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Život přiná-Život přiná-
ší mnoho ší mnoho 
starostí a starostí a 
málokdo je málokdo je 
dnes ušet-dnes ušet-
řen toho, řen toho, 
aby se aby se 
při jejich při jejich 

řešení obešel bez pomoci řešení obešel bez pomoci 
právníka. Jenže - otázkou je, právníka. Jenže - otázkou je, 
kde na něj vzít, když právě kde na něj vzít, když právě 
tyto služby patří k jedněm tyto služby patří k jedněm 
z nejdražších. Řešením je, z nejdražších. Řešením je, 
aby tyto náklady v případě aby tyto náklady v případě 
potřeby někdo uhradil za potřeby někdo uhradil za 
Vás. Vás. 
Na to, kde můžeme hledat ve slo-
žité situaci pomoc, jsme se zeptali 
vedoucího expozitury pojišťovny 
právní ochrany D. A. S. v Chomutově 
pana Lubomíra Slaby:
Jakým druhem pojištění je vlastně Jakým druhem pojištění je vlastně 
pojištění právní ochrany?pojištění právní ochrany?
Účelem pojištění právní ochrany je 
odstranit nebo alespoň zmírnit nepří-
znivé důsledky nahodilých právních 
sporů a výdajů s tím spojených. 
Našim klientům zaručujeme toto spo-
lehlivé právní zázemí při uplatňování 
nároků pojištěného na náhradu škody, 
kterou mu způsobila třetí osoba, při 
hájení oprávněných zájmů pojištěné-
ho ve sporech pojistných, pracovně-

právních, nájemních, vlastnických či 
jiných závazkověprávních sporech, 
nebo např. v souvislosti s odebráním 
technického nebo řidičského průkazu. 
Poskytujeme pojištěnému obhajobu 
i v přestupkovém nebo trestním řízení 
pro nedbalostní trestný čin nebo pře-
stupek spadající do těchto oblastí. 
Kdo se může stát vaším klientem Kdo se může stát vaším klientem 
a ve kterých oblastech jste mu schop-a ve kterých oblastech jste mu schop-
ni pomoci?ni pomoci?
Prvním produktem naší společnosti 
bylo pojištění pro motoristy, kterým 
jsme pomohli vyřešit stovky sporů 
s jinými pojistiteli, leasingovými spo-
lečnostmi, autoopravnami a dalšími 
subjekty. Díky kaucím, které jsme 
v rámci pojištění právní ochrany za-
platili, se řada našich klientů řidičů 
vyhnula i pobytu ve vyšetřovacích 
vazbách, a to i v zahraničí. Produk-
tem pro klasickou českou rodinu po-
máháme klientům při získání náhrad 
škod vzniklých poškozením jejich 
majetku nebo poškozením zdraví, 
při odmítnutí pojistného plnění 
jinými pojistiteli, při reklamacích 
v obchodech, ve sporech se sousedy, 
výpovědi z nájmu bytu apod. 
V poslední době výrazně vzrostl zá-
jem právní ochrany v pracovněpráv-
ních sporech, což velmi oceňují naši 
klienti v případě sporů se svými 
zaměstnavateli. Spory se týkají napří-
klad platnosti ukončení pracovního 
poměru, nevyplacené mzdy, neopráv-
něných požadavků zaměstnavatele na 
náhradu škody. 

 Nabízíme též právní ochranu pod-
nikatelům a firmám. V loňském roce 
jsme připravili speciální produkt 
pojištění právní ochrany i pro sou-
kromé lékaře, veterináře a lékárníky. 
Naše komplexní nabídka je totožná 
s nabídkou společnosti D. A. S. ve 
vyspělé Evropě. 
Kolik stojí pojistné?Kolik stojí pojistné?
Cena pojištění právní ochrany není 
nijak vysoká. Za pomoc právníků 
by běžně člověk musel platit vysoké 
finanční částky. Například pojištění 
právní ochrany řidiče stojí ročně 
1 100 Kč, pojištění právní ochrany 
osobního automobilu 1 800 Kč. D. A. 
S. má ve své nabídce také kombinova-
né produkty. Průměrná výše pojistné-
ho u kompletního pojištění rodiny se 
pohybuje kolem 4 000 Kč za rok. 
Kde všude se můžeme o vašich služ-Kde všude se můžeme o vašich služ-
bách informovat?bách informovat?
Centrálu má naše společnost v Praze, 
expozitury máme v dalších městech 
České republiky. V našem regionu 
zajišťuje klientský servis pobočka 
v Chomutově, ul. Jakoubka ze Stříbra 
377. 
Na naší bezplatné infolince 800 10 
55 10 dostanou zájemci informace o 
základním portfoliu služeb a produk-
tů, nebo mohou navštívit kteroukoliv 
z našich expozitur. 
Vztahuje se po 1. květnu 2004 uza-Vztahuje se po 1. květnu 2004 uza-
vřené pojištění i na vznik škody na vřené pojištění i na vznik škody na 
území státu EU?území státu EU?
Právní ochranu poskytujeme při 
událostech, jež nastaly v evrop-

