
Blahopřání

| Dne 21. října oslaví rubíno-
vou svatbu – čtyřicet let společ-
ného života manželé Pavel a Eva 
Pichlovi ze Hřivic. Zdraví, štěstí 
a do dalších společných let hod-
ně lásky a pohody přejí syn Petr 
a dcera Lenka s rodinami.  
Vzpomínka
n  Dnes, 17. října uplynulo 5 

smutných let, co 
mě navždy opus-
tila moje drahá 
maminka, paní 
Jarmila Čer-
vinková z Loun. 
Kdo jste ji znali, 

vzpomeňte se mnou. Děkuje 
dcera Marie.
n Odešla tiše, jako když hvěz-

da padá, zůstala 
bolest, která 
neuvadá. Utichly 
kroky, umlkl hlas, 
ale Tvůj obraz zů-
stává v nás. Dne 
19. října tomu 

bude 7 let, co nás navždy opustila 
naše milovaná dcera, manželka, 
maminka a babička paní Karin 
Černohorská z Libořic. S láskou 
stále vzpomínají maminka Vale-
rie, manžel Jaroslav, dcery Jitka, 
Iveta, Petra a vnoučata.
Poděkování
n Touto cestou bychom chtěli 

poděkovat všem, kteří se přišli 
rozloučit dne 5. října s panem 
Gustavem Wagnerem z Po-
stoloprt na jeho poslední cestě. 
Manželka a ostatní pozůstalí. 
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Oznámení do Společenské kroniky přijímáme 
nejpozději do čtvrtka do 9 hodin předcházející-
ho týdne, než mají být zveřejněna. Písemně: 
Redakce Svobodného hlasu, Česká 177, 
440 01 Louny (oznámení objednána písemně 
budou zveřejněna 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).

Firma Lostr a.s. Se sídlem v Lounech, která se zabývá výrobou 
a opravou železničních kolejových vozidel, vypisuje výběrové 
řízení na pozici:

MISTR DO ÚSEKU VÝROBY
Požadujeme:
• středoškolské vzdělání technického směru
• zkušenosti s vedením kolektivu zaměstnanců
• znalost práce na PC

Nabízíme
• odbornou práci v prosperující firmě
• možnost dalšího vzdělávání a růstu

Písemné nabídky s životopisem zasílejte nejpozději do 16.11.2007 
na e-mail: pavlina.fejfarova@lostr.cz, nebo doručte na adresu 
LOSTR a.s., personální oddělení, Husova 402, 440 82 Louny.

BYTOVÁ JÁDRA
V l a d i m í r  F o g l

• vše pro byt na klíč • od návrhu až po realizaci • koupelny 
• 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

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

AKCE ŘÍJEN
Při nákupu olejového 

filtru+ 4l oleje sleva 10%

Autodíly Kočina
Husova 1082 Louny tel.415652791

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 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

Pracovník(-ce)
obchodního
oddělení
ANGLICKÝ / 
NĚMECKÝ JAZYK
Požadujeme:
n VŠ/SŠ vzdělání
n aktivní znalost anglického 

a/nebo německého jazyka
n zkušenost s prací s MS 

Office
n komunikativní a tvůrčí 

schopnosti
n vysoké pracovní nasazení
n ŘP sk. B

Nabízíme:
n práci v přímém kontaktu se 

zahraničními partnery
n možnost osobního rozvoje

Strukturovaný životopis 
s motivačním dopisem 
zasílejte na adresu:
PRAGA Louny CZ a.s.
personální oddělení
Husova 552, 440 40 Louny
nebo e-mail:
hegedusova@pragalouny.cz

Proč je DOBRO v pohádkách silnější než ZLO? Jakou barvu může 
mít DOBRO a jakou barvu ZLO? Líbí se holčičkám, když kluci 
nosí roztrhané džíny? Kde mohou bydlet fotbalisti a co fotbalista 
musí umět? Odpovědi našli aktéři pořadu JO JO ve třídě 1.A na 
3. ZŠ v Mostě a jsou více než zajímavé. Dívejte se na pořad JO JO, 
v sobotu 13. října od 8:30 na televizi DAKR. Barborka,  Prokůpek 
a Vlasta Vébr mezi prvňáky. Nudit se při sledování pořadu JO JO 
rozhodně nebudete! 
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Václava Majera 2666
440 01 Louny
tel.:  415 652 771
          415 654 991
fax:  415 652 360

Váš autorizovaný servisní partner 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


