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■ 1kk v Novém Lískovci na ulici
Koniklecové za 2kk Kouhouto-
vice, Bohunice, Nový Lískovec,
Bystrc. ℡ 604 387 455

■ Byt 2+1 za 1+kk, Brno i ven-
kov, okolí Brna. ℡ 773 135 228

■ Byt 2+kk po kompletní rekon-
strukci v Brně - Líšni v 2NP. bez
výtahu. Byt slunný a náleží k
němu sklepní koje, nachází se
v klidné lokalitě na ulici Puchý-
řova. Byt vyměníme za 3+kk,
3+1. ℡ 775 676 028

■ Byt Brno 3+1 oblast Veveří,
73 m, výhled do zeleně, mož-
nost instalace loftu, nový velký
sklep. Vyměním za menší nebo
podobný - Stranice, Žabo-
vřesky, Ponava, Kr. a Č. Pole a
okolí. I do vícesměny. ℡ 773
571 971

■ Cihlový 2+1 v nájemním
domě, 58 m2, Černá pole,
nájem 9 500Kč + služby, za
větší 2+1/3kk /s balkónem.
Lesná, Černá pole.  poja@cent-
rum.cz

■ Cihlový obecní byt 1+1 ul.
Merhautova, 2. poschodí, bez
výtahu, za byt 1+1 nebo 2 + kk
s výtahem, balkonem, okolí
Černá pole nebo Lesná! ℡ 724
126 919

■ Nájemní byt 3+1 Kohoutovi-
ce za 2+1 OB. ℡ 704 073 956

■ Hledám dlouhodobý proná-
jem staršího rd se zahradou v
malé vesnici v okolí brna oproti
nabízím pronájem ob 2+1 Brno
Lesná.  kudlickova.h@sez-
nam.cz

■ Hledám pro svou rodinu ke
koupi větší byt 5+1/5+kk na Vi-
nohradech, nejlépe výměnou
za 3+1 s doplatkem. Výměna
nespěchá, jsem ochotná počkat
i rok. Výměna je za byt 3+1 na
Čejkovické, 11 p., 72 m.
 kosabkova.lenka@seznam.cz

■ Krásný obecní byt 4+1 v 6.
poschodí za byt 1+1 obecní
nebo 2+KK obecní v Brně. Ne-
požaduji žádné odstupné za
větší byt. Info na tel. ℡ 602 516
149

■ OB 1+1 ve Slatině, 42 m2 s
velkým balkonem za větší byt
také ve Slatině, Juliánov, Líšeň.
℡ 733 729 187

■ OB 2+1 v Brně za 2+KK, 2+1
nebo 3+KK v Tišnově. Bližší in-
formace dodám zájemcům.
℡ 776 364 133

■ OB 2+1 Brno - Lesná, ulice
Vaculíkova. Zděné jádro, nové
podlahy, balkón s výhledem na
celé Brno. Panelák, novos-
tavba, 8. n.p. s výtahem. Hle-
dám 4+1 a větší v Brně.
Jakékoliv poplatky dohodou.
℡ 608 500 522

■ OB 2+1 v Brně-Černovicích -
2 patro, bez balkónu. Požaduji
OB 2+1 nebo 3+kk s balkónem,
v lokalitě též Černovice nebo
Komárov, Juliánov, Slatina,
Líšeň, Vinohrady. ℡ 776 364
133

■ OB byt 3+1 Brno vyměním za
1+1+2 v Brně sídlště. Spěchá.
℡ 777 140 816

■ OB byt 3+1 Brno výměním za
2+1 v Brně sídlště. Spěchá.
℡ 777 140 816

■ Obecní byt 1+kk s balkónem
vyměním za obecní byt 2+kk,
1+1 menších rozměrů v okol-
ních MČ Brna i Brno-venkov.
℡ 608 064 710

■ Obecní byt 2+1 na Bota-
nické, zvýš. přízemí, okna do
vnitrobloku, vše v dosahu, ob-
chody, MHD u domu, za obecní
byt 1+1 v Žabovřeskách.
℡ 732 141 927

■ Obecní cihlový byt v městské
části Brno střed, 2+1, 59 m2,
okna do zeleně - klid, zvýš. pří-
zemí, za 1+1 obecní v Žabo-
vřeskách. ℡ 732 141 927

■ SB 1+1, prostorný, nově za-
řízený (okna, dveře, spotře-
biče), s obyvatelnou kuch., s
balkonem, Brno sever. Za 3-
2+1 blízko Mendlového ná-
městí. Není podmínkou. ℡ 776
032 322

■ Státní byt 1+kk se smlouvou
na dobu neurčitou za byt 1+1,
2+kk, nejlépe Žabovřesky, není
však podmínkou. CP 28m,
zděné jádro, balkon, 93 Kč za
metr. Nájem včetně inkasa cca
4700 Kč. ℡ 731 332 338

■ Státní být 1+1 v Husovicích
Brno za větší. Spěchá. Bez po-
platků, mimo Brno, doplatek
chci. ℡ 735 984 664

■ Větší svobodárna se samo-
statnou kuchyňkou, velkým bal-
kónem na Lesné konečná
autobusů. V bytě je vše nové.
Za jiný byt - stejný nebo větší.
℡ 775 696 622

■ Vyměním 1+1 SB Lesná, u
lesa a zastávek autobusů. V
bytě je vše nové, za jiný byt i
větší. Dohoda. ℡ 775 696 622

■ Vyměním 2 byty 1+1, Žabo-
vřesky a Komárov za byt 2+1 v
Žabovřeskách, státní-druž-
stevní. Spěchá. ℡ 602 739 973

■ Vyměním 3+1 na Úvoze za
1+1 nebo 2+1. Čistý nájem
10500 Kč. Ne SMS. ℡ 777 979
140

■ Vyměním 3+1 v OV 76 m2 -
větší, v Brně, nepr. pok., s bal-
konem, 3. p. - s bonusem navíc
s vykoupenými pozemky v OV
za menší RD v Brně (a okolí)
nebo (i podíl na RD) - s právním
servisem - (s fin. vyrovnáním a
s úschovou) - hledám RD - (i
podíl) - v dosahu MHD, IDS (s
dobrou dopravní dostupnosti do
Brna), bez RK.
 Vymenim3plus1OV@seznam.cz

■ Vyměním 3+1 v OV 76m2 -
větší, v Brně, nepr .pok., s bal-
konem, 3. p. - s bonusem navíc
s vykoupenými pozemky v OV
za menší RD v Brně (a okolí)
nebo (i podíl na RD) - s právním
servisem - (s fin. vyrovnáním a
s úschovou) - hledám RD - (i
podíl) - v dosahu Mhd, IDS (s
dobrou dopravní dostupnosti do
Brna), bez rk.
 vymenim3plus1ov@seznam.cz

■ Vyměním byt 1+1, 68 m2 s
balkonem za garsonku s men-
ším doplatkem. ℡ 704 411 756

■ Vyměním byt OV 2+KK v
Brně-Vinohradech za OV 2+1
nebo 3+1 ve Vinohradech nebo
Líšni. Bez doplatku. Nabídky na
email. Prosím nabídněte
℡ 704 739 716

Byt 2+kk po kompletní rekon-
strukci v Brně - Líšni v 2 NP.
bez výtahu. Byt slunný a ná-
leží k němu sklepní koje, na-
chází se v klidné lokalitě na
ulici Puchýřova. Byt vymě-
níme za 3+kk, 3+1. ℡ 775
676 028
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a Beran 21. 3. - 20. 4. 
Jste plní elánu a chuti do života.
Babí léto milujete a umíte si užít
deštivé dny i chvíle zalité sluncem
a vonící po lučních květech. Léto je
pro vás milým obdobím, ale nyní
navíc očekáváte jisté záležitosti,
které pro vás budou úplnou novin-
kou.

b Býk 21. 4. - 21. 5. 
Poslední dobou máte pocit, že se vám

nic nedaří a utápíte se v negativních emo-
cích a náladě. Zkuste si pořídit deníček, kde

si budete zapisovat fajn věci, které se vám za
den staly. Uvidíte, že vám to pomůže vnímat svět

okolo zase trošičku jinak.

c Blíženci 22. 5. - 21. 6. 
Potkáte osobu z minulosti, která vám otevře mnohé rány. Nakonec se však
bude jednat o velice očišťující setkání, z kterého si odnesete mnohé dobré.
Bylo to sice pro vás dost namáhavé, ale přistupujete k životu se značnou po-
zitivitou a to vám pomáhá.

d Rak 22. 6. - 22. 7. 
Rodina vás umí potrápit. Máte pocit, že si hodně zvykli na to, že je pořád obslu-
hujete a využívají toho. Přitom jsou to všichni schopní lidi, ale z vás si dělají
služku. Někdy by vás zajímalo, co by vaši nejbližší dělali, kdybyste odjeli na do-
volenou.

e Lev 23. 7. - 22. 8. 
Potřebujete si tento týden odpočinout od všech všedních starostí a někde se
pořádně zrelaxovat. Vyrazíte si na víkend se svými přáteli, ale nebudete
z toho nadšení. Vůbec s nimi nebudete naladění na stejnou vlnu a už vůbec
se nebudete dobře bavit.

k Panna 23. 8. - 22. 9. 
Utrácení vám jde v tomto týdnu jedna radost. Máte před sebou období,
kdy dětem začíná škola. Je třeba začít myslet na přicházející podzim a vy-
bavit si tak šatník. Až se pak dokonce vylekáte, když se konečně troufnete
podívat na zůstatek na účtu.

g Váhy 23. 9. - 23. 10.
Merkur tento týden vstupuje do vašeho znamení, milé Váhy. Vaše rozumové
schopnosti jsou díky tomu vybičovány na maximum. Můžete například učinit
rozhodnutí, které nebude úplně jednoduché, ale díky vašemu výrazně autorita-
tivnímu postoji se to podaří.

h Štír 24. 10. - 22. 11. 
Dokážete si jisté záležitosti v hlavě utřídit. Teď ale záleží, zda i ostatní ve
vašem okolí jsou ochotni začít fungovat systematicky a nevytvářet kolem
sebe chaos. Mnohdy si říkáte, že vaši kamarádi stále jen spoléhají na vás
a vy vše zařizujete.

i Střelec 23. 11. - 21. 12.
Jste plni očekávání z nové životní etapy, která vás potkala. Doufáte, že se
ve vašem životě hodně věcí změní a taky byste nejraději někde začali úplně
odznova. Dříve jste si ze změn dělali starosti, nyní je ale vítáte pozitivně
a s otevřenou náručí.

j Kozoroh 22. 12. - 20. 1. 
Jste na sebe někdy až moc přísní. Chcete mít vše perfektní a dokážete
dlouho uvažovat, jak některé věci provedete. Není to s vámi úplně jednodu-
ché. Zase na druhou stranu si vaše okolí může být jisté, že neděláte věci
jen napůl a jste spolehliví.

f Vodnář 21. 1. - 20. 2. 
Nejste moc nadšení ze změny zaměstnání. Na pohovoru vám naslibovali hory
doly a nakonec se nic z toho nestalo. Atmosféra je v nové práci také dost tí-
živá. Dokonce přemýšlíte, že budete zase hledat něco nového, ale upřímně
už toho hledání máte dost.

l Ryby 21. 2. - 20. 3. 
V pracovní oblasti vás může potkat báječná nabídka. Jste schopní jedinci,
kteří se dokážou uplatnit kdekoliv. Nejste ale ochotni jít za kariérou přes
mrtvoly. To je na vás vidět a vedení i kolegové si toho na vás cení. Dělá to
z vás sympatickou osobu.

35. týden

■ Vyměním byt 3+1 v OV v
Brně (76 m2 - větší, 3 p., s bal-
konem, nepr. pok., a s vykoupe-
nými pozemky v OV) za 2 byty
(B.j.) v Brně (DB/OV/OB) s
právním servisem-(s fin.vyrov-
náním a s úschovou ),bez rk.
 vymenim3plus1ov@seznam.cz

■ Vyměním byt v Černých Po-
lích u Kinokavárny po částečné
rekonstrukci za menší. ℡ 730
411 270

■ Vyměním nájemní byt 3+1 v
Kohoutovicích za 2+1 OB.
℡ 704 073 936

■ Vyměním OB 2+kk v Brně
Líšni za OB byt 3+1 s výtahem
v Brně Bystrci, Komíně, Jun-
drově, Kohoutovicích. Byt je po
kompletní rekonstrukci.
 kamila.sveda@email.cz

■ Vyměním pěkný 2+1 stát.
byt, 86.m, s terasou, se smlou-
vou na neurč. z kraje ul. Cejl, za
1+1 až 2+1 stát. nad 50 m, se
smlou. na neurčito. max. II.
etáž. Pouze mimo střed-Brna.
Spěchá. ℡ 737 760 181

■ Vyměním st. byt 2+1 bez bal-
kónu v Brně Černovicích za st.
byt 2+1 nebo 2KK s balkónem
rovněž v Černovicích, nebo v
části Slatina, Komárov, Žabo-
vřesky. ℡ 776 364 133

■ Vyměním st. byt 2+1 v Brně
za st. byt 2+1 nebo 2KK v TiŠ-
NOVĚ. ℡ 776 364 133

■ Vyměníme byt po kompletní
rekonstrukci v Brně - Líšni v
2NP. bez výtahu. Byt slunný a
náleží k němu sklepní koje, na-
chází se v klidné lokalitě na ulici
Puchýřova. Byt vyměníme za
3+kk, 3+1. ℡ 775 676 028

■ Za odstupné - nájemní byt
2+1 Černá pole, 58 m2, zvý-
šené přízemí, nájemní smlouva
na dobu neurčitou.  poja@cent-
rum.cz

■ 1+1 ve Velešovicích u Slav-
kova u Brna. Cihlová bytovka,
nízké náklady, přízemí, IDS.
℡ 777 310 813

■ Muže ubytuji ve dvojlůž. po-
koji v RD Brno - Slatina. Zař.
kuch., soc. zař., pračka, TV, in-
ternet. Cena za jednu osobu
4200 Kč. ℡ 777 634 258

■ Nabízíme volný jednolůžkový
pokoj na ubytovně
(soc.zař.společné) pro sluš-
ného pracujícího muže - volný
od 1.8.2021. Volat: 8-12 hod.
℡ 544 219 222

■ Pokoj se samostatným vcho-
dem v Pozořicích. Dobrý spoj k
Vaňkovce ℡ 605 250 436

■ Pronajmeme restauraci v bu-
dově sokolovny, případně mož-
nost provozování i večerky.
℡ 608 760 840

■ Pronajmu 1+kk 50 m2 za
7.900 Kč. Zajímavé podkroví v
RD Brno - Nový Lískovec. Plně
zařízeno. Pro 1 osobu, nekou-
řící, bez zvířat. ℡ 722 803 477

■ Pronajmu garsonku v Pozoři-
cích, dobrý spoj do centra k
Vaňkovce. ℡ 605 250 436

■ Pronajmu na ulici Veveří byt
2 + 1 pro šest pracovníků SK,
Uk. Dlouhodobě, možnost par-
kování ve dvoře, nejsem RK.
℡ 604 811 900

■ Pronajmu podkrovní gar-
sonku v RD v Kuřimi u Brna,
pro jednoho až dva muže, s
veškerým zařízením. Kousek
od žel. stanice a MHD. Bez
akontace. ℡ 777 598 233

■ Pronajmu pracujícímu neku-
řákovi jednolůžkový pokoj se
samostatným vchodem na So-
běšické ulici, blízko Tomkova
náměstí. Koupelna a kuchyň k
dispozici. Internet + TV pro-
gramy. Vratná kauce 1 nájem
dopředu. Cena 5.500 Kč/měsíc.
℡ 608 883 557

■ Pronajmu průjezd za 2000 Kč
pro 1 auto. ℡ 608 307 869

■ Pronajmu samostatný, vyba-
vený pokoj pracující ženě, v
bytě 2+1 v Brně na Lesné, od
1.9.2021. Volejte na večer.
℡ 604 475 471

■ Pronajmu větší pokoj, sam.
vstup RD Brno - Černovice, nej-
sme RK. ℡ 773 223 131

■ Pronajmu zařízený pokoj
blízko centra Brna 1-2 dívkám
nebo ženám. Levně, dohoda
jistá. ℡ 739 402 404

■ Pronájem pokoje pro stu-
denta v bytě 2+1 u VŠ - Mende-
lova univerzita, Brno. ℡ 773
135 228

■ Ubytujeme 1 muže v pokoji v
RD Brno Slatina. Zař. kuchyně,
soc. zař. pračka, TV, internet.
Cena: 6.500 Kč. ℡ 777 634
258

■ Ubytuji mladý, pracující pár
do zařízeného dvoupokojového
bytu v rodinném domě. Kauce 1
nájem dopředu. ℡ 603 934 647

■ Zařízený pokoj v hotelu v
Adamově, tv zásuvka, wi-fi,
společné soc. zařízení 4 800,-
/měsíc. ℡ 516 446 329

■ Žena pracující s dítětem ve
střídavé péči, hledá
b y d l e n í , g a r s o n k u ,
1+kk,1+1,2+kk,nebo 2+1.Byt
může být i starší, zachovalý za
přijatelnou cenu, bez kauce,
nebo 1 kauce, zařízený, čás-
tečně zařízený. ℡ 723 128 945

Vyměním st. byt 2+1 v Brně
za st. byt 2+1 nebo 2KK v Tiš-
nově. ℡ 776 364 133

Vyměním pěkný 2+1,stat.
byt,86.m,s velkou terasou ,se
smlou. na neurč.z kraje
ul.Cejl, za 2+1 státní,nad 70
m v okoli Brna do 30.km,ves-
nice,městečko.Spěcha,zdr.dů
vody:T.737760181 ℡ 737
760 181

Hledáme spolubydlící pro pra-
cující paní (40 let), bydlení
2+1 Brno- Lesná s vlastním
samostatným pokojem, nej-
lépe též pracující ženu v Brně,
možnost nastěhování od
1.9.2021 možné i 8. měsíc po
domluvě. Cena 7000,- včetně
služeb a energií. V případě
zájmu volejte 605 703 894,
604 475 471 ideálně navečer.
℡ 775 953 945

■ 2 pracující v centru Brna, hle-
dají pronájem alespoň částečně
zařízeného bytu 3+1 v Brně,
ideálně lokality: Horní Heršpice,
Modřice, Komárov, Vinohrady
atd. Nutností je balkon, Sklep.
Od 1.9. ℡ 722 322 774

■ 46 letý muž, hledá byt k pro-
nájmu, velikosti 1+1 v Brně
nebo okolí Brna. Cenu prosím
do 8000 Kč komplet. Jen přímí
majitel, bez RK. ℡ 722 322 774

■ Akutně hledáme pronájem
bytu 2kk -2+1 v Brně a blízkém
okolí. Cena do 14 000 Kč
včetně záloh. Pokud nevadí
starší pejsek (Labrador), bu-
deme rádi. Požadujeme serióz-
nost, to také nabízíme. ℡ 722
322 774

■ Byt k pronájmu Brno a okolí.
℡ 608 055 601

■ Dobrý den hledáme podná-
jem třech samostatných pokojů
v domě se zahradou či bytě za-
řízení není podmínkou děkuji
za nabídky ℡ 607 155 750

■ Dobrý den, hledám dlouho-
době podnájem v Brně, vel.
Bytu 2+1 nebo 3+1, nejlépe By-
strc, Lesná, Slatina. Za nabídky
děkuji. ℡ 777 803 146

■ Dobrý den, hledám k dlouho-
dobému 3 - 5 a více let pro-
nájmu jednolůžkový pokoj v
Brně, zaměstnán, inženýr
(elektronika, elektrotechnika),
nekouřím, mám rád pořádek,
návštěvy vyloučené, děkuji.
℡ 773 177 947

■ Dobrý den, hledáme s přít-
elem podnájem bytu nebo ba-
ráčku v okrese Blansko, ale i
Kuřim s jednou kaucí. Jsme
oba pracující. ℡ 730 507 970

■ Dobrý den, jsme dvě pracu-
jící ženy ČR a SK s malým pej-
skem (yorkšírský teriér)
hledáme od půlky září bydlení.
1+1, 1+kk nebo velký pokoj.
Nejlépe zařízený. Klidné, po-
řádkumilovne a stále v práci. Za
jakoukoliv nabídku děkujeme
℡ 776 228 169

■ Důchodce shání podnájem v
RD. ℡ 704 127 405

■ Dvě pracující osoby s pej-
skem, hledají pronájem čás-
tečně zařízeného bytu 1+1 -
2+1 v klidné části Brna. Cena
komplet do 12000 Kč. Nastěho-
vání k 1.10. případně dle do-
mluvy o měsíc dříve. Ne RK!
℡ 722 322 774
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■ Hledám bydlení v Brně, do
10.000 Kč, včetně inkasa. S
trvalým pobytem, dlouhodobě.
S papouškami a pejskem.
Třeba i malý RD. Děkuji za na-
bídky. ℡ 774 509 571

