
Vzpomínka
n  Dne 7. srpna tomu bylo 

25 let, co nás 
navždy opustil 
pan Václav 
Mráz z Postolo-
prt. Vzpomíná 
manželka a děti 
s rodinami.

n Nic na světě nám Tě nevrá-
tí, můžeme jen 
vzpomínat. Dne 
8. srpna uplyne 
deset let, co od 
nás odešel man-
žel, tatínek, dě-
deček a praděde-

ček, pan Václav Svatoň z Ročova. 
Stále vzpomíná manželka, synové 
Milan a Vašik s rodinami.
n Dne 9. srpna je to rok, co nás 

navždy opustil 
pan Vladimír 
Vaněk z Loun. 
Vzpomíná man-
želka a děti s ro-
dinami.
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Oznámení do Společenské kroni-
ky přijímáme nejpozději do čtvrtka 
do 9 hodin předcházejícího týdne, 
než mají být zveřejněna. Písemně: 
Redakce Svobodného hlasu, Čes-
ká 177, 440 01 Louny (oznámení 
objednána písemně budou zveřej-
něna až po zaplacení složenky). 
Telefonicky 415 652 204 (také 
záznamník) nebo e-mailem: 
hlas@ln.cz (i tato oznámení bu-
dou 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).

ROZMĚR A LOGo – vše stejné, 
pouze změna akce

Triola 18/str6
======================
Nabízíme slevy 30%
20% veškeré letní zboží

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

Prodej uhlí
OŘECH I.    175,-Kč
OŘECH II.   125,-Kč
KOSTKA      185,-Kč
Objednávky

tel.+fax 415 674563
Mobilní 736 752022

FY Praha Music Center s.r.o. nabízí pracovní 
příležitost v Lounech na pozici skladník. 

Nabízíme práci v rozvíjející se zavedené firmě v zajímavém prostředí hudebních nástrojů.
Požadujeme:               -operativnost a flexibilitu
                                    -schopnost pracovat v kolektivu
                                    -zručnost a schopnost rozvíjet se
                                    -základní znalosti PC
                                    -řidičský průkaz sk. B

informace: tel.415654204, Tomáš Janoušek

AKCE
SRPEN
SLEVA VÝFUKŮ
VOZY ŠKODA -10%
ZAHRANIČNÍ VOZY -15% 
Autodíly Kočina 
Husova 1082 Louny tel.415652791

Město Louny nabízí
pronájem bytu v půdní bytové vestavbě domu čp. 
1123, ul. St. Sokola v Lounech (byt. č. 14, 1+2, 

75,20 m2). Výběr nájemce bude proveden obálkovým 
výběrem dle pravidel MR P7/97 dne 23. 8. 2007 ve 

14 hodin na Městském úřadě v Lounech - v kanceláři 
vedoucí odboru místního hospodářství.

Bližší informace podají pracovnice odboru místního 
hospodářství Městského úřadu v Lounech, tel.: 415 621 154 

(L. Kastnerová), 415 621 181 (K. Klímová)

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

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

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

     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

TOP nebankovní 
půjčky

od 20-300tis.Kč, vhodné 
i pro důchodce do 

75let! bez poplatku! 
schválení do 30 min!
tel.774 140 201 
p. Stehlíková

přijme ihned

na středisko Podbořany

zámečníka, údržbáře
předpoklady a podmínky:

vzdělání: vyučen, vhodné: svářečský průkaz, řidičský průkaz sk. C
bližší informace - : tel. 415735405 nebo 415211638

elektrikáře 
předpoklady a podmínky:

vzdělání: vyučen, odborná způsobilost v elektrotechnice
bližší informace: tel. 415735405 nebo 415211638

Písemné přihlášky zasílejte na adresu

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

kontakt: personální oddělení – telefon 415627224
mail: ludmila.sukova@zznln.cz

ZEMĚDĚLSKÉ ZÁSOBOVÁNÍ A NÁKUP LOUNY 
akciová společnost 

SAZ - EVŽEN MYSLIVEC S. R. O.
RYBALKOVA 2639
LOUNY 440 01

TEL.: 415 652 360
FAX: 415 653 261
E-MAIL: PRODEJ@SAZ-MYSLIVEC.CZ

WWW.SAZ-MYSLIVEC.CZ