ských státech, středozemních 
ostrovních státech a státech sou-
sedících se Středozemním mořem, 
za podmínky, že události pod-
léhají pravomoci soudů v těchto 
oblastech. Výjimku tvoří závazko-
věprávní spory (leasing, smlouva 
o opravě vozidla, nájemní, vlastnic-
ké, pracovněprávní spory), které ře-
šíme pouze na území ČR. Po přijetí 
naší republiky do Evropské unie 
a uvádění do souladu hospodář-
ských a legislativních podmínek 
bude význam pojištění právní 
ochrany nepochybně posílen. 
Může si klient D. A. S. vzít do soud-Může si klient D. A. S. vzít do soud-
ního sporu svého advokáta s tím, že ního sporu svého advokáta s tím, že 
honorář mu vyplatí právě pojišťovna, honorář mu vyplatí právě pojišťovna, 
nebo mu bude právní zástupce při-nebo mu bude právní zástupce při-
dělen?dělen?
Pokud by si náš klient přál, aby 
ho zastupoval jím navržený práv-
ník, může si pojištěná osoba zvolit 
vhodného advokáta sama. Tímto vy-
cházíme vstříc evropským právním 
předpisům. Portfolio našich právních 
zástupců je nejen velmi široké, ale 
především otevřené; kritéria pro je-
jich výběr jsou však velmi přísná. 
Kromě nákladů na právního zá-
stupce hradí D. A. S. za své klienty 
i případné soudní výlohy, tzn. soudní 
poplatky, znalecké posudky, náklady 
na svědky apod. V případě, že by 
klient D. A. S. soudní spor prohrál, 
uhradíme i výlohy protistrany. 
D. A. S má zřízenu tísňovou telefonní D. A. S má zřízenu tísňovou telefonní 
linku právního oddělení. Může na linku právního oddělení. Může na 

tuto linku volat kdokoliv, nebo je ur-tuto linku volat kdokoliv, nebo je ur-
čena výhradně klientům D. A. S. ?čena výhradně klientům D. A. S. ?
Tísňová linka je určena výhradně 
klientům D. A. S., a to pro potřeby 
bezodkladné právní rady. Právník 
D. A. S. na tísňové lince poskytne pr-
votní doporučení k řešení problému. 
Dále mají klienti D. A. S. možnost 
právních porad po celý rok zdarma. 
Jaké jsou možnosti v případě, že by Jaké jsou možnosti v případě, že by 
se někdo chtěl stát spolupracovníkem se někdo chtěl stát spolupracovníkem 
Vašeho úspěšného týmu?Vašeho úspěšného týmu?
D. A. S. pojišťovna právní ochrany, 
a. s. nabízí kromě svých jedineč-
ných produktů případným zájemcům 
i možnost spolupráce. Pokud by někdo 
chtěl spolupracovat s D. A. S. , která je 
jedničkou na evropském trhu v oblas-
ti právní ochrany, tak po úspěšném 
absolvování výběrového řízení bude 
svým klientům dodávat odvahu a se-
bedůvěru při hájení práv i tam, kde 
by je jindy riziko prohry, vysokých 
nákladů či zdlouhavých jednání od 
jakékoliv aktivity odradilo. Vzhledem 
k nízké propojištěnosti obyvatelstva 
a narůstajícímu významu, které pojiště-
ní právní ochrany začíná mít, se zájem-
cům o spolupráci s D. A. S. nabízí velká 
šance podílet se na budování prestižní 
značky D. A. S. v České republice. 

