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➨ Prodám dfievûnou dûtskou post˘lku 
i s kvalitní matrací. Post˘lka je po jednom dítû-
ti, má dvû polohy a je bílé barvy. Rozmûry:
1250x670x850. Cena 600 Kã, tel.: 733 281 368. 
➨ Prodám ·kodu Felicii, rok v˘roby 1995. 
Najeto 91 tis. km, pojízdná, STK právû prochá-
zí. K dispozici letní i zimní pneu + fietûzy. Cena
4 000 Kã. Tel.: 732 408 457. 
➨ Prodám praãku Romo-combi 
se Ïdímaãkou. Po servisu, cena 600 Kã. Tel.:
777 570 213.
➨ Prodám málo jeté pánské kolo 
v plné v˘bavû. Zn. Amulet, cena 2 500 Kã. Tel.:
606 767 938.
➨ Prodám elektrické vrtaãky, brusky, 
pfiíklepovou vrtaãku zn. Makita, letlampu, elek-
trick˘ ‰krabák, vrtací kladivo zn. HILTI, brusku
zn. HITACHI, ruãní okruÏní pilu, stolovou ko-
touãovou pilu, ostfiiãka fietûzÛ. V‰e funkãní, ce-
na dohodou, tel.: 723 560 615. 
➨ Prodám 4 jeté letní pneu Avon ZZ3, 
rozmûr 205/55 R16 81W. Vzorek 4-5mm. Cena
2 200Kã za v‰echny 4 pneu. Tel.: 724 949 094. 
➨ Prodám závûsn˘ vozík za auto, 
110x150 cm, pozinkovaná korba, malá kola.
Cena 5 500 Kã, tel.: 606 313 913. 
➨ Prodám pfiepravky na ovoce a zeleninu, 
rÛzné velikosti. Zavafiovací hrnec a sklenice.
I jednotlivû, v‰e velmi levnû. Tel.: 604 389 346. 
➨ Prodám malou ruãní fiezaãku na trávu 
a drtiã kostí. Tel.: 776 106 964, 516 437 333.
➨ Prodám chatu v Petrovicích u Blanska
PSâ 679 02 - elektfiina, obecní voda, parková-
ní, zahrada je oplocená 380 m2. Cena 679 000
Kã, tel.: 721 833 167. 
➨ Sazenice léãivé paprikookurky-aãokãi. 
Info: prax1@seznam.cz , tel.: 724 799 340. 
➨ Prodám selata, tel.: 606 397 488. 

¤ádková inzerce ZDARMA
PRODÁM

➨ Pronajmu byt 2+1 v Blansku, 
vlastní topení, v‰e v dosahu. Voln˘ 8/2017.
Tel.: 607 507 157.
➨ Pronajmu k rekreaci chatu v Jedovnicích 
u rybníka. Krásn˘ v˘hled, v˘hodná cena, tel.:
603 335 384. 
➨ Odnauãím koufiení – ihned. 
Tel.: 776 106 964, 516 437 333. 

NABÍZÍM

➨ Kdo daruje za odvoz 
ãi za symbolickou cenu zachoval˘ dílensk˘
ponk nebo stÛl s pevnou ocelovou konstrukcí
a masivní deskou - do garáÏe na drobné pfiíle-
Ïitostné opravy?  Tel.: 602 283 832.

HLEDÁM

➨ 39ti let˘ muÏ hledá 32-38letou hodnou, 
‰tíhlou Ïenu nekufiaãku na váÏn˘ vztah. Tel.:
605 303 918.
➨ 52/160/70 kg Blanka 
ze sídli‰tû Píseãná v Blansku hledá pfiítele
k váÏnému seznámení. Jsem po úrazu, ‰patnû
mluvím. Tel.: 722 955 018. 

SEZNÁMENÍ

➨ Koupím ko‰/kol˘bku na miminko 
na koleãkách. Tel.: 728 170 229.
➨ Koupím lustr, tel.: 606 931 795.
➨ Koupím byt 3+1 nebo (2+1) v Blansku. 
Dûkuji za nabídky. Tel.: 739 940 808.
➨ Hledám ke koupi chatu – chalupu. 
Tel.: 720 519 375.
➨ ManÏelé hledají ke koupi byt 
v Boskovicích nebo ve Svitávce. RK nevolat.
Tel.: 774 193 566. 
➨ Koupím kuchyÀsk˘ stÛl a Ïidle.
Tel.: 606 931 795.
➨ Koupím do sbírky star‰í pivní pÛllitry, 
tfietinky i cedule z ãesk˘ch pivovarÛ. Velice
dobfie zaplatím. Tel.: 604 723 161, email:
Dandan76@seznam.cz. 
➨ Koupím botník. Tel.: 606 931 795. 
➨ Koupím chalupu nebo domek se zahradou,
v‰e zafiídím, platím hotovû, tel.: 604 235 530.
➨ Koupím Simsona jak˘koliv typ. 
Do 3 000 Kã, Tel.: 736 741 967. 