■ Hledám byt 2kk nebo 2+1 pro
2 dospělé osoby a jedno dítě.
Máme pejska, který je hodný a
čistotný. Nájem max. do 11000
Kč bez RK a bez provize. Dě-
kuji. ℡ 775 531 873

■ Hledám byt k pronájmu v
Hrušovanech u Brna, Židlocho-
vicích, Žabčicích, Unkovicích a
Vojkoviciíh. ℡ 704 180 599

■ Hledám dlouhodobý proná-
jem částečně zařízeného bytu o
velikosti 1+1 nebo 2+1 do
13.000 Kč vč. inkasa v Brně.
Min. velikost bytu od 30 m2,
pronájem bytu pro dvě dospělé
osoby. ℡ 704 735 966

■ Hledám k pronájmu byt
1+1/chatu, do 10.000 Kč, pár +
2 psy menší. Okolí Brna.
℡ 799 511 729

■ Hledám k pronájmu malou
uzamykatelnou místnost, cca
10 -15 m2, k realizaci skladu.
℡ 604 447 945

■ Hledám malý pokoj jen na
přespání. Pouze Brno. ℡ 777
015 607

■ Hledám na dlouhodobý pro-
nájem garáž s elektřinou v Brně
- Slatině (nejlépe v blízkosti ko-
nečné trolejbusu). ℡ 773 670
926

■ Hledám podnájem pokoje
nebo menšího bytu v Brně Řeč-
kovicích, Soběšicích nebo v
Králově Poli. Jsem sám, pracu-
jící a bez zvířat. ℡ 704 502 734

■ Hledám podnájem pokoje v
okolí Brna do 2500 Kč, pomůžu
v domácnosti i na zahradě a na
pozemku s prací. ℡ 704 744
855

■ Hledám podnájem v Želeši-
cích. Nejlépe v RD. Jsem muž
středních let,nekuřák, malíř-na-
těrač. Umím i jiné práce. ℡ 776
501 385

■ Hledám pronájem bytu 1 +1
chaty jsme pár a dva menší psy
do 10000 Kč. ℡ 799 512 729

■ Hledám pronájem pokoje
nebo menšího bytu v Brně Řeč-
kovicích nebo v okolí. Jsem
pracující bez zvířat, cena doho-
dou. ℡ 704 502 734

■ Hledám slušnou paní k byd-
lení v garsonce v Brně. Zn.
osobní jednání. ℡ 602 710 945

■ Hledáme byt 2+1, nejlépe
přízemí, když by nebylo nevadí.
Nejlépe Černovice, Komárov.
Jsem pracující, výdělek cca 28
tisíc, přítelkyně 25 tisíc. Máme
3 děti ve školním věku. ℡ 735
638 290

■ Hledáme byt. Jsme manželé
pracující, máme dva menší psy.
℡ 799 512 729

■ Hledáme pronájem bytu
3+1(2+1) v Brně Štýřicích, nej-
lépe ulice Strž, Horní, Jílová.
Bez prostředníka. ℡ 604 167
582

■ Ja Gabika hľadám súrne
kľudný podnájom v novej Líšni
alebo Brno-mesto, čiastočne
zariadený samostatný pokoj
aspoň 12m2, bez zvierat, som
pracujúca v Brne, nepijem, ne-
fajčím, nasťahovanie možné
ihneď. ℡ 732 454 085

■ Jsme čtyřčlenná rodina, pra-
cující manželé a dvě děti 6 a 8
let a hledáme pronájem bytu
nebo domečku 3+1. Bez RK!
Nejlépe v okolí Vinohrady,
Černá p. Lesná, Obřany, Bílo-
vice n. Svit. ℡ 702 981 361

■ Kdo levně v Brně pronajme
zahrádku na údržbu a kde bych
si mohla něco zasadit? Brno,
spěchá. ℡ 792 775 191

■ Malou uzamykatelnou míst-
nost cca 10-15 m2, za účelem
vytvoření skladu. ℡ 604 447
945

■ Manželé, nekuřáci, bez do-
mácích mazlíčků, hledají proná-
jem bytu na rok a možná déle v
Třebíči a okolí. Velikost od 2+
kk do 3+1, cena do 14.000
včetně energií a služeb, oblast
Borovina, Horka-Domky a
blízké okolí. Moc děkujeme za
nabídky. ℡ 737 496 853

■ Mladá a slušná rodina hledá
pronájem od září 2021. 2+1
nebo 3+1. Nebo převezmeme
nájemní smlouvu na dobu neur-
čitou za odstupné! Děkujeme
za nabídky! ℡ 728 719 499

■ Mladý bezdětný pár hledá
podnájem zatím na kratší dobu
v Brně a okolí. Nejlépe jižně od
Brna. Vlastní soc. zařízení. 2kk.
nebo 1+1. Cena do 9 000 Kč. V
rodinném domě nebo tyt.
℡ 739 068 128

■ Muž hledá pronájem bytu pro
1 osobu. ℡ 799 511 729

■ Muž, 55 let, podnikatel, neku-
řák hledá pronájem bytu 1+1
nebo 1+KK v Brně a okolí.
 patart1@seznam.cz

■ Neprůchozí pokoj nebo
menší byt v Brně Řečkovicích,
Medlánky, Králově poli, Lesná,
Obřany. Jsem pracující, sám a
bez zvířat. ℡ 704 502 734

■ Pár hledá 1+1, 1+k, gar-
sonka, nezařízený s balkónem
do 9000 Kč vč. inkasa. Možnost
trvalého pobytu. ℡ 702 806
832

■ Pracující chlap hledá bydlení.
Pokoj nebo 1 pokojový byt za
rozumnou cenu. ℡ 777 112
964

■ Pracující pár stř. věku hledá
podnájem jakýkoliv stářím, ba-
ráček, nemovitost, případně za-
hradu s chatkou, kde by jsme
mohli mít psa na dvorku nebo
nejlépe zahrádce. Za nabídky
moc děkujeme. ℡ 720 118 639

■ Pronájem 1+kk 1+1 dlouho-
době od přímého majitele. Bez
RK. Dva starší pracující cz. Jen
v bezproblémové lokalitě. Sta-
vební opravy přípané nevadí.
Samozřejmně bez zvířat.
℡ 792 340 433

■ Pronájem garáže v Brně -
Řečkovicích, může být bez
vody a elektřiny. Dlouhý proná-
jem, fér jednání.
 Tomasnee@seznam.cz

■ Pronájem pro syna s přítel-
kyni. Děkuji za nabídky. ℡ 775
542 990

■ Pronájem rod. domu se zahr.
na Blanensku, Boskovicku.
Jsem důchodkyně, zahrád-
kářka. Pokud objekt, příp. část
objektu nepoužíváte, udržovala
bych Vám jej. ℡ 774 566 816

■ RD starší, podnájem se
psem, případně chatu nebo za-
hradu ke koupi na splátky for-
mou najmu. Bez akontace
pokud možné, nejraději Brno,
Brno venkov, ale není úplně
podmínkou. ℡ 773 016 101

■ Rod. dům k dlouhodobému
pronájmu s možností pozděj-
šího odkoupení. Brno venkov.
Děkujeme za nabídky. ℡ 608
911 758

■ Rodinný dům pro rodinu, jen
Brno a okolí. ℡ 608 055 601

■ Slušný, pracující, manželský
pár bydlící v rodinném domě
hledají podnájem 1+1. Jsme
ochotní se vším pomoci, jak na
zahradě, tak i doma. Blansko a
okolí. Zn. spěchá. ℡ 704 071
157

■ V lokalitě Brno hledám pro-
nájem garsonky nebo neprů-
chozí pokoj nejlépe v domě
může být i hotelového typu,
pracující muž 44 let. ℡ 704 005
913

■ Zdravím, co nejdříve shá-
níme pronájem bytu či domku v
Brně a okolí. Jsme rodina, dva
dospělí a pět dětí. Bezproblé-
mový a řádně platící. Cenově
do 18000 Kč včetně služeb. Dě-
kuji. ℡ 704 005 772

■ Zdravím, mladá rodina hledá
pronájem 2+1 nebo 3+1 od
září. Děkuji za nabídky. ℡ 722
610 713

■ Zedník OSVČ 50 let s
malým, tichým psem hledá byd-
lení. Nutný TP. Nabízím i mož-
nost výpomoci při opravách či
údržbě. ℡ 604 853 342

■ Žena 50 let hledá čisté byd-
lení, asi jen na 2 měsíce. Ve
všem pomůžu i s péčí o bez-
mocného. ℡ 773 463 917

■ Hledám byt 1+1 v Brně. Jsem
žena, mám 2 menší psy. Spě-
chá to 1.6.2021. ℡ 799 512
729

■ Hledám k pronájmu byt 1+1,
chatu, do 10.000 Kč, pár plus 2
psy menší. Okolí Brna ℡ 799
511 729

■ Mladý pár středních let z
Brna. bezproblémový, pracující
hledá pronájem bytu nebo po-
koje. Musíme podotknout, že
máme malého, pětiletého pej-
ska - čistotný, očkovaný. Zn.
Dlouhodobě. Děkujeme. ℡ 792
238 269

■ Muž hledá pronájem bytu pro
1 osobu. ℡ 799 511 729

■ Slušný, pracující, manželský
pár bydlící v rodinném domě
hledají podnájem 1+1. Jsme
ochotní se vším pomoci, jak na
zahradě, tak i doma. Blansko a
okolí. Zn. spěchá. ℡ 704 071
157

■ Zedník OSVČ 50 let s malým
tichým psem hledá bydlení.
Nutný TP. Nabízím i možnost
výpomoci při opravách či
údržbě. ℡ 604 853 342

■ Mladá a slušná rodina hledá
pronájem od září 2021. 2+1
nebo 3+1. Nebo prevezneme
nájemní smlouvu na dobu neur-
čitou za odstupne ! Děkujeme
za nabídky! ℡ 728 719 499

■ 2 pracující v centru Brna, hle-
dají pronájem alespoň částečně
zařízeného bytu 3+1 v Brně,
ideálně lokality: Horní Heršpice,
Modřice, Komárov, Vinohrady
atd. Nutností je balkon, Sklep.
Od 1.9. ℡ 722 322 774

■ Dvě pracující osoby hledají
byt do pronájmu, dispozici 2+1-
3+1, požadujeme balkon či lod-
žií, sklep a možnost parkování
před domem. K nastěhování k
1.9.2021. Cenu nabídněte.
℡ 722 322 774

■ Sháníme pronájem bytu či
domku v Brně a okolí. Jsme ro-
dina, dva dospělí a pět dětí.
Bezproblémový a řádně platící.
Cenově do 18000 Kč včetně
služeb. Děkuji. ℡ 704 005 772

■ Hledám pronájem rod. domu
se zahr. na Blanensku, Bosko-
vicku. Jsem důchodkyně, za-
hrádkářka. Pokud objekt, příp.
část objektu nepoužíváte, udr-
žovala bych Vám jej. Mail
PammrovaAnna@seznam.cz
℡ 774 566 816

■ Koupíme domek k nastěho-
vání, garáž výhodou. V lokali-
tách okolí Brna, Hustopečsko,
Břeclavsko, Mikulovsko. Není
zájem o služby realitních ma-
kléřů. ℡ 723 371 160

■ Hledám dlouhodobé bydlení
u starší paní v Brně. Jsem spo-
lehlivá, pracující žena a je mi 59
let. ℡ 792 267 161

■ Několik zemědělských po-
zemků, rozloha 1 - 1,5 ha v blíz-
kosti Hustopečí. Prosím SMS,
zavolám zpět. ℡ 604 983 895

■ Prodám rodinný dům (novos-
tavba) moderně zařízený s inte-
riérovým a sanitárním
vybavením (moderní kuchyně
se spotřebiči, skříně, regály
atd.) bez nutnosti dalších inves-
tic k nastěhování v okrajové lu-
krativní a klidné části
Olomouce. Dům dispozičně
4+kk, 128m2 obytné plochy,
garáž, zahrada (vlastní studna).
Podrobnější informace telefo-
nicky nebo osobně, s možností
prohlídky domu pro domluvě.
℡ 775 767 161

■ Byt 2+1 v Blansku, lze i bez
RK , právní servis zajistíme.
Nabídněte. ℡ 775 652 480

■ Byt 3+1 ke koupi v celém Ji-
homoravském kraji. ℡ 608 055
601

■ Byt v Brně. Platba ihned.
℡ 608 500 522

■ Chalupa v obci Žítková. Pro-
sím volejte. ℡ 776 009 856

■ Dobrý den, hledám byt ke
koupi. Brno a okolí. ℡ 608 055
601

■ Domek 1+1, 2+1 - dvorek,
zahrádka v Boskovicích a blíz-
kém okolí.
 masada@centrum.cz

■ Dům v Brně - Žabovřesky, ul.
Terasova, Skalky, Horská.
℡ 797 839 321

■ Dům v Jihomoravském kraji,
ideálně Brno a okolí. Platba
ihned. ℡ 608 500 522

■ Garáž i dvojgaráž ve Vy-
škově poblíž ulic Hybešova, Na
Vyhlídce, Tyršova, Trpínky,
Smetanovo nábřeží. Raději s
výklopnými vraty. ℡ 776 350
333

■ Garáž v Brně a okolí. Platba
ihned. ℡ 608 500 522

■ Garáž v Brně s elektřinou pří-
padně i vodou. ℡ 608 634 463

■ Garáž v OV. Nejlépe Brno -
Komín, Jundrov, Žabovřesky.
℡ 736 624 947

■ Hledám byt nebo rodinný
dům ke koupi, Brno a okolí,
spěchá, děkuji. ℡ 704 180 599

Prodej bývalého průmyslo-
vého areálu o celkové výměře
69.217 m2 na hranicích s Ra-
kouskem v bezprostřední blíz-
kosti nádraží Šatov na trati
Znojmo – Vídeň. Uzavřený
areál sestává z ocelových hal
na ploše cca 8.000 m2, dílen,
přilehlé administrativní bu-
dovy a zpevněných ploch v
areálu. Uvedený areál je
vhodné vzhledem ke své lo-
kalitě využít jednak jako plo-
chu pro výstavbu nových
výrobních prostor, tak jako
skladovací areál. ℡ 602 709
528

Prodej 2 pozemků bývalého
důlního prostoru DP Šatov II o
celkové výměře 36.369 m2 –
vlastní dobývací prostor a pří-
jezdová komunikace napo-
jená přímo na silnici. Vlastník
pozemků je držitelem práv k
dobývacímu prostoru, převod
těchto práv je součástí pro-
deje. Dle zaměření Báňského
úřadu prostor pro uložení cca
400.000 tun inertního materi-
álu. Je schválen Plán likvi-
dace, hodnocení rizik a
provozní řád. V územním
plánu obce je plocha určena
jako rezerva pro bydlení.
℡ 602 709 528

Stará chalupa v katastru Lito-
myšle na slunném jižním klid-
ném místě stavební pozemek
200 m2 zahrada 550 m2 oplo-
ceno polosamota zahrada na-
vozuje přímo do lesa. Dvě
malé místnosti, komora, prá-
delna, veranda, WC, stavba
kámen cihla kat. G. El. 230
Volt, městský vodovod,
žumpa, nádrž na deštovku,
zemní sklep, studna. Nevý-
hoda není kanalizace, pří-
pojka plynu, koupelna a je
příjezd po polní cestě. ℡ 605
455 262

Prodej bývalé dvoupodlažní
administrativní budovy v Ša-
tově, podlahová plocha 600
m2, rekonstruované z části na
bytové jednotky v Šatově. Za-
hrada o výměře 2.568 m2,
možno rozparcelovat a nabíd-
nout k prodeji jako dalších 5 –
6 stavebních pozemků. Sou-
částí prodeje objekt skladu a
garážíse sklepem s několika
chodbami. Výměra pozemků
4.234 m2. Po rekonstrukci
možno zřídit další bytové jed-
notky s možností vestavby do
stávajících půdních prostor
nebo na penzion (vinařská
oblast a Národní park Podyjí).
℡ 602 709 528

Pronájem skladových prostor
13 m2 v Brně. Naproti Vojen-
ské nemocnice v Zábrdovi-
cích. Sklad je umístěný ve
vnitrobloku bytového domu.
Přístupný 24 hodin denně.
Dobře chráněn proti vloupání.
Prostory jsou suché a čisté.
Není zde zavedena elektřina.
Za nutných podmínek je
možné elektřinu zprovoznit.
Vhodný na skladování jaké-
hokoliv zboží. V blízkosti
středu města Brna (3 km).
Cena:4000 Kč/měsíc. Kauce
2 měsíční nájmy. ℡ 606 161
830

V malebném prostředí obce
Návsí u Jablunkova, nabí-
zíme k prodeji RD. Zastavěná
plocha 210m2, o velikosti 7+1
celopodsklepený i s půdním
prostorem. Dům byl postaven
v roce 1983, průběžná rekon-
strukce- rozvody vody a elek-
třiny, veřejný vodovod a
studna, žumpa, zahrada
400m2.Vzhledem k žádané
lokalitě (400m Kozubová)se
nemovitost nabízí k celoroč-
nímu bydlení či rekreačnímu
využití. Více informací na
čísle 792 314 453. Rk nevo-
lat. Cena 5.300.000kč ℡ 776
011 220

V katastru Litomyšle na slun-
ném klidném jižním místě,
stavební pozemek 200 m2
zastavěna polovic zahrada
500 m2 která navozuje přímo
do lesa polosamota, oplo-
ceno. El. 230 Volt, městský
vodovod, žumpa, nádrž na
dešťovku, zemní sklep,
studna dvě malé místnosti,
komora, prádelna, WC, ve-
randa. Není přípojka plynu,
kanalizace, koupelna a pří-
jezd po polní cestě 400 metrů.
1400000 Kč. ℡ 605 455 262
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Z M Ě N A  P R O G R A M U  V Y H R A Z E N A

VÝBĚR Z PROGRAMU
PONDĚLÍ - 30. 8. 2021
9.04     SRDCOVKY ZDEŇKA JUNÁKA
Zdeněk Junák má pro vás novou rubriku "Když se řekne Gustav Brom". I nadále připomíná aktuální jmeniny
oblíbenými veršíky, plní vaše písničková přání a předává vzkazy z lásky, k výročím sňatku nebo jen tak pro radost.
Nechybí ani celotýdenní soutěž "Kdo? Kdy? Kde?".
10.04    APETÝT
Moderuje Jarka Vykoupilová.
Zlatý střelec z olympiády v Tokiu Jiří Lipták prozradí, které svaly a dovednosti jsou u jeho sportovní disciplíny ty nejdůležitější.
Jaká píseň mu před závodem zaručeně přináší štěstí? Jak probíhala oslava cenného kovu po návratu domů? Čím se trénuje
postřeh? Uslyšíte i podrobnosti o vítězné střelné zbrani, splněném snu dvou kamarádů nebo o tom, jakou speciální péči
vyžadují oči sportovního střelce.
14.04    VYSÍLÁME VESELE I VÁŽNĚ
Moderuje Borek Kapitančik.
Odpolední proud zajímavých, aktuálních a praktických informací, soutěží, výprav na netradiční místa, ale i milých
a inspirativních setkání. Anketa na aktuální téma, podrobná předpověď počasí z ČHMÚ, Hantec s Edou Štatlařem,
Domácí štěstí Ivy Hüttnerové i tip na výlet.

ÚTERÝ - 31. 8. 2021
9.04    SRDCOVKY ZDEŇKA JUNÁKA
Zdeněk Junák má pro vás novou rubriku "Když se řekne Gustav Brom".  I nadále připomíná aktuální jmeniny
oblíbenými veršíky, plní vaše písničková přání a předává vzkazy z lásky, k výročím sňatku nebo jen tak pro radost.
Nechybí ani celotýdenní soutěž "Kdo? Kdy? Kde?". 
10.04    APETÝT  
Moderuje Lucie Hostačná.
Když se venku blýská a hřmí, většina lidí raději zůstává doma v bezpečí. Existují ale výjimky. Fotografové, kteří
naopak bouřky vášnivě rádi vyhledávají. Jednoho z nich vám představíme. Sedmatřicetiletý otec dvou dětí pracuje
v automobilové průmyslu, ale veškerý volný čas věnuje bouřkovým mračnům. Kvůli své vášni dokonce koupil byt
v posledním patře panelového domu. Říká si „ Lovec bouří“. Jiří Kouřil zachycuje snímky zajímavých bouřek
a neváhá za nimi jezdit po celé republice. Nedávno nafotil i tornádo, které se prohnalo jižní Moravou.
14.04    VYSÍLÁME VESELE I VÁŽNĚ
Moderuje Borek Kapitančik.
Odpolední proud zajímavých, aktuálních a praktických informací, soutěží, výprav na netradiční místa, ale i milých
a inspirativních setkání. Anketa na aktuální téma, podrobná předpověď počasí z ČHMÚ, Hantec s Edou Štatlařem,
Domácí štěstí Ivy Hüttnerové i tip na výlet.