Kontakt: Kontakt: 
D. A. S. pojišťovna právní ochrany a. s. 
expozitura Chomutov
Jakoubka ze Stříbra 377
tel./fax: 474 652 814 
e-mail: chomutov@das. cz                (PI)

Pojištění právní ochrany: V případě sporu zaplatí náklady i právníka

Přihláška do soutěže o nejhezčí venkovní květinovou výzdobu
Přihlašuji se do soutěže v kategorii Přihlašuji se do soutěže v kategorii (zakroužkujte nebo označte křížkem):
1.  Nejhezčí okno
2.  Nejhezčí balkon
3.  Nejhezčí kombinace okna a balkonu
4.  Nejhezčí květinová výzdoba rodinného domu (min. 2 okna)
5.  Nejlépe upravené okolí domu na veřejném prostranství
6.  Nejdelší převislá rostlina (musí viset z okna nebo balkonu)

Jméno, příjmení .......................................................................................................................

Ulice a číslo domu .................................................................................................................

Patro v domě ...............................................................................................................................
Podmínky soutěže: Podmínky soutěže: 
1.  Do soutěže se může přihlásit každý občan Chomutova. Pokud sou-

těžícího přihlásí někdo jiný, musí mít souhlas vlastníka květinové 
výzdoby, cenu obdrží pouze vlastník. 

2.  Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci MěÚ, kteří budou členy 
v hodnotící komisi. 

3.  Soutěžící musí souhlasit s vyfocením květinové výzdoby. 
4.  Soutěžící musí souhlasit s uveřejněním svého jména v případě výhry.
5. Soutěžící, který vyhrál cenu, převezme tuto cenu osobně na radnici měs-

ta, případně k převzetí peněžité výhry zplnomocní svého zástupce.
  Přihlášky zasílejte na adresu: Přihlášky zasílejte na adresu: Odbor správy majetku města, MěÚ 

Chomutov, Zborovská 4602, 430 28 Chomutov

Fantastickým úvodem nedáv-
ného hudebního a divadelního 
festivalu Otevřeno se stalo noční 
představení divadelního souboru 
Teatr Novogo Fronta, který na ná-
městí 1. máje představil užaslému 
chomutovskému publiku světovou 
premiéru divadelní performance 
s názvem Phantomysteria. Soubor 
Teatr Novogo Fronta vznikl roku 
1993 v ruském Petrohradě, později 
přesídlil do Prahy a stal se z něj 
mezinárodní soubor, který proslul 
hrami jako Vremja durak, Glazami 
volka, Fabrika loudi, Petruška či 
Olověná mlha, se kterými sbírá 

četná ocenění na divadelních fes-
tivalech po celé Evropě. Poetika 
tohoto experimentálního divadla 
je založena na syntetickém propo-
jení moderního tance, pantomimy, 
klauniády, grotesky a artistických 
výkonů ve spojení s působivou 
a dramatickou hudbou a světelný-
mi a ohňovými efekty. Nové před-
stavení Phantomysteria navazuje 
na dřívější projekty Teatra Novogo 
Fronta především formou, kterou 
je volně řazený sled scén, které 
jsou propojeny zlehka prosvítající 
dějovou linií.

                    (Pokračování na str. 5)

Chomutov zažil světovou premiéru TNF

Před koncem školního roku na-
vštívili studenti 1.A chomutovského 
státního gymnázia mateřskou školu 
„RADOST“ v Palackého ulici v Cho-
mutově, aby malým divákům za-
hráli své dvě pohádky v německém 
a francouzském jazyce, které na-
cvičovali spolu s prof. Baronovou 
a s prof. Sabadošovou. Ředitelka MŠ 
paní Daniela Hoznourková se k před-
stavení studentů kladně vyjádřila: 
„Akce „Hrátky s jazykem“ v podobě 
pohádek byla pro děti velikým a hlu-
bokým zážitkem. Už samotná návště-
va studentů a jejich profesorek byla 
pro děti zajímavá, uvědomily si, že i 
tak velcí kamarádi chodí ještě do ško-
ly a dokonce se tam učí mluvit jinou 
řečí, kterou nám předvedli. O tom, že 
jsou šikovní a zodpovědní, svědčí ta 
skutečnost, že se přišli poradit do 
MŠ, jak pohádky připravit, aby byly 
přístupné našim dětem. Připravili si 
převleky a masky a pohádky byly 
na světě. Dětem se líbily, protože jim 
byly blízké, byly o zvířátkách a ty 

mají děti rády.“ A jelikož v německé 
pohádce „Domeček“ a ve francouzské 
pohádce „O kohoutkovi a slepičce“ 
vystoupila ta nejoblíbenější zvířátka, 
studenti sklidili potlesk a děti podě-
kovaly svými úsměvy na tvářích za 
krásně prožité dopoledne.             (red) 

