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P r á c e  v  z a h r a n i č í

(Dokončení ze str. 1)
Tehdy se zjistilo, že jsou na 

Teple složité účetní vazby a složi-
tý účetní mechanismus, který byl 
tak nepřehledný, že bylo velmi 
těžké i pro nezávislé odborníky 
proniknout do těchto vztahů. „Až 
na popud dozorčí rady Tepla Cho-
mutov a doporučení auditu města, 
bylo odčerpáno z účtu společnosti 
Teplo na účet města cca pět mili-
onů Kč a správa účetnictví za ná-
jemné se v roce 2001 převedla na 
městské úředníky. Tyto volné pe-
něžní prostředky byly deponovány 
a zhodnocovány na správě aktiv 
Komerční banky,“ vzpomíná tajem-
ník úřadu Theodor Sojka, který v 
tu dobu vykonával funkci ekonoma 
města.  „Již v roce 1999 odkou-
pilo město od společnosti Teplo 
pohledávky za společnost AQUA 
ve výši přesahující třináct mil. Kč, 
čímž došlo k očištění účetnictví 
společnosti Teplo od nedobytných 
pohledávek, a jejich proměnění na 
hotové peníze,“ doplnil informace 
ekonom Jan Mareš. V roce 2002 
byly převedeny na město i některé 
pohledávky za dodávky prováděné 
Teplem v zařízeních města. „Po 
tomto očištění se začaly odkrývat 
v účetnictví Tepla nesystémové 
kroky a společnost, která nám dle 
výroku některých zastupitelů měla 
snášet zlatá vejce, se rázem stala 
ztrátová,“ dodal tajemník Sojka. 

Omlouváme se čtenářům za 
zavádějící informace v titulku 
i textu článku v minulém čísle 
CHN o cyklotrase z Chomutova 
na Mezihořský vrch. Trasa není 
tak lehká, jak bylo konstatová-
no. Mapku i většinu textu jsme 
převzali z internetových stránek 
http://universal.vmoste.cz. http://universal.vmoste.cz.      (r)

Proto situace vedla ke snaze spo-
lečnost pronajmout. A právě dozor-
čí rada uložila jednateli společnosti 
zhodnotit organizační strukturu 
společnosti. Zpráva navrhla výrazné 
změny, které měly přinést i změny 
v hospodaření, mimo jiné i ve sní-
žení počtu zaměstnanců a režijních 
nákladů, což by mohlo mít v koneč-
ném důsledku vliv na snížení ceny 
tepla, případně na zvýšení investic 
do majetku. Po volbách v listopadu 
2002 měla nová rada města na ná-
vrh dozorčí rady dvě možnosti: buď 
zvolit nové vedení společnosti a vy-
měnit management nebo ponechat 
stávající. Noví členové rady i valné 
hromady se přiklonili k názoru, že 
dají  možnost jednateli společnosti 
zrealizovat to, co potvrdila analýza, 
a prokázat tak, že jsou ve zmíně-
né společnosti odborníci na svém 
místě.

Bohužel analýzou zpracovanou 
v roce 2003 se potvrdil názor 
předchozí dozorčí rady, že ve spo-
lečnosti nedošlo k výraznému zlep-
šení, a proto doporučila společnost 
pronajmout.                                              

„Jedině to byl totiž způsob jak 
změnit nesystémové kroky zako-
řeněné ve všech oblastech činnosti 
této společnosti včetně nedokonalé-
ho vnitřního kontrolního systému. 
Jde o to neměnit pouze manage-
ment, ale změnit radikálně celý 
systém hospodaření a informačních 
toků jak uvnitř společnosti, tak 
i navenek. Tento způsob je po za-
vedení kontrolních mechanismů dle 
názoru valné hromady a odborníků 
v této oblasti nejtransparentnější 
a pro vlastníka nejméně rizikový,“ 
prohlásila starostka Ivana Řápková 
a dodala, že v září se rozhodne 
o pronájmu Tepla s.r.o., nebo se 
vymění management společnosti.   
                                                          (mile) 

O budoucnosti Tepla rozhodnou v září

KOH-I-NOOR PARTNER Vršovc   1176

PAPÍRNICTVÍ            (naproti SPŠ) 
430 01 Chomutov 

                                                       Tel .: 474 625 838 
                                                       Mob: 777 222 054 

Zveme Vás k nákupu školních pot eb na 
nový školní rok za zajímavé ceny. 

Školní akce platí od 30.8. do 19.9.2004!

Veř ejná dobr ovolná dra žba
objek t u v obci  Vr sk maň

Nejnižší podání:Nejnižší podání: 300 000,- Kč, jistota: 90 000,- Kč
Prohlídky:Prohlídky: 9. a 14. 9. 2004, 11.30 - 12.15 hod.

Vyhláška, informace a podklady:Vyhláška, informace a podklady:

REALITY WÁGNER s.r.o. , Rokycany, Malé nám. 104
Tel. /fax: 371 722 842              e-mail : rkwiol.cz

ProdejProdej
• Prodám TV stolekProdám TV stolek, černý, kov - sklo - 

3 patra, 1 rok starý, pův. cena 4 500 Kč -  
nyní 1 000 Kč. Tel: 721 432 201. 

• Za velmi slušnou cenu Za velmi slušnou cenu prodám nebo 
pronajmu 3+1 v Chomutově. Tel: 724/214 
199.

• Prodám modelovou železnici Prodám modelovou železnici vel. TT 
(lokomotivy, vagóny + příslušenství). Cena 
dohodou. Volat po 18. hod. Tel: 603/923 017.

• Prodám obývací stěnuProdám obývací stěnu, takřka nová, 
variabilní, černá s kováním. Původní cena 
13 999 Kč, nyní 10 000 Kč. Tel: 737/845 137.

• Prodám lyže Atomic Prodám lyže Atomic 185 cm, lyž. boty 
Alpine č. 13. Levně. Tel: 721/432 201.

• Prodám pneu i s disky Prodám pneu i s disky 165/R13 na 
Renault 19 zn. Pronova. Používané 6 měsíců. 
Cena: 600 Kč/ks. Tel: 603/783 688, 776/750 
212.

