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➨ Prodám samostatnou litinovou kotlinu, 
200l plechové sudy, 2ks opletené 50l demiÏony,
litinovou kostru na zahradní laviãku, dfievûné dla-
bané koryto, ãtyfikolov˘ loukoÈov˘ vozík tzv. „ra-
ku‰ánek”, litinovou kostru ‰icího stroje, trakafi,
staré sánû a lyÏe Tel.: 732 144 739. 
➨ Prodám louku u Kufiimi 3360 m2 (20x165) 
za 125 tis. Kã, zahradu 677 m2 - 9 km za
Lysicemi, za 97 tis. Kã, garáÏ - zateplená Blansko
- Podlesí za 195 tis. Kã. Tel.: 777 079 911. 
➨ Prodám 10 roãníkÛ ãasopisu 
,,ZAHRÁDKÁ¤”,  velmi levnû. Tel.: 607 981 909.
➨ Prodám sedací soupravu
- pohovka + 2 kfiesla. Hnûdá barva, umûlá kÛÏe,
velmi dobr˘ stav. Cena 1 000 Kã (ãi dle dohody).
Letovice, tel.: 724 730 334.
➨ Prodám rozkládací kfieslo-lÛÏko, kovové, 
IKEA, PC 3 500 Kã nyní 1 500 Kã. Dále pfiebalova-
cí pult na miminko za 500 Kã. Tel.: 515 157 128. 
➨ Prodám 4 ks diskÛ na chevrolet spark 2005
v‰e za 1300 Kã.  Velmi dobr˘ stav, dále konf. sto-
lek, prÛmûr 60 cm kulat˘, za 300 Kã,  tel.:  724
627 740. 
➨ Prodám dÛm 3+1 v okolí Boskovic. 
Bez RK, cena 690 000 Kã. Tel.: 602 433 002. 
➨ Prodám kolo chlapecké 20" DEMA-DENNY
ãerné , zachovalé s pfiehazovaãkou.PC 4 200Kã,
nyní 2 200 Kã, chlapecké sálovky PUMA bílomod-
ré, velmi pûkné , vel. 33, cena 250 Kã, chlapecké
kopaãky NIKE bílo‰edé s mal˘mi ãudlíky, 1x pou-
Ïité, vel. 33,5. PC 600 Kã, nyní 350 Kã, chlapecké
kopaãky NIKE ãerné s vût‰ími ãudlíky, zachovalé,
vel. 33, cena 150 Kã. Klec pro hlodavce - patrová
55‰ x 66 v x 45 h cm, spodní plast hnûd˘, stav do-
br˘. Navíc pfiidáme nerez kolotoã a ker. misku.
Cena 800 Kã, v‰e v BK, tel.: 732 920 020. 
➨ Prodáme jehÀata, romanovky,
odbûr ãerven 2014. Cena dohodou, tel.: 721 319 572. 
➨ Prodám dût. jídelní Ïidliãku dfievûnou,
sedaãka polstrovaná (omyvatelná), za 300 Kã.
Ta‰ku na notebook, ãerná, 30 x 25 x 4 cm za 100
Kã. Gramodesky (SP) - kus 1Kã. Opleten˘ demi-
Ïon 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. stole-
tí. Kus za 10 Kã. fyadr@seznam.cz.
➨ Prodám pánské kopaãky Umbro, 
bílo-modré vel. 8(42) témûfi nové, pánské spor-
tovní boty LONNSDALE námofinická modrá, vel. 8
nové. Cena dohodou, tel.: 605 263 222. 
➨ Kombinovan˘ kotel plynov˘. NOV ,̄ 
v krabici., nevybalen˘ za 25 tis. Kã. 
Opel Vectra KOMBI 1.8 rok98, taÏné, pc, tempo-
mat, 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 kos-
metické vady (bûÏné opotfiebení), cena 12 000 Kã,
pfii rychlém jednání sleva, telefon 731 627 395. 
➨ Prodám ‰amotové cihly cca 400 ks, 
rozmûru 25x12x6 cm, cena cca 20 Kã/kus, tel.:
603 929 928. 
➨ Prodám suché fiezivo. Tfie‰eÀ, jabloÀ, dub, 
‰vestku. 2 m3, cena dohodou. Tel.: 732 144 739. 