KOUPÍM

www.msrenova.cz
Renovace dvefií a zárubní
v˘roba, montáÏ, lakování
skla, li‰ty, zámky, kliky

604 150 378

Josef Pernica – ELEKTRO,
nám. 9. kvûtna 15

Boskovice
Nabízí pracovní pozice:
- Elektromontér venkovních sítí

NN, VN
PoÏadujeme: min. vyuãen v oboru
elektro vyhl. 50 Sb., par.6
- Strojník pásového minibagru

JCB 8018
PoÏadujeme: ¤P sk. T

Vyfiizuje: 
J. Opatfiil, tel.: 725 720 854

Pronajmeme k podnikání 
(dílny, sklady) v b˘valém areálu
Tylex Letovice (doprava). Prostory
280 m2 a 200 m2. Dobrá logistická
pfiístupnost (kamiony). 100 m od
hlavní silnice Brno - Svitavy.  
Tel.: 602 447 525, 516 474 161. 

ALDO metal, s.r.o. 
pfiijme ihned: 

2 sváfieãe CO2 - zámeãníky
PoÏadujeme: Spolehlivost a zod-
povûdnost, ãasovou flexibilitu,
vysoké pracovní nasazení. 
Nabízíme: OdmûÀování dle pra-
covních v˘sledkÛ, pfiíplatky na
dopravu a dal‰í bonusy, práce
v mladém kolektivu. HPP, VPP,
ÎL, brigádu. 

Tel. 604 550 828 

VZPOMÍNKA
Neúprosný běh času ukazuje nám všem, že pozemské 

žití přes svou krásu – je pouhá jiskra vesmírem… 
25. června 2017 by se dožila 108 roků naše 

maminka, babička a prababička
Paní Josefa Braunschlägerová z Boskovic

Umřela nám 1. 3. 1993
S díky za výchovu vzpomínají a za vzpomínku známým děkují synové Ivan 

a Bořivoj s rodinami. 

OSTATNÍ 
NÁBYTEK

návrh ve 3D, zamûfiení, 
v˘roba, montáÏ

prodej matrací 
a lamelov˘ch ro‰tÛ

KUCHYNù, MATRACE, SK¤ÍNù

Horní Palava 2, Blansko
po, st, pá: 8:00 – 15:00

út, ãt: 8:00 – 17:00

tel.: 724 032 259 | nabytek@xyla.cz | www.xyla.cz

STAROÎITNOSTI 

ANTIK 

BOSKOVICE
Vykupujeme a prodáváme 

ve‰keré staroÏitnosti

Mobil: 

602 528 912, 

602 503 229
Otevfieno: 

St – Pá: 10 -16 hod.
So 10 -12 hod.

Boskovice, Dukelská 18a

najdete 
také na 

Pytlíãek proti klí‰ÈatÛm

Star˘ recept od jednoho hajného
a dle na‰eho ãtenáfie 100% funguje.
Nejen Ïe klí‰Èata se této vÛni vyh˘-
bají, ale i komárÛm a ovádÛm „to
nevoní”…

Tak tedy: do ponoÏky, nebo nûjaké-
ho sáãku z bavlny, dejte pÛl sáãku 
(bohatû staãí), fenyklu, zavaÏte pro-
vázkem, nebo tkaniãkou, párkrát 
(2-3x) mírnû rozdrÈte paliãkou na 

maso, aby se uvolnilo více aroma, od-
stfiihnûte a noste v kapse, nebo kdyÏ
se opalujete, mûjte pfii sobû.

Já to nosím v ponoÏce u kotníku.
Moji známí to dávají i do obleãku pro
psy nebo koãky, a pr˘ to funguje
i u nich. Není dobré jim to dávat na 
obojek, je to pro nû pfiíli‰ aromatické. 

A borelióza nás neohrozí….

- stûhování bytÛ, domÛ, 
kanceláfií...

- vyklízení pÛd, sklepÛ...
- obalové materiály 
a krabice zdarma

- moÏnost montáÏe a demontáÏe
nábytku

- pracujeme o víkendech i svátcích
- po Blansku neúãtujeme kilometry

+420 723 60 60 98
www.autodopravamanousek.cz

auto.manousek@email.cz