Hrátky s jazykem pomocí pohádky 

Ještě jednou zveřejňujeme Při-
hlášku do soutěže o nejhezčí ven-
kovní květinovou výzdobu. Ti z vás, 
kteří se rozhodli soutěžit a opomně-
li v Chomutovských novinách č. 11 

vystřihnout tento kupónek, mají 
tedy ještě možnost. Stačí přihlášku 
vyplnit a odeslat ji do konce srpna 
na odbor správy majetku města 
k rukám paní Evy Veselé (tel. 474/
637 313). Vyhodnocení se uskuteč-
ní v září a Chomutovské noviny 
nabídnou ukázku těch nejhezčích 
květinových výtvorů. Oproti loň-
skému roku se letošní léto soutěží 
v šesti níže uvedených kategoriích. 
„Pro výherce jsme vyčlenili celkem 
15 tisíc korun. Pokud by chtěla ně-
jaká zdejší firma soutěž finančně 
podpořit, bezesporu to uvítáme,“ 
prohlásila Eva Veselá.                (mile) 

Kdo bude mít nejhezčí květinovou výzdobu?

Městská policie Chomutov v mi-
nulosti uveřejnila v tisku některé 
příklady křižovatek, kde řidiči svými 
vozidly vytvoří překážku silničního 
provozu a vystavují se tak případ-
nému odtažení vozidla. Chceme také 
dále upozornit na narůstající počet 
přestupků, které se týkají nedodr-
žení minimální průjezdní šíře pro 
průjezd ostatních vozidel. V zákoně 
č. 361/2000 Sb . - o provozu na po-
zemních komunikacích je uvedeno 
v § 25 odst. 3 - při stání musí zů-
stat volný alespoň jeden jízdní pruh 
široký nejméně 3 m pro každý směr 
jízdy, při zastavení musí zůstat vol-
ný alespoň jeden jízdní pruh široký 
nejméně 3 m pro oba směry jízdy. 
Nedodržení této vzdálenosti je dů-
vodem k odtahu vozidla, neboť tvoří 
překážku silničního provozu.

Tento problém se týká hlavně 
ul. Ruská, Revoluční a komunikací 
kolem panelových domů na sídliš-
tích Březenecká až Písečná, kde 
je často výše uvedené ustanove-
ní porušováno. Je zde prakticky 
bráněno průjezdu vozidel RZS 
a hasičů při případné události, 
která může ohrozit životy, zdra-
ví a majetek občanů. Stále čas-
těji mají také problémy vozidla 
technických služeb při odvozu 
odpadu a při zimní údržbě ko-
munikací. Proto žádáme všechny 
řidiče, aby byli ke svému okolí 
ohleduplnější, dodržovali pravidla 
provozu na pozemních komunika-
cích a nevystavovali se případ-
nému odtahu vozidla, které je 
spojeno se zbytečnými starostmi 
a finančními postihy.             (měp)

Upozornění pro řidiče

Na několik zanedbaných loka-
lit, které jsou většinou na po-
zemcích města, upozornili díky 

vyhlášené soutěži občané města. 
Některým z nich dokonce ani tak 
nejde o samotné soutěžení, jako 
o to, aby se nepořádek ze zmíně-
ných míst jednoduše uklidil. Do 
kanceláře starostky nyní chodí 
dopisy a e-maily, kde občany 
města nejvíce prozatím trápí 
oblast za Verosem a od Železá-
ren směrem ke kordům, místo 
za marketem Lidl, okolí rybníku 
Banda, na Březenecké za ubytov-
nou SOU, okolí Severky, Bezručo-
va ulice, proluka v Beethovenově 
ulici, dům na Dřínovské a řada 
dalších. Radnice nechce čekat 
až do zářijového vyhodnocení 
soutěže a tak se do úklidu pus-
tila hned. „Nepořádek ze dvou 
nejhorších lokalit v ulicích Šro-
bárova a Lužická uložili radní 
města technickým službám ukli-
dit ještě v průběhu června. Bylo 
tu zapotřebí vybrat suché větve, 
vyklidit odpadky, posekat trávu 
a v jednom případě navézt orni-
ci za opěrnou zídku. Chceme tak 
zaručit nejen bezpečnost lidí, ale 
i vhodné kulturní prostředí,“ pro-

Tak takhle to vypadá ve Dřínovské 
ulici čp. 4742. Snímek nám do soutěže 
poslal člověk, který v této ulici žije. 

