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Dal‰í sluÏby studia: Manikúra, pedikúra a nehtov˘ design 
Pavla Husáková, tel.: 731 941 521

Studio zdraví a krásy
Blansko, Smetanova 2 (budova prodejny Svítidla – 1. poschodí, vstup ze dvora)

Poradna v˘Ïivy a zdravého Ïivotního stylu
✒ kompletní poradenství

✒ anal˘za tûla

✒ v˘Ïivové plány a jídelníãky na míru na základû potfieby klienta 
s pfiihlédnutím k jeho aktuálnímu zdravotnímu stavu a krevní skupinû

✒ doporuãení vhodné pohybové aktivity

Poradna je urãena pro v‰echny, 
ktefií se zab˘vají sv˘m zdravím, chtûjí zmûnit svÛj nepfiíli‰ zdrav˘ Ïivotní styl, mají problémy
s nadváhou ãi podváhou, snaÏí se nabrat svalovou hmotu a chtûjí dosáhnout rovnováhy v tûle.

Pavla DoleÏalová, v˘Ïivov˘ poradce
Nutno objednat na tel.: 603 266 186, e-mail: studio.zdraviakrasy@seznam.cz Po - Pá 6.00 - 15.00, So (duben - fiíjen) 8.00 - 11.00

Tel.: 516 474 323, mob.: 606 664 463
e-mail: letovice@sdkovosrot.cz

PraÏská 78
Letovice
• prodej ·TùRKU, PÍSKU,

KAâÍRKU A UHLÍ
• odvoz a v˘kup

ÎELEZNÉHO ·ROTU, 
BAREVN¯CH KOVÒ

• prodej UÎITKOVÉHO 
MATERIÁLU

Rozvoz materiálu pfiímo k zákazníkovi

NOVINKA! Oblázky od Dunaje

UNIVERZÁLNÍ ENERGIE REIKI,
harmonizace ãaker, odvádûní zbloudil˘ch 

duchovních bytostí, oãista organismu.
Tel.: 734 610 828

ZAKÁZKOVÁ V¯ROBA PEVN¯CH 
A NEVRZAJÍCÍCH LÒÎEK

s úloÏn˘m prostorem na lÛÏkoviny 
na tzv. „v˘klop”, lÛÏka mají odnímatelné
matrace v prateln˘ch potazích a mohou
mít i polohovací ro‰ty. V˘roba loÏnic, 

sektorov˘ch skfiíní, taburetÛ. 
V˘roba sklopn˘ch lÛÏek na stûnu 

do mal˘ch bytÛ. 
V˘roba a prodej ‰piãkov˘ch matrací a ro‰tÛ. 

MoÏnost vyzkou‰ení. 
Opravy star‰ích lÛÏek, matrací, 

lamelov˘ch ro‰tÛ.
Radek Svoboda, Dolní Lhota 170, Blansko. 

Tel: 603 293 707. 
Email: fa.svoboda@email.cz

STUDIO PILATES BLANSKO
Bolí vás záda? Máte ochablé svalstvo,

trápí vás migrény? 
Zkuste pilates cviãení, které vás nejen

zbaví va‰ich problémÛ, ale zároveÀ vám
dodá novou energii a vitalitu.

Nabídka sluÏeb: Skupinové lekce pilates,
individuální lekce, lekce pilates refor-
mers, posilovací lekce, v˘Ïivové pora-
denství, ruãnû sbírané bylinky a smûsi.

