
Blahopřání
| Dne 5. května spolu oslavíme 

d v a 
krásné 
r o k y 
s p o -
l e č -
n é h o 
života. 
Stačili 

jsme prožít hádky i krize, ale hlav-
ně převažují ty nezapomenutelné 
chvilky. Jsi moje druhé já, někdo, 
bez koho nechci a nemůžu žít. Díky 
za každé nové ráno s Tebou!
Vzpomínka
n Nikdo Ti neřekne, nikdo Ti 

nepoví, jak jsme 
Tě měli moc 
rádi. Šest let již 
uběhlo, co nejsi 
mezi námi. Dne 
3. května tomu 
bude šest let, 

co od nás odešel náš milovaný 
manžel, tatínek, dědeček, tchán, 
pan Miloslav Hönig. S láskou 
a úctou vzpomínají manželka 
Anna, dcery Anna a Eva, zeťové 
Pavel a Pepa, vnoučata Evička, 
Pepíček a Pavlíček. Kdo jste ho 
měli rádi, vzpomeňte s námi.
n Dne 4. května uplyne 12 let, co 

jsme se naposledy 
rozloučili s paní 
Janou Tichou 
z Černčic. Stále 
vzpomínají man-
žel s dcerou.

n Dne 4. května tomu bude pět 
let, co zemřel pan 
Ladislav Michl, 
mistr kominický 
z Cítolib. Vzpo-
mínají manželka 
a dcery s rodi-
nami.

n Dne 7. května vzpomeneme 
nedožitých 75. narozenin sester 
paní Heleny Bendové a paní 
Jiřiny Bulandrové. S láskou stále 
vzpomínají manžel a švagr Václav 
a děti 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).
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA J. A. KOMENSKÉHO LOUNY

HLEDÁ ŠIKOVNÉ DĚTI
do budoucího 3. ročníku s rozšířenou výukou cizích 

jazyků.

Rozšířenou výuku jazyků nabízíme také těm žákům, 
kteří letos neuspěli u přijímacího řízení do primy  

Gymnázia Václava Hlavatého v Lounech.

Bližší informace získáte do 11. května 2007  na 
telefonním čísle 415 652 325 nebo na webových 

stránkách školy: www.zsjak.cz 

Ú V Ě R Y
soukromé - podnikatelské

Tel.: 777 338 658

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

nabízí veškeré pánské a dámské spodní prádlo, 
pyžama, trička, italská tílka, italská trička

AKCE - 20% sleva - DÁMSKÉ PLAVKY

Nákladní autodoprava
- hydraulická ruka Tel.: 776 646 239 - NONSTOP

Restaurace 
v plavecké 

hale
přijme servírku.
Informace: 777 938 622

Přijmu řidiče brigádníka
na ranní rozvoz novin.

Po - So: 3:30 - 6:30 hod.
Vlastní Pick-up výhodou, ale není podmínkou. 

Vážní zájemci, volejte na tel. číslo: 724 605 617.

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
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STYLE LINE, s.r.o.
přijme k okamžitému nástupu do pracovního poměru za výhodných podmínek

Školní 2430, 440 01 Louny
e-mail: styleline@styleline.cz

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.

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
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