• Prodám kočár zn. DeltimProdám kočár zn. Deltim, 4 měsíce 
používaný, modré barvy, původní cena 
8 000 Kč nyní 3 500 Kč. Nutno vidět. Tel: 
732/200 519.

• Prodám levně pultový mrazák Prodám levně pultový mrazák a dětskou 
autosedačku. Tel: 602/182 519.

• Prodám rozkládací gauč Prodám rozkládací gauč 2L, možné 
rozložit každé zvlášť, kovová konstrukce + 
křesla, potah tráv. zelený. Levně. Tel: 737/
777 745.

• Prodám sport. kočárek Knorr ArosaProdám sport. kočárek Knorr Arosa, 
sytě červená barva, alu konstrukce, lze celý 

prát, nafuk. kola, orig. plášť. nánožníky, je-
den rok záruka. Původní cena 8 890 Kč, nyní 
4 490 Kč. Tel: 777/285 023.

• Prodám dětské barevné kolo Prodám dětské barevné kolo 4 - 8 let, 
včetně zadních koleček. Nové gumy + zadní 
kolečka. Cena: 800 Kč. Tel: 777/282 317.

• Prodám dětský kočárek Prodám dětský kočárek - trojkombinaci, 
modrý, zachovalý, vhodný na chatu. Tel: 474/
686 754, 608/020 499.

• Prodám silnostěnnou hadici Prodám silnostěnnou hadici na přívod 
vody do země. Cena: 4 000 Kč. Dále okna 
na skleník, pěkná, á 50 Kč. Pračku WM 60, 
vířivá, antikoro. Cena: 1 500 Kč. Tel: 605/
273 691.

• Prodám Toyota Corolla Prodám Toyota Corolla 1,4, r. v. 1992, 
bez koroze, černo šedá metalíza, spolehlivá. 
Cena: 69 000 Kč. Při rychlém jednání 10% 
sleva. Tel: 776/688 504.

• Prodám pianino ant. PetrofProdám pianino ant. Petrof, hnědé. 
Cena: 15 000 Kč. Tel: 776/558 401.

• Prodám byt 3+1 v os. vlastnictví Prodám byt 3+1 v os. vlastnictví po 
celkové rekonstrukci, ul. Tomáše ze Štítné-
ho, pěkné prostředí. Cena: 500 tis. Kč. Tel: 
608/529 943.

• Prodám foto Praktika Prodám foto Praktika LTL, mezikrouž-
kové filtry, fotobrašna. Cena: 1 200 Kč. Dále 
kolekce 10 DVD Divadlo J. Cimrmana. Cena: 
1 000 Kč. Tel: 721/330 230.

• Prodám zachovalou fritézu ETAProdám zachovalou fritézu ETA, strojek 
na výrobu zmrzliny, el. odšťavovač ovoce. 
Levně. Posílat SMS. Tel: 602/846 052.

• Prodám garáž u Penny Prodám garáž u Penny na Březenecké, 
oplocený areál, elektřina, bezpečnostní zám-
ky. Ihned volná. Tel: 603/431 460.

• Prodám Ford SierraProdám Ford Sierra, r. v. 1987, pojízdný 
i s doklady. Tel: 604/715 318, 732/187 865.

• Prodám 2patrový dům Prodám 2patrový dům v centru CV, 
velká zahrada s vjezdem, 2 obchody. Cena 
3,5 mil. Kč. Tel: 737/778 231.

• Prodám byt 2+1 v os. vlastProdám byt 2+1 v os. vlast., volný od 
1. 1. 2005. ul. Bezručova 4201 (naproti Plu-
su). Tel: 604/106 880.

                                        (Pokračování na str. 6)

VEŘEJNÁ NABÍDKA  Ze dne 01 . 09 . 2004

BYTY NA SVÉPOMOC  - oprava bytu na vlastní náklady
Domovní správa QAR K - u l . Na Běl id le

Ul ice Čp. + č.bytu vel ikost Vyvolávací cena Náklady na opravu

K . Buriana 3581/1 1 +2 12.108,- Kč  206.000,- Kč

Selská 3767/1 1 +2 12.702,- Kč  182.000,- Kč

Proh l íd ky nab í zenýc h byt ů u mož n í uvedená domovn í s p ráva

Bytem ve veřejné nabídce se rozumí byt , na který nebyla pro nezájem uzavřena smlouva o nájem bytu ve veřejném výběro -
vém  ř ízení .

Byt bude pronajat prvn í mu zá jemci ,  který před uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí s loží částku , rovnaj ící se vyvolá -
vací ceně, uvedené ve zveřejněné nabídce a splňuje  kritéria platná pro účast ve veřejném výběrovém řízení .

Čís lo účtu – 2103480237/ 0100 ,  variabi ln í symbol – rodné čís lo

I nformace :  p. Pučálková – tel :  474/637 263

Pos ky tová n í byt ů d le va ri a nt y  B 
– by t y v d o mec h s SVJ

Město Chomutov 
zveřejňuje nabídku nájmu 10 volných bytů v domech, kde j iž vznikla Společenství vlastníků jednotek 
( SVJ ) . Byty lze získat formou veřejného výběrového řízení , které se uskuteční dne  05. 10. 2004 

v 15,00  hodin v zasedací místnosti č. 18 v přízemí budovy M Ú Chomutov, Zborovská 4602.