STŘEDA - 1. 9. 2021
9.04    SRDCOVKY ZDEŇKA JUNÁKA
Zdeněk Junák má pro vás novou rubriku "Když se řekne Gustav Brom". I nadále připomíná aktuální jmeniny
oblíbenými veršíky, plní vaše písničková přání a předává vzkazy z lásky, k výročím sňatku nebo jen tak pro radost.
Nechybí ani celotýdenní soutěž "Kdo? Kdy? Kde?".  
10.04    APETÝT  
Moderuje Jarka Vykoupilová.
Český rozhlas Brno slaví narozeniny! Čeká vás velkolepá oslava ve stylu první republiky a roku 1924. Hostem
bude mimo jiné moderátor Pavel Kašpar, původní profesí učitel a také básník, textař, muzikant a zpěvák. Speciální
narozeninové vysílání můžete nejen slyšet, ale i vidět zblízka na vlastní oči, budeme pro vás totiž vysílat přímo
ze Zelného trhu v centru Brna. Chybět nebudou ani oblíbené Babské rady.
14.04    VYSÍLÁME VESELE I VÁŽNĚ 
Moderuje Borek Kapitančik.
Odpolední proud zajímavých, aktuálních a praktických informací, soutěží, výprav na netradiční místa, ale i milých
a inspirativních setkání. Anketa na aktuální téma, podrobná předpověď počasí z ČHMÚ, Hantec s Edou Štatlařem,
Domácí štěstí Ivy Hüttnerové i tip na výlet.

ČTVRTEK - 2. 9. 2021
9.04    SRDCOVKY ZDEŇKA JUNÁKA
Zdeněk Junák má pro vás novou rubriku "Když se řekne Gustav Brom". I nadále připomíná aktuální jmeniny
oblíbenými veršíky, plní vaše písničková přání a předává vzkazy z lásky, k výročím sňatku nebo jen tak pro radost.
Nechybí ani celotýdenní soutěž "Kdo? Kdy? Kde?".
10.04    APETÝT 
Moderuje Lucie Hostačná.
Jazzový trumpetista Laco Déczi patří mezi špičkové světové hráče. Pochází ze slovenské vesnice Bernolákovo, ale usídlil
se v New Yorku a do Česka jezdí pravidelně koncertovat. Jak vzpomíná na své hudební začátky? Proč tak rád jezdí na
brněnskou Šelepku? Proč se o něm říká, že je to provokatér a křikloun? Co obdivuje na moravské dechovce a proč ji
v New Yorku poslouchá? A má rád někdy i ticho?
14.04    VYSÍLÁME VESELE I VÁŽNĚ
Moderuje Borek Kapitančik.
Odpolední proud zajímavých, aktuálních a praktických informací, soutěží, výprav na netradiční místa, ale i milých
a inspirativních setkání. Anketa na aktuální téma, podrobná předpověď počasí z ČHMÚ, Hantec s Edou Štatlařem,
Domácí štěstí Ivy Hüttnerové i tip na výlet.

■ Hledám touto cestou Byt/RD
kdekoliv v ČR. Od Fyzické
osoby. Né RK. Děkuji za na-
bídku. ℡ 704 578 850

■ Hledáme ke koupi DB/OV
3+1 Brno, kdekoli mimo Líšeň,
podmínkou je balkon, ne pří-
zemí. Prosím nabídněte, cena
max. 6 500 000 Kč ℡ 608 608
871

■ Hledáme ke koupi rodinný
dům se zahradou (v dobrém
stavu) za rozumnou cenu v
okolí Brno-venkov. Velikost
4+kk a více. Může být i sta-
vební pozemek od 500 m2. Za
nabídky děkuji. ℡ 731 905 242

■ Koupím byt v Brně s nájem-
níkem na dožití. 2+1 nebo velký
1+1. ℡ 608 733 505

■ Koupíme domek k nastěho-
vání, garáž výhodou. V lokali-
tách okolí Brna, Hustopečsko,
Břeclavsko, Mikulovsko. Není
zájem o služby realitních ma-
kléřů. ℡ 723 371 160

■ Pozemek ke koupi. ℡ 608
055 601

■ Pozemek nebo malý rodinný
dům v lokalitě do 10 km od
Brna směrem na Pohořelice,
Ořechov nebo Moravany.
℡ 601 395 141

■ Rodinný dům ke koupi, Brno
a okolí. Děkuji. ℡ 608 055 601

■ Větší byt 1+1 (s balkónem) v
Boskovicích a blízkém okolí.
 masada@centrum.cz

■ Vinice a zemědělská půda v
k.ú. Uherčice u Hustopečí v
dobrém stavu. ℡ 608 634 463

■ Koupíme větší byt 1+1 (s bal-
kónem) v Boskovicích a blíz-
kém okolí.
 masada@centrum.cz

■ Jsme dva kamarádi, kole-
gové, oba pracujeme v cestov-
ním ruchu. Hledáme byt v Brně
do pronájmu, dispozici 2+1, po-
žadujeme balkon či lodžií, sklep
a možnost parkování. K nastě-
hování k 1.8.-15.8.2021. Za fé-
rové nabídky děkujeme. Cenu
do max 15000 Kč komplet. RK
nevolat, nepsat! ℡ 722 322
774

■ Koupíme Domek 1+1, 2+1 -
dvorek, zahrádka v Boskovicích
a blízkém okolí.
 masada@centrum.cz

■ Mladá rodina hledá ke koupi
či pronájmu zahradu v Brně.
Ideálně na Palackého vrchu a v
okolí. Není však podmínkou.
℡ 608 037 607

■ Koupím garáž v Brně, ale-
spoň 18 m2, nebo dvě menší
garáže s elektřinou, pokud
možno i vodou. Nabídněte
℡ 608 634 463

■ Hledám pozemek ke koupi.
℡ 608 055 601

■ Koupím vinice a zeměděl-
skou půdu v k.ú. Uherčice u
Hustopečí v dobrém stavu.
℡ 608 634 463

■ 2 křesla + stolek – sedací
souprava z pánského pokoje.
Bezvadný rám včetně pér. Ur-
čeno k novému čalounění.
℡ 724 035 400

■ 2 ks historické lustry. Jeden
120 let starý, druhý 80 let starý.
℡ 606 412 882

■ 2 ks staré šicí šlapací stroje,
jako dekorace. ℡ 606 412 882

■ 2 rozkládací křesla. Jako
nová, nebyla používána.
Možno i jednotlivě. Délka roz-
lož.křesla 200 cm, šíře: 80 cm.
Cena za jedno: 1250 Kč.
℡ 776 769 781

■ 2 x čalouněná křesla. ℡ 728
703 141

■ 2 x čalouněná křesla. Cena
1.500 Kč. ℡ 728 703 141

■ 2x interiérové dveře 2/3 sklo.
1x 75L. Včetně kování, natřené,
velmi pěkné. 604 124 148

■ 4 ks záclon o rozměru na
výšku 2,30 m a šířka 1,40 m.
Záclony jsou bez poškození,
barevné. ℡ 723 369 166

■ 4 zásuvkový kontejner. V: 56
cm, š: 42 cm, hl: 52 cm. Mož-
nost přimontování koleček a ori-
ginál modrých úchytek. ℡ 606
828 613

■ 8 ks halogenová svítidla
včetně žárovek, plně funkční. 8
ks - 1500 Kč/ks, jednotlivě 1600
Kč/ks. ℡ 603 726 010

■ Bavlněné povlaky na polštáře
s výšivkou o rozměrech 70 x 90
cm po 2 ks. Cena za 2 ks = 400
Kč. Modrá a hnědá barva.
℡ 737 900 946

■ Botník, komoda přírodní ma-
teriál, zakázka. Čalouněnou se-
dací soupravu rozkládací. 604
124 148

■ Bulharská keramika - šálky s
podšálky, misky, hrnečky, talíře,
dohodou. ℡ 728 703 141

■ Chodská ručně malovaná ke-
ramika: prvorepublikový čajový
set, konvice, cukřenka. Dekora-
tivní talíř. Váza z r. 1896 ℡ 722
373 700

■ Čalouněné lavice s úložným
prostorem 2 ks. D: 105 cm a 65
cm a dvě židle. ℡ 608 064 710

■ Daruji za odvoz 2 stejné vá-
lendy s úložným prostorem.
Rychlé jednání. ℡ 728 057 491

■ Dárkové balení porceláno-
vých hrníčků: 6 ks. Nebyly
nikdy použity, jsou úplně nové.
Bezvadný stav. Foto ráda
pošlu. ℡ 773 204 335

■ Dekorativní závěsný košík
ručně vázaný, který lze zavěsit.
Na rostliny, ovoce apod. ℡ 602
954 145

■ Držák na televizi na stěnu.
604 124 148

■ Dřevěná garnýž na žabky,
světlý dub, 180 cm, dvoukolej-
nice. ℡ 792 706 144

■ Dva roky používaný sprchový
kout Rawak 90 x 90 cm, va-
nička je v ceně. ℡ 731 215 506

■ Dveře nové, 2 ks levé a
pravé, š 60 cm, do bytového
jádra, světlý dub, s namontova-
ným kováním, změna projektu.
Sleva 30 % z nákupní ceny.
℡ 730 233 083

■ Dveře vnitřní bílé prosklené
1/2, pravé, 80 a 90. ℡ 728 703
141

■ Dvě prošívané péřové deky
zánovní. Prachové husí peří.
℡ 731 215 506

■ Dvě stejné válendy, i jednot-
livě. Vel. každé: 200 x 90 cm.
Výklopný mechanismus s pruži-
nami pro lehké otevření. Vzhle-
dově pěkné polstrování. Možno
použít i jako manželské po-
stele. ℡ 608 967 653

■ Dvě stropní svítidla, bodové
a bílé, nové. ℡ 724 964 725

■ Elektrická polohovací postel i
s nepromokavou matrací, 4
funkce polohy. Možno také po-
stelová pojízdná skříňka s vý-
klopnou deskou na jídlo u
postele. ℡ 721 778 479

■ Keramické ozdobné, kuchyň-
ské hodiny. Barva kávová. V: 30
cm, Š: 20 cm. Na baterie.
℡ 547 382 898

Koupím zahradu severně od
Brna. Lépe dále až Letovice a
Boskovice. ℡ 730 662 121

Čtyři velmi pěkné dřevěné rá-
mečky v hnědém tónu, jen
komplet ℡ 732 141 927

Daruji čalouněnou sedací
soupravu - lavice, dvě křesla
s taburetem. ℡ 723 530 810

Dřevěná hnědá velká police,
délka 120 cm, výška 40 cm,
hloubka 32,5 cm - používaná
- zohledněno v ceně. ℡ 732
141 927

Dvě stejné, víceúčelové ko-
mody – stolky. Materiál ma-
sivní dřevo. Vel: Š, Hl, Výš: 41
x 45 x 57 cm. Cena za jeden:
550,- Kč. ℡ 608 967 653

Jídelní rozkládací stůl. Veli-
kost nerozloženého stolu: 92
x 90 cm. ℡ 776 548 457
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■ Keramické umyvadlo 59 x 49
cm, nepoškozené, jako nové,
bez prasklin, bílá barva, uchy-
cení na zeď, odtok, dvakrát těs-
nění. ℡ 724 068 476

■ Koberec. Velikost: 170 x
220.cm. Má hustý vlas, vyroben
ze 100% polypropylen. vlákna,
moderní technologií frisé- za-
vhovává barvy a kvalitu i po čiš-
tění. Bez poškození, perfektní
stav. ℡ 776 548 457

■ Komoda s 6 šuplíky, boro-
vice, korpus lamino, šířka 54
cm, výška 121 cm, hloubka 40
cm, pěkná, nepoškozená.
℡ 737 707 380

■ Konferenční stolek,
70x70x70 cm. ℡ 724 964 725

■ Koupím rozkládací dvoulůž-
kovou pohovku s úložným pro-
storem. ℡ 732 248 300

■ Kovový otáčecí tel. stolek se
skly, nepoužívaný, téměř nový.
℡ 607 619 445

■ Koženkové křeslo s opěradly
zad a rukou, čokoládově hnědé
barvy, cena 250 Kč. ℡ 723 995
361

■ Koženkové křeslo, barva
béžová. Velmi zachovalé.
℡ 605 988 276

■ Krásný TV stolek, bílo-černý,
lesklý, 1 velký vysouvací úložná
prostor, 3 otevřené odkládací
police, ℡ 732 141 927

■ Křesla, 2 konferenční stolky,
stolek se zásuvkou. ℡ 722 373
700

■ Křeslo – velké, původní ča-
lounění v bezvadném stavu,
pojízdné. ℡ 724 035 400

■ Křišťálový lustr. ℡ 724 964
725

■ Kuch. dolní skříňka se šu-
plíky sonoma dub, š: 40 cm,
orig. zabalená v demontu s
deskou a zdarma kuch. desku,
délka 130 cm, dekor buk.
℡ 731 035 408

■ Kuchyňská linka včetně
dřezu, trouby a sklokeramické
varné desky. Rozměry na vyžá-
dání. ℡ 603 367 345

■ Kuchyňská větší váha.
℡ 547 382 898

■ Kuchyňský kredenc. ℡ 722
587 048

■ Kuchyňský, skleněný stůl.
90x150 cm, kožené nohy.
℡ 608 253 291

■ Lehká válenda na nožkách.
℡ 607 619 445

■ Ložnice se zrcadlem a
barem, prádelník, noční stolky
z r. 1945. ℡ 722 587 048

■ Malá skříňka světlý dub, s
jednou poličkou, dá se stavět
na výšku i na šířku. Šířka 44
cm. ℡ 723 995 361

■ Moderní stolek pod televizi -
dub sonoma. Dél: 120 cm, Hl:
48 cm, výš: 45 cm. Perfektní
stav, nová. PC: 2390,- nyní:
850,- Ve stejném provedení
mám i závěsnou polici + vysoký
regál ℡ 776 769 781

■ Nabízím zachovalé pruži-
nové matrace o velikosti cca
80x80x15 cm. Více kusů s mož-
ností odběru v Brně. ℡ 728
339 318

■ Nábytek: Jídelní stůl, bílý,
menší včetně čalouněných
židlí. Knihovna včetně spodní
skříňky. Komody + čalouněná
souprava 3+2. Konferenční sto-
lek + poličky + doplňky. Příbor-
ník včetně spodní skříňky.
Ratanová sedací souprava + 2
křesla + kulatý stolek. Rozklá-
dací, sedací souprava pro dvě
osoby. Stolek pod počítač. Troj-
sedačka čalouněná. Vybavení
pokoje nábytkem, včetně do-
plňků. 604 124 148

■ Nástěnná police. Masivní
dřevo, vyřezávaná ruční práce.
Perfektní stav. Vhodná na
chatu, chalupu, kuchyně v se-
lském stylu, vinného sklepa
apod. Š,V, Hl: 110 x 45 x 17 cm.
℡ 778 010 344

■ Nepoškozený stolek ve vý-
borném stavu. Je pevný, v bez-
vadném stavu. Velikost: Šířka:
110 cm, hl: 56 cm, výška: 60
cm. ℡ 604 822 692

■ Nepoškozený stolek. Je
pevný, v bezvadném stavu. Ve-
likost: Šířka: 110 cm, hl: 56 cm,
výška: 60 cm. ℡ 778 010 344

■ Nepoužívaný stůl, nastavi-
telný. Původní cena 3000 Kč.
℡ 731 610 005

■ Nerezový kuchyňský dřez s
vodovodní baterií a pracovní
deskou (184x60 cm), ve velmi
dobrém stavu. ℡ 723 483 002

■ Nový lustr stříbrný s jemnými
růžičky. ℡ 604 110 465

■ Nový policový regál, prove-
dení dub sonoma. Uzavřený ze
zadní strany. Š, Výš, Hl: 37 cm,
207 cm, 35 cm. PC: 1690,-
nyní: 800,- Kč, Brno. ℡ 776
769 781

■ Nový růžový porcelán z Cho-
dova - dárkové balení. Nepou-
žité - pouze leželo ve skříni.
PC: 940 Kč, nabízím za: 490
Kč. ℡ 608 967 653

■ Nový sekáček na potraviny,
nepoužitý, nevhodný dárek. Ná-
kupní cena byla 499 Kč, nyní
300 Kč. Záruční list mám.
℡ 723 369 166

■ Nový věšák zn. Alexandr do
malých prostor. - šířka horní
části věšáku 60 cm. Důvod pro-
deje: špatně odhadnutá veli-
kost. ℡ 737 900 946

■ Obývací stěna hnědá s les-
kem, š. 360, v. 210 cm. Jídelní
stůl + 4 židle. Sedací souprava
2 +1+1. Konferenční stolek.
Vše za odvoz. Vše zachovalé.
℡ 724 031 039

■ Osvětlovací tělesa + vypí-
nače. 604 124 148

■ Otáčecí křeslo k počítači z
Ikei, černá barva s opěradlem.
℡ 723 995 361

■ Peřináč světlý. ℡ 728 703
141

■ Peřináč, sv. dub na nožkách,
téměř nový. V: 75 cm, Šíř.: 95
cm, Hl.: 45 cm. ℡ 723 995 361

■ Pěkné, jídelní židle, masiv,
nové, nepoužité, mám malý
prostor. Světlý dub, zelené ča-
lounění, 4 kusy. V: 99,5 cm, Š:
39 cm, H: 37,5 cm. 800 Kč/kus.
℡ 721 715 734

■ Plastová vanička, délka 1 m,
šíře 48 cm. ℡ 547 382 898

■ Praktická pojízdná skříňka s
výklopnou deskou pro stravo-
vání na posteli vsedě i vleže.
℡ 721 778 479

■ Prodám Art protis : Název
Jiný svět ,originál od paní Libuši
Reřichové v roce 1979,míry
83/144cm. ℡ 604 110 465

■ Prodám otočnou kancelář-
skou židli, výškově stavitelná.
Bez poškození. Brno ℡ 776
769 781

■ Prodám rozkládací sedací
soupravu 3+2+1+1 tmavě
hnědé eko kůže v rozměru ro-
hová sedačka s úložným pro-
storem a možností rozložení na
dvoulůžko (levá 210*270cm),
křeslo 120x80cm, taburet .6000
℡ 739 735 760

■ Prodám zachovalou černoz-
latou obývací stěnu složenou
ze 6 stejných části velikosti
42x90 cm a skříně 86x90 cm.
Bez dekorací a vlastní odvoz.
Brno Bystrc. ℡ 702 596 359

■ Rohovou vana Teiko, 140 x
140 cm, výška 60 cm, včetně si-
fonu, nepoškozená. Důvod –
přestavba koupelny. ℡ 605
207 047

■ Rozkládací jídelní stůl, prů-
měr 105 cm (po rozložení 105 x
150 cm). Dekor tmavé dřevo,
horní deska mírně poškozená
(na barvě, nikoliv na materiálu -
jen je třeba použít ubrus).
℡ 724 852 974

■ Ručně drhaný závěs na kvě-
tináč, závěs je vyroben ze si-
salu, na ramenech je ozdoben
dřevěnými korálky. zavěšení je
možné na kroužek. Hodí se do
interiéru nebo ven na terasu či
balkon. ℡ 602 880 764

■ Různé nádobí: pánve, ká-
vové hrníčky, 4x zavař. ple-
chový hrnec, porcelánové
talíře, lžíčky. Vše zachovalé
℡ 605 438 722

■ Sedací souprava rozkládací.
viz. foto ℡ 720 129 533

■ Sedačka, rozkládací s úlo-
žným prostorem. Délka se-
dačky 190 cm, hloubka sedáku
55 cm a výška sedáku 55 cm.
℡ 739 721 261

■ Sekretář světlý dub, skladný
(poličky + 4 šuplíky). Vrchní
část posuvná skla. Nejlépe
osobně vidět. Vhodné pro stu-
denty. V: 150 cm i s nožkama,
šířka 110 + 55 cm. ℡ 723 995
361

■ Sekretář. ℡ 722 587 048

■ Skříň na kovovém podstavci,
vhodná do garáže nebo na cha-
lupu. ℡ 607 619 445

■ Skříňka (možno použít i jako
televizní stolek) na nožičkách,
povrch mahagon dýha + skle-
něné dvířka, výška 120 cm,
hloubka 60 cm, výška 55 cm.
Velmi pěkná, nepoškozená.
℡ 737 707 380

