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

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

• Prodám zdravá štěňataProdám zdravá štěňataProdám zdravá štěňataProdám zdravá štěňataProdám zdravá štěňata bulterié-
ra s průkazem původu, po kvalitních
rodičích, s přátelskou povahou, bar-
va bílá a tricolor. Tel. 606 848 102.

• Prodám starý RDProdám starý RDProdám starý RDProdám starý RDProdám starý RD, lesy, čisté pro-
středí, zn. Spěchá. Šafaříkova 850,
438 01 Žatec

• Prodám varhany zn. Vermona,Prodám varhany zn. Vermona,Prodám varhany zn. Vermona,Prodám varhany zn. Vermona,Prodám varhany zn. Vermona, lev-
ně. Kontakt: Ladislav Běhal, Havlíčkova
4134, Chomutov, tel. 474 620 531.

• Prodám rozebírací AL skleníkProdám rozebírací AL skleníkProdám rozebírací AL skleníkProdám rozebírací AL skleníkProdám rozebírací AL skleník
s rámem 190 x 320 cm, v. 2 m,
2 okna, pos. dveře, PC 23.942 Kč,
nyní dohoda. Tel. 723 657 178 večer.

• Prodám kouzeProdám kouzeProdám kouzeProdám kouzeProdám kouzelllllnické rekvizitynické rekvizitynické rekvizitynické rekvizitynické rekvizity
a časopisy, předvedu, vysvětlím, pro-
fesionál, tel. 474 622 869.

• Prodám 2 ks plastových sudůProdám 2 ks plastových sudůProdám 2 ks plastových sudůProdám 2 ks plastových sudůProdám 2 ks plastových sudů,
nejlépe modrých. Tel. 474 688 400 +
záznamník, 721 327 460.

• Prodám NISSAN bluebirdProdám NISSAN bluebirdProdám NISSAN bluebirdProdám NISSAN bluebirdProdám NISSAN bluebird, tel.
604 761 668.

• Prodám dvě horská kolaProdám dvě horská kolaProdám dvě horská kolaProdám dvě horská kolaProdám dvě horská kola, levně -
nevhodný dárek, tel. 474 627 049 od
18 - 20 hod.

• Prodám multigril opatřený  Prodám multigril opatřený  Prodám multigril opatřený  Prodám multigril opatřený  Prodám multigril opatřený  anti-
adhezivním povrchem, roz., 34 x 7,5
x 21 cm, mimořádná nabídka, nový,
jen za 1.000 Kč. Myslete na léto! Tel.
605 704 239.

• Prodám šicí stroj LucznikProdám šicí stroj LucznikProdám šicí stroj LucznikProdám šicí stroj LucznikProdám šicí stroj Lucznik, dvou-
dv. Skříňka světlá, téměř nepoužívaný,
za 3.000 Kč, tel. 474 688 836 - večer.

• Prodám mobilní telefon Prodám mobilní telefon Prodám mobilní telefon Prodám mobilní telefon Prodám mobilní telefon Siemens
A 35, cena dohodou. Telefon je starý

2 měsíce, důvod je zhoršení zraku.
Prodán náhr. díly na Ladu 1500. Tel.
606 839 707.

• Prodám garáž v CVProdám garáž v CVProdám garáž v CVProdám garáž v CVProdám garáž v CV, Bezručova
ul. (za rybníkem), cena: 52.000 Kč,
tel. 606 572 319.

• Prodám ČB televizi SaturnProdám ČB televizi SaturnProdám ČB televizi SaturnProdám ČB televizi SaturnProdám ČB televizi Saturn, úhlo-
příčka 70 cm, cena 120 Kč. Tel. 606
219 686.

• Prodám rustikální nábytek Prodám rustikální nábytek Prodám rustikální nábytek Prodám rustikální nábytek Prodám rustikální nábytek -
stěna, kulatý (rozkládací) stůl, 6
židlí a komoda. Cena dohodou. Tel.
474 628 193

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

• Přenechám za výhodných pod-Přenechám za výhodných pod-Přenechám za výhodných pod-Přenechám za výhodných pod-Přenechám za výhodných pod-
mínek včelín mínek včelín mínek včelín mínek včelín mínek včelín s úplným příslušen-
stvím, t. č. 18 včelstev, tel. 474 627
398.

