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➨ Prodám horské kolo, velmi dobrá v˘bava. 
Kola MAVIC Cross, sedlo „fyzik”, rám Vautron
profesional, stfied a invertní pfiehazovaãka
Shimano. Cena 4 000 Kã, tel.: 608 347 901. 
➨ Prodám vodovodní baterie klasické
(ne pákové). Tel.: 603 330 246. 
➨ Prodám vitrínu s osvûtlením,
policov˘ díl LACK, konferenãní stolek SVALSTA,
v‰e IKEA, bfiezová d˘ha. Dále komodu, zakázková
v˘roba. Foto za‰lu mailem. Tel.: 723 486 026. 
➨ Prodám rozkládací pohovku tvaru „L”,
140 x 200 cm; dva úloÏné prostory; textilní vzo-
rovan˘ potah. Velmi zachoval˘ stav. Tel.: 737
802 235. 
➨ Prodám RD v Blansku - Dolní Lhotû.
Cena dohodou. Zájemci volejte na tel.: 777
334 949. 
➨ Prodám jídelní set (stÛl+4 Ïidle) 
v barvû ofiechu za 2 000 Kã, béÏovou rozkládací
pohovku se dvûma kfiesly a taburetem za 8 000
Kã a skfiíÀku pod televizi za 1 000 Kã. V‰e v per-
fektním stavu. MoÏno i jednotlivû. Vlastní odvoz.
Tel.: 723 886 646, na SMS nereaguji. 
➨ Prodám nové nÛÏky FIELDMANN
na Ïiv˘ plot, 57 cm ãepel, akumulátorové, velmi
lehké, dlouhá v˘drÏ baterie. PÛvodní cena 1 290
Kã, nyní jen 690 Kã. Tel.: 737 957 822. 
➨ Prodám plynovou zbraÀ ZORAKI. 
PaÏba z plastu, ostatní v chromu. Bylo z ní pouze
2x vystfieleno, dá se pouÏít i na svûtelné rakety.
PC vãetnû 10 ks nábojÛ 1 800 Kã, nyní 1 200 Kã.
Tel.: 723 961 962. 
➨ Prodám 2 kusy masáÏních autopotahÛ, 
kuliãkové – dfievûné. Nové, cena 400 Kã za oba.
Tel.: 737 565 661. 
➨ Prodám autosedaãku zn. Concord 
od miminka do 36 kg. Pro miminka odnímateln˘
nástavec pro polohu v pololeÏe. Pro vût‰í dítû se
z autosedaãky udûlá jen „podsedák”, vyuÏití cca
do 8 let. Cena 1 500 Kã, tel.: 606 931 795. 
➨ Prodám uãebnice pro studenty gymnázia 
a jin˘ch stfiedních ‰kol. Seznam po‰lu, e-mail: 
elipoli@email.cz.
➨ Prodám originální CD rekordér PHILIPS,
nahrávání na CD audio z rÛzn˘ch zdrojÛ (gramo-
fon, magnetofon atd.). âesk˘ návod. Cena pouze
990 Kã. Tel.: 737 957 822. 
➨ Prodám dfievûn˘ konferenãní stolek,
foto za‰lu e-mailem. Rozmûr 78 x 139 cm, cena
dohodou. Tel.: 606 931 795. 
➨ Prodám jeãmen, cena 1 q – 400 Kã. 
Tel.: 728 034 249 – Boskovicko. 

¤ádková inzerce ZDARMA
PRODÁM

➨ Dlouhodobû pronajmu byt,
Blansko -Sever, 1+1 (lodÏie, +‰atna + sklep) 47,6
m2. Voln˘ srpen/záfií 2016. Bez RK, tel.: 608 616
371. 
➨ Vymûníme byt 2+1 v OV Blansko-Sever, 
slunn˘, 2 balkony + chatu se zahradou 1 400 m2,
voda a elektfiina zavedena, 20 km od Blanska
(moÏné jako stavební pozemek) za RD v Blansku.
Tel.: 776 771 050. 
➨ Pronajmu k rekreaci rodinnou chatu 
v Jedovnicích u rybníka s krásn˘m v˘hledem.
V˘hodná cena, tel.: 603 335 384. 
➨ V RD v Blansku levnû pronajmu 
1-2 lÛÏkov˘ pokoj. V domû je v‰e k dispozici. Info:
abckiosk@seznam.cz. 

NABÍZÍM

➨ Kluk silnûj‰í postavy hledá k seznámení 
sleãnu 20 - 38 let. Dej o sobû vûdût. Tel.: 776
707 183.