Nabídka bytů :

Domovní správa QAR K I I . ( Squadra ) – ul . Kostnická 4088

Ul ice                   Čp. /č.bytu Vel ikost/m 2 Kategorie Vyvolávací cena 
– výše nájmu za 1 m 2

Výše nájmu 
za celý byt

J iráskova  4159/18 0 +1/22, 55 m 2 I . 20,- Kč 451 ,00 Kč

Jiráskova  2772/8 1 +1/40,50 m 2 I . 20,- Kč 810,00 Kč

Jiráskova  4096/8 1 +2/61 ,50 m 2 I . 20,- Kč 1 . 230,00 Kč

Domovní správa DOSPRA – ul . Březenecká 4475
Kundratická  4596/201 0 +1/27,90 m 2 I . 20,- Kč 558,00 Kč

Kundratická  4596/136 0 +1/27, 22 m 2 I . 20,- Kč 544,40 Kč

Zahradní  5198/2 1 +1/36,48 m 2 I . 20,- Kč 729,60 Kč

Dřínovská  4743/62 1 +1/42,98 m 2 I . 20,- Kč 859,60 Kč

Výletní  5259/2 1 +1/41 ,98 m 2 I . 20,- Kč 839,60 Kč

Zahradní  5167/5 1 +2/61 ,19 m 2 I . 20,- Kč 1 . 223 ,80 Kč

Borová  5161/7 1 +2/60,88 m 2 I . 20,- Kč 1 . 217,60 Kč

Zahradní  5196/6 1 +2/63 , 22 m 2 I . 20,- Kč 1 . 264,40 Kč

17. l istopadu  4565/6 1 +2/66,08 m 2 I . 20,- Kč 1 .321 ,60 Kč

Kamenná  5092/3 1 + 3/64,08 m 2 I . 20,- Kč 1 . 281 ,60 Kč

Prohlídky nabízených bytů umožní uvedené domovní správy.

Prezentace zájemců o zveřejněné byty se koná dne 05. 10. 2004 v době od 13 ,00 hod . do 
15,00 hod .  v kanceláři OSM M , 2. patro, č. dv. 233.

Zájemci o získání bytu formou veřejného výběrového řízení jsou povinni , vedle povinností uvedených 
v čl . 5 „ Pravidel pro přidělování bytu v majetku města Chomutova“,  při prezentaci předložit platný 
občanský průkaz .  
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Ceník plošné inzerce: 20 Kč/cm2 (str. 3 a 4) nebo 30 Kč/cm2 (str. 1 a 6)
Adresa redakce: Mìsto Chomutov, Chelèického ulice (zadní trakt radnice, vchod od parkovištì za ÈSOB)

Po a St: 8.00 – 17.00 hod., Út, Èt, Pá: 8.00 – 14.30 hod. Tel.: 474 637 444 nebo 474 637 433. E–mail: s.kral@chomutov–mesto.cz.
Uzávěrka inzertní strany dalšího čísla CHN: 8. 9. v 10.00 hod.

(Dokončení ze str. 5)
• Prodám téměř nepoužívanou Prodám téměř nepoužívanou garáž na 

Písečné. Tel: 723/358 730.
• Prodám třídílnou světlou stěnu Prodám třídílnou světlou stěnu za 

3 000 Kč. Tel: 607/890 100.
• Prodám knihovnu Prodám knihovnu s vestavěnou válen-

dou. Cena: 1 000 Kč. Tel: 777/336 454.
• Prodám kočárek na dvojčataProdám kočárek na dvojčata, za sebou, 

pro nenáročné - špatná zadní kola. Cena: 500 
Kč. Ne SMS. Tel: 777/296 989.                             

• Prodám družstevní byt 1+1 Prodám družstevní byt 1+1 na Písečné, 
nová kuch. linka, obývací stěna mahagon 
- neleštěná, nové koberce a lustry. Nutno 
vidět. Solidní cena. Tel: 728/841 162, 723/
170 314.

• Prodám dětský kočárek Prodám dětský kočárek zn. Deltim - 
trojkombiace, po jednom dítěti, barva mod-
ro béžová, zachovalý, původní cena 5 500 Kč 
nyní 2 000 Kč. Tel: 604/693 516.

• Prodám dr. byt 2+1 Prodám dr. byt 2+1 (52 m2) v CV na Za-
hradní blízko Plusu, 4. patro, klidná lokalita, 
nízký nájem, slušný a čistý vchod. Volný. Tel: 
603/806 029.

• Prodám dětský kočárek Prodám dětský kočárek trojkombinaci, 
červené modré a zelené kostičky, velká kola 
- nenafukovací. Cena: 550 Kč + zdarma dět-
skou vaničku. Tel: 603/806 029.

• Prodám zavařovací skleniceProdám zavařovací sklenice, litrové 
za 4,50 Kč. Ostatní - cena dle velikosti. Tel: 
732/253 728.

• Prodám koňský hnůj Prodám koňský hnůj - možný odvoz, 
roční kobylku pony, vyjížďky na koni i pro 
začátečníky, dále vyměním nový toustovač 
za v. kon. Tel: 602/459 391.

• Prodám dámské kožené kalhoty Prodám dámské kožené kalhoty vel. M 
- L, černá jemná kůže. Původní cena 4 000 
Kč nyní 1 500 Kč. Tel: 605/927 238.

• Prodám obytnou AviiProdám obytnou Avii. Cena: 50 000 Kč. 
Tel: 604/687 491.

• Prodám starý nábytekProdám starý nábytek, velmi levně 
(4 x skříň, gauč, mrazák 4 šupl.). Vhodné na 
chalupu. Volat večer. Tel: 732/401 857.

• Prodám dětské kolečkové Prodám dětské kolečkové - válečkové 
brusle, vhodné od dvou let. Tel: 721/179 
172.

• Prodám autosedačku Prodám autosedačku s atestem od 1 do 
4 let, 5bodový pás, levně. Cena dohodou. Tel: 
721/179 172.

• Prodám golfky Prodám golfky málo používané, poloho-
vací, tm. modré s průhlednou boudou. Levně, 
cena dohodou. Tel: 721/179 172.

• Prodám 4hlavé video Prodám 4hlavé video zn. Toshiba, černé, 
levně. Cena dohodou. Tel: 724/277 862.

• Prodám fotoaparát Olympus Prodám fotoaparát Olympus superzoom 
700XB, perfektní stav. Levně, cena dohodou. 
Tel: 724/277 862.

• Prodám byt 2+1 Prodám byt 2+1 s balkonem v os. vlast-
nictví ne Březenecké u sport. haly, klidný čis-
tý vchod, 6. patro. Cena: 290 tis. Kč. Dohoda 
možná. Tel: 736/773 113.

