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KUPON NA ŘÁDKOVOU INZERCI ZDARMAKUPON NA ŘÁDKOVOU INZERCI ZDARMA
Text inzerátu:

Jméno a příjmení: ................................................................. Podpis: ..........................Tel.: ..........................

• Prodám šicí stroje VERITASProdám šicí stroje VERITASProdám šicí stroje VERITASProdám šicí stroje VERITASProdám šicí stroje VERITAS s
programovací automatikou, cena
3.000 Kč, tel. 474 629 204.

• Prodám RD vhodný k rekreaci,Prodám RD vhodný k rekreaci,Prodám RD vhodný k rekreaci,Prodám RD vhodný k rekreaci,Prodám RD vhodný k rekreaci,
částečně rekonstr., samostatně sto-
jící, voda, ÚT, el., Hora Sv. Šebestiá-
na, N. Ves 54. Cena: 560 000 Kč. Tel:
605 437 914.

• Prodám na Š 100 levně novéProdám na Š 100 levně novéProdám na Š 100 levně novéProdám na Š 100 levně novéProdám na Š 100 levně nové
díly:díly:díly:díly:díly: podlahu, blatníky, víka a mno-
ho dalších použitých dílů. Tel: 474
654 170 - Egert.

• Prodám milou perskou kočičku,Prodám milou perskou kočičku,Prodám milou perskou kočičku,Prodám milou perskou kočičku,Prodám milou perskou kočičku,
čistotná s p.p., očkovaná, odčerve-
ná. Tel. 474 620 107.

• Prodám gril na kuřataProdám gril na kuřataProdám gril na kuřataProdám gril na kuřataProdám gril na kuřata na 22
kusů, 380 V, tel. 723 564 132.

• Prodám hl. kočárek zn. CAM Prodám hl. kočárek zn. CAM Prodám hl. kočárek zn. CAM Prodám hl. kočárek zn. CAM Prodám hl. kočárek zn. CAM,
dvojkombinace, modrobílé barvy +
taška, zachovalý, cena: 1.300 Kč, tel.
606 480 471.

• Prodám stánek na NechranickéProdám stánek na NechranickéProdám stánek na NechranickéProdám stánek na NechranickéProdám stánek na Nechranické
přehraděpřehraděpřehraděpřehraděpřehradě s vybavením na provoz,
chem. WC + obytný 6 m karavan,
cena dohodou, tel. 777 611 646
nebo 777 611 647.

• Prodám truhlový mrazák,Prodám truhlový mrazák,Prodám truhlový mrazák,Prodám truhlový mrazák,Prodám truhlový mrazák, 500 l,
pěkný, malá spotřeba, cena 5.000
Kč. Tel. 474 686 861.

• Prodám sedačku Prodám sedačku Prodám sedačku Prodám sedačku Prodám sedačku - hnědý potah,
velká, není rozkládací, 2.500 Kč, star-
ší stěnu leštěnou - ořech, 2 díly 150

x 220 cm - levně - desky dřevotřísko-
vé, dveře 80, sklo. Tel. 474 688 818.

• Prodám obraz šlechtice s dá-Prodám obraz šlechtice s dá-Prodám obraz šlechtice s dá-Prodám obraz šlechtice s dá-Prodám obraz šlechtice s dá-
mou v zahradě mou v zahradě mou v zahradě mou v zahradě mou v zahradě - the Huguenot lo-
vers. Tel. 604 179 897.

• Prodám levně mnoho dílů na sta-Prodám levně mnoho dílů na sta-Prodám levně mnoho dílů na sta-Prodám levně mnoho dílů na sta-Prodám levně mnoho dílů na sta-
rou Oktávii,rou Oktávii,rou Oktávii,rou Oktávii,rou Oktávii, tel. 474 654 170 - Egert.

• Prodám na FeliciiProdám na FeliciiProdám na FeliciiProdám na FeliciiProdám na Felicii plechové nové
disky (4 ks) za poloviční cenu, tel.
474 620 001, 603 496 257 - Beneš.

• Prodám mrazák, tříšuplíkový aProdám mrazák, tříšuplíkový aProdám mrazák, tříšuplíkový aProdám mrazák, tříšuplíkový aProdám mrazák, tříšuplíkový a
masážní perličkumasážní perličkumasážní perličkumasážní perličkumasážní perličku do vany, levně.
Tel. 474 659 490.

• Prodám zadní vinutou pružinuProdám zadní vinutou pružinuProdám zadní vinutou pružinuProdám zadní vinutou pružinuProdám zadní vinutou pružinu
na Opel Kadet Caravan,na Opel Kadet Caravan,na Opel Kadet Caravan,na Opel Kadet Caravan,na Opel Kadet Caravan, cena 450
Kč. Tel. 604 179 897.

• Koupím trofejeKoupím trofejeKoupím trofejeKoupím trofejeKoupím trofeje srnec, jelen,
sika, daněk, muflon na celé lebce a
trofeje divočák, nepoškozené, ne-
posílat SMS. Tel. 603 337 453.

• ARMUS - klub přátel vojenstvíARMUS - klub přátel vojenstvíARMUS - klub přátel vojenstvíARMUS - klub přátel vojenstvíARMUS - klub přátel vojenství
přijme do svých uniformovanýchpřijme do svých uniformovanýchpřijme do svých uniformovanýchpřijme do svých uniformovanýchpřijme do svých uniformovaných
složek nové, zapálené členy.složek nové, zapálené členy.složek nové, zapálené členy.složek nové, zapálené členy.složek nové, zapálené členy. Před-
pokladem je zájem o vojenskou
historii, zejména období II. světové
války. Informace na tel. 604 179
897 - R. Beneš.

• Sháním materiály týkající seSháním materiály týkající seSháním materiály týkající seSháním materiály týkající seSháním materiály týkající se
vojenské historie Chomutovska: vojenské historie Chomutovska: vojenské historie Chomutovska: vojenské historie Chomutovska: vojenské historie Chomutovska: fo-
tografie, památky, listiny, noviny,
militárie, části uniforem apod. Budu
vděčný i za vzpomínky pamětníků
z doby vyhánění Čechů z pohraničí
(1938) a odsunu Němců po válce.
Tel. 474 620 587, 604 179 897.

V soutěži o nejhezčí knižní záložku, kterou uspořádalo Středisko kni-V soutěži o nejhezčí knižní záložku, kterou uspořádalo Středisko kni-V soutěži o nejhezčí knižní záložku, kterou uspořádalo Středisko kni-V soutěži o nejhezčí knižní záložku, kterou uspořádalo Středisko kni-V soutěži o nejhezčí knižní záložku, kterou uspořádalo Středisko kni-
hovnických a kulturních služeb,hovnických a kulturních služeb,hovnických a kulturních služeb,hovnických a kulturních služeb,hovnických a kulturních služeb, se na 1. místě v kategorii do 9 let umístila
Nikola Rajnohová se ZŠ Radonice. V kategorii do 13 let byla nejlepší Tereza
Votýpková z 13. ZŠ Chomutov. Poslední věkovou kategorii vyhrál Jan Lin-

hart z 13. ZŠ Chomutov. Z dětí, které navštěvují ZUŠ, se
nejlépe umístila Simona Baumrtová (ZUŠ TGM Chomutov).

Kategorii středoškoláků vyhrála Petra Šindeřová (SPŠ a OA
Kadaň). Čestné uznání porota přidělila kroužku při
1. Zvláštní škole v Chomutově a žákům Pomocné školy

při ZvŠ Klášterec n. Ohří.