Kontakt: mob. 730 800 074,  
www.pilatesblansko.cz

➨ Prodám okno zdvojené, ‰. 150, v. 120 cm, 
jedno kfiídlo, kování OS (otevírací a sklápûcí), novû
natfieno – jako nové. E-mail: franta.gabr@seznam.cz.
➨ Prodám dvefie venkovní ztrojené, 
‰. 85, v. 200cm, 2/3 sklo, novû natfieno - jako nové.
Velká úspora tepla. Levnû - za cenu skla. E-mail:
franta.gabr@seznam.cz.
➨ Prodám velké dekorativní kaktusy Agave, 
2 ks, stáfií 17 rokÛ, v˘‰ka 90 a 80 cm, cena dle do-
hody. E-mail: franta.gabr@seznam.cz.
➨ Prodám minizahrádku na balkon, 
terasu atd. na pûstování zeleniny, kvûtin, zakrsl˘ch
ovocn˘ch stromkÛ apod., vel. 42 x 42 v˘‰ka 30
cm. Dobfie pfienosné, odolné de‰ti. Cena 220 Kã.
E-mail: franta.gabr@seznam.cz.
➨ Prodám kfiepelãí vejce, 2 Kã/kus. 
Tel.: 702 538 230. 
➨ Prodám koleãkové brusle FILA, 
v˘born˘ stav, ‰edo-ãerno-ãervené vel. 31-33, 1000
Kã, kolobûÏku F-line, ‰edá s ãerv. nápisem 12" kola,
brzda, 900 Kã, kopaãky NIKE, bílo‰edé s mal˘mi
ãudlíky,vel. 33,1x pouÏité 320 Kã,  sálovky PUMA,
bílomodré, vel. 3 velmi pûkné, 230 Kã, v‰e v BK, tel.
732 920 020. 
➨ Prodám cihlov˘ byt 2 + 1 s balkonem 
v Letovicích. Cena dohodou. Tel.: 773 200 187. 
➨ Prodám Fiat Punto 5-dvefiové 
za 17 tis. Kã. Louku 3300 m2 Malhostovice za
125 tis. Kã. Zahradu mezi Lomnicí a Lysicemi
670 m2 za 97 tis. Kã. KuchyÀ. linka novou 1.8 m
za 3500 Kã. Sprch. kout - nov˘ 4500 Kã. Tel.:
777 079 911. 

➨ Prodám 350 kusÛ tvarovan˘ch cihel 
vhodn˘ch na okrasnou zídku nebo plot. Levnû, tel.:
732 144 739. 
➨ Prodám Kalifornské ãerné králíky. 
Oãkované (samice, samci), cena 300 Kã za kus, tel.:
516 413 626. 
➨ Prodám 1 000 litrovou nádrÏ na vodu 
plastovou – tzv. IBC kontejner. Je jako nová, na pla-
stové paletû, nemusí se tedy ãistit od nafty, oleje a
pryskyfiic – to jsou peníze utracené navíc. Cena 2 000
Kã, váha 80 kg, za‰lu foto, mohu dovézt – po okolí
Blanska zdarma. Tel.: 603 293 707, e-mail: fa.svobo-
da@email.cz.
➨ Prodám Malotraktor T4K14, vlek,
náhradní díly. Cena dohodou. Tel.: 776 723 946.
➨ Prodám rod. dÛm ve Vranovû n. Dyjí, 
VOLN ,̄ vhodn˘ i pro celoroã. rekr., v klid. prostfi.
u lesa, 500 m od pfiehrady. Celk. pl. 382 m2, obyt.
pl. 110 m2 + garáÏ, elektfi., voda, topení plyn.
2xkuchyÀ, 2xkoupelna s WC, 2 pokoje, komora, 
obyt. podkroví, veranda, balkon. Stáfií 22 let. Cena
k jednání 979 000 Kã, nov˘ odhad 1 094 000 Kã,
dohoda moÏná. Tel.:608 548 590, 602 527 162. 
➨ Prodáme jehÀata, romanovky, 
odbûr ãerven 2014. Cena dohodou, tel.: 721 319 572. 
➨ Prodám dûts. jídelní Ïidliãku dfievûnou, 
sedaãka polstrovaná (omyvatelná), za 300 Kã.
Ta‰ku na notebook, ãerná, 30x25x4 cm za 100 Kã.
Gramodesky (SP)- kus 1Kã. Opleten˘ demiÏon 2l -
150 Kã. Sluneãník zahradní modrobíl˘ (omyvateln˘)
200 Kã. Tel.: 722 650 359. 
➨ Prodám vût‰í mnoÏství star‰ích ãísel 
ãasopisÛ Minerál, QUO, Maxim, Koktejl, Cinema, 21
století. Kus za 10 Kã. fyadr@seznam.cz. 
➨ Prodám pánské kopaãky Umbro, 
bílo-modré vel. 8(42) témûfi nové, pánské sportov-

ní boty LONNSDALE námofinická modrá, vel.8 nové.
Cena dohodou, tel.: 605 263 222. 
➨ Prodám kombinovan˘ kotel plynov˘. 
NOV ,̄ v krabici., nevybalen  ̆za 25 tis. Kã. Opel Vectra
KOMBI 1.8 rok98, taÏné, pc, tempomat, tm.modr .̆ Eko
uhrazeno, STK na 1,5 roku za 25 tis. Kã, tel. 777 079 911. 
➨ Prodám velmi pûkné disky 
Rondell R18 (4 ks), rozteã  5/112 (7,5x18H2, ET 52),
s letním pneu Goodride SW308 (2 ks) 225/40ZR18
92W M+S (témûfi nejeté) a s letním pneu Nokian (2
ks) 225/40ZR18 92 W XL (sjeté víc), drobné kosme-
tické vady (bûÏné opotfiebení), cena 12 000 Kã, pfii ry-
chlém jednání sleva, telefon 731 627 395. 