• Prodám družstevní byt 3+1 Prodám družstevní byt 3+1 v Jiráskově 
ul. za Jitřenkou v nízké zástavbě. Byt je 
v přízemí s balkonem. Cena dohodou kolem 
450 tis. Kč. Tel: 737/216 150.

• Prodám dřez + baterieProdám dřez + baterie, židle, lampy, lus-
try, peřiňák, otočnou židli a další vybavení 
bytu. Tel: 723/066 269.

• Prodám držák na truhlíky Prodám držák na truhlíky (dá se zavě-
sit na balkon), dále hrnec sádelňák, plechový 
kanystr na benzín 5 l. Tel: 474/659 490.

• Prodám byt 2+1 ul. VáclavskáProdám byt 2+1 ul. Václavská, po celko-
vé rekonstrukci. Tel: 776/150 661.

• Prodám dětský kočárek Prodám dětský kočárek zn. Deltim - 
Skippy, modro béžový, čtyřkombinace. Cena: 
3 000 Kč. Tel: 606/604 865.

• Za symbolickou cenu prodám přetlako-Za symbolickou cenu prodám přetlako-
vý ventil vý ventil DN 25, vodní tlakoměr. Volat večer. 
Tel: 474/628 909.

• Prodám fotografický černobílý Prodám fotografický černobílý zvětšo-
vací přístroj. Cena: 300 Kč. Volat večer. Tel: 
474/628 909.

• Prodám málo používanou automProdám málo používanou autom. prač-
ku Ariston AB 536 TX z roku 1997. Původní 
cena 13 960 Kč nyní 1 500 Kč. Volat večer. 
Tel: 474/628 909.

• Prodám držiteli ZP Prodám držiteli ZP nový perkusní revol-
ver Lippiet a s příslušenstvím. Volat večer. 
Tel: 474/628 909.

• Prodám sport. kočárek Prodám sport. kočárek zn. Deltim, 
šedočerný, lehký, nafuk. kola, přehazovací 
rukojeť, trojkombinace, včetně tašky. Pů-
vodní cena 9 800 Kč nyní 4 500 Kč. Tel: 
604/159 061.

• Prodám lednici Calex Prodám lednici Calex 225 za 1 000 Kč, 
mrazák 50 l za 800 Kč, vše zachovalé. Tel: 
474/652 303.

• Prodám dr. byt 1+2 cihlaProdám dr. byt 1+2 cihla, 3. patro bez 
výtahu, střed Chomutova, nebo vyměním 
za byt v nižším patře, podobný. Tel:474/652 
303.

• Prodám zástěnu ke kuch. linceProdám zástěnu ke kuch. lince, 2,80 x 
0,60 m, tl. 1,2 cm, barva měsíční kámen šedý 
(místo obkladu), dále stůl kulatý tm. hnědý 
prům. 110 cm, rozkl. Tel: 603/ 513 933.

• Prodám dámskou koženou bundu Prodám dámskou koženou bundu kla-
sického střihu, černá barva, prošitá, teplá 
podšívka, vel. 38. Cena dohodou. Tel: 605/
927 238.

• Prodám starší profi sekačku Prodám starší profi sekačku s širokým 
záběrem a starší malý zahradní drtič. Tel: 
603/281 762.

• Prodám činky Prodám činky včetně hojného závaží. 
Původní cena 2 800 Kč nyní 1 000 Kč. Tel: 
603/281 762.

• Prodám šlapací šicí stroj Prodám šlapací šicí stroj zn. Pfaff, funkč-
ní, vhodné i pro sběratele. Cena dohodou. Tel: 
603/198 073.

• Prodám Fiat Uno Prodám Fiat Uno 1,5, r. v. 1987, SPZ - CV, 
OTP 5/05, pětidvéřový, střešní okno, nov. zap. 
slř. + výfuk, gumy 50 %, spolehlivý. Cena: 25 
000 Kč. Tel: 777/717 098.

• Prodám dr. byt 2+1 na ZahradníProdám dr. byt 2+1 na Zahradní, stavební 
úpravy, plovoucí podlahy, příp. internet, tele-
fon, klidný vchod, možno do OV, volný od 
11/04. Cena: 295 tis. Kč. Tel: 605/979 811.

• Prodám 2 nové kabáty maskáče Prodám 2 nové kabáty maskáče vel. 2B 
a 3B. Cena: á 500 Kč. Tel: 777/561 029.

• Prodám mrazák Prodám mrazák 6 šuplíků zn. Gorenje 
za 5 000 Kč nebo dohodou -  stěhování. Tel: 
723/494 415.

• Prodám k pokácení Prodám k pokácení a odvozu kmeny: 
třešně, ořech, bříza, jasan a jiné. Soukromý 
pozemek 15 km od CV. Tel: 474/627 247.

• Prodám RDProdám RD, půdní vestavba, velux okna, 
v přízemí 1+3, plastová okna + nebytové 
prostory k jinému využití. Nutno vidět. Tel: 
604/207 408.

• Prodám lednici s mrazákem Prodám lednici s mrazákem Minsk ve 
výborném stavu. Cena: 1 500 Kč. Tel: 777/
336 454.

• Prodám zvlhčovač vzduchu Prodám zvlhčovač vzduchu 15 měsíců 
starý, ještě v záruční době, málo používaný. 
Cena: 2 000 Kč. Tel: 605/838 032.

• Prodám jednookou zrcadlovku Prodám jednookou zrcadlovku Zenit 
E (má expozimetr), clona 1 = 2, samosp. + 
kroužky k fot. Makro od 7 cm. Cena: 700 Kč. 
Volat večer. Tel: 607/291 217.

• Prodám funkčníProdám funkční, ale starý rádiokazeťák 
B200, rádio VKV. Cena: 100 Kč. Volat večer. 
Tel: 607/291 217.

• Prodám Peugeot Prodám Peugeot 309 XR r. v. 1988, STK 
2005, benzín, tmavě modrá barva, třídvéřový. 
Cena dohodou. Tel: 607/161 383.

