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• Mladá žena hledá pronájem bytu 1 +
1 či garsoniéry ve městě a jeho okolí.
Tel. 721 624 668.
• Koupím plně pojízdné auto i bez
dokladů či SPZ, cena do 3 000 Kč. Spěchá. Tel. 728 162 496.
• Prodám kožený kufr o rozměrech
80 x 60 x 30 cm, cena 700 Kč. Prodám
Easy english, lekce 1 - 14, učebnice
angličtiny pro začátečníky. Tel. 777
212 316.
• Nabízím kombuchu
kombuchu, léčivý nápoj
pro regeneraci organismu, včetně návodu k přípravě. Tel. 723 572 479.
• Prodám zimní kombinézku pro miminko od 3 měsíců, vel. 74, zn. Prenatal. Pěkný střih + doplňky a jiné oblečení od 1 roku. Tel. 723 605 441.
• Velmi levně nabízím dřevěný nájezd
pro kočárek pro typické panelové
schody. Vlněné paleto vel., 165/48,
celé modré, a jiné pro nastávající maminku. Tel. 723 605 441.
• Prodám dětskou postýlku světlý
masiv, čela do oblouku, 3 polohy, matrace a napínací prostěradlo. Po jednom dítěti. Tel. 723 605 441.
• SŠ hledá zaměstnání
zaměstnání, v jaké profesi
nerozhoduje. Trestní rejstřík čistý, věk
47, děti plnoleté, ŘP sk. B, spolehlivá.
Nástup možný ihned. Tel. 732 533
021.
• Vyměním státní byt 1 + 1, zvýšené
přízemí, neodkoupený, za 1 + 1 nebo
1 + 2, též jen státní. Podmínkou výtah
do přízemí, jsem na vozíku. Tel. 474
620 345.
• Prodám moderní sportovní kočárek
kočárek,
cena 2 000 Kč, při rychlém jednání
sleva. Dále prodám dětské oblečení od
půl roku do tří let. Tel. 723 405 163.
• Prodám pěknou zlatou kabelku do
společnosti, nová, není naše výroba,
jen za 300 Kč. Tel. 605 704 239.
• Výklad karet
karet. Tel. 737 820 803.
• Prodám mrazák Calex, 130 litrů, tříšuplíkový. Dále skládací dámské kolo
tříčtvrteční, světlý dvoupeřák, knihovničku. Cena symbolická. Tel. 723 044
266.
• Hledám pronájem garáže v okolí
sídliště Zahradní, popřípadě i jinde.
Tel. 604 907 049, 605 285 607.
• Daruji hodnému důchodci nebo rodině poslušného pejska. Pracovní důvody. Tel. 604 158 418.
• Distribuce nabídky pro knižní zasilatelství. Nenáročná domácí práce.
Nově vzniklý projekt se slušnou provizí. Jen vážně. Tel. 737 847 693.
• Koupím kompresor za nákladní automobil, stabilní nebo pojízdný. Tel.
603 816 351.
• Koupím chladicí agregát různých
výkonů. Tel. 603 816 351.
• Prodám montérky dvoudílné vel. 56
(několik kusů), teplý pracovní kabát
vel. 54, pracovní boty. Vše nepoužité,
nové, za polovinu ceny. Montérky 200
Kč. Tel. 605 927 238.
• Hledám uplatnění v Chomutově a
okolí: vše, práce, NJ aktivně, ŘP sk. B,
možno i ve státních službách či v sociální sféře.
• Prodám rohovou sedací soupravu s
jedním křeslem, tmavý mikroplyš, 2,5
roku stará, velmi pěkná, levně. Tel.
724 214 118, 474 624 075.
• Kdo připraví stud. 3. ročníku st.
gymnázia na maturitu z anglického
jazyka, dvě hodiny týdně. Tel. 474 688
836.
• Pronajmu družstevní byt 2 + 1,
5. patro l + skl, Březenecká. Žádám nájem na půl roku předem, měs. 5 500
Kč. Tel. 474 688 836, po 18. hodině.
• Prodám šicí stroj dvoudv. skř. světlá
za 2 000 Kč, téměř nepoužívaný. Tel.
474 688 836, po 18. hodině.
• Prodám motor na cirkulárku, láhev
propanbutan 33 kg, láhev acetylenovou, mrazák pultový 310 l, satelit, počítač Olivetti. Tel. 605 740 884.
• Prodám zásobník na 3 sim pro telefon Nokia 3210, nepoškozený, plně
funkční. Cena 2 000 Kč. Při rychlém jednání možná sleva. Tel. 732 139 411.
• Prodám zahradu 3 ary v zahr. kolonii Chomutov. Dřevěná chatka + 2
sklepy, ovocné stromy, pitná voda,
úrodná půda. Cena 15 000 Kč. Tel. 728
428 123.
• Prodám levně zvětšovací přístroj s
kompletním příslušenstvím a leštičkou na černobílé fotografie. Tel. 474
651 232.
• Bulteriér - štěňata s PP
PP, po kvalitních rodičích, s přátelskou povahou,
barva bílá a tricolor. Připravená k odběru, levně. Tel. 606 848 102.
• Prodám pohovku
pohovku, potah hnědý tvíd,
kombinace se dřevem. Vhodná do
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Cestovní kancelář LIGURIA
Vás zve
do MAĎARSKÝCH termálních lázní

ZALAKAROŠ
Současný nezdravý životní styl má neblahý vliv na
zdraví lidí. Životní stresy, nedostatek pohybu, diabetes,
kouření, workoholismus a podobné rizikové faktory při
včasném nepodchycení vyvolají infarkty, mozkové příhody, ale někdy i citelně zkracují život a snižují jeho kvalitu.
Kdo si chce zachovat dobrý životní pocit a vitalitu musí
svému zdraví věnovat stálou pozornost. K tomu jsou termální lázně ideálním prostředníkem.