SEZNÁMENÍ

➨ Koupím byt v Blansku, peníze pfiipraveny,
tel.: 724 788 174. 
➨ Koupím RD se zahradou nebo pozemek 
pro stavbu, nabídnûte, v‰e zafiídím, tel.: 604
235 530. 
➨ Koupím koleãkové brusle 
se ãtyfimi koleãky, vel. 38. Prosím SMS: 777 763 157,
chodím do ‰koly, ozvu se. 
➨ Koupím levnû setobox 
a pokojovou anténu. Tel.: 603 330 246. 
➨ Koupím chatu/chalupu na Blanensku. 
Tel.:  720 519 375. 
➨ Koupím rodinn˘ dÛm,
chalupu v Boskovicích nebo v okolí Boskovic.
Tel.: 731 981 508. 
➨ Koupím byt 2+1, 3+1 v OV v Blansku, 
nejsem RK, chceme do vût‰ího. ZN.: VáÏn˘ zájem.
Tel.: 704 790 409, e-mail: pomir@seznam.cz. 
➨ Koupím byt v Blansku. Platba hotovû. 
Tel.: 720 423 567. 
➨ Koupím pÛdní frézu PF 62. Prosím SMS, 
776 555 450. 
➨ Koupíme RD do 3 mil. Nabídnûte. 
Tel.: 739 940 808. 
➨ Koupím pûknou, udrÏovanou chatu
v zahrádkáfiské nebo chatové kolonii se zavede-
nou elektrikou a vodou, s vlastním pozemkem, s
moÏností pfiíjezdu autem k chatû, v blízkém okolí
Blanska. Tel.: 737 606 233. 

KOUPÍM

s Oldìasem
LISTY REGIONÒ VA¤Í

Palaãinky s kvûtem z ãerného bezu

V kvûtnu v‰ude na mezích, krajích polí a lesÛ kvetou kefie ãer-
ného bezu. Na procházce natrháte vût‰í kvûty ãerného bezu
a doma si udûláte tuto dobrotu. Palaãinky mají neuvûfiitelné
aroma po ãerném bezu.

Ingredience na 6 palaãinek:

Postup:
V míse si u‰leháme tûsto na palaãinky z mléka, mouky, oleje, vajec, cukru a ‰petky
soli. Kvûty opereme pod proudem vody, oklepeme. Pánev potfieme olejem, rozpálíme
ji a nalijeme nabûraãkou tûsto, roztáhneme ho po celé pánviãce a shora do nûho po-
sadíme jeden kvût bezu. Odstfiíháme nÛÏkami vyãnívající stopky. Palaãinku obrátíme,
smaÏíme do zlatova. Podáváme stoãené, pocukrované mouãkov˘m cukrem.

400 ml mléka (polovinu mÛÏeme nahradit vodou -nepfiipaluje se), 200 g hladké
mouky, 2 vejce, 1 PL cukru moãka do tûsta, ‰petka soli, 6 velk˘ch nebo 10-15 ks
mal˘ch kvûtÛ ãerného bezu, olej.

Dobrou chuÈ Vám pfieje Oldìas.

Renovace dvefií a zárubní.
Nejde to uÏ nové koupit? 

Tak to nové udûláme! 
Akce byt 7 dvefií 

za 26 000 Kã, sleva 10 % pro dÛchodce.
MS-Renova 604 150 378.

ATOMO PROJEKT s.r.o.,
Bofiitov 326 

hledáme

Dûlníka/fiidiãe VZV 
NáplÀ práce: pfiíprava dílÛ ke zpracování,

obsluha v˘robních zafiízení, fiízení VZV.

Nástup: 16.000 Kã. 

Tel: 516 412 635, atomo@atomo.cz. 

VZPOMÍNKA
Dne 2. června 2016 by se dožila 85 let naše 

milovaná maminka a babička 
paní Eliška Filipová z Boskovic. 

První červencový den tomu bude již 2 a půl roku, 
co nás navždy opustila ..... 

S láskou vzpomínají dcera Hana a vnučka Šárka.

BLAHOP¤ÁNÍ

Dne 12. 6. 2016 oslavil 70. narozeniny 

pan Antonín Juřica z Blanska.  

Hodně zdraví do dalších let mu přeje celá rodina.

* mokrá pedikúra * masáže nohou
* přístrojová pedikúra * profi pedikúra

Svitavská 500 Blansko – bývalý areál Adastu
Petra Bartošová, tel.: 603 857 702

Pedikúra bosá noha 

Nabízíme
Pronájem komerãních prostor 

v centru Blanska 
1x24 m2, 1x36 m2, 1x 70m2, kaÏd˘ vlastní plyn. kotel, 

elektromûr, vodomûr, WC.
Pfiízemní, vstup z hlavní ulice, internet, dojezd autem 

aÏ k budovû, vhodné na obchod, kanceláfi, provozovnu.
Cena pfii osobním jednání. Prohlídka moÏná kdykoliv.

Kontakt tel.: 777 715 888

V˘kup Ïelezného ‰rotu. RYCHLÁ PLATBA
Prodej písku, ‰tûrku, oblázkÛ.

PraÏská 76, Letovice
(b˘val˘ SD KOVO·ROT)

Tel.: 606 664 463