• Prodám starší pianino Prodám starší pianino zn. Beitner. Tel: 
607/161 383.

• Prodám levně různé náhradní díly Prodám levně různé náhradní díly na 
Moskviče M412 - 2140. Tel: 608/700 146.

• Prodám zachovalou sedací Prodám zachovalou sedací soupravu 
2+1+1 za 500 Kč. Tel: 474/627 689.

• Prodám RD v Lipské ulici Prodám RD v Lipské ulici samostatně sto-
jící, zast. plocha 133 m2, garáž 96 m2, zahrada 
1 227 m2, dům je před rekonstrukcí. Cena dle 
odhadu 1 100 tis. Kč. Tel: 474/627 398.

• Prodám Daewoo Espero Prodám Daewoo Espero r. v. 1997, auto-
matická převodovka, klimatizace, vše v elek-
trice, TK 6/06. Cena: 90 tis. Kč. Tel: 603/783 
688, 776/750 212.

• Prodám rozkládací sedačku Prodám rozkládací sedačku dvoulůžko-
vou + dvě křesla za 3 500 Kč. Tel: 605/422 
199, 776/880 076.

• Prodám dva kusy postarší šatní skříně Prodám dva kusy postarší šatní skříně 
+ dva noční stolky stejného tipu, vhodné na 
chalupu. Cena dohodou. Tel: 605/946 749. 

• Prodám garáž Prodám garáž na Písečné, cena dohodou, 
nejvyšší nabídce. Tel: 723/358 730.

• Prodám gauč Prodám gauč + 2 křesla, každé možno 
rozkládat samostatně. Dále miniromo prač-
ku bez ohřevu + velkoobsahovou ždímačku. 
Cena: 400 Kč. Tel: 737/777 745.

• Prodám Mitsubishi ColtProdám Mitsubishi Colt, r.v. 1986, v dob-
rém stavu. Cena dohodou. Tel: 723 304 997

• Prodám krásný ručně dělaný nosič Prodám krásný ručně dělaný nosič na 
polena ke krbu, dále lam. rošt + podušku na 
bolesti zad, stahovací lustr hnědý kouřový. 
Tel: 474/688 818.

• Prodám Fiat Ritmo Prodám Fiat Ritmo TK 10/05, modrá 
metalíza. Cena: 8 000 Kč. Volat večer. Tel: 
474/627 905.

• Prodám automatickou pračku Prodám automatickou pračku 1 000 ot./
min. Cena: 4 000 Kč. Tel: 775/244 333.

• Prodám na chatu sedačku rozkládací Prodám na chatu sedačku rozkládací 
s úložným prostorem za 800 Kč, věšák. 
stěna na zeď, zahradní tlakový postřikovač 
25 l antikoro, koberce, nový 50 l mrazák. Tel: 
605/806 665.

• Prodám garáž Prodám garáž v os. vl., velká, zabezpe-
čená, elektřina, kanál, možnost vody. Cena: 
90 000 Kč. Tel: 606/389 978, 776/039 380.

• Prodám roh. rozkl. gaučProdám roh. rozkl. gauč, levý roh, část 
úložná a odkládací. Cena: 6 000 Kč, sleva 
možná. Tel: 607/643 699.

• Prodám dr. byt 3+1 Prodám dr. byt 3+1 v CV částečně vy-
bavený, podlaha, lino, přípojka na tel. Cena 
dohodou. Volat večer. Tel: 474/625 049.

• Prodám družst. byt 3+1 v JirkověProdám družst. byt 3+1 v Jirkově. Cena 
250 000 Kč. Při rychlém jednání - sleva. Tel: 
723 304 997.

• Prodám Renault Prodám Renault 9 1,8 Spring, r. v. 1987, 
bílá barva. Cena: 13 000 Kč, při rychlém jed-
nání sleva. Tel: 777/700 282.

• Prodám psací stůl Prodám psací stůl se 4 šuplíky a skříň-
kou, světlý, bříza, rozměry: h. 75 x š. 150 x v. 
77 cm. Cena: 2 000 Kč. Tel: 777/155 090.

• Prodám peřináč Prodám peřináč kombinovaný se 4 šuplí-
ky, světlý, bříza, rozměry: š. 100 x v. 100 x h. 
40 cm. Cena: 2 000 Kč. Tel: 777/155 090.

• Prodám průtokový ohřívač Prodám průtokový ohřívač vody Eta, 
vhodný na chalupu. Cena: 1 500 Kč. Tel: 
607/726 858.

• Prodám skládací kovovou postel Prodám skládací kovovou postel s matra-
cí - na chatu i do bytu pro návštěvy za 500 Kč 
(původní cena 1 400 Kč). Tel: 777/891 892.

• Prodám rohovou sed. soupravu Prodám rohovou sed. soupravu + 
1 křeslo za 2 000 Kč a gauč + 1 křeslo za 
1 000 Kč, zachovalé, nerozkl., hezký vzor. Tel: 
777/891 892.

• Prodám sibiř. koťata Prodám sibiř. koťata s PP, krásná, zdra-
vá, otec šampión, odběr koncem srpna. Tel: 
606/885 985.

• Prodám zahrádku Prodám zahrádku v klidném prostředí 
Bezručova údolí s chatkou. Tel: 777/263 175.

• Prodám zánovní černé kanadyProdám zánovní černé kanady, velikost 
č. 7 za 400 Kč.

• Prodám dětskou laminátovou skluzavkuProdám dětskou laminátovou skluzavku, 
2,5 m, bez vady. Cena: 1 500 Kč. Tel: 603/306 
766.

• Prodám motor do Jawy Prodám motor do Jawy 50, r. v. 1989, 
málo používaný. Cena: 1 000 Kč. Dále šrou-
bový lis na ovoce objem cca 20 l za 500 Kč. 
Tel: 721/445 311.

• Prodám pozink. sud s víkem Prodám pozink. sud s víkem obj. 200 
l za 500 Kč, dále tlak. jímku objem 100 l, 
průměr 30 cm, délka 145 cm za 500 Kč. Tel: 
721/445 311.