■ Souprava nožů v originálním
koženém kufříku (sekáček,
ocilka, 2ks porcovací nůžky,
stříhací nůžky). Vše nové, ne-
použité. Nevhodný dar důchod-
kyni. ℡ 737 616 317

■ Starožitná vyřezávaná skříň
a starožitný nábytek r. 1900.
℡ 722 587 048

■ Stoletý nábytek, pražská za-
kázková práce . Buffet, kni-
hovna, rozkládací stůl 6 židlí,
dýha třešeň, bohatě intarzo-
vaný, zachovalý. Koncovému
uživateli, který má podmínky.
℡ 777 354 834

■ Stolní lampa, moderní, kva-
litní bez poškození. Patice E14
max 40W, dobře svítí. Osobně
nebo poštou. ℡ 724 068 476

■ Stůl k počítači. Š: 71 cm, V:
71 cm. Hl: 50 cm. ℡ 723 995
361

Rozkládací sedací souprava
3+2+1+1 tmavě hnědé eko
kůže v rozměru rohová se-
dačka s úložným prostorem a
možností rozložení na dvou-
lůžko (levá 210*270cm),
křeslo 120x80cm, taburet
℡ 739 735 760

Provedení: dub. Výška:
85.cm, šíř: 82.cm, Hl: 40.cm.
Hodně skladná, s pčti prostor-
nými zásuvkami. Bez poško-
zení. Cena: 1990,- Kč Brno,
℡ 776 769 781

Prodám skříň, nová, v de-
montu. Kupovaná 21.7.2021.
Záruka. ℡ 737 637 906

Prodám PC stůl s uzavíratel-
nou skříňkou, pojízdnou des-
kou na klávesnici, +
zásuvkou. D, Hl. Výš : 125 x
62 x 76.cm. Perfektní stav,
bez poškození ! Cena: 990,-
Kč Brno, 776 769 781 ℡ 776
769 781

Postel z masivu. D, Š,V: 206
x 100 x 58 cm. Z jedné strany
má postel dvojnásobně vyvý-
šenou bočnici oproti obrázku.
Pevná, vhodná i pro větší vá-
hové kategorie. Navíc samo-
statně zakoupený i velký
úložný box: 190 x 66 x 21 cm,
též masiv. Zdravotní matrace
přesně na míru. Třívrstvá se
zesíleným středem a průdu-
chy. S pratelným potahem na
60 stupňů. Vše rozložené k
převozu. PC postele: 4700,
matrace: 5500,-, úl.prostor:
2000,- Nyní vše za 3490,- Kč.
Kvalitní výrobek, žádný
aušus. Brno. ℡ 776 548 457

Pojízdná, se stavitelnou vý-
škou a přizpůsobivým opěrad-
lem. V modré barvě a černé.
Perfektní stav. Cena: 390,- Kč
Brno, 776 548 457 ℡ 776
548 457

Ortopedická matrace s roš-
tem: studená, polyuretanová
pěna s prodyšnou izolační
vrstvou. Pružný lamelový rošt,
zabudován uvnitř. Kvalitní
potah s mikrovlákny s proti-
alergenní vrstvou. Vel: 200 x
90 x 15 cm. ℡ 776 769 781

Obývací stěna Island. Dub +
bílá s osvětlením. Rozměry:
350x192x42 cm. ℡ 601 321
283

Nový policový regál, prove-
dení dub sonoma. Uzavřený
ze zadní strany. Š, Výš, Hl: 37
cm, 207 cm, 35 cm. ℡ 776
769 781

Nová, kvalitně provedená po-
lice. Dub sonoma. Rozměry
(Š, Výš, Hl ): 102 cm, 30 cm,
22 cm. ℡ 776 769 781

Moderní, elegantní, komoda –
NOVÁ. V, Š, Hl: 120 x 80 x
40.cm. S uzavíratelnými
dvířky z moderního pískova-
ného, tvrzeného skla odol-
ného proti rozbití. Uvnitř
komody jsou posuvné police.
Dvířka přichycena kvalitními
panty , úchytky z vnější strany
z nerezu. Dekor komody -
bříza, povrch speciálně upra-
ven proti oderu. Vhodné kam-
koli - do obývacích pokojů,
kanceláří, hal, luxusních kou-
pelen . Kvalitní výrobek! PC:
4490,- . ℡ 776 769 781

Moderní komoda - stolek pod
televizi Provedení dub so-
noma. Perfektní stav, nová.
Dél: 120 cm, Hl: 48 cm, výš:
45 cm. PC: 2390,- nyní: 990,-
Ve stejném provedení mám i
závěsnou polici a knihovnu.
℡ 773 204 335

Manželská postel 180/ 200
cm. Nepoužívaná, půl roku
stará. ℡ 732 882 624

Lampička - mosazná noha, se
stínidlem, používaná. ℡ 732
141 927

Kuchyňská linka. Korpus tře-
šeň, dvířka masiv hrušeň,
nerez úchytky. Spodní skříňky
2x 45 cm, 4x 60 cm a 1x 90
cm. ℡ 724 723 770

Křeslo kožené otočné v barvě
vanilka, málo používané.
Křeslo je ještě rok v záruce.
Rozměry: 86 x 86 x 86 cm.
Podmínka - vlastní odvoz.
℡ 736 200 759

Krásné funkční hodiny zn.
Quartz v hnědém dřevěném
rámu, jsou na baterie s ně-
meckým novým
strojkem,žluté kovové kyvadlo
se nehýbe.Naprosto tichý
chod hodin s přesným časem.
℡ 732 141 927

Karlovarský porcelán, dvojité
balení servisu. Vše o 12 ku-
sech. 12 zlacených, lehouč-
kých hrníčků, 12 podšálků.V
dárkovém, nepoškozeném
balení. Nebyl nikdy použit.
PC: 3790,- nyní: 1590 Kč.
℡ 608 967 653
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ČT 1

05:15 Etiketa
05:30 Zajímavosti z regionů
05:59 Studio 6
09:00 Na krok od nebe
09:55 Návrat Sherlocka Holmese
10:50 Doktor z vejminku (7/7)
11:40 Bohemia Incognita
12:00 Zprávy ve 12
12:20 Předpověď počasí, Sportovní 

zprávy, Události v regionech 
plus

12:30 Horákovi (39)
13:25 Já a Karel
13:50 Jsou hvězdy, které nehasnou
15:00 Český Robinson (2/3)
16:05 Na krok od nebe
17:00 Cestománie
17:30 AZ-kvíz
18:00 Události v regionech
18:25 Kde domov můj?
18:55 Události za okamžik a počasí
19:00 Události
19:56 Branky, body, vteřiny
20:10 Malý pitaval z velkého města 

(15/15)
21:10 Reportéři ČT
21:50 BILANCE: Zaplatíme Bitcoinem?
22:19 Výsledky losování Šťastných 10 

a Extra renty
22:20 Stín smrtihlava
23:45 Velké sedlo (8)
00:35 AZ-kvíz
01:05 Banánové rybičky
01:25 Z metropole, Týden v regionech
01:55 Kalendárium
02:10 Sváteční slovo herce Jiřího 

Sedláčka
02:15 Dobré ráno
04:45 Zahrada je hra

ČT 2

05:00 Lyžař
05:59 Dobré ráno
08:30 Kamera na cestách: Egypt, 

mystické barvy Sinaje
09:25 David Attenborough a živé 

světlo
10:20 Jak se žije ošetřovatelům v ZOO 

podle Věry Chytilové
10:35 Eiffelovy megastavby
11:30 Kosmopolitní New York (2/2)
12:20 Apokalypsa: 1. světová válka 

(4/5)
13:15 Mláďata (3/3)
14:10 Podivuhodný Laos
15:05 Neobyčejná planeta (9/10)
15:55 Dobrodružství vědy a techniky
16:25 Letecké katastrofy
17:10 Na cestě po Třeboňsku
17:40 Apokalypsa: 1. světová válka 

(5/5)
18:35 Japonsko z výšky (5/5)
19:30 Československý filmový týdeník 

1971 (1372/2379)
19:40 Postřehy odjinud
19:50 Zprávy v českém znakovém 

jazyce
20:00 Notting Hill
22:10 Samuraj
23:55 Taková zvláštní rodinka
01:45 Vzdálený štěkot psů
02:40 Defilé 2007
03:30 Rodinné křižovatky
04:00 Univerzita padesátiletá
04:20 Notes

ČT Art

20:00 Besídka 50 let Divadla SKLEP
21:40 Yul Brynner: jeden ze statečných
22:35 Kaiser &amp; Vokatá v under-

groundu
23:25 PopStory (1/4)
00:30 U2: 360° at the Rose Bowl
02:40 Děti sametu II
03:10 Peep Show IX (1/6)
03:35 Na moll
04:15 Sólo pro... 2002-2003
04:55 Hrad pro všechny

Nova

05:55 Snídaně s Novou
08:45 Ulice (4095)
09:45 Kriminálka Anděl III (1)
10:55 Na lovu
11:50 Tescoma s chutí
12:00 Polední Televizní noviny, Spor-

tovní noviny, Počasí
12:45 Ordinace v růžové zahradě 2 

(1020)
14:05 Odložené případy IV (2)
15:00 Můj přítel Monk VI (3, 4)
16:57 Odpolední Počasí
17:00 Odpolední Televizní noviny, 

Sportovní noviny
17:35 Na lovu
18:25 Ulice (4096)
19:30 Televizní noviny, Sportovní no-

viny, Počasí
20:20 Specialisté (136)
21:15 Specialisté (42)
22:20 Námořní vyšetřovací služba: 

New Orleans V (4)
23:15 Můj přítel Monk VI (3, 4)
01:00 Odložené případy IV (2)
01:40 Specialisté (42)
03:00 Na lovu
03:40 Ordinace v růžové zahradě 2 

(1020)

Nova Cinema

06:05 Raubíř Ralf a internet
08:00 Pocahontas
10:00 Muzikál ze střední 2
12:35 Dannyho parťáci 3
15:00 Captain America: Návrat 

prvního Avengera
17:30 Dědictví aneb Kurvahošigutntag
20:00 Piráti z Karibiku: Salazarova 

pomsta
22:30 Vraždy na domácí půdě
00:25 Hanebný pancharti
04:15 Mambo

Nova Action

05:35 Kobra 11 XVIII (11, 12)
07:25 Kobra 11 XVIII (13, 14)
10:05 Beze stopy II (1, 2)
12:45 Válka skladů (19)
13:10 Válka skladů II (1, 2, 3)
14:35 Mistři zastavárny VIII (5, 6)
15:30 Mistři zastavárny VIII (7, 8)
16:20 Kobra 11 XVIII (15, 16)
18:20 Válka skladů II (4, 5)
19:20 Mistři zastavárny VIII (9, 10)
20:15 Zákon a pořádek: Útvar pro 

zvláštní oběti XXI (6, 7)
22:00 Beze stopy II (3)
22:55 Zákon a pořádek: Útvar pro 

zvláštní oběti XXI (2, 3)
00:40 Zákon a pořádek: Útvar pro 

zvláštní oběti XXI (4, 5)
02:00 Beze stopy II (3)
02:40 Ligue 1 - French football league 

21/22

Barrandov

07:45 Klenot.TV
12:45 Nebezpečné vztahy live
13:45 Teleshopping Soukup shop
14:35 Kurňa, co to je?
15:50 Záchranáři
17:00 Soudkyně Barbara
18:00 Nebezpečné vztahy
19:05 Jak to dopadlo!?
20:10 MOJE ZPRÁVY
20:15 Předvolební Aréna Jaromíra 

Soukupa
21:30 Týden podle Jaromíra Soukupa
22:45 Předvolební Aréna Jaromíra 

Soukupa
00:05 Týden podle Jaromíra Soukupa
01:25 Exkluziv Kateřiny Brožové
01:55 MOJE ZPRÁVY
02:00 Na plac!
03:10 Ostříháno
04:40 Nebezpečné vztahy

Prima

06:12 Primáček
06:15 Mstitel Blade (3)
07:00 Nový den
08:15 M.A.S.H (146)
08:50 Přešlapy (13)
09:55 1. MISE (1)
11:25 Walker, Texas Ranger III (13)
12:30 Jake a Tlusťoch (11)
13:35 Policie Hamburk VII (12)
14:35 Komisař Rex V (11)
15:50 Prostřeno!
16:50 Policie v akci
17:50 Prostřeno!
18:52 Počasí
18:55 Hlavní zprávy
19:40 Krimi zprávy
19:55 Showtime
20:15 Hvězdy nad hlavou (1)
21:35 První večeře
22:40 Tlouštíci
23:55 Ano, šéfe!
01:00 Policie v akci
02:00 Komisař Rex V (11)
03:05 Jake a Tlusťoch (11)
04:05 Policie Hamburk VII (12)

Prima MAX

06:15 Námořní vyšetřovací služba 
L. A. X (24)

07:10 Námořní vyšetřovací služba 
L. A. XI (1)

08:05 Moje sestřenice Rachel
10:20 Už tam jsme?
12:20 Den nezávislosti: Nový útok
14:45 Pomsta Růžového pantera
16:50 X-Men: Apokalypsa
20:00 Jak ztratit kluka v 10 dnech
22:25 Psanci
00:30 Pod povrchem
03:05 Berlínská mise II (4)

Prima COOL

06:40 Flash (1, 2)
08:50 Top Gear XX (1)
10:00 Hvězdná brána (17, 18)
12:05 Odkaz budoucnosti aneb Podi-

vuhodná dobrodružství rodiny 
Smolíkovy (3, 4)

13:10 Simpsonovi IX (20, 21)
14:10 Simpsonovi IX (22, 23)
15:00 Hvězdná brána (19, 20)
17:05 Odkaz budoucnosti aneb Podi-

vuhodná dobrodružství rodiny 
Smolíkovy (5, 6)

18:15 Simpsonovi X (23)
18:45 Simpsonovi XI (1, 2, 3)
20:15 Prima Partička
21:05 Partička
22:10 Teorie velkého třesku XII 

(16, 17)
23:05 RE-PLAY
23:40 Simpsonovi X (23)
00:10 Simpsonovi XI (1, 2, 3)
01:35 Bolek a Lolek vyrážejí do světa 

(12, 13)
01:55 Top Gear XX (1)
03:05 Berlínská mise II (5)

Prima ZOOM

06:05 Nejkrásnější železnice světa (3)
07:05 Neuvěřitelné projekty (7)
08:00 Záhada hmoty (2)
09:10 Nejkrásnější paláce světa (10)
10:10 Příběh Velké čínské zdi (7)
11:20 Útočiště: Jak přežít v Alpách 

(2/2)
12:35 Přírodní kuriozity Davida Atten-

borougha III (3, 4)
13:25 Po stopách duchů XIII (3)
14:25 Nekonečné světy
15:25 Království krabů
16:30 Velký letadlový útes
17:50 Země medvědů
18:55 Mláďata v divočině (8)
20:00 Zaniklé britské železnice II (2)
21:00 Írán: Učitel mezi nomády
22:05 Jak funguje vesmír V (6)
23:15 Vesmírní pionýři
00:15 Blitz: Británie v plamenech (1)
01:20 Ztracené světy, skryté poklady (1)
02:40 Mimo kontrolu III (3)

pondělí 30. 8. úterý 31. 8.
ČT 1

05:15 Etiketa
05:30 Události v regionech
05:59 Studio 6
09:00 Na krok od nebe
09:55 Bez ženské a bez tabáku (4)
10:55 Malý pitaval z velkého města 

(15/15)
12:00 Zprávy ve 12
12:20 Předpověď počasí, Sportovní 

zprávy, Události v regionech 
plus

12:30 To jsem z toho jelen (1, 2/6)
13:25 Rodinné šperky
13:50 Jsou hvězdy, které nehasnou
14:55 Český Robinson (3/3)
16:00 Na krok od nebe
16:55 Cestománie
17:30 AZ-kvíz
18:00 Události v regionech
18:25 Kde domov můj?
18:55 Události za okamžik a počasí
19:00 Události
19:56 Branky, body, vteřiny
20:10 První republika (21/22)
21:05 Sanitka 2 (10/13)
21:59 Výsledky losování Šťastných 10 

a Euromiliony
22:00 Příběhy slavných... Saša Rašilov
22:55 Zpátky se Sobotou
23:50 Kriminalista
00:50 AZ-kvíz
01:25 Zajímavosti z regionů
01:50 Banánové rybičky
02:20 Dobré ráno
04:50 Na houby

ČT 2

05:00 Duchovní kuchyně
05:30 Noví sousedé (9/9)
05:59 Dobré ráno
08:30 Zázračná planeta: Kouzla pří-

rody (4/4)
09:20 Tučňáci - život z blízka (3/3)
10:15 Sloni žijí do sta let
11:15 Florida - ohrožený ráj zvířat
12:10 Krásy evropského pobřeží
12:20 Svědkové času II: Památky 

Angkoru (1/2)
12:45 Peklo pod hladinou II (1/6)
13:30 Příběhy domů
13:50 Alžírsko - země moře, slunce 

a pouště
14:45 Egypt, mystické barvy Sinaje
15:40 Planeta Země
16:30 Notting Hill
18:35 Namibie, země nedotčené pří-

rody
19:30 Cyklotoulky
19:40 Postřehy odjinud
19:50 Zprávy v českém znakovém 

jazyce
20:00 Kopyto
21:40 Brutální Nikita
23:40 Lidstvo: Příběh nás všech (1/12)
00:25 Desatero hříchů (4/6)
01:10 Příběh služebnice III (7/13)
01:55 Duchovní cesta umělce Otmara 

Olivy
02:15 Zveme vás... na dechovku do 

Strážnice
02:50 Před půlnocí
03:15 Bravo!
03:45 Rodinné křižovatky
04:15 Křesťanský magazín
04:40 Příliš chytré děti

ČT Art

20:00 Události v kultuře
20:15 Pavarotti
22:05 Neskutečný život Bustera Kea-

tona
23:35 PopStory (2/4)
00:35 To je opera
01:20 Max Fridman &amp; Jonáš Fink
02:15 Toulky s Ladislavem Smoljakem
02:30 Památky na prodej
02:50 Blues ze Staré Pekárny
03:20 Notes
03:55 Mezi dveřmi je A.G.
04:25 Uchem jehly
04:50 Jaroměřice u Jevíčka

Nova

05:55 Snídaně s Novou
08:55 Ulice (4096)
09:50 Specialisté (136)
10:55 Na lovu
11:50 Tescoma s chutí
12:00 Polední Televizní noviny, Spor-

tovní noviny, Počasí
12:45 Ordinace v růžové zahradě 2 

(1021)
14:05 Odložené případy IV (3)
15:00 Můj přítel Monk VI (5, 6)
16:57 Odpolední Počasí
17:00 Odpolední Televizní noviny, 

Sportovní noviny
17:35 Na lovu
18:25 Ulice (4097)
19:30 Televizní noviny, Sportovní no-

viny, Počasí
20:20 MasterChef Česko V
21:35 Souboj na talíři
22:30 Víkend
23:35 Můj přítel Monk VI (5, 6)
01:20 Odložené případy IV (3)
02:05 Námořní vyšetřovací služba: 

New Orleans V (4)
03:00 Na lovu
03:45 Ordinace v růžové zahradě 2 

(1021)

Nova Cinema

05:40 Muzikál ze střední 2
07:35 Můj přítel Monk VI (3, 4)
09:10 Auta 3
11:35 Captain America: Návrat 

prvního Avengera
14:40 Lišáci, Myšáci a Šibeničák
16:10 Rodinka
18:05 3Bobule
20:00 Star Wars: Epizoda VI - Návrat 

Jediho
22:40 Pěsti ze železa
00:30 Piráti z Karibiku: Salazarova 

pomsta
02:40 Vraždy na domácí půdě
04:20 O Rampelníkovi

Nova Action

05:35 Kobra 11 XVIII (13, 14)
07:20 Kobra 11 XVIII (15, 16)
10:05 Beze stopy II (2, 3)
12:40 Válka skladů II (2, 3)
13:40 Válka skladů II (4, 5)
14:35 Mistři zastavárny VIII (7, 8)
15:25 Mistři zastavárny VIII (9, 10)
16:20 Kobra 11 XIX (1, 2)
18:25 Válka skladů II (6, 7)
19:20 Mistři zastavárny VIII (11, 12)
20:15 Zákon a pořádek: Útvar pro 

zvláštní oběti XXI (8, 9)
21:55 Beze stopy II (4)
22:50 Zákon a pořádek: Útvar pro 

zvláštní oběti XXI (4, 5)
00:40 Zákon a pořádek: Útvar pro 

zvláštní oběti XXI (6, 7)
01:55 Beze stopy II (4)
02:40 Extrémní sporty 2021
03:05 MLS - US football league 2021
03:55 Ligue 1 - French football league 