➨ Pronajmu byt 2+1 v Blansku. 
âásteãnû zafiízen˘, vlastní topení, voln˘ ihned, tel.:
607 507 157. Omlouvám se v‰em, kdo volali uÏ
minul˘ mûsíc, ztratil jsem na v‰echny kontakty.
➨ Pronajmu byt 1+1 v OV v panelovém domû 
po rekonstrukci na ulici Slovákova v Boskovicích v
1. poschodí/7. Byt je ãásteãnû zafiízen. V domû je
v˘tah, byt je ihned k dispozici. Pokud máte zájem,
volejte mi po 17 hod na tel.: 724 296 021 - Zouhar. 
➨ Práce v USA. Pro Ïeny – úklid. 
V˘dûlek od 30 000 Kã/mûsíc, i více. Tel.:
0018155770386. 
➨ Pronajmu byt 1 + kk, Boskovice, vybaven˘, 
od 1. 4. 2014, tel.: 603 252 136. 
➨ Nabízím k pronájmu byt 1+1 
v revitalizovaném bytovém domû s v˘tahem na
ulici Slovákova v Boskovicích. Byt je po ãásteã-
né rekonstrukci - nová kuchyÀská linka, v poko-
ji je plovoucí podlaha, moÏnost wi-fi. Tel.: 734
371 266. 
➨ Nabízím k rekreaci rodinnou chatu 
v Jedovnicích u rybníka s krásn˘m v˘hledem. MoÏno
i dlouhodobû, v˘hodná cena. Tel.: 603 335 384. 

➨ Prodám koãárek golfové hole zn. Chicco. 
Málo pouÏívané, barva béÏová a málo oranÏové,
polohovateln˘, stfií‰ka vzadu s kapsou, dá se 
oddûlat, síÈka pod koãárem. Dvojitá kola, pfiední
otoãná, cena 1 200 Kã, foto za‰lu, e-mail:
RePo@seznam.cz, tel.: 606 931 795.
➨ Prodám terénní automobil Jeep Grand 
Cherokee Limited 2,7CRD, rv 2002, najeto 166 000
km, svûtle ‰edá metalíza, v plné v˘bavû, pohon 4x4,
kÛÏe, v‰e v elektrice, dvouzónová klimatizace, v‰e
plnû funkãní a ve velice dobrém stavu. Nutno vidût.
Cena 135 000 Kã. Kontakt: 607 962 607. 
➨ Prodám men‰í rodinn˘ dÛm 
s velkou zahradou v obci Svitávka. Cena doho-
dou. Tel.: 606 787 611. 
➨ Prodám Chrysler Voyacer po STK, 7 míst, 
bez danû, cena 35 tis. Kã. Tel.: 607 157 828.
➨ Nabízím k prodeji autoveterána VW Brouk, 
cena dohodou aÏ po zhlédnutí. Tel.: 602 159 919.
➨ Prodám okno zdvojené,  ‰.150, v.120 cm,
(otevírací a sklápûcí), jako nové, cena 1 550 Kã.
Dvefie venk.,  ztrojené, ‰. 85, v. 200 cm, 2/3 sklo,
novû natfieno,jako nové. Velká úspora tepla. cena
1 150 Kã. Tel.: 737 622 786. 
➨ Prodám garáÏová vrata ‰. 240, v. 195 cm, 
klasická kovová, zevnitfi dobfie zatepleno, novû
natfieno, bezpeãnostní zámek. Tel.: 737 622 786. 
➨ Prodám motorov˘ vyÏínaã RYOBI 700R.
VyÏínaã je málo pouÏívan˘, funkãní, pravidelnû
servisovan˘. Návod a doklad o zakoupení k dis-
pozici. PÛvodní cena 2 990 Kã,  nyní prodám za 1
500 Kã . Dále prodám ‰típací kuÏel za 350 Kã.
Tel.: 608 845 408.
➨ Prodám kojenecké obleãení pro kluka 
od velikosti 50 aÏ do 3 let. Dále pro holãiãku od
vel. 50-68 (zatím). Tel.: 736 242 697. 
➨ Prodám udrÏovan˘ RD 4+1 se zahradou 
v Ludíkovû. RK nevolat. Tel.: 723 362 310. 
➨ Prodám nepouÏívan˘ síÈov˘ zdroj 
(prosinec 2011) Toshiba Univerzal Ac adapter -
19V DC,6,3 A, 120 W,3-pin. Cena 600 Kã. Tel.:
776 555 273. 
➨ Prodám pfienos. pouzdro na záda 
na akordeon za 1 500 Kã. Materiál PES 600D, ze-
sílen˘ zip, tvarované mûkké zádové popruhy,
pfiední kapsa, v˘ztuha dna. (‰ x hl x v)v cm 60
x 30 x 53. Tel.: 723 908 292. 
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➨ 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 ‰Èíhlá, 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 alko-
holik. Vûk od 62-66. Tel. 775 110 102. 
➨ Rozv. 41/180 vysoká, ‰tíhlá Ïena, 
nekufiaãka hledá hodného muÏe na trval˘ vztah.
Zn.: 603 570 188, ver-s@centrum.cz.