¤ádková inzerce ZDARMA
PRODÁM

➨ Koupím ‰roÈák na ovoce elektrick˘.
Tel.: 732 920 020. 
➨ Koupím celoroãnû obyvatelnou chatu 
nebo chalupu v Blansku a blízkém okolí. Voda, elekt-
fiina, WC v budovû, vlastní pozemek podmínkou.
Platba hotovû. Tel.: 515 538 566, mob.: 737 430 621. 
➨ Kopím p‰enici, jeãmen, Ïito, tritikále. 
Tel.: 723 830 686. 
➨ Koupím palivové dfievo. Tel.: 723 830 686. 
➨ Koupím byt v Blansku a jeho okolí. 
Dám zálohu. Tel.: 736 24 2697. 
➨ Koupím RD v Blansku a jeho okolí. 
Dám zálohu. Tel.: 736 242 697. 
➨ Koupím pûkn˘ byt s balkonem v Blansku
(2-3 +1), Nejlépe v OV. Tel. 739 967 371.
➨ Koupím 2 le‰tûné, svûtlé, 
zachovalé ‰atní skfiínû. Tel.: 775 991 148. 
➨ Koupím chatu - chalupu, 
el. a voda podmínkou. Pûkné místo. Tel.: 731 083 618. 
➨ Koupím star‰í rámové pletivo. Tel.: 721 319 572.

KOUPÍM

➨ Hledám stavebního dûlníka a pracovníka 
na drobné staveb. úpravy v Blansku âe‰kovicích.

Práce asi na 5 dní, nemusí b˘t souvislá. Tel.: 602
512 186. 
➨ Hledám podnájem 2+1 nebo 1+1 v Letovicích.
Pfiedem dûkuji za nabídky. Tel.: 725 779  011.
➨ Hledám pronájem bytu 2+1 v Boskovicích.
Tel.:776 330 349. 

HLEDÁM

➨ Pronajmu garáÏ v Blansku na Zborovcích,
ulice PraÏská. Tel.: 724 970 110. 
➨ Nabízím k rekreaci rodinnou chatu
v Jedovnicích u rybníka s krásn˘m v˘hledem. MoÏno i
dlouhodobû, v˘hodná cena. Tel.: 603 335 384. 

NABÍZÍM

➨ Osamûl˘ S· 44/176/78 pohodov˘ nekufiák
v‰estrann˘ch zájmÛ hledá sympatick˘ protûj‰ek
pro trval˘ vztah z Blanska a okolí. SMS na 702
525 970.  
➨ MuÏ 45/178 ‰tíhl˘, modré oãi 
s pûkn˘m domem v Lysicích, bazén atd. hledá milou
Ïenu k sobû. Najdu tû? Mám peníze a nevím co s ni-
mi. Zvu tû na cokoliv. Ozvi se. Zn. SMS 737 437 267
nebo volat.
➨ Osamûl˘ ing. 60/184, pohodov˘ nekufiák, 
se zájmy o cestování, kulturu, pejska, chatu
a pfiírodu hledá sympatickou, nekonfliktní
partnerku pro sdílení stejn˘ch hodnot. SMS na
776 325 032. 
➨ Îena 42/180 ‰tíhlá, vysoká nekufiaãka 
s dcerou z Blanenska by ráda poznala hodného
muÏe vdovce nebo muÏe moÏno i s dítûtem pro
rodinn˘ Ïivot. Zn.: jen volat tel. 603 570 188 nebo
e- mail ver-s@centrum.cz. 
➨ Hledám pro pfiátelství 
hodného a spolehlivého kamaráda, kter˘ není kufiák
a alkoholik. Vûk od 62-66. Tel. 775 110 102. 

SEZNÁMENÍ


