���������������������

������������������������������

���������������������
����������������
����������������
���������������
�������������������
�����������

��������������������������������
���������������������������������
������������������������������
��������������������������������
���������������������������
�������������������������������
����������������

���������������������������������
��������������������������
���������������������������������
����� ���

��������� ��������������

������������������������������
���������������������������
������������������������������
����������������������

��������������������
������������������������������������������������������������������������������

C2_Jaro_2007_BW.qxd:C2_Jaro_2007  29.1.2007  14:54  Page 1

Václava Majera 2666
440 01 Louny
tel.:  415 652 771
          415 654 991
fax:  415 652 360

Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda:

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

99,- Kč.

OD 19. 3. do 27. 4. 2007.

�������� ������

��������������������

�������������

��������������������
�������������

�����������������

����������������

�����������
�����������������������
�������������������

�������������������������������������������������
�������������������������������������������

�������� ������

��������������������

�������������

��������������������
�������������

�����������������

����������������

�����������
�����������������������
�������������������

�������������������������������������������������
�������������������������������������������

Na Velikonoce něco nového… Jaro je tady, Veli-
konoce za dveřmi a už naše babičky říkávaly, že právě teď je třeba 
si koupit něco nového. Obchod Tanatex v Lounech na rohu České 
a Korunní uličky proti železářství nabízí hospodyňkám ubrusy jak 
velikonoční, tak i ve svěžích barvách, které se dají příjemně sla-
dit s prostíráním. A protože sluníčko láká k posezení na terase, 
ke společnému grilování, je možnost vybrat si v bohaté metráži 
ubrusů plastových, najdete zde také sedáky různých barev, které 
lze s ubrusy efektně barevně zkompletovat. Abychom se při vět-
ším vaření neumazali, můžeme si pořídit u firmy Tanatex zástěry 
s nejrůznějšími motivy jak pro dámy, tak i pro pány. A pro první 
otužilce je zde velký výběr maxiosušek. Přesvědčte se sami. (pa)
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