
Blahopřání

|  Dne 14. června oslaví své 
krásné 50. narozeniny paní Pavla 
Jánská z Vrbna. Blahopřejeme! 
Kolektiv MŠ Vrbno.
Vzpomínka
n  Dne 8. června by se dožil 

svých 70 let pan 
Václav Andrt 
z Loun, který nás 
navždy opustil 
letos 18. břez-
na. Kdo jste ho 
znali, vzpomeňte 

s námi. Manželka a děti.
n Hvězdy Ti nesvítí, sluníčko 

nehřeje, už se 
nám nevrátíš, 
už není naděje. 
Pustý je domov, 
smutno je v něm, 
cestička na hřbi-
tov nám zůstala 

jen. Dne 11. června tomu byly tři 
roky, co nám navždy odešel náš 
milovaný Pavel Fiala z Loun. Kdo 
jste ho znali, vzpomeňte s námi. 
Rodina.
n Dne 18. června tomu bude 

pět let, kdy ve 
věku 18 let ze-
mřel můj syn Jiří 
Strnad. Vzpomí-
náme. Rodina.

n  Skromná ve svém životě, 
velká v lásce 
k nám všem. 
Dne 3. června 
uplynulo 30 
roků, kdy v 85 
letech odešla 
z našeho rodin-

ného kruhu moje drahá ma-
minka, naše milovaná a oběta-
vá prababička, paní Ludmila 
Vernerová, roz. Vochomůrko-
vá, rodačka z Opočna u Loun. 
S úctou vzpomínáme. Dcera 
Hana Štrynková, vnučky Mile-
na Reinová - Hubáčková, Stáňa 
Žitníková, pravnučky Milena 
Nečesaná, Hana Hlouchová, 
Jana Bolhová. 
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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).

POZVÁNKA

Dovolujeme si Vás tímto pozvat na již tradiční akci „DEN DĚTSKÉ 
RADOSTI“, pořádanou panem Evženem Myslivcem.

Akce se koná dne 16. června v areálu firmy SAZ - Evžen Myslivec s. r. o.
Rybalkova 2639 v Lounech od 14:00 hodin.

 

Přijďte nás navštívit s Vaší rodinou 
a prožít zábavný den pro děti 

i dospělé. Den plný soutěží, zábavy, 
s doprovodným programem, dárky 

i občerstvením. Částí dne Vás bude 
doprovázet a bavit náš host herec 

a bavič Mojmír Maděrič.

Program: (časově neurčen)
Zábavné a dovednostní soutěže pro děti i dospělé o drobné i hodnotnější ceny
Hudba a písničky s živou kapelou k poslechu a pro dobrou náladu během 
celého dne ve stylu Country
Soutěže ve zpěvu pro děti i odvážné dospělé
Vystoupení Základní umělecké školy Louny
Možnost prohlídky akčních modelů Volkswagen, Škoda a Seat
Vystoupení taneční skupiny BREAK FACE Louny
Občerstvení zajištěno během celého dne (pivo ROHOZEC, limo, vuřty, gril)
Vystoupení automodelářů - Exhibiční závod trucktrialu - ukázky činností
Předvedení záchranářské techniky
Rozptýlení především pro dámy nabídkou od společnosti AVONCOSMETICS
Možnost svezení se na dětských motorových čtyřkolkách
Kdo vydrží - příjemné, večerní posezení u skleničky a písničky

Partnery akce jsou:
PIVOVAR ROHOZEC, a. s. - Pivo výborné kvality
ŠkoFIN, s. r. o.                     - Financování a pojištění vozů
CREDIUM, a. s.                   - Financování a pojištění vozů
E-CALL, s. r. o.                    - Zabezpečení zdraví a života osádky vozu
                                              a satelitní lokalizace vašeho vozu
Cukrárna u TELECOMU       - Sladké dobroty pro potěšení

SRDEČNĚ VÁS ZVEME A VELMI SE TĚŠÍ NA NEPRACOVNÍ SETKÁNÍ S VÁMI PAN 
EVŽEN MYSLIVEC A JEHO KOLEKTIV.

                                                     

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

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

Zemědělské zásobování a nákup Louny
akciová společnost 

p ř i j m e  i h n e d

vedoucí laboratoře
Předpoklady:

Vzdělání: ÚSO, VŠ – chemické, potravinářská chemie.
Znalosti a dovednosti: problematika výroby krmných směsí 

a skladování a ošetřování rostlinných výrobků, sledování 
dodržování jakosti, zodpovědnost, důslednost, flexibilita, 

další vzdělávání v oboru, práce s PC

laborantku
Předpoklady:

Vzdělání: ÚSO - chemické,příp. zemědělské se znalostí 
laboratorních postupů, zodpovědný přístup, pečlivost, 
osvojení si postupů pro sledování jakosti, práce s PC

Písemné přihlášky zasílejte na adresu:

Zemědělské zásobování a nákup Louny, a.s.
Poděbradova 578, 440 01 Louny

personální oddělení
telefon: 415627224  e-mail: ludmila.sukova@zznln.cz

V ČERVNU
SLEVA 15%
NA DESTIČKY 
A ČELISTI BRZD
AUTODÍLY KOČINA HUSOVA 
1082 Louny tel. 415652791

REKOS, v.o.s.
Prodejna stavebního materiálu Louny
U nádraží ČD Louny - Město, tel.415 65 26 80,
rekos.zatec@iol.cz, www.rekoszatec.cz

přijmeme: skladníka - řidiče VZV
praxe v oboru vítána.

k přijímacímu pohovoru požadujeme: OP, životopis s uvedením 
předchozích zaměstnání, trestní bezúhonnost

nabídky zasílejte na vedení společnosti, nebo na e-mail.
informace u ved.prodejny, tel. 415 65 26 80

Výuka anglického 
jazyka

n začátečníci i pokročilí
n děti od 4 let
n příprava ke státním 

a mezinárodním zkouškám
n firemní výuka
n v centru Loun

R. A. Novotná
tel.: 721 076 280

e-mail: romanaannanovotna@seznam.cz

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

     K O U P E L N Y
              V l a d i m í r  F o g l
• vše pro byt na klíč • od návrhu až po realizaci • bytová jádra 
• modernizace a rekonstrukce bytu • instalace vody, topení •
                  Železářství v České, Táboritská 157, 440 01 Louny
                  tel.: 415 652 306
                  e-mail: vladimir.fogl@tiscali.cz

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