Také z lokality na Písečné u re-
staurace Flora nám lidé posílají 
své stížnosti. Při pohledu na tento 
snímek se ani není co divit. 

Dva domy u polikliniky v ulici Bělohorské a Pionýrů a nepořádek kolem nich měs-
tu rovněž nedělají dobrou vizitku. Příspěvek poslala Zuzana M. z Hornické ulice.  

Nejzanedbanější místa se začnou uklízet hned 
hlásila starostka Ivana Řápková 
a dodala, že na pracích se bude 
rovněž podílet pracovní skupina 
vedená pod odborem rozvoje 
a investic města. Kontrast mezi 
zanedbanými lokalitami a poté 
místy po úklidu by měla nastí-
nit výstavka fotografií.                
                                                 (mile)

Sedmý ročník chomutovské-
ho M.D. Triatlonu odstartuje 
28. srpna na Kamencovém jeze-
ře. Jde o závod seriálu Českého 
poháru Českého triatlonového 
svazu, celorepublikový přebor 
lékařů a zdravotníků a záro-
veň veřejný závod v olympij-
ském triatlonu. Více najdete na 
www.kondice.cz.www.kondice.cz.
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ProdejProdej
• Prodám pneu i s disky Prodám pneu i s disky na Renault 19, 

rozměry 165/R13. Dobrý stav, používané 
6 měsíců. Cena: 700 Kč/ks, možná sleva. 
Tel: 603/783 688, 776/750 212.

• Prodám dr. byt 3+1 Prodám dr. byt 3+1 ul. Svahová, bez 
úprav. Cena: 350 tis. Kč. Krásný výhled. 
Tel: 604/687 491.

• Prodám nebo pronajmu byt 3+1 Prodám nebo pronajmu byt 3+1 v 
os. vl. v ul. Školní pěšina 5095. Plovoucí 
podlahy, žaluzie, probouraná kuchyň, tep-
lé přízemí, klidný vchod, hodní sousedé. 
Cena: 350 000 Kč nebo 8 500 Kč měsíčně. 
Tel: 603/183 862.

• Prodám RD na samotě u lesaProdám RD na samotě u lesa, 
možno i jako chalupa. Na místě sklep, 
garáž, přístavba, v 1. patře obýv. pokoj 
s krbem, kuchyň, toaleta a koupelna, 
2. patro ložnice a v podkroví dětský 
pokoj. Chatová oblast Svahová. Cena do-
hodou. Tel: 603/183 862.

• Prodám garáž Prodám garáž v osobním vlastnictví 
na vlastním pozemku v Údlicích. Tel: 
474/626 803.

• Prodám novou ruční radiostanici Prodám novou ruční radiostanici 
v pásmu CB, 40 kan. výkon 4 W, na tužk. 
baterie. Původní cena 2 799 Kč nyní jen 
1 000 Kč. Volat večer. Tel: 607/291 217.

• Prodám dětskou dřevěnou postýlku Prodám dětskou dřevěnou postýlku 
s vyčištěnou matrací. Rozměry 126 x 67 
x 100 cm. Z důvodu stěhování během 
prázdnin. Cena: 500 Kč. Tel: 603/806 
029.

• Prodám automatickou pračku Prodám automatickou pračku Tatra-
mat 353 s předním plněním. Nutno nechat 
zkontrolovat servisem. Dlouho mimo pro-
voz. Cena: 1 000 Kč. Dohoda možná. Tel: 
604/845 027.

• Prodám tlačítkový telefonProdám tlačítkový telefon, bílý, velká 
tlačítka. Cena: 100 Kč. Tel: 604/845 027.

• Prodám kočárek Liberta Prodám kočárek Liberta po jednom 
dítěti, pěkný, ve výborném stavu. Cena: 
500 Kč. Tel: 606/123 544.

• Prodám barevný monitor 17“ Prodám barevný monitor 17“ v dob-
rém stavu, málo používaný. Cena: 990 Kč. 
Tel: 777/639 519.

• Prodám družstevní byt 4+1 Prodám družstevní byt 4+1 na Za-
hradní, slušný vchod + garáž 500 m od 
domu, zvětšená koupelna. Cena dohodou, 
nutno vidět. Tel: 777/936 793.

• Prodám 4 ary zahrady Prodám 4 ary zahrady v Údlicích, 
číslo popisné 29 v osadě Boubín, cena 
dohodou. Tel: 474/686 574.