Jaké jsou léčivé účinky termální
vody v lázních?
Jedná se v podstatě o komplexní účinek, od fyzikálních vlastností vody (teplota, proudění, vztlak, atd.) po
chemický účinek látek rozpuštěných ve vodě. Tyto látky organismus absorbuje prostřednictvím pokožky, zároveň jiné látky stejnou cestou z organismu vylučuje a
ještě přijímá rozpuštěné látky z páry vznášející se nad
vodou

Termální lázně Zalakaroš
jsou založeny na 96 °C vyvěrající termální vodě, mají otevřené i kryté bazény na rozloze 12,5 ha. Patří mezi
nejoblíbenější lázně našich klientů. Zážitkové koupele wellness byly otevřeny jako první svého druhu v zemi a dobře uspokojí nároky na vodní zábavu.

Léčebné indikace:
progresivní chronická polytritida (PCP), psoriatická artritida, Sjögrenův syndrom, Spondylartitis ankylopoetica
(SPA), Systém Lupus Erythematodes (SLE). Chronická
degenerativní revmatická onemocnění: kyčelní artróza,
kolenní artróza, onemocnění plotýnek, artróza obratlů,
chronická zánětlivá onemocnění: záněty kloubních váč-

malé místnosti - 190 d., 55 sedák, 60
opěrka. Dveře bílé, sklo, 80, 2x levé.
Levně. Tel. 474 688 818.
• Prodám dívčí horské kolo na 9 až
11 let. Velmi zachovalé, cena 1 000
Kč. Tel. 724 015 785.
• Prodám svěrák York 125 A za poloviční cenu. Tel. 474 629 069.
• Prodám díly na Alcatel ot db club a
podobně. Cena dohodou. Tel. 732 139
411, volat mezi 15. a 21. hodinou.
• Prodám sušené pravé hřiby
hřiby, cena
800 Kč za 1 kg. Tel. 606 560 981.
• Koupím trofeje srnec, jelen sika,
daněk, muflon na celé lebce, trofeje
divočák.
Nepoškozené,
neposílat
SMS. Tel. 603 337 453.
• Prodám byt 2 + 1 s balkonem na
Březenecké. Volný od 7/03, cena dohodou. Tel. 474 656 485, po 19. hodině.
• Prodám lednici s mrazákem zn. Calex. Dohoda jistá. Tel. 474 661 471, večer.
• Prodám garáž v Chomutově
Chomutově, ulice
Bezručova (za Hřebíkárnou). Cena 52
000 Kč. Tel. 602 276 651.
Koupím soustruh na kov, točná délka
od 1,40 m do x délky. Tel. 603 816
351.
• Prodám zánovní pultový mrazák
zn. Gorenje 125 litrů, rozměr 85 x 50
x 70, cena 1 350 Kč. Tel. 723 154 816.
• Prodám dětské kolo na 3 až 5 let.
Levně, spěchá. Tel. 732 289 296.
• Prodám vodní hasicí přístroj zn.
Teplostop V8L. Tel. 474 627 247.
• El. gril nový, pěkný
pěkný, 4 vidličky na
špízy a další pečení. Mimořádná nabídka jen za 1 000 Kč, stál 2 000 Kč.
Tel. 605 704 239.

ků, záněty šlach, záněty šlachových pouzder, poruchy
šlachových reflexů, Dupuytrenova kontraktura, rehabilitace po úrazech a po operacích kostí a kloubů, osteoporóze, ostomalacie, Pagetova choroba, lupénka, gynekologické záněty.

Nabízíme hotel FREYA*** s polopenzí, který se nachází přímo proti vchodu do lázeňského
areálu, se kterým je spojen podchodem. Tedy je možné projít z hotelu do lázní v županu (který je v hotelových pokojích zdarma k dispozici) kdykoli během dne.
Hosté mohou využít služeb restaurace, kavárny, baru,
obchodu se suvenýry i kadeřníka. Hotelové dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky jsou vybaveny koupelnou, odděleným WC, balkonem, minibarem, telefonem
a TV. Parkoviště je přímo u hotelu.
Cena: 7 700,- Kč
Cena obsahuje: dopravu autobusem Karosa, 7x ubytování s polopenzí, úrazové pojištění, průvodce, 7x
vstupné do hlavního lázeňské areálu, pojištění CK
Termín:

12. 8. - 21. 8.

9. 9. - 18. 9.

Odjezd: Chomutov, Praha

V současné době se stává léčebná turistika velice
módní. Tisíce lidí cestuje za magickou termální vodou.
Ať se i Vám stane magická léčivá voda potřebou.

CK LIGURIA
Plzeň - nám. Republiky 33 - hotel Centrál
377 221 555, 377 221 541
CK Tulip, městské lázně Chomutov
tel. 474 651 956
www.liguria.cz

Poslední volná místa na

zimní dìtský tábor
Mariánská
9. 3. - 16. 3. 2003
cena 2430,- Kè
bereme lyaøe i nelyaøe
ve vìku 7 - 18 let

K.P.Z. Chomutov, tel.: 777 900 813
http://kpz.hyperlink.cz

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.

Uzávìrka inzertní strany dalšího èísla CHN: 26. 02. v 10,00 hod.
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