21/22

Barrandov

07:45 Klenot.TV
12:45 Nebezpečné vztahy live
13:45 Teleshopping Soukup shop
14:45 Kurňa, co to je?
16:00 Záchranáři
17:00 Soudkyně Barbara
18:00 Nebezpečné vztahy
19:05 Jak to dopadlo!?
20:10 MOJE ZPRÁVY
20:15 Předvolební Aréna Jaromíra 

Soukupa
21:30 Týden podle Jaromíra Soukupa
22:45 Předvolební Aréna Jaromíra 

Soukupa
00:05 Týden podle Jaromíra Soukupa
01:25 Exkluziv Kateřiny Brožové
01:55 MOJE ZPRÁVY
02:00 Na plac!
02:55 Ostříháno
04:40 Nebezpečné vztahy

Prima

06:12 Primáček
06:15 Mstitel Blade (4)
07:00 Nový den
08:10 M.A.S.H (146, 147)
09:15 Hvězdy nad hlavou (1)
10:35 První večeře
11:40 Walker, Texas Ranger III (14)
12:40 Jake a Tlusťoch (12)
13:45 Policie Hamburk VII (13)
14:45 Komisař Rex V (12)
15:50 Prostřeno!
16:50 Policie v akci
17:50 Prostřeno!
18:52 Počasí
18:55 Hlavní zprávy
19:40 Krimi zprávy
19:55 Showtime
20:15 Slunečná (119)
21:35 7 pádů Honzy Dědka
23:55 Ano, šéfe!
01:00 Policie v akci
02:00 Komisař Rex V (12)
03:05 Jake a Tlusťoch (12)
04:15 Policie Hamburk VII (13)

Prima MAX

06:15 Mstitel Blade (2)
06:45 Námořní vyšetřovací služba 

L. A. XI (2)
07:40 Titanic
11:45 Simpsonovi ve filmu
13:40 Pomsta Růžového pantera
15:45 Spolu až na věčnost
17:40 Jak ztratit kluka v 10 dnech
20:00 Jack Ryan: V utajení
22:10 Lunapark hrůzy
23:55 Psanci
02:00 Berlínská mise II (5)

Prima COOL

06:40 Flash (2, 3)
08:50 Top Gear XX (2)
10:00 Hvězdná brána (19, 20)
12:05 Odkaz budoucnosti aneb Podi-

vuhodná dobrodružství rodiny 
Smolíkovy (5, 6)

13:10 Simpsonovi IX (24, 25)
14:10 Simpsonovi X (1, 2)
15:00 Hvězdná brána (21, 22)
17:05 Odkaz budoucnosti aneb Podi-

vuhodná dobrodružství rodiny 
Smolíkovy (7, 8)

18:15 Simpsonovi XI (4, 5)
19:15 Simpsonovi XI (6, 7)
20:15 Cesta kolem světa s Ondřejem 

Sokolem a Lukášem Pavláskem 
(1, 2)

21:00 Show Jana Krause
22:10 Lovci prokletých pokladů (9)
23:10 Těžká dřina
23:45 Simpsonovi XI (4, 5)
00:40 Simpsonovi XI (6, 7)
01:40 Bolek a Lolek vyrážejí do světa 

(14, 15)
02:00 Top Gear XX (2)
03:15 Berlínská mise II (6)

Prima ZOOM

06:00 Divoký Singapur (3)
07:00 Anthony Bourdain: Neznámé 

končiny XI (2)
07:55 Apollo: Nový Měsíc
09:00 Tajemství vesmíru IV (1)
10:00 Výstavba obrů (7)
11:05 Lidé a stroje II (7)
12:10 Guy Martin: Nejrychlejší 

dodávka světa (1)
13:40 Ztracená tajemství Velké pyra-

midy (2/2)
14:45 Amerika v barvě (2)
15:45 Makrosvěty (3)
16:50 Neuvěřitelná planeta (4)
17:50 Velcí a malí: Extrémy přírody
18:55 Do divočiny: Mongolsko (1)
20:00 Prezidenti ve válce (2)
21:55 Veterinář z Bondi Beach X (10)
22:50 Divoké příběhy z farmy (4)
23:55 Zapomenuté megastavby IV (2)
00:55 Králové šrotu II (10)
02:00 Válka ve Vietnamu (4)
03:10 Druhá světová válka v číslech



č. 6400 / září 2021 Strana 7www.inzertexpres.cz

■ Světle hnědý TV stolek s
otočnou deskou, prosklený s
otvíracími poličkami, malá vada
na rohu, zohledněno v ceně.
℡ 732 141 927

■ Sýkorka z tvrdého plastu -
jako dekorace - výška 11cm,
šířka 8 cm. ℡ 732 141 927

■ Toaletní křeslo, stavitelná
výška, praktické. ℡ 721 778
479

■ Umyvadlo 55 cm + konzoly.
604 124 148

■ Vchodové dřevěné dveře po-
užité, rozměr 200 x 80 cm s
dvojitým zasklením, levé. I s
kov. zárubní. Ve velmi dobrém
stavu. ℡ 775 289 290

■ Vel: 200 x 75.cm. Bezvadný
stav, bylo použ. minimálně, v
pokoji pro případné hosty.
Cena: 1290,- Vícečetné využití.
Brno. ℡ 777 769 903

■ Velikost: 170 x 220.cm. Má
hustý vlas, vyroben ze 100%
polypropylen. vlákna, technolo-
gií heatset frisé ( zachovává
krásné pestré barvy). Perfektní
stav. Nebyl využíván. ℡ 773
204 335

■ Velký koberec, 170 x 220 cm.
Má hustý vlas, materiál zacho-
vává krásné pestré byrvy i po
čištění. Kvalitní výrobek s vel-
kou slevou. ℡ 778 010 344

■ Venkovní doukřídlové dveře.
℡ 728 703 141

■ Věnuji za odvoz 2 válendy s
úložným prostorem. ℡ 737 906
925

■ Vyšívaný obraz Prahy - Hrad-
čan. ℡ 606 086 576

■ Zachovalá, černozlatá, obý-
vací stěnu, složená ze 6 stej-
ných části velikosti 42x90 cm a
skříně 86x90 cm. Bez dekorací
a vlastní odvoz. ℡ 702 596 359

■ Zachovalá, polstrovaná man-
želská postel 180x200 cm, s
úložným prostorem a polohová-
ním. Postel se dá rozložit na 2
samostatná lůžka. ℡ 604 408
268

■ Zánovní kuchyňský bílý stůl.
Rozměry: š. 75 cm, d. 110 cm,
v. 64 cm, 4 židle s koženkovým
šedým sedákem. Levně.
℡ 773 534 255

■ Závěsná, dřevěná polička,
světlý dub. D: 70 cm, V: 25 cm,
Hl: 20 cm. ℡ 792 706 144

■ Zcela nové hodiny v originál-
ním zabalení. Průměr: 24 cm.
Možno i jako dárek, nebyly
vůbec použity. ℡ 777 769 903

■ Zrcadlo 95 x 60 cm, nahoře
oblouk, okraj tmavě hnědý 3
cm, materiál dřevotříska.
℡ 731 035 408

■ Dvě stejné, víceúčelové ko-
mody – stolky. Materiál masivní
dřevo. Vel: Š, Hl, Výš: 41 x 45 x
57 cm. Cena za jeden: 550,- Kč
Brno. ℡ 608 967 653

■ Letiště s velkým úložným
prostorem, 140 cm šíře, čisté,
zachové, z důvodu stěhování.
Na ceně se dohodbeme. Čím
dřívě, tím větší sleva. ℡ 774
156 494

■ Ortopedická matrace: stu-
dená, polyuretanová pěna s
prodyšnou izolační vrstvou.
Pružný lamelový rošt, zabudo-
ván uvnitř. Kvalitní potah s mi-
krovlákny s protialergenní
vrstvou. Vel: 200x90x15 ℡ 776
769 781

■ Peřináč, sv. dub na nožkách,
téměř nový. V: 75 cm, Šíř.: 95
cm, Hl.: 45 cm, Cena: 350 Kč.
℡ 723 995 361

■ Postel s úložným prostorem.
Velikost postele: 200 x 90 cm.
Úložné zásuvky jsou pojízdné,
na kolečkách. Cena: 250,- Kč.
Brno. ℡ 608 967 653

■ Prodám nový lustr stříbrný s
jemnými růžičky. ℡ 604 110
465

■ Prodám pěknou, nepoškoze-
nou válendu s velkým úložným
prostorem. Lehké otvírání bez
použití síly- má boční zvedací
systém. Vel: 200 x 90.cm. Brno
℡ 776 769 781

■ Prodám zachovalou, polstro-
vanou manželskou postel
180x200 cm, s úložným prosto-
rem a polohováním. Postel se
dá rozložit na 2 samostatná
lůžka. Slavkov u Brna. ℡ 604
408 268

■ Vel: 200 x 90 x 15.cm. Stu-
dená , polyuretanová pěna s
prodyšnou izolační vrstvou. Zá-
kladem ortopedický chmatrací
je pružný lamelový rošt, který je
zabudován uvnitř . Kvalitní
potah ℡ 778 010 344

■ Velikost postele: 200 x
90.cm. Úložné zásuvky jsou po-
jízdné, na kolečkách. Cena 370
Kč, Brno. ℡ 776 548 457

■ Jedná se o dvojité balení
tohot servisu. 12.zlacených, le-
houčkých hrníčků, 12.podšálků.
V dárkovém, nepoškozeném
balení. Nebyl nikdy použit. PC:
3500, nyní 1590,- Více fota
pošlu ℡ 778 010 344

■ Jemný, lehoučký. Zcela
nový, dárkové balení. Nepou-
žité - pouze leželo ve skříni.
PC: 990 Kč Nabízím za 490 Kč.
Brno ℡ 773 204 335

■ Prodám rozkládací jídelní
stůl. Velikost nerozloženého
stolu: 92 x 90 cm. Cena: 550,-
Brno. ℡ 778 010 344

■ Rozkládací jídelní stůl . Veli-
kost nerozloženého stolu: 92 x
90cm. Více fota pošlu. Brno.
℡ 776 769 781

■ Text inzerátu... ℡ 608 907
090

■ Umyvadla 3 velikosti, cena
100 - 300 Kč/kus. ℡ 776 091
322

■ Výška: 91.cm, Š + Hl: 30 x
30.cm. pěkný stav, bez poško-
zení. Brno ℡ 776 769 781

■ Starožitný, kufříkový, psací
stroj Mirina. Cena 1500 Kč.
℡ 776 091 322

■ Z roku 1950-70: obrazy.
℡ 722 373 700

■ Z roku 1950: Ložnici i jednot-
livě. ℡ 722 373 700

■ Dřevěná garnýž na žabky,
světlý dub, 180 cm, dvoukolej-
nice. 100 Kč. ℡ 792 706 144

■ Křesla, 2 konferenční stolky,
stolek se zásuvkou. ℡ 722 373
700

■ Mořské mušle - dekorace -
ve skleněném válci, cena 390
Kč ℡ 732 141 927

■ Nabízím pracovní stůl se
svěrákem. ℡ 608 936 707

■ Nové opěradlo na židli Ante-
res. Cena 690,- Kč. ℡ 608 634
463

■ Otec po rozvodu, 5 dětí shání
levné Kuchyň, Lednička + mra-
zák (200.cm) AUP, další zaří-
zení do bytu 2+1 Whatsap:
℡ 773 135 228

■ Prodám kancelářská židle-
křeslo značka OFFICE PRO
stejná s ALBA Lexa s podhlav-
níkem - černá se synchronní
mechanikou a aretací, nastavi-
telné područky, plastová a
otočná konstrukce.CENA 1500,
℡ 722 493 108

■ Překrásnou černou sameto-
vou umělou růži, 83 cm dlouhá,
150 Kč ℡ 732 141 927

■ Roh - dekorace, pro sběra-
tele, cena 400 Kč ℡ 732 141
927

■ Sekretář světlý dub, skladný
(poličky + 4 šuplíky). Vrchní
část posuvná skla. Nejlépe
osobně vidět. Vhodné pro stu-
denty. V: 150 cm i s nožkama,
šířka 110 + 55 cm. 950 Kč.
℡ 723 995 361

■ Stoletý nábytek, pražská za-
kázková práce . Buffet, kni-
hovna, rozkládací stůl 6 židlí,
dýha třešeň, bohatě intarzo-
vaný, zachovalý. Koncovému
uživateli, který má podmínky.
70 tis. ℡ 777 354 834

■ Sýkorka z tvrdého plastu -
jako dekorace - výška 11cm,
šířka 8 cm. Cena 100 Kč
℡ 732 141 927

■ Závěsná, dřevěná polička,
světlý dub. D: 70 cm, V: 25 cm,
Hl: 20 cm. 230 Kč. ℡ 792 706
144

■ Zrcadlo 1x50, dřevo rám.
℡ 607 224 918

■ Jídelní stůl bez židlí. Pouze
SMS. ℡ 731 739 380

■ Stroj na čištění koberců.
℡ 606 086 576

■ 10l zánovní průtokový ohří-
vač vody Tatramat. ℡ 731 745
478

■ 2 ks kamna na pevná paliva.
Cena 1000 Kč/ks. Osobní pře-
vzetí Dubňany u Hodonína.
℡ 739 735 760

■ 2v1 tyčový aku vysavač Elec-
trolux ZB2816 ErgoRapido
spolu s nabíjecím dokovacím
stojanem. Nemáme využití z
důvodu používání robota, netu-
ším v jakem stavu jsou baterie.
℡ 702 985 825

■ 5 kusů nových, halogeno-
vých svítidel. Cena 249 Kč/kus.
℡ 608 634 463

■ Aka party, malý gril, nový, 1x
použitý. ℡ 723 995 361

■ Aqua Master Eta, v minimál-
ním provozu 1 rok, výborný na
čištění pevných podlah a
údržbu kuchyně a chodeb. PC:
3900 Kč, nyní 1000 Kč. ℡ 734
715 878

■ Automatická pračka Haier,
funkční, bez přívodního kabelu,
za odvoz. ℡ 723 775 530

■ Automatická, malá pračka
Candy. Po kontrole mechanika.
Mohu poslat foto. ℡ 737 999
584

■ Dvouplotýnkový vařič, nový,
oranžový. ℡ 728 011 265

■ Dvourychlostní šicí stroj
vhodný na drobné práce. Stroj
funguje díky připojenému pe-
dálu jako u normálního velkého
šicího stroje a zdroji, vč. ná-
hradních jehel, špulek. ℡ 606
828 613

■ El. kráječ chleba, salámů,
sýrů atd. Koupený v Rakousku
- nevhodný dárek. Úplně nový,
vůbec nepoužitý, zn. Siemens,
220 V, 100 W. Typ AS 5ST.
Cena 1 200 Kč. ℡ 723 995 361

■ El. ohřívač na stěnu, nový,
délka 52 cm. ℡ 728 703 141

■ Elektrická, klešťová kulma na
vlasy i s obalem. Nová. ℡ 723
995 361

■ Elektrický kuchyňský, bílý
sporák se sklokeramickou des-
kou a elektrickou troubou + pe-
čící plechy - zánovní. ℡ 603
749 573

■ Elektrický psací stroj, levně,
vhodné i pro sběratele ℡ 605
438 722

■ Elektrický, žehlící pres,
40x60 cm. 400 Kč. ℡ 776 091
322

■ Fén na vlasy zn. Philips,
1400 W, nový, málo použitý.
℡ 723 995 361

■ Grilovací el. minitrouba. Š:
37cm, V: 23 cm, Hl: 20 cm. Plně
nahradí mikrovlnku. Vhodná na
chatu apod. ℡ 776 369 027

■ Horkovzdušná kulma na
vlasy ETA 7313, 2 rychlosti, 115
V, 230 V. ℡ 732 141 927

■ Infrazářič do koupelny.
℡ 776 369 027

■ Karma plynový ohřívač vody
po GO servisu. ℡ 607 224 918

■ Kávovar - Moulinex. ℡ 720
129 533

■ Lednice 205 l, mrazák 103 l,
třída A, dva kompresory, dva
termostaty, aut. odmražování,
výška 177 cm, antibakteriální
ochrana, akumulační doba 15
h, bez poškození a plně
funkční. ℡ 776 891 030

■ Lednice AEG RCB633260W,
rok používaná, nepoškozená.
PC: 21.000 Kč, po slevě 14.000
Kč, cena dohodou, prosím na-
bídněte. ℡ 604 571 777

Taburet - Š, Výš, Hl: 100 x 65
x 42.cm. Nohy z nerezu. Sty-
lový design se hodí kamkoli:
obývací pokoj, reprezentativní
kancelář, pracovna, nakou-
pen jako luxusní nábytek.
℡ 777 769 903

Těžký, starožitný, skleněný
popelník ℡ 732 141 927

Vel: 200 x 130 x 16.cm. Mat-
race je třívrstvá. Každá strana
má jinou tuhost ( tvrdší a
měkčí ) a vysokou váhovou
toleranci. Díky své konstrukci
má výborné ortopedické vla-
stnosti. Ložná, vlnková plocha
desek zajišťuje dokonalé od-
větrávání. Nabízím s velkou
slevou, za 1990,- Kč Brno,
778 010 344 ℡ 778 010 344

Velikost stolu: 140.cm x
70.cm x 76.cm. Provedení
stolu + kontejneru je zcela
stejné, pouze foceno v rozdíl-
ných podmínkách, proto se
barva jeví jako rozdílná. Obojí
v bezvadném stavu, bez se-
bemenšího poškození. Nabí-
zím s velkou slevou, cena za
stůl i kontejner: 2290,- Kč.
Brno ℡ 776 769 781

Velikost: 200 x 90 x 14.cm. Je
třívrstvá s větratelnými průdu-
chy. Má zesílené, tuhé jádro.
Stejně tak vlnková plocha
desek zajišťuje dokonalé od-
větrávání. Díky své konstrukci
má výborné ortopedické vla-
stnosti. Výborná pro dlouho-
době ležící - proti
proleženinám apod. Velmi
kvalitní, vícevrstvý potah s mi-
krovlákny, antialergenní
vrstva. Stahovací na zip, pra-
telný na 60 stupňů, kdy se
zničí všechny bakterie a roz-
toči. Nabízím s velkou slevou,
za 2490,- Kč Perfektní stav !
Brno ℡ 776 769 781

Velká a skladná komoda. Má
výškově stavitené, kovové
nohy. Velmi prostorná. Police
jsou také výškově stavitelné.
Kvalitní panty, Zásuvky na po-
jízdných kolejnicích.Š, Hl, V:
130 x 42 x 90.cm. Bezvadný
stav. ℡ 776 769 781

Z důvodu stěhování prodám
levně nábytek + příslušenství.
Dohoda jistá. Rychlé jednání.
Možnost prohlédnutí. Prodej i
po částech. Místo Brno. (šatní
skříň cca 300 x 220 mm, obý-
vací stěna cca 300 x 200 mm,
komody, kuchyňská lavice + 6
židlí, lednice Whirlpool CB
282 W, pračka Samsung
ww80J5/8 kg/invertorový
motor záruka 10 let, postele/
matrace, skříně). Na za-
hradu sudy na vodu, hadice,
kolečka Dále prodám staro-
žitnou jídelní sestavu. Vše viz
foto. Brno. ℡ 608 736 728

Hl, Šíř, Výš: 29 x 45 x 25 cm.
Zcela funkční, čistá, bez-
vadný stav. Německý výro-
bek. Cena: 690,-Kč Brno
℡ 776 769 781

Kamna a sporáky na tuhá pa-
liva jsou určena k vytápění,
vaření, pečení. Spalování pa-
livového dřeva a hnědého uhlí
z levé strany vývod. Vlastní
odvoz. ℡ 722 493 108

Kvalitní pračka AEG, Electro-
nik s horním plněním, velmi
kvalitní, vhodná do malých
prostor. Výš: 85 x šíř: 40 x hl:
60 cm. En. tř. A+, odložený
start. Dětská pojistka. ℡ 778
010 344

Malá funkční fritéza ELIN,
mod.CFR 2252, 220 V - 1600
W. ℡ 732 141 927
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K. Cobain: Je lepší být nenáviděn pro to, jaký jsi, než být milován... dokončení v tajence.