• Prodám zachovalou kuchyňskou lin-Prodám zachovalou kuchyňskou lin-
kuku. Cena: 1 500 Kč. Vhodná na chalupu. 
Spěchá! Tel: 474/626 411, 606/410 572.

• Prodám štěňata am. pittbul., Prodám štěňata am. pittbul., otec i 
matka s PP. Jen do dobrých rukou, oč-
kovaná, odčervená. Cena: 4 000 Kč. Tel: 
731/136 151, 731/136 218.

• Prodám sklíčidlo průměru 125Prodám sklíčidlo průměru 125, 3 
čelisti s úchylkoměrem. Nepoužité. Cena: 
2 500 Kč. Tel: 603/306 766.

• Prodám nové bílé plné dveře Prodám nové bílé plné dveře (60) 
pravé za 900 Kč. Dále zánovní bílou vanu 
(160) do pravého bytu za 1 200 Kč, světlý 
stůl 106 x 70 za 400 Kč, tmavší stolek 65 
x 65 za 200 Kč, soupravu běhounů do 
ložnice (béžový s hnědými květy) za 300 
Kč. Tel: 603/985 607.

• Prodám Singer člunkový Prodám Singer člunkový - jen hlava, 
pro sběratele. Tel: 723/310 214.

• Prodám Škoda 120 LSProdám Škoda 120 LS, r. v. 1986, TK 
do 3/05. Cena: do 5 000 Kč. Tel: 723/310 
214.

• Prodám rozkládací dvoulůžkovou Prodám rozkládací dvoulůžkovou 
sedačku, dvě křesla, rozkládací dřevěný 
stůl + 4 židle. Cena: 3 500 Kč. Tel: 605/
422 199, 776/880 076.

• Prodám družstevní byt Prodám družstevní byt 1+1 na Ka-
menném vrchu. Volný od července 2004. 
Tel: 723/633 350.

• Koupím restituční nárok Koupím restituční nárok za nevyda-
né pozemky, uvítám i částku do 10 tis. Kč. 
Tel: 474/625 411.

• Prodám byt 3+1 Prodám byt 3+1 v os. vlastnictví, 
slušný vchod, Školní pěšina. Tel: 605/987 
793.

• Prodám levně sedací soupravu Prodám levně sedací soupravu - 2 
křesla + gauč, vhodné na chalupu. Cena: 
500 Kč. Tel: 474/620 085.

• Prodám Renault 19Prodám Renault 19, 5dv., r. v. 1991, 
1 721 cm3, 66 kW, v elektrice, centrál, 
najeto 117 tis. km. Cena: 42 tis. Kč. Tel: 
736/481 055.

• Prodám domovní panelákový telefonProdám domovní panelákový telefon. 
Tel: 737/516 686.

• Prodám byt 1+2 v os. vlastnictví Prodám byt 1+2 v os. vlastnictví na Pí-
sečné s balkonem. Nová koupelna, dlažba, 
čistý vchod. Cena: 295 tis. Kč. Dále prodám 
Renault 19, r. v. 1993. Tel: 736/175 051.

• Prodám pračku Romo Prodám pračku Romo za 300 Kč, 
ždímačku za 100 Kč, mandl šířka válce 
80 cm za 3 000 Kč, skříň. el. šicí stroj 
Lucznik. Tel: 474/394 174.

• Prodám plynový sporák Prodám plynový sporák PB, PB bom-
by 10 kg a 30 kg, el. troubu za 100 Kč, 
el. vestavnou desku s troubou za 300 Kč, 
míchačku. Tel: 474/394 174.

• Prodám funkční plynová Prodám funkční plynová kamna Mora 
260. Cena: 500 Kč. Tel: 777/208 866.

• Prodám řadovou garáž Prodám řadovou garáž v Otvicích. 
Cena dohodou. Tel: 732/722 054.

• Prodám gramodesky Prodám gramodesky 1 ks za 10 Kč, 
pracovní rukavice 1 pár za 15 Kč, Konkor 
olej 300 ml za 50 Kč, froté ponožky dět-
ské 1 pár za 5 Kč, knihy různé 1 ks za 5 
Kč. Tel: 604/180 754.

• Prodám dr. byt 2+1 Prodám dr. byt 2+1 ul. Václavská, 
celý renovovaný, obklad, dlažba, rohová 
linka, bezp. dveře, žaluzie, nové vest. 
skříně a jiné. Tel: 776/150 661.

