
Výstava „Dům a zahrada“ byla 
v loňském roce nejnavštěvovaněj-
ší výstavou na lounském výstaviš-
ti, (dokonce byla úspěšnější než 
tradičně výstava „Dům“, která na 
výstavišti v Lounech probíhá v srp-
nu). Také v letošním roce se nám po-
dařilo připravit opravdu zajímavou 
výstavu. Velmi nás těší velký nárůst 
počtu nových vystavovatelů z celé 
republiky, kteří budou své výrobky 
na výstavišti v Lounech prezentovat 
poprvé. V letošním roce je velký ná-
růst vnitřních vystavovatelů, kteří 
se nám nevešli do tradičních šesti 
pavilónů a letos budeme přistavo-
vat ještě jednu výstavní halu navíc. 
Velký důraz jsme kladli na zahrád-
káře a zahradnický materiál a díky 
tomu zde  uvidíte mnoho firem 
z celé republiky, kteří budou nabí-
zet – keře, stromky, různé dřeviny, 
semena, cibuloviny, sadbu, trvalky 

a letničky, okrasné i vodní rostliny, 
zahradní a pokojové květiny. Na 
lounské výstaviště se sjede velké 
množství zahradnických firem ze 
všech koutů naší republiky a vě-
říme, že zde najdete vše, co nám 
roste a zkrášluje zahradu i domov. 
V pavilonu „A“ bude k vidění 
jedinečná ukázka zahradní kom-
pozice vhodná pro malometrážní 
zahrady, která Vás bude těšit svou 
proměnlivostí v průběhu celého 
roku. Celý tento pavilon bude za-
měřen na zahradníky a baráčníky. 
Po celou dobu může návštěvník 
využít poradenství od odborníků 
ze Stanice přírodovědců, kteří bu-
dou v pavilonu „B“. Získáte zde 
mnoho rad, např. o pokojových 
a exotických květinách, bylinách, 
tonizujících rostlinách, koření, 
ale také o skalničkách a trvalkách. 
Pro zahrádkáře zde nebude pouze 

zahradnický materiál, ale i zahrad-
ní mechanizace, bazény, zahradní 
krby, altány, pergoly a široká nabíd-
ka zahradního nábytku od mnoha 
firem z celé republiky. Prezentovat 
se zde budou firmy prodávající 
stavební materiály a vše potřebné 
pro stavby a opravy našich domo-
vů, dále domy na klíč a dřevostavby. 
Velká část výstavy, (tři pavilony), 
bude věnována interiérům našich 
obydlí. V pavilonu „D“, „E“ a „F“ 
nabízí mnoho firem nábytek a by-
tové doplňky. Najdete zde širokou 
nabídku nábytku do kuchyní, 
koupelen, ložnic, obývacích a dět-
ských pokojů, ratanový a proutěný 
nábytek, ale i zařízení do kanceláří, 
to vše zajisté uspokojí i toho nejná-
ročnějšího návštěvníka. Věříme, že 
259 přihlášených vystavovatelů, 
kteří se budou prezentovat na vý-
staviště v Lounech nabídne oprav-
du zajímavou podívanou. Vstupné 
pro dospělé činí 40 korun, děti 
a důchodci zaplatí 20 korun a děti 
do 6 let a držitelé průkazu ZTP-P 
mají vstup zdarma Irena Spilková,

Diamant Expo s. r. o.
ředitelka výstavy 

Blahopřání
n  Dne 15. dubna oslaví své 

narozeniny paní 
Jaroslava Svo-
bodová z Loun. 
Do dalších let jí 
přejí vše nejlepší, 
hodně zdraví, 
štěstí a lásky 

manžel, syn Radek, dcera Markéta 
s přítelem Petrem. Vnoučátka Ra-
deček a Kačenka posílají babičce 
velikou pusinku.

n  Blahopřejeme manželům 
Barešovým k jejich životnímu 
jubileu, 50 let společného soužití. 
Do dalších let přeje hodně štěstí 
a zdraví rodina. 
Vzpomínka
n Už nic víc Ti nemůžeme dát, 

jen kytici květů 
a vzpomínat. Dne 
10. dubna jsme 
vzpomněli druhé 
výročí úmrtí pana 
Ondřeje Kor-
py. Vzpomínají 

manželka a synové Jiří s rodinou 
a Václav.
n  V neznámý svět jsi odešel 

spát, zaplakal každý, kdo Tě měl 
rád. Proč srdce Tvé přestalo bít, 
vždyť mělo pro koho žít. Dne 11. 
dubna je tomu 20 let, co ve věku 
49 let odešel vzácný člověk Rosti-
slav Záveský. Kdo s Tebou žil, ví, 
co ztratil. Neporadíš, nepohladíš. 
Helena Záveská, manželka.
n Dne 12. dubna s bolestí v na-