■ Málo používaný elektrický
sporák zn. Mora (využívaný 1/4
roku pouze), barva bílá se sklo-
keramickou černou deskou.
Vše jak nové. Šířka 60 cm.
℡ 603 749 573

■ Mixér na různé mixování,
úplně nový nerozbalený.
Důvod: mám 2. ℡ 604 110 465

■ Moderní odšťavňovač Se-
ncor, stříbrný design. Pro pří-
pravu domácích ovocných
džusů. Hygienický, snadno udr-
žovatelný nerez, protiskluzové
nožky. Motor o síle 800 W
zvládne i větší kusy. ℡ 778 010
344

■ Myčka nádobí zn. Zanussi,
objem 9 jídelních souprav, šíře
45 cm, hloubka 63 cm, výška s
prac. deskou 85 cm. Málo po-
užívaná. ℡ 608 253 291

■ Myčka zn. Electrolux, po-
užita, bez záruky, funkční.
℡ 773 135 228

■ Nový přenosný alarm (při
rozpojení kontaktu vydává svě-
telnou a zvukovou signalizaci)
se svítilnou. ℡ 608 634 463

■ Nový vysavač prachu značky
Trion - větší, vhoodný pro re-
staurace, hotely apod. 604 124
148

■ Nový, nepoužitý jogurtovač
Ariete 1l, včetně příslušenství a
návodu, originál balení. ℡ 602
954 145

■ Ohřívač vody el. průtokový, 5
let, 2 kw, po opravě. 40 x 55
cm, 1000 W. ℡ 776 369 027

■ Plynová kamna Mora
(wawky) jako nové použité
jednu sezonu, možná pře-
stavba na PB 4,2kw. Regulace
teploty, odvod spalin přes zeď
nebo do komína. ℡ 731 745
478

■ Pračka AEG, Electronik.
Značková, velmi kvalitní pračka
vhodná do malých prostor. Výš:
85 x šíř: 40 x hl: 60 cm. En. tř:
A+, odložený start. Dětské bez-
pečnostní pojistka. ℡ 778 010
344

■ Pračka Gorenje, horní plnění,
displej, na 6 kg prádla. ℡ 776
501 385

■ Pračka Philco W401 - kdo ji
zprovozní. Má nové tlumiče.
Jako nová. ℡ 602 595 178

■ Prodám 5 kusů nových halo-
genových svítidel. Cena 249,-
Kč/ks. ℡ 608 634 463

■ Prodám ledničku s mrazá-
kem Goddess, rozměry 124 x
48 x 48 cm. ℡ 737 386 771

■ Prodám mixer na různé mixo-
vání, úplně nový nerozbalený.
Důvod: mám 2. ℡ 604 110 465

■ Prodám přehrávač DVD
ELTA . Brno. ℡ 608 967 653

■ Přímotop elektrický, závěsný
40 x 55 cm, 1000 W. Nový.
℡ 776 369 027

■ Stará váha-decimálka.
℡ 739 735 760

■ Stolní mandl. Šíře válce 60
cm, celková šíře mandlu 80 cm.
Napětí 230 V, příkon 1,8 KW.
Plynulá regulace teploty, nožní
ovladač chodu, bavlněný ná-
vlek. Výborný stav ℡ 778 010
344

■ Téměř nepoužitý el. vařič -
dvouplotýnkový. ℡ 568 823
896

■ Varná konvice 1,7 l zn. Sie-
mens, nová, tyrkysová barva,
cena 390 Kč. ℡ 723 995 361

■ Varná nerezová deska na
zemní plyn značky Whirlpool,
ve velmi dobrém stavu. ℡ 723
483 002

■ Vestavěná plynová deska
Gorenje – 4 hořáky, používaná
℡ 605 207 047

■ Větší mikrovlnka zn. Panaso-
nic. 604 124 148

■ Vodovodní baterie, umy-
vadlo/dřez nástěnná, rozteč
100 mm, originální balení, bez
poškození pouze rozbaleno,
jako nová. ℡ 724 068 476

■ Vysavač el., vč. hadice.
℡ 776 369 027

■ Vysavač el., vč. hadice. Cena
700 Kč. Brno. ℡ 776 369 027

Prodám zánovní pračku v zá-
novním stavu s vrchním plně-
ním ℡ 608 159 415

Prodám levně - lednice Whir-
lpool CB 282 W, pračka Sam-
sung ww80J5/8
kg/invertorový motor záruka
10 let. Vše plně funkční, v
dobrém stavu. Cena doho-
dou. ℡ 608 736 728

Prodám ledničku plně
funkční, velmi zachovalou,
energetická tř. A+++, objem
chladničky 211 l, objem mra-
záku 92 l, hlučnost 38 dB.
Stáří cca 6 let. ℡ 777 082
165

Prodám kotel na tuhá paliva,
pravděpodobně funkční. Roz-
měry: v 129cm, š 55cm,
hloubka 52cm. Průměr kouřo-
vododu 11 cm. Cena 2.500,-
Kč. Brno - Bosonohy. ℡ 723
686 996

Perfektně funkční kuchyňský
robot Moulinex s příslušen-
stvím: mixer, lis na citrusy,
krájecí a strouhací nástavce,
sekání ořechů a j. ℡ 777 082
165

NÁHRADNÍ DÍLY NA LED-
NICI S MRAZNIČKOU -
ELEKTROLUX INSPIRE Fle-
xiControl. Elektronika displeje
2425313-05, Hl. elektronika
242523755, startery, osvět-
lení, kompresory. / Koupil
jsem novou jiného výrobce a
starou plně funkční rozebral,
měla porouchaný rám do
mrazničky. / ℡ 777 804 292
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■ Vysavač Multi 300 Vampyr
CE-AEG, 1800 W, 230 V, 50
Hz. Typ 61 EKT01. Téměř
nový, málo použitý. ℡ 723 995
361

■ Zářivková tělesa s trubicemi,
120 cm, 150 Kč/kus. ℡ 776
091 322

■ Závěsná a stropní svítilna vč.
instalaterského materiálu. 604
124 148

■ Zcela nový, pákový kávovar
DE LONGHI 685 - v záruce.
℡ 725 613 166

■ Ždímačka zn. Perla. ℡ 606
086 576

■ Žehlička  ETA - 230 V - 1000
W, český výrobek. ℡ 723 995
361

■ Úhlopříčka 94.cm, ( Typ LE
37B652T4W ), otočný podsta-
vec. Konektory, 1xPC VGA, 4
xHDMI, 2 xSCART. 1x LAN, 2x
USB, CL SLOT. DVBT / DVBC.
LCD TV 37“(94 cm) ℡ 773 204
335

■ Aka party, malý gril, nový, 1x
použitý. 350 Kč. ℡ 723 995
361

■ Elektrická, klešťová kulma na
vlasy i s obalem. Nová. 250 Kč.
℡ 723 995 361

■ Fén na vlasy zn. Philips,
1400 W, nový, málo použitý.
190 Kč. ℡ 723 995 361

■ Grilovací el. minitroubu Š:
37cm, V: 23 cm, Hl: 20 cm. Plně
nahradí mikrovlnku. Vhodná na
chatu apod. C: 700 Kč. Brno.
℡ 776 369 027

■ Infrazářič do koupelny. Cena
300 Kč. ℡ 776 369 027

■ Kamna a sporáky na tuhá pa-
liva jsou určena k vytápění, va-
ření, pečení. Spalovani
palivového dřeva a hnědého
uhlí z levé strany vývod. Cena
2500,- VLASTNÍ ODVOZ,
okres Zlín - Kroměříž ℡ 722
493 108

■ Malá skříňka světlý dub, s
jednou poličkou, dá se stavět
na výšku i na šířku. Šířka 44
cm. 150 Kč. ℡ 723 995 361

■ Ohřívač vody el. průtokový, 5
let, 2 kw, po opravě. 40 x 55
cm, 1000 W. Cena 700 Kč.
℡ 776 369 027

■ Přímotop elektrický, závěsný
40 x 55 cm, 1000 W, Cena 600
Kč. Nový. ℡ 776 369 027

■ Šicí stroj šlapací, Singer,
funkční, v provozu. Cena 400
Kč. ℡ 776 369 027

■ Šicí, kufříkový, el. stroj, bez-
vadný stav, cena 800 Kč.
℡ 776 369 027

■ Žehlička ETA - 230 V - 1000
W, český výrobek. 300 Kč.
℡ 723 995 361

■ Malou chladničku - starší,
plně funkční. ℡ 704 356 795

■ Pračka mini-romo bez od-
středivky. Pouze dobrý stav.
Nevolat, pouze SMS. ℡ 731
739 380

■ Starší, funkční, automatická
pračka, nejlépe Whirlpool.
℡ 605 478 706

■ 15 ks dřevěné lišty. Délka 3
m. 604 124 148

■ 2 kusy vložek zámků 65 mm
– jedna střed 30 mm, druhá
střed 35 mm (ke každé jeden
klíč). Cena 190 Kč/ks. ℡ 608
634 463

■ 4 ks truhlářské svěrky - délka
214 cm. Málo používané.
℡ 607 503 035

■ Cca 2000-3000 ks zdravých
pálených cihel. Cena za ks 5
Kč. ℡ 739 735 760

■ Cihle z bouračky. 1 ks/3 Kč,
půlky zdarma. ℡ 721 523 843

■ Deska tm. šedá, potažená
fólií, nepoškozená, 6 ks, 253 x
83 x 1,8 cm. Cena 300 Kč/ks.
℡ 776 369 027

■ Duté cihly - čtyřděrové 200 ks
á 6Kč/ks, očištěné a dvoudě-
rové 600 ks á 4Kč/ks, nové.
℡ 604 178 785

■ Elektrické kabely, zásuvky,
vypínače. 604 124 148

■ Karma plynový ohřívač vody
po GO servisu. ℡ 607 224 918

■ Kompletní trámy, krovy ze 70
let staré střechy o půdorysu 25
x 6m. Zdravé. ℡ 739 735 760

■ Kotel na tuhá paliva k ústřed-
nímu topení, 30 kw, 3000 Kč.
℡ 776 091 322

■ Litinové radiátory, zachovalé,
článek za 30 Kč ℡ 776 091
322

■ Napínací, pozinkovný drát.
Cca 40 Kg. Volat po 18 hod.
℡ 720 130 532

■ Nářadí: Klíč stavitelný menší
- 200 Kč, klíč stavitelný větší -
250 Kč, pilník tříhranný - 120
Kč, pilník půlkulatý - 150 Kč, pil-
ník plochý - 120 Kč, pilník půl-
kulatý 100 Kč, pilník kulatý - 70
Kč. ℡ 737 900 946

■ Nová střešní krytina Ton-
dach, malý prejz, spodní režná,
192 kusů, 45 Kč/kus. ℡ 776
246 245

■ Okna bez rámů vhodná na
pařeniště. Za odvoz. ℡ 728
703 141

■ Plynový boiler na vodu, 70
litrů, cena 1000 Kč. ℡ 776 091
322

■ Radiátor ÚT - dvojdeskový,
120 x 60 cm. ℡ 730 233 083

■ Stavební buňka, garáž, nová,
rozložená, odvezete si sami,
rozměry v sms. ℡ 603 422 118

■ Vodovodní baterie nové 2x
1/2“ 15 cm. ℡ 607 224 918

■ Zadlabavací dveřní zámky.
Výroba Španělsko. Nepoužité.
℡ 603 326 191

■ Zářivky 2x 120 - 220 V trubi-
cové ℡ 607 224 918

■ Železná tyč, délka 3 m, 4x2
cm. Natřená šedá. 30 ks. 604
124 148

■ Dveře interiérové, použité, 80
cm, levé, 2/3 sklo. 70 cm, levé,
1/3 sklo. 200 Kč/kus. ℡ 776
091 322

■ Prodám 2 kusy vložek zámků
65 mm – střed 35 mm, (ke
každé jeden klíč) Cena 190,-
Kč/ks. ℡ 608 634 463

■ Umyvadlo 50 cm + baterie
stojan, nové, cena dohodou.
℡ 607 224 918

■ Deska tm. šedá, potažená
fólií, nepoškozená, 6 ks, 253 x
83 x 1,8 cm. Cena 300 Kč/ks.
Brno. ℡ 776 369 027

■ Stavební buňka, garáž, nová,
rozložená, odvezete si sami,
rozměry v sms. ℡ 603 422 118

■ Haki lešení - možno i jednot-
livé komponenty: nohy, příčky,
podélníky. Rekonstruji starý
statek, proto koupím, jak kom-
pletní kostky, tak samostatné
díly. ℡ 604 465 258

■ Palety pod sádrokartony v
dobrém stavu. ℡ 775 055 136

■ Stropní panely duté 130-150
x 25 x 10. 15 ks. Brno a okolí.
℡ 775 120 140

■ Traverzy I-U 14 nebo 16.
℡ 720 668 388

■ Digitální výškoměr a posuvku
MITUTOYO, 0 - 300 mm. Mě-
řící válečky průměr 6-9,91 mm
po 0,01 mm. Mikrometry 0-25,
25-50 2 ks, 50-75, 100-125. Ta-
lířový mikrometr 25-50 mm.
Hloubkoměr, dutinoměr, pasa-
metr 0-25, prisma 2 ks, mikro-
tvrdoměr, modulové měrky 1-8,
strojní svěrák 125 a otočný 125,
frézařské trny ISA 40, vzklíčidla,
různé frézy. ℡ 606 412 882

■ Kompresor Airstar VCF 50
CM3, rok výroby 2004. Plně
funkční, málo používaný. Dvou-
válcový, výkon 2,2Kw, 12bar.
℡ 774 895 341

■ Kozy lešenář. vysouvací, 2
ks. ℡ 776 369 027

■ Míchačka na čtyři stavební
kolečka, na 380 V, váha 80 kg.
℡ 739 035 052

■ Míchačka tovární výroby, na
jedno kolečko, na 220 a 380 V,
výklopné. ℡ 722 587 048

■ Míchačku na 220 V, objem 2
kolečka, tovární výroba, per-
fektní stav - konec oprav na
chalupě. ℡ 725 527 261

■ prodám ,motor v 380 v cena
dohodou-okolo 2500 Kč —
733579959-tel na majitele kle-
pačov-Blansko ℡ 606 178 939

■ Ruční pákové nůžky, velké
na stůl. ℡ 606 412 882

■ Stavební míchačka ℡ 775
120 140

■ Stavební míchačka domácí
výroby, na 2 kolečka, 380 V,
kabel cca 20 m, stará, ale
funkční. ℡ 737 766 641

■ Stavební vrátek robustní -
prov. litina, motor 380 V, dál-
kové ovládání, tovární motor,
elektrická brzda. ℡ 732 280
987

■ Čerpadlo k chlazení obrábě-
cích strojů. Cena dohodou.
℡ 776 091 322

■ Různé elektromotory a řeme-
nice klínové. Různé elektromo-
troky s převodovkama. Cena
dohodou. ℡ 776 091 322

■ Stolovou cirkulu, cena 3500
Kč. ℡ 776 091 322

■ Kozy lešenář. vysouvací. 2
ks. Cena 3.800 Kč. Brno.
℡ 776 369 027

■ Prodám trafo svářečku, 380
w, 220w. Cena dohodou.
℡ 603 988 095

■ Dvoukolový vlek bez TP, nos-
nost 1,5 - 2,5 t na tahání dřeva.
℡ 730 903 058

■ Hoblovka s protahem, stačí
mi 20 cm. ℡ 608 955 249

■ Rotační svářečku Triodyn
nebo ks 200, 250, 350 -děkuji
za nabídky. ℡ 605 991 482

■ 50 l skleněný demižon v ko-
vovém obalu. ℡ 733 612 353

■ Bazén bestway, 3,5 m x 76
cm, používaný 1 rok. Písková
filtrace. ℡ 608 253 291

■ Doprodej sena ze sezóny
2020, jedná se o suché, ale v
sezóně přesušované seno.
Průměr balíku cca 120 cm.
Cena 250 Kč+DPH/1ks. K od-
běru v Měříně u Velkého Mezi-
říčí, exit 134 dálnice D1. ℡ 605
518 730

■ Dřevěný dvojitý žebřík 2x7
příček, bezvadný stav, výška
2,40 m, v Brně. ℡ 731 514 137

■ Dvojpluh za malotraktor.
℡ 728 346 644

■ Elektrická sekačka Lux, se
sběrným košem. ℡ 608 253
291

■ Elektrický vertikutátor Gar-
dena na ošetřování trávníků
1200W, s noži i drátěným vál-
cem 32 cm. Nevyužitý. ℡ 732
563 811

■ Foukač listí huricane hls 215.
Mohu poslat foto. ℡ 737 999
584

■ Fréza Forsrift s nářadím,
levně. ℡ 728 346 644

■ Hloubkoměr, dutinoměr, pa-
sametr 0-25, prisma 2 ks, mi-
krotvrdoměr, modulové měrky
1-8, strojní svěrák 125, strojní
svěrák otočný 125, frézařské
trny ISA 40, vzklíčidla, různé
frézy. ℡ 606 412 882

■ Holubí trus k hnojení za-
hrady, přenechám. ℡ 775 055
136

■ Husqarna CTH 126, r. v.
2012, motor B&S 12,5 hp 1, no-
žové kosiště, záběr 105 cm,
nový nůž, nová aku, el. zapí-
nání kosy, hydroautomatická
převodovka, výborný stav,
vozík Husqarna málo použí-
vaný. ℡ 608 622 471

■ K prodeji letošní kulaté balíky
sena. Usušené bez deště. Mo-
mentálně skladované venku.
Průměr balíku cca 130 cm.
Cena 500 Kč+DPH/1ks. K od-
běru v Měříně u Velkého Mezi-
říčí, exit 134 dálnice D1. ℡ 605
518 730

■ Křesla - 2 ks, bílý plast,
opěrky, štosovací, 150 Kč/ks.
℡ 730 233 083

■ Lehátko kovové, skládací,
ocelové. ℡ 730 233 083

■ Malotraktor Vari, kultivátor,
vlečku. ℡ 776 387 417

■ Nový křovinořez Ole-Mac Bc
400T. Výkonný stroj, již nevyu-
žiju použít pouze jednou a to
cca 4 motorových hodin. V zá-
ruce k tomu originální postroj,
buben se strunou ještě nepou-
žit. ℡ 605 301 709

■ Plachtová nástavba, vhodné
na zahradu jako sezení nebo
na stavbu. Odvoz vlastní.
℡ 604 252 810

■ Ruční pákové nůžky, velké
na stůl. ℡ 606 412 882

■ Ruční rotavátor na zahradní
práce. Je těžší, na el. pohon
380 V, nepoužitý. ℡ 606 412
882

■ Ruční sekačka Fieldmann 3x
použitá, jako nová. ℡ 799 795
777

■ Ruční zahradní válec, kovový
s betonovou výplní, hmotnost
40 kg, šířka 142 cm, průměr
válce 16 cm. Brno, Vyškov
℡ 724 035 400

■ Sloupcovité zimní odrůdy ja-
bloní. Jeden rok zasazené.
Změna plánu zahrady. Uznané
ÚKZÚZ. Odběr březen. 4 ks.
℡ 732 751 340

■ Starý, zemědělský stroj
sečka. Nálezový stav. Funkční.
Pouze osobní převzetí v Dub-
ňanech u Hodonína. ℡ 739
735 760

■ Stavební buňka, zařízená
jako prodejní stánek, oplecho-
vaná a zachovalá ihned k po-
užívání. Foto dodám vážnému
zájemci. Naložení a odvoz za-
jistím. Zn. Dohoda možná.
℡ 604 281 512

■ Strunná zahradní sekačka
Black and Decker 2 slabé aku-
mulátory, opravitelné + nabí-
ječka, vhodné pro kutila. ℡ 602
588 221

■ Strunná zahradní sekačku
NRE 011 automatic. ℡ 720 190
603

Výborný do výroben, domác-
ností, ubytoven, skladů, škol,
jídelen, pro podnikatele ...
Bezpracné důkladné čištění
bez dezinfekce ! Tři stupně in-
tenzity suché páry, která čistí
a zároveň dezinfikuje. Vý-
borné pro astmatiky, kde jsou
děti. Účinně odstraňuje viry i
bakterie bez saponátů, díky
síle páry. Čištění je tak
zdravé. Poradí si i i s vodním
kamenem. Čistí těžce přís-
tupná místa. Možno připojit
také k žehlícímu nástavci. PC:
39000 Kč, nabízím s velkou
slevou za 13000,- Kč Brno
℡ 776 548 457

Cca 2500 kusů cihel, na místo
může přijet i náklaďák. ℡ 777
778 607

Cca 600 ks očištěných cihel z
bouračky, uložené na paletě
po 200 ks. Ihned k odběru
℡ 724 047 946

Nabízíme plastový HS portál,
v profilu GEALAN S9000, an-
tracit/bílá, 3-sklo 40 mm Ug
0,6, š:2780 v:2220, tažná pru-
žina, tlumič kliky,posuv z leva
do prava, možno rozšířit o RP
58 mm na v:2280. V případě
zájmu mne neváhejte kontak-
tovat. ℡ 775 556 202

Kvalitní, pětidílné krbové ná-
řadí + pevný stojan Vše je
ruční práce uměleckým ková-
řem na zakázku. Mater: krou-
cená ocel. Ozdobné rukojeti,
kruhový stojan. Výš. stojanu:
85 cm. Zakáz. výroba: 5500
Kč, nyní 1690 Kč. ℡ 777 769
903