• Prodám druž. byt Prodám druž. byt 3+1/L na Kamenné, 
79 m2. Cena k jednání 230 tis. Kč. K bytu 
prodám i druž. garáž blízko bytu. Tel: 
777/591 334.

• Druž. byt 2+1 Druž. byt 2+1 na Zahradní (nová 
kuch. linka, plov. podlahy, vestavné skří-
ně) vyměním za 1+4 (1+3) nejlépe tamtéž. 
Tel: 604/405 045.

• Prodám stůl a 4 židleProdám stůl a 4 židle, police, vy-
řezávané žebřiny. Cena dohodou. Tel: 
474/620 738.

• Prodám dr. byt 3+1 Prodám dr. byt 3+1 v Chomutově, 
částečně vybavený, podlaha, 1. patro. 
Cena dohodou. Tel: 474/621 974.

• Prodám šicí stroj Prodám šicí stroj s programovou au-
tomatkou Veritas, šlapací. Cena: 800 Kč. 
Dále stolní el. mandl š. 65 cm za 1 000 
Kč. Tel: 608/343 447.

• Prodám dětské oblečení Prodám dětské oblečení 0 - 24 mě-
síců. Velice hezké, cena od 10 Kč/ks, v 
centru CV. Tel: 474/650 516.

• Prodám 4 ks demižonů Prodám 4 ks demižonů 50 l se šrou-
bovacím uzávěrem. Cena: 400 Kč/ks. Tel: 
721/745 864.

• Prodám Trabant 601Prodám Trabant 601, velmi dobrý 
stav, pojízdný, mnoho náhradních dílů. 
Cena: 3 000 Kč. Tel: 723/170 314.

• Prodám druž. byt Prodám druž. byt 1+1 na Písečné 
u Edeky, nová kuch. linka, obývací stěna 
(mahagon), koberce. Tel: 728/841 162, 
723/170 314.

• Prodám sedací soupravu Prodám sedací soupravu 3+2+1 star-
ší, ale zachovalou. Cena: 2 000 Kč, sleva 
možná. Tel: 731/175 686.

• Prodám jogurtovač Prodám jogurtovač rok a půl starý, 
7 skleniček za 500 Kč, dále sifonovou 
láhev a 200 ks bombiček. 80 ks plných 
a 120 prázdných celkem za 300 Kč. Tel: 
605/486 815.

• Prodám garáž Prodám garáž v osobním vlastnictví 
v Chomutově za gymnáziem, bez elektři-
ny. Cena: 90 000 Kč. Tel: 606/631 301.

• Prodám pultový mrazák Prodám pultový mrazák 150 l, plně 
funkční. Cena: 2 500 Kč. Tel: 603/173 
651.

• Prodám Baby monitor Prodám Baby monitor Nanny (elek-
tronická chůvička), téměř nepoužitá, ještě 
15 měsíců v záruce. Cena: 1 700 Kč. Tel: 
777/313 140.

• Prodám staré okované truhlyProdám staré okované truhly, ko-
vářský svěrák, ratanovou truhlu. Tel: 
474/627 247.

• Prodám rodinný dům Prodám rodinný dům v Lipské ulici 
před rekonstrukcí. Cena dle dohody. Tel: 
474/627 398.

• Prodám úly Prodám úly 39/27,5 s příslušen-
stvím, dále hliníkové konve 25 l. Tel: 
474/627 398.

• Prodám Canon 300Prodám Canon 300, AF 28 - 90. Záru-
ka. E-mail: blanka.murani@tiscali.cz.

• Prodám lyže Atomic Prodám lyže Atomic 170 cm, typ 
R10 - carbon, rok 2003, s vázáním R412, 
původní cena 17 600 Kč nyní 8 000 Kč. 
Jako nové! Tel: 605/502 974.

• Prodám garážový rozvaděč Prodám garážový rozvaděč 380 V - jis-
tiče 3 x 25 A, 3 x 20 A, 1 x 16 A, 1 x 10 A, 
chránič 25 A, zákl. desku. Vše za 2 600 Kč 
(původní cena 3 400 Kč.). Tel: 605/502 974.

• Prodám foto Minolta Prodám foto Minolta 9 000 AF, obj. 
Sigma 28 - 135 AF, profi, bezvadný. Cena: 
7 500 Kč. Dále foto Praktika MTL3, 35 x 
2,4 MC. Cena: 4 000 Kč. Tel: 605/502 974.

• Prodám kompletní rybářské vybave-Prodám kompletní rybářské vybave-
níní. Muška, přívlač. Tel: 607/656 734.

