
n Dne 28. dubna tomu bude 25 
let, co nás opustil drahý tatínek, 
dědeček a pradědeček Josef Sei-
fert z Hřivic. Kdo jste ho znali, 
vzpomeňte s námi. Nikdy ne-
zapomeneme. Dcera Věra a syn 
Jaroslav s rodinami.
n Dne 1. května uplyne 20 let, co 

zemřel pan Alois 
Vajc z Ročova. 
Stále vzpomínají 
Miluše Šedivá 
a syn s rodinou.

n Dne 24. dub-
na tomu byly dva 
roky plné smutku 
a prázdna, co ode-
šel můj milovaný 

manžel pan Petr Sklenář, láskypl-
ný tatínek a dědeček. Manželka

Blahopřání
|  Dne 26. dubna oslaví své 

60. narozeniny 
paní Dagmar 
Nekolová z Po-
stoloprt. Hodně 
zdraví a spokoje-
nosti přejí s lás-
kou manžel, syn, 

dcera a všechna vnoučata.
| Dne 27. dubna oslaví své 90. 

narozeniny paní 
Růžena Peterová 
z Lišan, dlouhole-
tá zaměstnankyně 
Českých drah. 
Hodně zdraví 
a spokojenosti do 

dalších let přejí rodiny Nekolova, 
Beranova a Everettova.
Vzpomínka
n  V neznámý svět odešla jsi 

spát, zaplakal 
každý, kdo Tě měl 
rád. Roky plynou 
jak řeky proud, jen 
bolest trvá a nedá 
zapomenout. Dne 
21. dubna uply-

nulo sedmé výročí, co nás navždy 
opustila naše milovaná maminka, 
manželka, sestra, babička Marie 
Postlová. S bolestí vzpomínají 
dcera Jana s manželem, vnoučata 
Lucka, Michal, Honzík, manžel 
Ota, sestra Jana s rodinou. Kdo 
jste ji znali, vzpomeňte s námi.
n Čas plyne dál, bolest v srdci 

zůstává. Dne 
22. dubna tomu 
budou čtyři roky, 
co od nás navždy 
odešel můj man-
žel, tatínek a dě-
deček, pan Bře-

tislav Davídek. Stále vzpomíná 
manželka a děti s rodinami. Kdo 
jste ho znali, vzpomeňte s námi. 
Děkuje rodina.
n  Osud nám nevrátí nikdy, 

co vzal, vrací jen vzpomínky, 
bolest a žal. Dne 23. dubna jsme 
vzpomněli desáté výročí, co nás 
navždy opustila moje manželka, 
paní Anna Vápeníková z Hři-
vic. Kdo jste ji znali, vzpomeňte 
s námi. Manžel, dcera a synové 
s rodinami. 
n Dne 25. dubna vzpomínáme 

již páté výročí 
odchodu našeho 
manžela a tatín-
ka Václava Fid-
lera. Kdo jste jej 
znali, vzpomeňte 
s námi. Manžel-

ka a děti.
n Dne 27. dubna vzpomeneme 

sedmé smutné 
výročí, kdy nás 
navždy opustila 
laskavá manžel-
ka, maminka, 
babička a pra-
babička, paní 

Zdeňka Beitlová. Stále vzpo-
mínají manžel, synové Vlastimil 
a Zdeněk, snachy Heleny, vnou-
čata, pravnoučata a sestry Jana 
a Václava 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).

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

VÝPRODEJ VZORKŮ KUCHYNÍ Z PRODEJNY!!!
výprodej spotřebičů,dřezů,baterií,pracovních desek.

Sleva až 60%
Tanne spol.s.r.o. Černčice u Loun  www.1-kuchyne.cz

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

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

Finanční skupina ING hledá vhodné kandidáty na pozici 

Poradce pro finanční plánování
Nabízíme: profesionální přístup, motivující finanční ohodnocení, 

nadstandardní systém vzdělávání.
Požadujeme: SŠ/VŠ, komunikační schopnosti a samostatnost.

V případě zájmu nás kontaktujte na 775 011 303.

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

HARMONIKAS s. r. o.
n na profesi brusiče
přijme brusiče nebo pracovníka se zkušenostmi na obráběcích strojích pro 
profilové broušení hlasů do harmonik. Kvalifikační předpoklady. Hlásit se 
mohou jen opravdoví zájemci o precisní a odpovědnou práci s vysokou přesností. 
Broušení se provádí v toleranci ± 0,002 mm.
n na montáž hlasů
přijmeme dvě pracovnice. Jedná se o práci velmi náročnou na přesnost 
a odpovědnost v jednosměnném provozu. Po dohodě možnost úpravy pracovní 
doby.
Nabízíme dlouholeté zaměstnání spojené s dobrým odměňováním.
Tel.: 415 627 580, harmonikas@harmonikas.cz, adresa: Poděbradova 2506, 
Louny Motto:  „Precisnost  je  v detai lu“