• Pronajmu část. zařízený, dr. bytPronajmu část. zařízený, dr. bytPronajmu část. zařízený, dr. bytPronajmu část. zařízený, dr. bytPronajmu část. zařízený, dr. byt
2 + 1 2 + 1 2 + 1 2 + 1 2 + 1 (b + skl), 5.p. na Březenecké,
za 6.000 Kč měsíčně, požaduji plat-
bu na 1/2 roku předem, pozdější
odkoupení možné. Tel. 474 688 836.

• Koupím soustruhKoupím soustruhKoupím soustruhKoupím soustruhKoupím soustruh, točná délka
1,20 - 4,00 bm, ruční i poloautomat,
naftovou elektrocentrálu od mini-
ma do maxima, tel. 603 816 351.

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

• Koupím naftový kompresorKoupím naftový kompresorKoupím naftový kompresorKoupím naftový kompresorKoupím naftový kompresor
stabilní nebo mobilní a chladící
agregáty různých výkonů, pojízd.
„kočku“ do 5 tun, tel. 603 816 351.

• Koupím housle, violu, violon-Koupím housle, violu, violon-Koupím housle, violu, violon-Koupím housle, violu, violon-Koupím housle, violu, violon-
cello, kontrabas i poškozenécello, kontrabas i poškozenécello, kontrabas i poškozenécello, kontrabas i poškozenécello, kontrabas i poškozené. Tel.
604 737 990.

Zápis dětí do 1. třídy

Nabízejí pomoc neziskovým organizacím

Zájezd do Marienbergu

Český svaz žen získal grant
z programu Phare 2001 na realizaci
projektu „Příprava pracovníků sva-
zů postižených a dobrovolnic ČSŽ
na práci se strukturálními evrop-
skými fondy - příprava projektové-
ho managera.“ Projekt se zaměřuje
na pracovníky nevládních nezisko-
vých organizací, které pracují s po-
stiženými občany. Hlavním cílem
projektu je podpora rozvoje čin-
ností neziskových organizací půso-
bících na území Ústeckého kraje -

příprava projektových managerů,
kteří prostřednictví fondů EU i ČR
budou využívat možnosti získávání
finančních prostředků pro roz-
voj svých sdružení a organizací.
Vyzýváme proto všechny zájemce
z nevládních neziskových organiza-
cí, kteří mají zájem získat no-
vé zkušenosti, aby kontaktovali
p. Zdeňkovou, tel. +420 777 748
222, 474 620 756 nebo e-mailem:
acentrum@tpcv.cz, kde se dozví
další nezbytné informace. (PI)

(Pokračování ze str. 1)
Osoba, která doprovází dítě k zá-

pisu, předloží u zápisu doklad (ob-
čanský průkaz, rodný list dítěte)
o bydlišti a věku dítěte. Porušení
povinnosti přihlásit dítě k zápisu
ve výše zmíněné době lze postih-
nout podle zákona č. 200/90 Sb.
Přestupky na úseku školství a vý-
chovy mládeže.

Ve stejných termínech se usku-
teční také zápis dětí do 1. tříd po-
mocných a zvláštních škol s třída-
mi pomocných škol v Pomocné
škole a Mateřské škole v Palachově
ulici čp. 4881 v Chomutově a ve
Zvláštní škole Chomutov, v ulici
17. listopadu 4728. (red)

Pro zájemce o koupání v aqua-
parku s tobogány a zájemce o ná-
kupy poskytne v sobotu 25. ledna
letošního roku Dopravní podnik
měst Chomutova a Jirkova a.s. re-
kreační autobusovou dopravu.
Cena jízdného je 50 korun, pro
děti od 6 do 15 let 25 korun. Mís-
tenky lze až do vyčerpání míst
sehnat v předprodeji na autobu-
sovém nádraží v Chomutově a v
Jirkově.

Odjezd z AN v Jirkově je v 7.30
hodin ze stanice č. 2, z AN v Cho-
mutově je v 8.00 hodin ze stanice
č. 1. Odjezd z Marienbergu je ve
13.00 hodin. Informace poskytne
pan Rudolf Valeška na tel. čísle
723/577150.                   (red)