• Prodám chladničku Prodám chladničku Calex 175 v dob-
rém stavu za 500 Kč. Tel: 604/845 027.

• Prodám cirkulárku Prodám cirkulárku s kolébkovým 
podavačem, průměr kotouče 60 cm. 
Cena: 6 000 Kč. Tel: 728/114 252.

KoupěKoupě
• Koupím staré i nefungující elek-Koupím staré i nefungující elek-

tronkové autorádio tronkové autorádio do roku 1960. Tel: 
474/627 247.

• Koupím garáž v Jirkově Koupím garáž v Jirkově v ul. Zaje-
čická. Pouze zkolaudovanou. Tel: 604/321 
238.

• Koupím garáž v ChomutověKoupím garáž v Chomutově, okolí 
Zahradní. Tel: 604/321 238.

• Koupím os. autom. v dobrém stavu, Koupím os. autom. v dobrém stavu, 
menší obsah, menší obsah, menší koroze nevadí, může 
být i třídvéřový. Cena do 20 tis. Kč. Volat 
po 18. hod. Tel: 474/627 054.

• Koupím el. teplomet Koupím el. teplomet nebo malá ka-
mínka s ventilátorem. Tel: 602/846 052.

OstatníOstatní
• Pronajmu chalupu na Šumavě Pronajmu chalupu na Šumavě 6 km 

od Volyně pro 6 osob. Tel: 732/133 677.
• Vyměním družstevní byt 2+1 Vyměním družstevní byt 2+1 na 

Písečné u zdravotního střediska, velký, 
za družstevní byt 1+1 a doplatek, nejlé-
pe Písečná, Zahradní a Březenecká. Tel: 
604/475 290.

• Hledáme motorkáře a motorkářkyHledáme motorkáře a motorkářky, 
kteří by s námi jeli v červenci na 5. mezi-
národní sraz Jaw v Německu. Tel: 737/170 
523, 777/871 176.

• Vyměním dr. byt 2+1 Vyměním dr. byt 2+1 za 1+1 s doplat-
kem kdekoliv. Tel: 606/300 471.

• Pronajmu byt 3+1 v osobním vlast-Pronajmu byt 3+1 v osobním vlast-
nictvínictví, nájem + služby 8 000 Kč. Vratná 
kauce 10 000 Kč. Tel: 608/807 168.

• Pronajmu 1+1 v osobním vlastnictvíPronajmu 1+1 v osobním vlastnictví, 
nájem + vratná kauce 4 500 Kč + 7 000 
Kč. Tel: 608/807 168.

• Hledám sběratele tel. karetHledám sběratele tel. karet, české, 
cizina, výměna možná za mince a ban-
kovky. Tel: 474/626 357.

• 55/175 rozv. se rád seznámí s ženou 55/175 rozv. se rád seznámí s ženou 
okolo 50 let okolo 50 let štíhlejší postavy z CV se zá-
jmem o chataření. Tel: 776/806 121.

• Pronajmu garáž v Bezručově ulici Pronajmu garáž v Bezručově ulici 
(naproti hřišti Heyrovského školy). Žádné 
SMS. Tel: 474/628 004, 724/102 103. 

• Vyměním st. byt 3+1 velký Vyměním st. byt 3+1 velký v Horní 
Vsi za 2+1 malý ve stejné lokalitě. Tel: 
776/294 925.

• Pronajmu byt 1+2 Pronajmu byt 1+2 velký na sídlišti 
Zahradní. Tel: 602/453 939, 474/656 463, 
605/149 896.

• Kdo daruje funkční chladničku Kdo daruje funkční chladničku 
možno i s mrazákem, za odvoz. Děkuji. 
Tel: 603/412 746

• Závazné objednávky na třešně Závazné objednávky na třešně 
srdcovky od 5 kg. Bez chemie, vhodné 
na jídlo, kompot, mražení. Dále prodám 
domácí vajíčka. Volat mezi 18. a 19. hod. 
Tel: 605/806 665.

• Kdo půjčí důchodcům  Kdo půjčí důchodcům 4 000 Kč, 
splátka 500 Kč měsíčně, poplatek za 
půjčku dle dohody. Tel: 474/651 998.

Omlouváme se všem, jejichž Omlouváme se všem, jejichž 
inzeráty se kvůli nedostatku inzeráty se kvůli nedostatku 
místa do tohoto čísla nevešly, místa do tohoto čísla nevešly, 
zveřejníme je příště. zveřejníme je příště. 