Trhaný červený rybíz v BIO
kvalitě, 1 kg za 50 Kč. ℡ 723
970 204
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■ Typisovaná chata na cizím
pozemku, 4x4 m, dřevěná,
možnost podkroví. Vlastní
zbourání a odvoz nutný. Sleva
možná. ℡ 732 225 290

■ Vlašské ořechy z letošní
sklizně. Cena 45 Kč/kg. ℡ 603
174 489

■ Vozík - dvoukolák. ℡ 728
916 270

■ Vozík za malotraktor - traktor.
Žádná kopřivová uloženka.
Máme 2 kusy - nevyužité.
Korba 170 - 110 cm. Na zimu
snadno rozložit na 3. Dovoz za-
jistíme. ℡ 703 972 315

■ Zachovalý plynový gril G21
California (3 hořáky + boční
vařič). ℡ 736 530 994

■ Zahradní lavice. 604 124 148

■ Zahradní, nový, kulatý sklá-
dací stůl o průměru 100 cm, up-
rostřed zadělávací otvor na
deštník + 2 křesla. Vše z
tvrdého dřeva, pošlu foto.
℡ 728 640 470

■ Zednické nářadí. 604 124
148

■ Zemědělské brány. Rozměry:
Š 95 x H 90 cm, 3ks. ℡ 776
769 781

■ Dřevěný dvojitý žebřík 2x7
příček, bezvadný stav, výška
2,40 m, v Brně, prodám. ℡ 731
514 137

■ krbové nářadí + stojan. Vše
je ruční práce uměleckým ková-
řem na zakázku. Mater: krou-
cená ocel. Ozdobné rukojeti,
kruhový stojan.Výš. stojanu:
85.cm. Zakáz. výroba: 5500 Kč,
nyní 1690 Kč. ℡ 777 769 903

■ Prodám zachovalý plynový
gril G21 California (3 hořáky
+boční vařič) ℡ 736 530 994

■ Prodám zahradní nový kulatý
skládací stůl o průměru 100 cm,
uprostřed zadělávací otvor na
slunečník + 2 křesla v kovovém
lehkém rámu, vše z tvrdého
dřeva, pošlu foto, za 5500 Kč.
Brno. ℡ 728 640 470

■ Středně velký nadzemní,
venkovní bazén, málo použí-
vaný, vč. čističky atd. Cena do-
hodou. 604 124 148

■ Prodám bombu PB 2 kg -
prázdná.Cena 100 Kč. ℡ 605
120 550

■ Zahradní tlaková, vodní ha-
dice 3/4, 23 m. Cena: 400 Kč.
Brno. ℡ 776 369 027

■ Malotraktor tovární nebo do-
mácí výroby se zadní hydrauli-
kou. ℡ 604 226 234

■ Starý cep jako dekoraci do
stodoly. Prosím nabídněte.
℡ 733 104 186

■ Sud, nádrž, nádoba 80/100 -
150 l. Nejlépe umělohmotná, na
chytání dešťové vody. Brno a
okolí. ℡ 776 646 006

■ Tovární malotraktor české
nebo slovenské výroby
Vari/Tera/Agzat, MT, TK atd.
Může být i poškozený. Nabíd-
něte prosím, děkuji. ℡ 731 487
850

■ Zahradní traktůrek, silnější
záběr sečení kol. 1 m. ℡ 608
955 249

■ Žebřík hliníkový, cca 4-6 m.
℡ 776 646 006

■ sháním šikovného řemesl-
níka, který nám zhotoví za-
hradní pergolu, lokalita
Brno-venkov ℡ 737 267 765

■ Akvarijní rybky - paví očka a
mečovky, Akvarijní rostliny -
růžkatec ponořený a vallisneria.
Levně. ℡ 605 589 550

■ Akvárium 20x20x30 cm.
Velmi zachovalé cena 250 Kč.
℡ 737 966 050

■ Amazónek černotemenný,
loňské 2,1 pevné kroužky a
DNA, odchovaní pod rodiči.
℡ 731 745 478

■ Andulky Agapormis růžo-
vohrdlé, Zlínsko. ℡ 732 840
183

■ Černá, teplá zimní bunda pro
psa s odnímatelnou kapucí.
Nová, 1x použitá. Délka od krku
po ocas cca 40 cm. ℡ 777 658
647

■ Čínské kačeny na chov i na
zabití. ℡ 739 016 359

■ Daruji andulky modré, stáří
jeden rok, ochočené i s pěknou
novou klecí. Důvod: stáří maji-
tele. ℡ 606 574 458

■ Daruji do dobrých rukou
fenku pražského krysaříka
merle staří 3roky velice hodnou
a poslušnou naočkovanou s
čipem totožnosti.... ℡ 777 232
303

■ Daruji fenu anglického bulte-
riera. Zvyklá venku, neštěká,
poslušná. Zvyklá na psy.
℡ 724 224 652

■ Daruji krásnou mourovato-
hnědou kočičku. Je samo-
statná, čistotná, zatím má
domov v rodinném domku, ale
zvykne si i v bytě. Je asi dva a
půl měsíce stará. ℡ 739 625
336

■ Daruji myši. Dovezu - Brno,
Kuřim, Tišnov a blízké okolí.
℡ 605 063 438

■ Daruji rezavá půlroční koťata
(kočičku nebo kocourka).
Zdravá, zvyklá na pobyt venku.
Daruji jen do RD se zahradou.
Odběr možný v Uhřicích u Ky-
jova cca 15 Km od Slavkova u
Brna. ℡ 604 793 906

■ Daruji roztomilá, mourovatá
koťátka. ℡ 604 603 253

■ Daruji terárium - rozměr 100
x 50 x 40 cm, nutný odvoz.
℡ 608 859 077

■ Daruji za odvoz terárium 100
x 50 x 40 cm, síla skla 6 mm.
℡ 608 859 077

■ Doma vykrmené prase. Cena
dohodou. Po domluvě je možné
prase nechat zabít profesionál-
ním řezníkem za dobrou cenu.
℡ 721 825 789

■ Hledám domov pro koťata
sourozence nar. 1. 6. odčer-
vení, očkovaní, rez. kocourek
vykastrovaný. Jsou v bytě čis-
totní. Společně nebo i jednot-
livě, ale jako společnost k vaší
kočičce. Brno. ℡ 737 901 863

■ Hledám štěně- fenku zlatého
retrívra. ℡ 739 030 856

■ Klec po potkanech, 3 roky
stará, PC: 3600 Kč, rozměry:
80 x 80 x 50 cm. ℡ 608 617
761

■ Klícka pro ptactvo, drobné
savce včetně žebříčku, krmítka,
otáčecího kola. Bonus zdarma
hobliny. Délka 43 cm, výška 30
cm, šířka 28 cm. ℡ 733 612
353

■ Králíci - dvě mladé samice k
chovu - 6,5 měs. křížence BU x
KAL. očkované, Tišnov. ℡ 608
550 368

■ Krmné směsi pro andulky,
kanáry, zebřičky, agapornise,
pro střední papoušky a pro
velké papoušky. ℡ 775 881
878

■ Levně hodným lidem Němec-
kého ovčáka - fena, má rok,
Megie, vhodná na zahradu,
hravá, bude hlídat, PP. Rodinné
důvody. Původní cena 6.000
Kč, nyní za 2.000 Kč. ℡ 702
873 311

■ Mladé kroužkované andulky
vhodné na ochočení i do chovu.
℡ 603 816 335

■ Myši ke krmným účelům.
℡ 731 745 478

■ Nabízím včelstva na r. m.
39x30 a 27,5 mladá matka
2020 F1 Singer. Na 9 nebo 11
rámcích. Oblast Vysočina.
℡ 775 504 952

■ Ochočenou, ručně krmenou
samičku, Žako, nar. 8. 2020,
špatně srostlá, zlomená pravá
nožka, chodí, udrží se na bidle,
ráda sedí na rukou, jí z ruky.
Doklady Cites. ℡ 737 760 181

■ Octomilky - nelétavé, pouze
lezoucí, větší druh - Drosophila
hydei, plně vyvinutá, avšak ne-
funkční křídla - velké množství
plně líhnoucích se násad,
osobně v Brně, poštou ihned.
℡ 737 267 765

■ Očkovaná a čipovaná, nád-
herná fenečka čivavy. Bude mít
2 měsíce. Je kouzelná hodná a
úplně zdravá. Po hodných rodi-
čích. Oba u nás k vidění.Oba
dva zdraví. V dospělosti cca 1.6
kg. ℡ 778 062 838

■ Ohlávky (chomouty) 2x kůň,
1x kráva + kšíry. ℡ 722 587
048

■ Perská činčila kočka, očko-
vaná, odčervená a vykastro-
vaná. Nevhodná k malým
dětem a jiným kočkám. Na ma-
lého psa je zvyklá. Předání
Brno. ℡ 776 054 766

■ Prase, cca živé váhy 130 kg.
Cena za živé 45 Kč/kg. ℡ 602
509 735

■ Prodám kachny a kačery piž-
mové vhodné na výkrm či chov.
Stáří 2 měsíce. ℡ 732 754 712

■ Prodám Kalifornské králíky k
chovu, očkované. ℡ 608 550
358

■ Prodám letošní kozlíky k
chovu i na zabití a letošní ko-
zičku k chovu. Rohaté i bez-
rohé. Hodonín. ℡ 602 531 736

■ Prodám mladé (loňské) pa-
poušky Horské a Červeno-
křídlé. ℡ 725 918 988

■ Psí bouda, originál ze sto-
lárny, zateplená, předsíňka,
vstupní žaluzie, plechová zve-
dací střecha. Původní cena
5500 Kč + 1000 Kč nátěr - 3x
lazura třešeň, doprava možná,
odběr Kroměříž. ℡ 739 966
100

■ Rotvajler štěňátka s PP - O.
CH. Lord z Koralky. Zk:
ZM,ZVV1, BH, SPr1. Výstavy:
V1 CAC, BOB, Národní vítěz.
Povaha č.5. M. CH. Heidi Niva-
nus Zk: ZM. Výstavy: V1 CAC,
R.CACIB, CACIB, BOS. Oba
RTG HD/ED 0/0. JLPP neg.
℡ 723 971 859

■ Štěňata American bully bez
PP, po otci s PP, matka bez PP.
Štěňátka půjdou do nových do-
movů ve věku 10 týdnu zaocko-
vana, čipová start balíček. V
krásných barvách. Více na
emailu  Hercikova3@seznam.cz

■ Větší, nová, pokojová klec
pro kanára. 604 124 148

■ Zadám k rezervaci štěňátka
bílého pudlíka bez PP naro-
zena 3.7.2021 k odběru od 18.
srpna. Dva chlapečci, štěňátka
budou očkovaná, čipovaná, od-
červena. ℡ 731 329 382

■ Dvě bílá selata. ℡ 602 509
735

■ Kdo daruje dobrým lidem ště-
ňátko, pouze fenku? ℡ 720
276 503

■ Kdo daruje, prosím, štěně
důchodci? Nejlépe kříženec je-
zevčíka. ℡ 608 933 220

■ Koupím africké šneky Acha-
tiny za dobrou cenu. Nabíd-
něte. Brno.
 asspan@seznam.cz

■ Koupím kocourka Malinské
mývalí, prosím nabídněte.
℡ 604 408 578

■ Koupím siamského kocourka
- kotě bez PP za rozumnou
cenu. ℡ 605 063 438

■ Koupím štěňátko německého
ovčáka fenku do 1 roku
stáří,čistokrevné na hlídání
dvora a zahrady do ceny cca
5000kč ℡ 776 059 614

■ Štěně (pes) menšího vzrůstu,
které je očkované, odčervené,
očipované. ℡ 605 183 239

■ Daruji roztomilá mourovatá
koťátka. ℡ 604 603 253

■ Koupím Kocourka Malinské
mývalí, prosím nabídněte
℡ 604 408 578

■ Akvárium 20x20x30 cm.
Velmi zachovalé cena 250 Kč.
℡ 737 966 050

■ Myši ke krmným účelům.
℡ 731 745 478

■ Domácí husy na zabití i k
chovu, 3-4 měsíce staré, živé
ne po dohodě očištěné z pas-
tevního chovu o váze 4-5 kg.
℡ 602 531 736

■ kalifornské králíky k chovu,
staré 4 měs. očkované ℡ 608
550 358

■ Kůzlata: 2 kozlíky a kozička.
Koza bílá, české, domácí, le-
tošní mladé. Na zabí i k chovu.
Cena: 1000 Kč/kus nebo doho-
dou. ℡ 602 531 736

■ Prodám chovné králíky mas-
ného typu na dokrmení. Levně.
℡ 721 529 444

■ Prodám letošní kozlíky k
chovu i na zabití a letošní ko-
zičku k chovu. Rohaté i bez-
rohé. Hodonín. ℡ 602 531 736

■ Daruji cca měsíční myši. Do-
vezu Brno, Kuřim, Tišnov a
blízké okolí. ℡ 605 063 438

■ 2 ks, staré, šicí, šlapací
stroje, jako dekorace. ℡ 606
412 882

■ 3ks krásných, pamětních,
mincí. České pozlacené neoh-
matané. Jako nové. Pište nebo
volejte. ℡ 777 905 580

■ 500 Harlequinek Edice Ro-
mance. Je to asi celá edice cca
530 románů. ℡ 605 807 152

■ Aparatura Yamaha, 2 repro-
aktivní reproboxy, + 6 stupňový
mixážní pult, který je nový + su-
prbas, i jednotlivě. Cena doho-
dou. ℡ 728 346 644

■ Červená harmonika, zn. Lig-
natone, 120 basů. ℡ 728 346
644

■ Harmonika 80 basů, tříhlasá,
zn. Ligna, zelenočerná, jako
nová. ℡ 728 346 644

Z rodinnych duvodu prene-
cham pronajem zahrady s
chatkou, po celkove rekon-
strukci. Chatka je cela zate-
plena, vnitrek je oblozen
palubkama. Klidne misto u
lesa v blizkosti MHD. Dostup-
nost do centra cca 10 minut.
V blizkosti obchod. Zustava
zde veskere vybaveni - led-
nice s mrazakem, pracka,
elektricky sporak se sklokera-
mickou deskou, vybaveni ku-
chyne , postel, stul atd.
℡ 605 445 621

Štěňata Labradora, už jsou
jen pejsci. Jsou odčervení a
očkovaní. Možno hned ode-
brat. ℡ 602 509 735

Sibiřská kočka - krásná ko-
ťátka s PP. Jsou to 3 úžasní
kocourci a jedna kočička
barvy modré s bílou. Jsou již
2x očkovaná, odčervovaná,
socializovaná, zvyklá na pej-
sky a hrátky s dětmi. ℡ 775
172 923

prodám štěňata s PP z výbě-
rového chovu, černá a vlko-
šedá. Odběr od 2.9.2021.
Předpoklad vynikajících pra-
covních povah, štěňata
vhodná pro chov, výcvik, sport
i jako skvělí rodinní společ-
níci. V době odběru budou oč-
kovaná, odčervená a
čipovaná s vystaveným EU
pasem. O: Xilo z Klídkova
Dvora – DKK/DLK negat., BH,
IGP 3, ZVV 1, M: Noira Duff-
mar – DKK/DLK negat., BH,
IGP 2. ℡ 777 216 603

NO s PP výběrový chov nád-
herná, mohutná štěňata černá
se znaky a celočerná. Máme
psi, možnost výběru. Očko-
vaná, odčervená, čipovaná.
℡ 777 169 757

Máme poslední dvě volné hol-
čičky kurilského bobtaila. Hle-
dáme pro ně nové majitele,
kteří se nechají okouzlit jejich
vyjímečnou povahou. Koťátka
jsou s PP, očkovaná, odčer-
vená. Koťátka jsou určená na
mazlíčky. Chovná stanice Ak-
sarah Bhutani,cz ℡ 777 000
241

Dobrý den, daruji krásné kotě
- kočička. Stáří cca dva a půl
měsíce. Ihned k odběru.
℡ 604 475 884

Štěňátko německého ovčáka
fenku do 1 roku stáří, čisto-
krevné na hlídání dvora a za-
hrady. Do cca 5000 Kč.
℡ 776 059 614

A. Solženicyn: Souostroví
Gulag. Kniha, kterou psal Sol-
ženicyn 10 let na základě
svých zkušeností z pracov-
ních táborů a za kterou byl
perzekuován. Vyd.r. 1990,
brož. 3 díly, 1200 stran.
℡ 605 953 370
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■ Mlýnky, žehličky, pivní láhve,
pivní jehly, paroží. ℡ 722 587
048

■ Nabízím sběrateli retro psací
potřeby Zn. Koh.i.noor. ℡ 775
328 844

■ Obrazy, lustry, keramika.
hmoždíře, žehličky 10 ks, pa-
roží, poličky na stěnu a jiné.
Pivní lahve a pípu. ℡ 722 587
048

■ Pianino Grim, rok 1890, v
dobrém stavu. ℡ 722 587 048

■ Pianino Rosler, výborný stav.
℡ 777 803 624

■ Ponorný šicí stroj šlapací, zn.
Express. Cena: Jemný steh.
℡ 722 587 048

■ Prodám krásné knihy dějiny
umění , komplet všech 10 dílů.
Výborný stav. ℡ 702 596 359

■ Různé druhy telefonních
přístrojů s číselníky, psaníčka.
Různé typy a barvy. Výhodné
pro sběratele. ℡ 605 438 722

■ Různé typy kapesních i stol-
ních radiopřijímačů 220V i ba-
terie, vhodné i pro sběratele.
℡ 605 438 722

■ Staré pohlednice 1895-1915.
℡ 724 133 149

■ Starý fotoaparát Kodak
(Kodak Anastigmat 1:7,7 f =
10,5 cm) - 1933 pro sběratele,
anebo jako dekorace. Prodá-
vám jako nefunkční vzhledem
ke stáří.  cookbrno@seznam.cz

■ Stříbrná medaile T. G. M. z
roku 1935 na paměť 85 naroze-
nin. ℡ 605 063 438

■ Šelákové desky až 30 kusů,
seznam a foto zašlu. ℡ 602
515 470

■ Tapiserie Art Protis. ℡ 722
373 700

■ Vážnému zájemci nabízím
početnou sbírku hlavolamů
(drátové, dřevěné, skládací, ru-
bikovy kostky v různém prove-
dení), her a kouzel s návody
sbíraných po dobu 50ti let. Cel-
kově cca 600kusů. Pouze celou
sbírku. ℡ 776 680 864

■ Větší sbírku odznaků. 604
124 148

■ Viola, téměř nová. ℡ 728
346 644

■ Vyšívaný obrázek - krajina s
kostelíkem. Rozměry 35 x 46
cm. Foto pošlu. ℡ 604 782 643

■ Yamaha PSR S 710. ℡ 777
803 624

■ Z roku 1950 funkční gramo-
fonovou skříň Supraphon.
℡ 722 373 700

■ Časopis Fitness se Schwar-
zeneggerem č. 1 ročník 2018 -
hledám, koupím. ℡ 776 368
820

■ Flobertková karabina: Alfa
Proj Hunter Carbine Flobert 6
mm. Do: 5000 Kč. Spěchá.
℡ 737 760 181

■ Německé helmy i bez vnitřku.
℡ 732 532 866

■ Chodskou ručně malovanou
keramiku: prvorepublikový ča-
jový set, konvici, cukřenku. De-
korativní talíř. Vázu z r. 1896
℡ 722 373 700

■ Kožené kufry. ℡ 722 373
700

■ Z roku 1950 funkční gramo-
fonovou skříň Supraphon.
℡ 722 373 700

■ Tapiserie Art Protis ℡ 722
373 700

■ Zlaté a stříbrné mince, ban-
kovky, medaile, řády a vyzna-
menání, staré pohledy a
odznaky. Po dohodě koupím i
celou sbírku, ihned zaplatím.
℡ 732 626 513

■ Hledám audionahrávky Tom
Jones. Může být i LP nebo CD.
℡ 776 368 820

■ Hledám loveckou pušku - ne-
funkční. ℡ 776 368 820

■ Koupím do sbírky staré pivní
lahve, sklenice a etikety. Sbírku
i jednotlivé kusy, seriozně za-
platím, děkuji za případnou na-
bídku, sběratel, Tel: 732170454
℡ 732 170 454

■ Koupím do sbírky staré
PIVNÍ LÁHVE a sklenice. Dále
pak staré předválečné pivní
tácky a etikety. Sbírku i jednot-
livé kusy. Tel:732170454
℡ 732 170 454