➨ Hledám kamarádku nejlépe ze ZborovcÛ 
v Blansku, mám 2,5 letého chlapeãka, s podobnû
star˘m dítûtem na náv‰tûvy, na koupali‰tû atd.,
z dÛvodu pfiistûhování chci super kamarádku.
➨ Hledám pronájem bytu 2+1 v Boskovicích. 
Tel.:776 330 349. 
➨ Hledám na v˘pomoc autolak˘rníka 
pro práci v Blansku. Tel.: 602 778 628.

➨ Koupím pûkn˘ byt s balkonem v Blansku 
(2-3 +1), nejlépe v OV. Tel.: 739 967 371.
➨ Koupím p‰enici, jeãmen, tritikále. 
Tel.: 723 830 686. 
➨ Koupím palivové dfievo. 
Tel.: 723 830 686. 
➨ Koupím chatu - chalupu, 
el. a voda podmínkou. Pûkné místo. Tel. 731 083 618.
➨ Koupím garáÏ v Blansku na Píseãné.
Tel.: 606 931 795. 
➨ Koupím star‰í rámové pletivo. 
Tel.: 721 319 572. 
➨ Koupím 2 aÏ 3 ks hezk˘ch- plastov˘ch nádrÏí
na vodu o objemu á. 1000l v kovové kleci -nejlé-
pe nerezové. Nabídnûte. Email: fa.svoboda@ema-
il.cz, tel.: 603293707. 
➨ Koupím zachovalou men‰í Fabii, 
pokud moÏno první majitel, dobr˘ techn. stav, ne
tmavé barvy. SMS na 732 756 634 nebo feo-
ra@centrum.cz. 

➨ Koupím staré stolafiské a ãalounické materiály
d˘hy, fiezivo, Ïínûné matrace, pruÏiny atd. Dále
koupím star˘ nábytek nebo i celé pozÛstalosti.
Tel.: 608 279 717. 
➨ Koupím rodinn˘ dÛm v okolí Blanska 
nebo byt 2+1 v Blansku. Tel.: 721 863 686. 
➨ Koupím star‰í rodinn˘ dÛm k opravû 
do 1,5 milionu. Tel. 603 905 438. 
➨ Koupím starou pouÏitelnou stfie‰ní krytinu 
bobrovku. Cena dohodou. Tel.: 737 748 058. 

K setkání b˘val˘ch vojákÛ ZVS
hledáme Jifiího Krejãífie nar. 1970 + - 1 rok,

naposledy pr˘ bytem v Boskovicích. 
Jestli tam je‰tû Ïije‰, tak se ozvi.

Hru‰ovany n. Jevi‰ovkou 1989-1990. Ja‰a.

NABÍZÍM ¤ÍZENOU A KONTROLOVANOU
detoxikaci organismu – C.I.C. metoda dle

MUDr. Joná‰e. Metoda se zab˘vá odstraÀo-
váním toxinÛ, které b˘vají pfiíãinou tûlesn˘ch

i du‰evních potíÏí. Tel.: 734 610 828, 
e-mail: detoxikace.blansko@email.cz

PRODÁM

KOUPÍM

HLEDÁM

SEZNÁMENÍ

NABÍZÍM

FINANâNÍ PORADCE
Simon Grulich

+ 420 723 659 835
simon.grulich@ovbmail.cz

www.sginfo.cz

Získejte objektivní informace a
neztrácejte ãas obíháním po-
boãek!

Bezplatnû pfiedloÏím nabídky
hypotéãních úvûrÛ od 9 bank.

V˘stavba, rekonstrukce, 
koupû druÏstevního bytu, 
refinancování, konsolidace…

2 letá fixace od 1,99% p.a.

âALOUNICTVÍ A V¯ROBA POSTELÍ 
s úloÏn˘m prostorem na boãní v˘klop. 

Barvy dfieva, v˘‰ka sedu a potahové látky dle
pfiání zákazníka. V˘roba, opravy a prodej mat-
rací, ro‰tÛ a postelí.

Radek Svoboda, Dolní Lhota 170, Blansko. 
Tel.: 603 293 707, e-mail: fa.svoboda@email.cz

KERAMIKA LETOVICE SPOL. s r.o.
Pronajmeme v na‰em firemním areálu
v Letovicích na ulici Brnûnská - 500 m2

v˘robních nebo skladov˘ch prostor. 
Areál má velmi dobrou dopravní dostupnost

v tûsné blízkosti silnice R43.
Cena za pronájem dohodou 

na tel.: 602 447 525 nebo 516 474 034.

najdete 
také na 