šich srdcích vzpomínáme první-
ho smutného výročí, kdy od nás 
nečekaně odešla naše drahá paní 
Zdeňka Vaňková z Postoloprt. 
Manžel a děti s rodinami.
n Dne 12. dubna tomu bude 

šest let, co nás 
opustil pan Vác-
lav Kučaba ve 
věku nedožitých 
80 let. Vzpomíná 
rodina.

n  Odešel jsi bez rozloučení, 
muselo to být, ale 
v našich srdcích 
budeš stále žít. 
Dne 15. dubna 
uplyne 12 roků, 
co od nás odešel 
náš tatínek, 

dědeček a tchán, pan Jaroslav 
Kopp z Letova. S láskou v srdcích 
vzpomínají syn Rosťa s rodinou, 
dcera Alena s rodinou a sourozenci 
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 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).

Výstava Dům a zahrada opět po roce
Pořadatelé letos očekávají až třicet tisíc návštěvníků

Výběrové řízení na funkci -
vedoucí ekonomického odboru

Podmínky: VŠ ekonomického směru, praxe v oboru 5 let, znalosti 
jazykové a PC.

Žádosti s životopisem zasílejte do 30. 4. 2007 na Úřad práce v Lounech, 
Postoloprtská 2664, 440 81 Louny. Předpokládaný nástup 1. 6. 2007. SPORTBAR

► Sázková kancelář Tipsport
► Točené pivo Gambrinus 10°
     Plzeň 12°
     Velkopopovický Kozel 10° tmavý
► Kvalitní vína
► Široký výběr alkoholických a nealkoholických nápojů
► Výtečná káva Lavazza a čaje Dilmah
► Stolní fotbal
    Rosengart
► Šipky
► Výherní
    automaty
► Ruleta
► Projekce
    sportovních
    přenosů

Otevírací doba:   Po             11:00 – 23:00 hod
                             Út - Čt         9:30 – 23:00 hod
                             Pa – So      9:30 – 02:00 hod
                             Ne               9:30 – 23:00 hod

LOUNY, Mírové náměstí 49 – Hilbertův dům, tel.: 415 652 871

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

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
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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.

Glaverbel Czech a.s. Teplice
člen skupiny Glaverbel
závod Kryry

Hledá vhodné kandidáty na pozice:

Strojník sklářských zařízení
Požadavky: vyučení ve strojírenském oboru, 
komunikativní dovednosti, flexibilita, spolehlivost, 
vysoké pracovní nasazení

Dělník ve sklářské výrobě
Požadavky: vyučení, komunikativní dovednosti, 
flexibilita, spolehlivost, vysoké pracovní nasazení

NABÍZÍME:
- Zázemí mezinárodní společnosti
- Příjemné pracovní prostředí
- Nadprůměrné mzdové ohodnocení
- 13. a 14. plat
- Příspěvek na penzijní a životní pojištění
- 5 týdnů dovolené
- Lázeňské ozdravné a rekondiční pobyty
- Systém flexibilních zaměstnaneckých výhod 

(vzdělávací program, relaxační program 
a zdravotní program, rehabilitační program ).

Kontakt: GVB Czech a.s., člen skupiny Glaverbel, 
závod Kryry,  Tovární,  439 81 Kryry
Personální útvar tel. 415 23 55 15, 724 20 55 33, 
lenka.kopackova@cz.glaverbel.com

LOUNY - První letošní výstavou na výstavišti v Lounech je 11. 
ročník prodejní a kontraktační výstavy „Dům a zahrada“, která 
bude zahájena v pátek 13. dubna 2007. Od pátku do neděle ji bu-
dete moci navštívit od 9 do 17 hodin. Tato výstava se již zakořenila 
v podvědomí návštěvníků i vystavovatelů jako veletrh zahradnických 
potřeb, zahradní mechanizace, ale i stavebních materiálů, nábytku 
a bytových doplňků. 


