
Vzpomínka
n  Od života pro sebe nic jsi 

nežádal, vše jen 
pro své v rodině 
jsi dělával. Tvé 
zlaté srdce celé 
jsi nám dal, ra-
dou a krásným 
slovem vždy po-

máhal. Osud nám nevrátí, co vzal. 
Vrací jen vzpomínky, bolest a žal. 
Navždy smutným dnem pro nás 
zůstane 26. září, kdy nás před 6 
roky nenávratně opustil milovaný 
manžel, otec a dědeček, pan Emil 
Zeman z Černčic u Loun. Stále 
vzpomínají a za tichou vzpomín-
ku děkují manželka Miluše, dcera 
Dana s manželem, vnučky Jitka, 
Jana a Eliška.
n Je tomu právě rok, co dne 26. 

září kvůli hrubé-
mu zanedbání 
lékařské péče 
ÚVN Střešovice 
zemřela moje 
milovaná man-
želka, naše ma-

minka a babička, paní Lukrecie 
Veseláková z Loun. Vzpomíná 
manžel František s dětmi a jejich 
rodinami.
n Dne 26. září uplynulo již 14 

let, kdy od nás 
navždy odešel 
drahý a milovaný 
manžel, tatínek, 
dědeček, pradě-
deček a tchán, 
pan Jaroslav 

Fišer z Loun. S velkým žalem 
v srdci na něho stále vzpomínáme 
a nikdy nezapomeneme. Rodina
n  Čas plyne a bolest v srdci 

zůstává. Dne 28. 
září tomu budou 
čtyři roky, co nás 
navždy opustila 
naše drahá ma-
minka, manželka 
a babička, paní 

Gerta Sainerová. Stále vzpomí-
nají manžel, dcera s manželem 
a vnučky Maruška a Mirka. Kdo 
jste ji znali, vzpomeňte s námi.
n Prázdný je domov, smutno 

je v něm, ces-
tička k hřbitovu 
zůstává jen. Více 
Vám už nemůže-
me dát, jen ky-
tičku položit na 
Váš hrob a tiše 
vzpomínat. Dne 
28. září uplyne 
18 let, co nás 
navždy opustil 
a odešel ode 
všeho, co měl 
rád, náš drahý 

milovaný tatínek, tchán, děde-
ček, pradědeček, švagr a strýček, 
pan František Šobáň z Blšan 
u Loun a 2. října uplyne 1 rok, 
plný smutku a bolesti, kdy od nás 
navždy odešla naše drahá a milo-
vaná maminka, tchýně, babička, 
prababička, sestra, švagrová, se-
střenice a tetička, paní Anastázie 
Šobáňová z Blšan u Loun. S bo-
lestí v srdci stále vzpomínají a ni-
kdy nezapomenou synové Milan, 
Mirek, Pepa, dcery Maruš a Hela 
s rodinami, vnoučata a pravnou-
čata a všichni ostatní příbuzní. 
Kdo jste naše drahé rodiče znali, 
vzpomeňte tento den s námi.
n Dne 30. září tomu bude 10 

let, co nás navždy 
opustil pan Jaro-
slav Fišer. S lás-
kou vzpomíná 
Eva s rodinou.

n Dne 30. září uplyne 10 let, co 
nás náhle a neče-
kaně opustil 
milovaný manžel 
a tatínek pan Jiří 
Krupička. Jistě 
ho těší, že na 
něj vzpomínáme 

z prostředí nové rodiny plné po-
hody a štěstí, jaké jsme prožívali 
s ním. Kdo jste ho znali, vzpo-
meňte, prosím, s námi. Manželka 
Jarmila a děti Petra a Honzík.
n Dne 26. září uplyne 5 roků 

od úmrtí mé maminky, babičky 
a prababičky, paní Marie Tur-
novské z Loun. Vzpomíná dcera 
Eva s rodinou.
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Oznámení do Společenské kroniky přijímáme 
nejpozději do čtvrtka do 9 hodin předcházejí-
cího týdne, než mají být zveřejněna. Písemně: 
Redakce Svobodného hlasu, Česká 177, 440 01 
Louny (oznámení objednána písemně budou zve-
řejněna až po zaplacení složenky). Telefonicky 
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).

Americká společnost se 
zaměřením na vstřikování plastů

přijme nové zaměstnance pro pracoviště 
v Lounech na tyto pracovní pozice:

Zástupce/zástupkyně 
manažera údržby
Požadujeme:  min. vzdělání VŠ/ÚSO strojního zaměření, 
anglický jazyk na komunikativní úrovni, předchozí praxi ve 
výrobním závodě, zkušenost s řízením týmu lidí, flexibilitu, 
organizační schopnosti,  odolnost proti stresu

Účetní fakturant/fakturantka 
Požadujeme: min. vzdělání VŠ/ÚSO ekonomického zaměření, 
anglický jazyk na komunikativní úrovni, zkušenost s mezi-
národním účetnictvím,  flexibilitu, organizační schopnosti,  
odolnost proti stresu

Nabízíme: nadstandardní  finanční ohodnocení, týden dovo-
lené navíc, příspěvek na stravování, profesní růst, pracovní 
smlouva na dobu neurčitou.

Strukturované životopisy v češtině a angličtině zasílejte na:  
e-mail:jaroslava.vrbicka@portola.cz 

Kontaktní osoba: Jaroslava Vrbická, tel.č.: 476 719 312

Plastová
Hliníková
Dřevěná

návrh, výroba a montáž plastových oken, dveří, zimních zahrad
Dodáváme pětikomorový systém TROCAL s trojitým těsněním U 1,1

SLEVY až 30 %! 
12 LET NA ČESKÉM TRHU
Zajistíme Vám finanční prostředky na výměnu oken bez nutnosti 
zástavy bytů.