• Prodám dvoulůžkovou rozkládací Prodám dvoulůžkovou rozkládací sedač-
ku a dvě křesla na kolečkách za 3 000 Kč. Tel: 
605/422 199, 776/880 076.

• Prodám dvě nové péřové deky Prodám dvě nové péřové deky za 1 500 
Kč, dále kolečkovou židli k psacímu stolu za 
150 Kč. Tel: 731/266 543, 604/965 661.

• Prodám Škodu 120 Prodám Škodu 120 L, motor 80 000 km, 
TK 12/05, koroze. Cena: 5 000 Kč. Volat od 19 
do 20 hod. Tel: 605/437 914.

• Prodám videokameru Samsung Prodám videokameru Samsung 8 mm 
VP - U 15, český návod, brašna, příslušen-
ství. Původní cena 22 tis. nyní 3 000 Kč. Tel: 
606/631 301. 

• Prodám mikrovlnou troubu Prodám mikrovlnou troubu a epilátor, 
levně, nevhodný dárek, nepoužité. Tel: 604/
563 707.

• Prodám družstevní byt Prodám družstevní byt 1+1 na Zahradní 
v klidné lokalitě, plast. okna, krásný výhled. 
Cena: 170 tis. Kč. Tel: 724/309 061.

• Kdo levně prodá Kdo levně prodá nebo daruje důchod-
kyni štěně malého knírače pepř a sůl. Náhlá 
událost. Tel: 474/688 162.

• Prodám družstevní garáž Prodám družstevní garáž č. 48 v areálu 
Dukelská. Tel: 474/621 286.

• Prodám byt 3+1 v os. vlastnictví Prodám byt 3+1 v os. vlastnictví v centru 
města, nejvyšší nabídce. Tel: 602/415 823.

• Prodám novou 12-tistrunnou kytaru Prodám novou 12-tistrunnou kytaru 
Acoustic guitars Ibanez za slušnou cenu. Tel: 
732/406 163.

• Prodám psací stůl, otočnou Prodám psací stůl, otočnou židli, židle, 
gauč, poličky, konf. stolek, koberec. Cena: 50 
- 500 Kč/ks. Tel: 723/066 269.

• Prodám selskou polici hnědouProdám selskou polici hnědou, masiv, 
v. 50, š. 110, hl. 28. Cena: 500 Kč. Dále lustr 
hnědý stahovací, kouřová malovaná skla. 
Cena: 500 Kč. Dvouplot. el. smalt. vařič za 
500 Kč. Tel: 474/688 818.

• Prodám st. byt 3+1 Prodám st. byt 3+1 na Březenecké, 
3. patro, výtah, parkoviště, atypické řešení. 
Tel: 603/778 343.

• Prodám zánovní kamna Prodám zánovní kamna na PB + 10 kg 
bombu. Cena: 2 500 Kč. Tel: 603/431 460.

• Prodám nové maskáče Prodám nové maskáče - kabáty, větší 
velikost. Tel: 777/561 029.

• Prodám dětskou stěnu Prodám dětskou stěnu a válendu s úlož-
ným prostorem, dva roky stará. Cena: 5 000 
Kč za vše. Tel: 731/216 592.

• Prodám pěkný mrazák Prodám pěkný mrazák zn. Gorenje, 
6 šuplíků. Cena: 5 000 Kč, po dohodě možná 
sleva. Tel: 723/494 415.

• Prodám třídílnou Prodám třídílnou stěnu za 3 000 Kč. Tel: 
607/890 100.

• Prodám 2 plastová okna Prodám 2 plastová okna v - 170 š - 110 
s obloučkem 10 cm, izolace F 4, 1/2 ceny, 
1 střešní okno Roto v - 106 š - 77, dřez nerez 
s odkl. plochou. Tel:603/937 790.

• Prodám sport. kočárek Prodám sport. kočárek golf. typu, ná-
nožník, bouda, polohovací, nákup. košík, 
aret. kola, překl. rukojeť. Cena: 800 Kč. Tel: 
737/788 749.

• Prodám chatu Prodám chatu na Nechranické přehradě 
25 m2, pěstěná zahrada 500 m2 se zahradním 
domkem na nářadí, v chatě elek., voda, odpad-
ní jímka. Cena: 570 tis. Kč. Tel: 777/796 270.

• Prodám sedací soupravu Prodám sedací soupravu tmavších barev, 
2 roky stará, původní cena 32 tis. Kč, nyní 
cena dohodou - levně. Tel: 731/184 181.

• Prodám Jawu Prodám Jawu 23 bez SPZ na náhradní 
díly + náhr. motor zdarma. Cena: 1 000 Kč. 
Tel: 721/230 064.

• Prodám vojenskou topobrašnuProdám vojenskou topobrašnu, hnědou, 
koženou, bývalá armáda NDR, uvnitř průhled-
né pouzdro na mapy a spisy. Neposílat SMS. 
Tel: 606/757 593.

• Prodám kočár sportProdám kočár sport. komb., polohovací 
lehátko, kolotoč na postýlku. Původní cena 
12 000 Kč, nyní 4 500 Kč za vše. Tel: 724/
150 061.

• Prodám automatickou pračku Prodám automatickou pračku Zanussi - 
FJS 904 CV. Přímé sprchování, nízká spotřeba 
vody, energie. Dále PC, původní cena 25 775 
Kč nyní 7 900 Kč. Tel: 723/154 816.

• Prodám garsonku Prodám garsonku 0+1 v osobním 
vlastnictví v Horní Vsi u Jitřenky, Jirásková 
4097, částečně zařízená. Cena: 90 tis. Kč. Tel: 
777/057 776.

• Prodám kočárek Prodám kočárek zn. Deltim používaný 
7 měsíců, úplně nový, zachovalý, původní cena 
9 800 Kč, nyní 4 000 Kč. Tel: 604/159 061.

• Prodám perská koťátka Prodám perská koťátka s PP, barva 
s odznaky na čumáčku, tlapkách, uších, ocás-
ku, modré oči. Kvalitní, zdravá, čistotná. Tel: 
604/110 901.

