
Vzpomínka
n  Dne 28. října uplyne šest 

smutných let, 
kdy jsme se na-
posledy rozloučili 
s naší maminkou, 
babičkou, praba-
bičkou a tchyní 
paní Marií Ro-

háčovou ze Slavětína. S láskou 
a úctou vzpomínají a nikdy ne-
zapomenou dcery a synové s ro-
dinami, vnoučata, pravnoučata 
a ostatní příbuzní.
n Dne 28. října vzpomeneme 

1. výročí naší 
drahé maminky 
Marie Kočino-
vé. S úctou a lás-
kou vzpomínají 
synové Antonín, 
Miroslav a Jiří 

a jejich rodiny.
n  Dne 29. října tomu budou 

čtyři roky od smrti naší babičky, 
prababičky, maminky a manželky 
Marie Vápeníkové z Výškova. 
Vzpomínají manžel Jan, synové 
Jan a Jaromír a dcera Marie 
s rodinami, švagrová Věra se sy-
nem Martinem. Kdo jste jí znali, 
vzpomeňte s námi.
n  Dne 30. října tomu budou 

dva roky, co od 
nás odešel pan 
Jiří Oppenauer 
z Loun. S úctou 
a láskou vzpo-
mínají manžel-
ka, synové Jiří 

a Martin s rodinami a ostatní 
příbuzní.
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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 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).

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

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.

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

L-XXXL móda
Louny, Česká ulice „u fontány“

POUKAZ 5% SLEVA
sleva se nesčítá
po předložení tohoto poukazu
Vám bude poskytnuta daná sleva

aaa byty.cz
největší obchodní 

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

Přijememe ihned
SCHOPNÉHO A ZKUŠENÉHO STAVBYVEDOUCÍHO

pro realizaci staveb na Podbořansku
Požadujeme odbornou zdatnost a dlouhodobou praxi v oboru.
Znalost ruského jazyka vítána. Práce na PC samozřejmost.

Nabízíme velmi dobré pracovní a velmi dobré finanční podmínky.
Nástup žádoucí ihned!

office@elitprofit.cz, tel.: 602 308 924 Harmonikas s.r.o. přijme
n 1 brusiče na profilové broušení hlasů do harmonik
n 2 pracovníky na obsluhu stroje CNC
Hlásit se mohou je pracovníci se zájmem o precisní a odpovědnou 
práci se zkušenostmi na obráběcích strojích.
n na montáž hlasů přijme 3 pracovnice. Jedná se o práci velmi 
náročnou na přesnost a odpovědnost v jednosměnném provozu. 
Po dohodě možnost úpravy pracovní doby.

Nabízíme dlouholeté zaměstnání spojené s dobrým 
odměňováním a dalšími zaměst. výhodami.

Tel.: 415 627 580, harmonikas@harmonikas.cz, adresa: 
Poděbradova 2506, Louny

Motto: „Precisnost je v detailu“

Psyché s.r.o.
Oznamuje otevření

PSYCHIATRICKÉ 
AMBULANCE
V Lounech, Beneše 

z Loun 321
(nad lékárnou)

ordinační hodiny Út, St 
8:00 – 15:00

Pronajmu 
skladový prostor
v Lounech, Poděbradova 

ulice, 50 m2.
Možnost nakládky ze 

země i z rampy.
Tel.: 602 319 623

Firma
Novák

Jaromír
Louny, ulice Parašutistů
mobil: 602 183 473

PODZIMNÍ PRODEJ
ŽIVÝCH RYB
Z JIHOČESKÝCH RYBNÍKŮ
KAPRŮ • AMURŮ • RYB DRAVÝCH
Prodejní doba: Čt: 11 - 17 hod., Pá: 11 - 17 hod., So: 9 - 12 hod.

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