Louny - Miroslav Krupka Osvoboditelů 2671
Obchodní kancelář Tel./fax: 415 653 988
 mobil: 602 247 973
 e-mail: ltplast@tiscali.cz

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

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

aaa byty.cz
největší obchodní 

dům s byty
byty, domy, pozemky
Kontakt: 603 888 307

Autodoprava RMT Logistik

přijme řidiče 
MKD, ŘP - B,C,E
hovorová znalost NJ,AJ 
výhodou - není podmínkou, 
praxe v řízení 1 rok nutná, 
pracoviště Chomutov, mzda 
s dietami 22 - 25 tisíc čistého  
- podle jízd

kontakt-p.Hron 
605279357,474622936

Pro prodejnu
pekařství Mistr Bäcker
v Lounech přijmeme 

prodavačky, prodavače
na hlavní pracovní poměr 
Očekáváme:
- příjemné vystupování
- komunikativnost
- ochotu učit se novým věcem
- spolehlivost
- schopnost jednat se zákazníky 
a obchodní dovednosti

- vyučení výhodou, nikoliv podmínkou
- časovou flexibilitu
Nabízíme:
- perspektivu osobního kariérového 
růstu

- příjemné pracovní prostředí
- zajímavou práci v dynamickém týmu
- odborná školení personálu
- motivující mzdové ohodnocení
- nástup možný ihned

Další informace na tel. čísle: 
723 48 33 98, 415 65 27 69 – paní 

Hlaváčová

Auta v parku… Milovníky přírody vystřídali o víkendu 
14. - 16. září na lounském výstavišti milovníci krásných aut. Nebe 
vyslyšelo prosby ředitelky výstavy Ireny Spilkové ze společnosti 
Diamant Expo, takže nepršelo. Někteří, jako Zdeňka Lancková 
a Jiří Pešl, vybírali auto, jiní se ptali po náhradních dílech. Autosalon 
Louny letos navštívilo téměř šest tisíc lidí. (red)

n Dne 30. září si připomene-
me desáté výročí 
od úmrtí naší 
dcery, manželky 
a maminky, paní 
Dany Chovanco-
vé z Loun. Stále 
vzpomíná rodina 

Chovancova a Frélichova.
n  Ten, kdo měl někoho rád, 

nebude nikdy 
zapomenut. 30. 
září uplyne 16 let 
od úmrtí dobrého 
člověka, pana 
Josefa Zemka 
z Loun. Vzpomí-

nají děti s rodinami a manželka.
n  Dne 1. října to budou tři 

roky, co nás 
navždy opustil 
pan Zdeněk Ha-
vel. Vzpomíná 
manželka a děti 
s rodinami.
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AKCE ŘÍJEN
Při nákupu olejového 

filtru+ 4l oleje sleva 10%

Autodíly Kočina
Husova 1082 Louny tel.415652791 křížovka

ARMÉN-
SKÁ HORA

1. DÍL 
TAJENKY

SVO-
BODNÝ 
FEUDÁLNÍ 
STATEK

ZÁHADA

ŘÍMSKY 99

RYBÁŘSKÁ 
SÍŤ

POŽERÁK

RAKOUS-
KÉ MĚSTO

2. DÍL 
TAJENKY

NÁZEV 
ŘECKÉHO 
PÍSMENE

HRAD 
V JIŽNÍCH 
ČECHÁCH

ZNAČKA 
ASTATU

DEZIN-
FEKČNÍ 
PŘÍPRA-
VEK

ZHROU-
CENÍ

VYSÍLÁNÍ

KRÁSA 
(BÁS)
SOURO-
ZENCI

VODÁCKÝ 
POZDRAV

PTAČÍ 
CITOSL.
APIS

ZN. CIZÍCH 
AUT
CELNÍ KÓD 
EGYPTU

K (LAT)

POPĚVEK
JÁDRO

KRůPĚJ

POKOLENÍ

OŘECH
KOALÁM 
VLASTNÍ

JIHOAMER. 
ŘEKA
ČÍSLOVKA 
ZÁKLADNÍ

POTRA-
VINA
TÍMTO 
ZPůSOBEM

JMÉNO 
PSÍKA

PODNIK 
V OLO-
MOUCI

INDIÁNSKÁ 
TROFEJ

ŘÍMS. 
MRAVO-
KÁRCE
CO (SLOV)

TRUP

BICYKLY

PRÁŠEK

MOHA-
MEDůV 
PŘÍTEL

LYŽAŘSKÝ 
POZDRAV

PŘED-
LOŽKA

OLO-
MOUCKÝ 
PODNIK

PYTEL

POLYNÉS-
KÝ NÁPOJ

NÁDOBA 
U STUDNY

KOV

POTOM
A SICE

ZLOST
OLGA 
(DOM)

NÁZEV 
STARŠÍHO 
PROJÍ-
MADLA

PÁDOVÁ 
OTÁZKA

POŽADA-
VEK
PLAVAT

UKRA-
JINSKÁ 
PÍSEŇ

SICILSKÁ 
SOPKA
ZBROJNOŠ

LOTERIE
ZKR. 
DOMU 
ARMÁDY

PYTLÁCKÉ 
LÉČKY

ŘÍMSKY 
1501
HŘEBÍK DO 
PODEŠVE

TLOUCT
RYBA

DĚTSKÝ 
POZDRAV

SNAD
HNACÍ 
STROJ

SPZ. OKR. 
MOST
BRUSIVO

POHÁD-
KOVÁ 
POSTAVA

MALTA NA 
ZDI

PLEŠ

KOTRME-
LEC

Víte, proč policajt vytahuje před milováním dveře z pantů? No přece...(tajenka)