• Prodám Ford Escort Prodám Ford Escort 1,6 16 V, r. v. 11/
1996, černá metalíza, šíbr, centrál, 3 dveře, 
ABS, křídlo RMG Ford, el. okna, mlhovky. 
Cena: 92 000 Kč. Tel: 603/165 622.

KoupěKoupě
• Koupím přední pružiny Koupím přední pružiny tlumičů žluto-

červené na Renault Megane, r. v. 1996. Pro-
sím nabídněte cenu! Volat po 18. hod.  Tel: 
605/824 120.

• Kdo daruje nebo levně prodá Kdo daruje nebo levně prodá dřevěná 
šatní ramínka? 10 - 15 ks, mohou být i dět-
ská (na výrobu šatiček na kolíčky - děkuji). 
Tel: 607/650 766.

• Koupím zachovalé panelákové Koupím zachovalé panelákové dveře 80 
pravé pro vchod do sklepa. Tel: 474/625 796, 
728/640 045.

• Koupím plechové turistické štítky Koupím plechové turistické štítky - sa-
motné i na holi. Platí stále. Tel: 721/751 423.

• Koupím větší byt Koupím větší byt 3+1, 4+1 před rekon-
strukcí (není podmínkou). Ne na sídlišti Bře-
zenecká, Kamenná, Písečná. Platba hotově. Tel: 
608/700 576, 604/291 219.

• Koupím byt v os. vlastnictví Koupím byt v os. vlastnictví 2+1 s bal-
konem v okolí Jitřenky, Luny, Dechtochemy. 
Tel: 777/887 649.

• Koupím housle a jiné smyčcové nástroje Koupím housle a jiné smyčcové nástroje 
i velmi poškozené. Nabídněte prosím. Tel: 
604/737 990.

• Koupím stůlKoupím stůl, tmavé dřevo, cca 110 x 75 
cm. Tel: 603/513 933.

• Koupím Š 100Koupím Š 100, možnost odvozu, s SPZ 
i bez. Levně. Tel: 603/281 762.

• Koupím staré i nefungující elektronkové Koupím staré i nefungující elektronkové 
autorádio do roku 1960. Tel: 474/627 247.

• Koupím oválný rozkládací stůlKoupím oválný rozkládací stůl, dále 
koupím kvalitní med za rozumnou cenu. Tel: 
474/652 303.

• Koupím tmavší hnědý stolek Koupím tmavší hnědý stolek 90 x 90, 
výška nejméně 65 cm. Tel: 603/985 607.

• Koupím funkční kuchyňský sporák Koupím funkční kuchyňský sporák na 
pevná paliva. Pouze Chomutov - Perštejn. Tel: 
607/643 699.

• Koupím byt 1+3 cihlovýKoupím byt 1+3 cihlový, v okolí Kamen-
cového jezera nebo Moniky, i zadlužený. Tel: 
737/139 497.

• Kdo vlastníte amatérskou pásovou Kdo vlastníte amatérskou pásovou pilu 
pro kutily se třemi řemenicemi - koly. Zapla-
tím! Tel: 723/589 988.

• Odkoupím restituční nároky Odkoupím restituční nároky na půdu. 
Tel: 604/434 057.

• Koupím byt Koupím byt 3+1, 4+1 pokud možno před 
rekonstrukcí, ale není podmínkou. Platba 
v hotovosti, ne sídliště. Tel: 608/700 576, 
604/291 219.

OstatníOstatní
• Pronajmu byt 1+1 Pronajmu byt 1+1 v os. vlastnictví 

v Jiráskově ul. u Luny. Žádné SMS. Tel: 474/
628 004, 724/102 103.

• Kdo doučí hru Kdo doučí hru na el. kytaru? Spíše rock, 
CV a pouze na víkendy. Tel: 737/182 226.

• Nabídněte prosím domácí práci Nabídněte prosím domácí práci na 
smlouvu. Jen manuální, nechci katalog, pojiš-
ťování... Děkuji. Tel: 603/806 029.

• 43letá z K. Varů hledá přítele43letá z K. Varů hledá přítele, který 
to s ní dovede. Nejlépe z Chomutova. Tel: 
607/906 855.

• 55/175 rozv. hledá štíhlejší ženu 55/175 rozv. hledá štíhlejší ženu do 50 
let se zájmem o přírodu z Chomutova. Tel: 
776/806 121.

• Vyměním byt 3+1 Vyměním byt 3+1 malý s balkonem na 
Zahradní s krásným výhledem za byt 1+1 
v os. vlastnictví s doplatkem. Tel: 474/654 
683, 737/447 699.

• Hledám soukromého učitele Hledám soukromého učitele španělštiny 
(začátečník). Nabízím výuku angličtiny na 
všech úrovních. Tel: 608/252 512, 474/376 
460.

• Hledají se další spoluzaměstHledají se další spoluzaměst. z re-
staurace Luna 93 - 97 za D. + D., setkání 
v Domovině po letech, zatím nás je 14. Tel: 
607/650 766.

• Muž 42/189/85, nehledám jen rozptýleníMuž 42/189/85, nehledám jen rozptýlení, 
zájmy - slunce, voda. Prosím SMS nebo volat 
po 18. hodině. Tel: 605/877 684.

• Muž 37/178 sport. typ, pohledný, upřím-Muž 37/178 sport. typ, pohledný, upřím-
ný, svobodný ný, svobodný hledá ženu do 42 let. Jsem 
z CV, auto, chatu a byt mám. Podnikatel. Zvo-
nit déle. Tel: 728/930 371.

• Pronajmu velký byt 1+1 v Pronajmu velký byt 1+1 v CV (Lidická 
ul. u Luny). Dlouhodobě, podmínka nekuřák 
a bez zvířat. Nájemné včetně inkasa a kab. 
tel. 5 000 Kč. Tel: 603/572 611.

• Vyměním st. byt 2+1 Vyměním st. byt 2+1 v centru CV Palac-
kého za 1+1 ve Stavbařské ul. Tel: 604/523 
134.

• Hledám pronájem Hledám pronájem bytu 1+1 nebo gar-
sonky za nájemné a inkaso. Spolehlivost. Tel: 
732/637 927.

• Nabízím zdarma ubytování Nabízím zdarma ubytování prac. člověku 
v RD za výpomoc, zejména zedn. práce. Volat 
ráno a večer. Tel: 474/620 755.

• Vyměním byt 3+1 malý v os. vlastnictví Vyměním byt 3+1 malý v os. vlastnictví 
za byt 1+1 v os. vlastnictví na Zahradní či 
Písečné. Tel: 474/654 683, 737/319 926.

• Vyměním st. byt 1+1 Vyměním st. byt 1+1 ulice Poděbradova - 
centrum CV za větší nejlépe ve stejné lokalitě. 
Tel: 605/979 425.

• Pronajmu 1+1 Pronajmu 1+1 v os. vlast. Nájem + 
služby 4 500 Kč, vratná kauce 7 000 Kč. Tel: 
604/897 039.

• Pronajmu byt 3+1 Pronajmu byt 3+1 vos. vlast. Nájem + 
služby 7 000 Kč, vratná kauce 10 000 Kč. Tel: 
604/897 039.

• Pronajmu garáž Pronajmu garáž + 1 ar pozemku v Údli-
cích, dlouhodobě, spěchá, v dosahu MHD. Tel: 
604/897 039.

• Vyměním dr. byt 1+1 Vyměním dr. byt 1+1 velký na Zadních 
Vinohradech, perfektní stav, klidné prostředí, 
slušný vchod za 2+1 nebo 3+1 v okolí centra, 
možnost doplatku. Tel: 603/281 762.

• Hledáme pronájem Hledáme pronájem bytu 1+1 nejlépe 
v CV, nájem do 4 500 Kč bez záloh dopředu, 
velmi spěchá. Ozve se někdo, 4-členná rodina. 
Tel: 607/217 877.

• Motorkáři a motorkářkyMotorkáři a motorkářky, kdo chce 
s námi jezdit na srazy Jaw a podobné akce? 
Ozvěte se, ať nás je víc. Tel: 737/170 523, 
777/871 176.

• Svobodná matka Svobodná matka s 5letou holčičkou hle-
dá pronájem bytu 1+1 pouze za nájemné. Tel: 
728/262 067.

• 62/172 vdova s bytem 62/172 vdova s bytem ráda pozná hod-
ného a upřímného přítele nekuřáka pro dny 
všední i sváteční. Pohoda ve dvou po celý rok. 
Tel: 607/667 080.

• Vyměním dr. byt Vyměním dr. byt 4+1 na Zahradní za byt 
2+1 nebo 1+1 kdekoli v Chomutově, doplatek 
dle dohody. Tel: 731/139 374.

• Muž 30 letMuž 30 let, hledá brigádu hledá brigádu na dopoled-
ne, víkendy, ŘP B, rozvoz, skladník (PC), 
strojír. práce, údržba apod. Tel: 608/947 
547. 

• Hledá se fenka jezevčíkaHledá se fenka jezevčíka! Prosím 
o poskytnutí informace - koncem června se 
zaběhla v CV v okolí Spessartu, hladkosrstá, 
hnědá. Je slepá, 15 let, slyší na jméno Filipka, 
Fída. Tel: 723/572 479.

• 47letý rozvedený zklamaný muž 47letý rozvedený zklamaný muž by se 
rád seznámil se ženou do 45 let, jen vážně. 
Tel: 604/513 948.

• Hledám truhlářeHledám truhláře, který odstraní 
ze staré skříně lak, dále hledám někoho, kdo 
uplete ucho k proutěnému koši. Spěchá! Tel: 
604/563 707.

• Pronajmu byt 1+2Pronajmu byt 1+2 v Jirkovské ul. od 
listopadu s možným odkupem od dubna, 
nájemné 5 100 Kč, dva nájmy dopředu. Tel: 
736/175 051.

• Vyměním 1+2 Vyměním 1+2 st. na Palacké za 1+2 nebo 
1+1 st. na Stavbařské, pro toho kdo nechce 
byt odkoupit. Tel: 604/523 134.

• Vyměním dr. byt Vyměním dr. byt 2+1 za dr. byt 1+1, 
možné i za státní v os. vlastnictví, starší 
výstavba v Jirkově, vše s doplatkem. Tel: 
606/300 471.

• Vyměním st. byt Vyměním st. byt 2+1 po rekonstrukci 
v cihlovém domě za větší možno i s menším 
dluhem nebo před odkoupením. Tel: 777/579 
587.

• Pronajmu st. byt 3+1 Pronajmu st. byt 3+1 na Březenecké, 
3. patro, výtah, parkoviště, atypické řešení. 
Tel: 603/778 343.

• Muž 39 let Muž 39 let hledá práci ve vrátnici. Tel: 
776/583 905.

• Pronajmu garáž Pronajmu garáž ve středu CV, od září, 
elek. zavedena, 100 m od trolejbus. Nájem-
né dohodou, rychlé a solidní jednání. Tel: 
605/003 268.

• Pronajmu dlouhodobě garáž Pronajmu dlouhodobě garáž v oplocené 
části areálu Bezručova II. Tel: 723/449 974.

• Hledám brigádu Hledám brigádu na víkendy, veškeré 
zednické práce, obklady, štuky, omítky atd. 
Tel: 605/511 301.

• Hledám kamarádku Hledám kamarádku a víc, já 42/189/85, 
miluju své děti, kolo, vodu, sluníčko a mám 
ještě dost místa pro tebe. Volat po 18. hod. 
Tel: 605/877 684.

• Hledám obkladačeHledám obkladače, který obloží koupel-
nu, a instalatéra na výměnu plast. trubek, pří-
padně malíře, jen za rozumnou cenu, materiál 
mám. Tel: 474/627 557.

• Pronajmu byt 3+1 s balkonem Pronajmu byt 3+1 s balkonem dlou-
hodoběji, lokalita Horní Ves, Bezručovo 
údolí, klidné bydlení, nízká zástavba. Tel: 
604/110 901.