Obrazy i bez podpisu a poško-
zené, plastiky z bronzu i že
dřeva. Koupím veškeré staro-
žitnosti za vaši cenu. Stačí pro-
volat. Platba samozřejmě
hotově i v cizí měně. Platí
stále. � 722 164 646,
 Oojiko@seznam.cz

■ Malý model děla Gribeauval.
℡ 776 368 820

■ Elektrofonickou kytaru zn.
Rosa + combo Torque + mikro-
fon. Levně, dohoda jistá.
℡ 704 406 390

■ Digitální fotoaparát Nikon S
2800, 20 Mpix, 5x Zoom, origi-
nal balení, +8 Gb SD karta.
℡ 604 812 859

■ HTC One V, dotykový displej
3,7 a odblokovaný na všechny
sítě, plně funkční, rychlý a ply-
nulý běh telefonu. ℡ 722 493
108

■ Mobil od Jablocom Essence,
který vypadá jako běžný velký
telefon, ale využívá výhod mo-
bilní sítě. Původní cena 4.200
Kč, nyní 1.000 Kč i se SIM kar-
tou. ℡ 723 830 015

■ Samsung GT S5230 funkční
kvalitní mobil dotykový, včetně
adaptéru nabíječky, datového
kabelu a sluchátek s originál
baterii v kondici. Slot pro micro
SD karty, 3.2 MegaPixel foto-
aparát. ℡ 724 068 476

■ Celoživotní sběratel fotoapa-
rátů koupí veškerou starou foto,
či filmovou techniku, i poškoze-
nou, či nekompletní, nebo díly z
ní. Jedná se o fotoaparáty, ob-
jektivy, příslušenství atd. ℡ 725
349 505

■ Fotoaparát EXA 1A . Jen per-
fektní stav. Brno a okolí. ℡ 776
646 006

■ Fotoaparát EXA 1A koupím.
Jen perfektní stav. Brno a okolí.
℡ 776 646 006

■ Objektiv PRAKTICAR 28-70,
dále fotoštěteček. ℡ 776 368
820

■ Nová, rybářská, teleskopická
udice, cca 3,4 m - nevhodný
dar. ℡ 731 745 478

■ Myslivec. a lovec. potřeby a
přísl. - jako knihy, odznaky, da-
lekohledy, puškohledy, váb-
ničky, sošky, obrazy, nože,
tesáky, náboje ZP mám, atd.
vše staré i současné. ℡ 605
745 922

■ Myslivecké a lovecké potřeby
a příslušenství různé koupím
jako knihy, písemnosti, od-
znaky, dalekohledy, puško-
hledy, vábničky, sošky, obrazy,
nože, tesáky, náboje ZP mám,
atd. vše staré i současné pro
praxi i do sbírky koupím..
℡ 605 745 922

■ Mysliveckou nebo lesnickou
tašku. I starší nebo podobný typ
a další věci vhodné k výkonu
myslivosti. ℡ 605 745 922

■ Běžky Bohemia Artis 200 cm
+ boty vel. 44. ℡ 603 703 555

■ Cestovní dámské jízdní kolo
(nové, nepoužité pneu a duše).
℡ 605 438 722

■ Cyklistická helma Prot, veli-
kost S (48-52) v perfektním
stavu. ℡ 774 130 909

■ Dámské kolo 28 velikost 19,
odpružená vidlice, uzamyka-
telná s nastavením pružení a
zámkem , super stav, jako
nové. ℡ 776 495 506

■ Dvě skládací elektrokola
WATSON, typ LONGWISE.
Modrá, zánovní, pěkná. ℡ 702
946 094

■ Elektrická koloběžka Xiaomi
Scooter v záruce. ℡ 723 243
945

■ Německé věci z 2. světové
války. Helmy, bedny, opasky,
celty, bajonety, uniformy i díly z
techniky, prostě cokoli. ℡ 604
522 826

■ Plastikové modely letadel a
techniky - i celou sbírku nebo z
pozůstalosti. Děkuji za nabídku.
℡ 777 772 822

■ Předválečné pivní lahve s li-
tými nápisy, starší pivní skle-
nice, tácky, reklamy, hospodské
obrazy a další věci ze starých
hospod. ℡ 734 282 081

■ Sběratel koupí: staré vojen-
ské věci po německé i jiné ar-
mádě: helmy, celty, šavle,
bodáky, maskáče, celty, de-
krety, dokumenty + součásti na
vojenskou techniku (auto-
moto). Platba v hotovosti.
℡ 604 465 258

■ Staré sklo, porcelán, bižuterii,
knihy, obrazy, hodinky, atd.
Platba hotově, pouze Brno.
℡ 776 769 937

■ Staré, maskované celty, ka-
báty, kalhoty i staré používané
čundráky. Za nabídky děkuji.
℡ 604 465 258

Jedná se o DVOJITÉ BALENÍ
tohot servisu. Vše O 12.KU-
SECH. 12.zlacených, lehouč-
kých hrníčků, 12.podšálků. V
dárkovém, nepoškozeném
balení. Nebyl nikdy použit !
Vše je v bezvadném stavu
tak, jak bylo zakoupeno v ob-
chodě. Vzhledem k tomu, že
nikdy neupotřebíme, nabí-
zíme dále s velkou slevou, za
1190,- Kč. Možno využít i jako
krásný dárek. Brno ℡ 776
548 457

Prodám: Flobert revolver Alfa-
Proj 641, cal.5,6. 9.ranný,
délka hlavně 4?/101mm,dřě-
věné pažbičky, stavitelné
hledí.Neni třeba registrace.
Cena: 7.900.kč pevná,ne-
smlouvam.Tel. ℡ 737 760
181

Olej z r. 1983, autor JUDr St.
Žilka, advokát MU (tehdy
UJEP), 125x95cm, krásný,
starožitný, pozlacený rán o
šíři 15cm. Dále perokresbu,
obraz jana Ev. Purkyně, v čer-
ném rámu, 45 x 65 cm. K pro-
deji též nezarámované
akvarely velikosti A4, 600-800
Kč, za kus, přírodní scenérie.
℡ 602 183 385

Prodám encyklopedii Univer-
sum, jako nová. K os. vyzved-
nutí Brno, po domluvě v
Praze nebo k zaslání kamkoli
po ČR (poštovné 300 Kč).
 alenadank@email.cz

Prodám pianino Petrof, vý-
borný stav. ℡ 777 803 624

Bankovky v perfektním stavu
odkoupím hotově za katalo-
gové ceny. Jednotlivé položky
i celé partie. Platné katalogy
automaticky předkládám k na-
hlédnutí. Mohu přijet. ℡ 602
741 507

Dekrety, řády, vyznamenání,
medaile a odznaky odkoupím
hotově za katalogové ceny.
Jednotlivé položky i celé par-
tie. Platné katalogy automa-
ticky předkládám k
nahlédnutí. Mohu přijet.
℡ 602 741 507

Koupím do sbírky staré pivní
lahve, sklenice a etikety.
Sbírku i jednotlivé kusy, seri-
ozně zaplatím, děkuji za pří-
padnou nabídku. ℡ 732 170
454

Mince od antiky po součas-
nost odkoupím hotově za ka-
talogové ceny. Jednotlivé
položky i celé partie. Platné
katalogy automaticky předklá-
dám k nahlédnutí. Mohu při-
jet. ℡ 602 741 507

Prodám krásnou, zcela novou
Guinnessovu knihu rekordů
za symbolickou cenu. Kniha
světových rekordů ve všech
možných oblastech. Vydání s
rozkládacími stránkami.
Kniha je zcela nová . Přes
4000 rekordů, počet stránek
460,-. PC od 640 – 800,- Kč,
nabízím za 170,- Kč. Cena:
170,- Kč Brno ℡ 776 548 457

Prodám vysoce světelný ob-
jektiv NIKON F 50 1.4 D. Ob-
jektiv má skvělou světelnost,
je mimořádně vhodný na por-
tréty, zvířata, detaily a obecně
na focení v šeru a za sníže-
ných světelných podmínek.
Je relativně málo používaný -
prakticky ve stavu nového
kusu. ℡ 602 544 249

Velikost jednotlivých dílků: 3 x
2.cm. Obrázek formule, podle
kterého se skládá. Rozměry
vzniklého obrázku uváděny:
40 x 26.cm. Vše 100% stav,
doporučený věk 6-12 let,
kompletní. Zcela nové - svítí
novotou, dílky puzzle dosud
zatavené v sáčku. PC: 440,-
Kč, nabízím za 170,- Kč
Možno využít jako dárek.
Brno ℡ 776 548 457

Cvičební lavice Insportline,
kvalitní výrobek. Její výhoda -
vysoká nosnost – 250 kg, díky
čemuž je vhodná pro všechny
typy postav a širokou škálu
různých cvičení. Protiskluzný
povrch. Možnost nastavitelné
výšky. ℡ 778 010 344

■ Starý nábytek a různé do-
bové doplňky na chalupu. Židle,
stoly, hmoždíře, váhy, různé ob-
razy, selské lavice a podobné.
Dále koupím také veškeré
předměty z 2 světové války.
Platba v hotovosti. ℡ 604 465
258

■ Upomínkové předměty jako
těžítka, popelníky, rámečky na
obrazy, vázy, dozý a podobné
různé věci koupím. ℡ 777 074
592
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■ Horské kolo 2x, z toho 1 je
úplně nové, nejeté, druhé po re-
pasi. 604 124 148

■ Inlajny FILA č. 44 - 45.
℡ 773 135 228

■ Lyžařské sjezdové boty Head
Vector flex 120. Velké možnosti
nastavení, velmi kvalitní boty -
jako nové, nevyužité. ℡ 608
634 463

■ Rok stará, elektrickou kolo-
běžku Xiaomi Mi Scooter Pro.
℡ 605 063 438

■ Rotoped im Condi UB40i,
velmi málo používaný. ℡ 604
760 360

■ Starší galuskáč amulet.
Mohu poslat fotku. ℡ 737 999
584

■ Starší kolo - prodej z důvodu
koupě nového. ℡ 731 610 005

■ Starší kolo Author Impulse,
17,5 (pro jezdce tak do 170
cm), barva žluto - stříbrná, blat-
níky. ℡ 737 736 459

■ Závodní kolo Favorit české
výroby ℡ 720 130 532

■ Koupím dětské kolo 2024 v
dobrém stavu, 2 ks. ℡ 604 847
094

■ Poplašnák - startovací pistoli.
℡ 605 745 922

■ Nafukovací lehátko, dvouko-
morové pro 1 osobu, vč. hus-
tilky. Bezvadný stav. Cena 200
Kč. Brno. ℡ 776 369 027

■ Samonafukovací matrace
H U S K Y , 2
ventily,190x70cm,tloušťka 5
cm.Původně 1490 Kč,nyní 4 90
Kč.Brno,604 812 859. ℡ 604
812 859

■ Prodám lyžařské sjezdové
boty Head Vector flex 120.
Velké možnosti nastavení,
velmi kvalitní boty - jako nové,
nevyužité. Cena 5490,- Kč.
℡ 608 634 463

■ Huawei Bend 3, zánovní, ne-
využitý. Cena 390,- K ℡ 608
634 463

■ 1 x přehrávač LG LH-551, 2x
sloupové repro, 1x Subwoofer,
1x minipočítač pro internetovou
televizi a rádio (IP4-TV). Vše
plně funkční a hraje hezky čistě
(výkon 300 W) ℡ 776 548 457

■ Barevná televize Hundai v
provozu, uhlopříčka 60. ℡ 607
224 918

■ Barevná televize Hyundai v
provozu, uhlopříčka 60. ℡ 607
224 918

■ Barevná televize v provozu,
uhlopříčka 60. ℡ 607 224 918

■ BTV Sony. Perfektní stav,
dálkové ovládání, krásný obraz.
Uhlopříčka 55 cm. ℡ 792 247
321

■ Domácí kino, stříbrná barva
,1 větší reproduktor a 5 malých,
kvalitní zvuk, velmi zachovalý.
℡ 604 110 465

■ Google Chromecast Audio je
bezdrátový adaptér který připojí
jakýkoliv reproduktor, umožní
přehrávat hudbu z chytrého te-
lefonu, tabletu nebo PC jak
mp3 tak i Spotify, atd. ℡ 702
985 825

■ klasický barevný televizor
Sony Trinitron. Perfektní stav.
Uhlopříčka 55 cm, S dálkovým
ovládáním. Krásný obraz. Jen
vážně. ℡ 792 247 321

■ Magnetofon Sonet duo v ná-
lezovém stavu takřka za odvoz.
℡ 733 104 186

■ Menší, přenosná, barevná te-
levize, uhlopříčka 38 cm, zn.
Tesla. 604 124 148

■ Nová anténa Televes dat
boss lr 700 tforce lte 700.
℡ 776 052 375

■ Nové, nepoužité mikrofony
Tesla, 2 ks. ℡ 605 438 722

■ Prodám TV LG 32 v černém
rámu a stojan, rozměry š. 70
cm, v. 40 cm + nový settobox.
Vše plně funkční - dědictví.
Pošlu foto. Cena 2.200 Kč.
Brno. ℡ 728 640 470

■ Prodám zachovalou televizi
,úhlopříčka 80 cm, zn. Sam-
sung, žádné vady. ℡ 604 110
465

■ Přehrávač setobox A95X
PLUS TV Box 4GB DDR4 +
32GB ROM, android 8, per-
fektní pro NETFLIX, KODI,
HBO GO, YouTube, Horizon
Go, HDMI2.0a, SPDIF, BLUE-
TOOTH, WIFI. ℡ 702 985 825

■ Repro bedny zn. JBL 2x 250
V, 432 x 590 x 280 cm, váha 22
kg, citlivost 60 - 20 000 Hz +
kabel, 2x 4 500 Kč. ℡ 728 346
644

■ Různé typy magnetofonů -
kotoučové, kazetové, velmi za-
chovalé (B-5, MK-232, DE LUX
444, M 2405-K-10), všechny
stereo. ℡ 605 438 722

■ Televize LG 32 v černém
rámu a stojan, rozměry š. 70
cm, v. 40 cm + nový set-top
box. Vše plně funkční - dědictví.
Pošlu foto. Brno. ℡ 728 640
470

■ Televize Samsung, model:
LE32A336/1D, model code
LE32A3361DXX4, typ no: LE
LE32A336, AC: 220-240-5OHz,
180 W, made in Slovakia, sin:
AMBR35DQ902984P. ℡ 605
988 276

■ Televize Samsung, úhlo-
příčka 94 cm, (Typ LE
37B652T4W ), otočný podsta-
vec. Konektory, 1xPC VGA, 4
xHDMI, 2 xSCART. 1x LAN, 2x
USB, CL SLOT. DVBT / DVBC.
℡ 776 548 457

■ Televize Sony, ne plazma,
uhlopříčka 70 cm, hloubka 50
cm, délka 80 cm, stříbrná
barva, velmi dobrý stav, cena
250 Kč. ℡ 737 966 050

■ Zachovalá kvalitní hifi věž -
kvalitní zvuk, stříbrná, nepo-
škrábaná. ℡ 604 110 465

■ Zánovní stero sluchátka (mo-
litan lze lehce doplnit a měnit).
℡ 608 634 463

■ Zánovní, přenosné, kvalitní
stereo rádio + stero sluchátka
Panasonic s jack rozdvojkou.
℡ 608 634 463

■ Kdo opraví DVD Panasonic
DMR - EX 78. Nejde nahrávání.
℡ 777 234 453

■ Set-top box DVBT2, nový,
levně, sms. ℡ 724 040 121

■ Prodám přehrávač TESLA
TEH-500 Android TV setobox a
v jednom Integrovaný DVB-
T2/C tuner, perfektní pro NE-
TFLIX, KODI, HBO GO,
YouTube, Horizon Go a další
aplikace z Google Play. Menu
CZ ℡ 722 493 108

■ Domácí kino, stříbrná barva
,1 větší reproduktor a 5 malých,
kvalitní zvuk, velmi zachovalý.
℡ 604 110 465

■ Prodám zachovalou kvalitní
hifi věž ,kvalitní zvuk, stříbrnou
a nepoškrábanou. ℡ 604 110
465

■ Zánovní stero sluchátka (mo-
litan lze lehce doplnit a měnit).
150,- Kč. ℡ 608 634 463

■ Černá a červená psaníčka.
℡ 792 706 144

■ Černé pěkné kožené pánské
sako, rozměry: ramena 2x 50
cm, délka saka 82 cm, délka ru-
kávu 65 cm. ℡ 732 141 927

■ Černé sandálky do špičky s
otevřenou patou, 2x nošené,
vel. 40, zohledněno v ceně.
℡ 732 141 927

■ Černý, dámský pásek. Ko-
vová malá spona. D: 107 cm, Š:
2,2 cm. ℡ 792 706 144

■ Červené sako an zapínání s
jedním knoflíkem, s krátkými ru-
kávy a podšívkou. Asi 3x no-
šený. 400 Kč. ℡ 792 706 144

■ Červené sako na zapínání s
jedním knoflíkem, s krátkými ru-
kávy a podšívkou. Asi 3x no-
šený. ℡ 792 706 144

■ Dámské kabelky: bílá,
hnědá, černá, do rezava, šedo-
černá. 40 - 130 Kč.  792706144
℡ 792 706 144

■ Dámské, nové krásné, dvo-
jité plavky. Vel. 3. ℡ 547 382
898

■ Dámský černý pásek, ko-
žený, širší, zapínání na jeden
háček do direk. Š: 5,5 cm, D: 91
cm. ℡ 792 706 144

■ Dámský modrobéžový pásek
se zlatou sponou. ℡ 792 706
144

■ Dámský, černý, menší, ko-
žený pásek se cvokama a ko-
vovou sponou. D: 92 cm, Š: 2,1
cm. ℡ 792 706 144

■ Dámský, krásný, flaušový,
moderní, jarní kabát camel,
vel.18 - 46. ℡ 732 141 927

■ Delší dámské sako s podšív-
kou, černé, vel. M. Na knoflíky,
klasický střih. ℡ 792 706 144

■ Dívčí plášť olivový s kapucí,
vel. 158-162, pěkný střih. Na
podzim a jaro. ℡ 792 706 144

■ Dívčí saka: Vel: S, M. Riflová,
bílá. Bundy letní i zimní. 130 -
200 Kč. ℡ 792 706 144

■ Halena, velmi pěkná, s
dvěma odstíny do hněda, pří-
rodní materiál, příze, nová, ne-
nošená. Vel. 36-38, max. 40.
℡ 733 612 353

■ Hodinky, plně funkční na ba-
terii. Výběr z několika druhů.
Dámské i pánské. ℡ 733 612
353

■ Jarní, bílé, pololakované mo-
kasíny se zdobením, vel. 40, 2x
nošené, ℡ 732 141 927

■ Kalhoty dívčí: bílé, šedé,
modré, černé. Značkové, nové,
vel. S, M. 100 - 240 Kč. ℡ 792
706 144

■ Kontaktní čočky od firmy
Alcon, do dálky -3 dioptrie na
obou očích. ℡ 737 900 946

■ Krásné šaty s geometrickým
vzorem v barvách černé a
camel, pletenina, vel.46-48 /18
℡ 732 141 927

■ Lyžařská bunda Northfinder
(kombinace černá a bílá), vel.
XL, použitá 1 týden, původní
cena 3 990 Kč, s lavinovým vy-
hledávačem Recco systém,
vodní sloupec 10 000 mm,
MVP. ℡ 605 207 047

■ Nádherný, elegantní, vínový
flaušový kabát jaro/podzim zdo-
bený krajkou, dvouřadé zapí-
nání na knoflíky, vzadu
rozparek, vel. 48 - 50, 1x no-
šený. ℡ 732 141 927

■ Nová lyžařská bunda, vel. L
ze Sportissima, nevyužita,
velká sleva. 500 Kč + poštovné
či zásilkovné. ℡ 739 051 207

■ Nová nenošená zimní bunda,
vel S, značková S.A.M, leží mi
doma. Velká sleva. 400 Kč +
poštovné či zásilkovné. ℡ 739
051 207

■ Nová velmi trendy šedá ka-
belka s krátkými uchy a jedním
dlouhým uchem přes rameno.
Uvnitř 1 velká kapsa na zip se
3 kapsičkami na drobnosti,
uvnitř velký prostor na další
věci. ℡ 732 141 927

■ Nová, krásná, krajková pod-
prsenka černé barvy, neno-
šená, v. 90D. ℡ 732 141 927

■ Nové, krásné, zlaté espa-
drilky s cedulkou, v.40, ale pa-
suje na v. 39, stélka je 25 cm.
℡ 732 141 927

■ Nové, semišové, šedé, dám-
ské rukavice, vel. 7 - 7,5.
℡ 732 141 927

■ Pánský, hnědý pásek, širší,
nový. Š:3,5 cm, D: 97 cm.
℡ 792 706 144

■ Pánský, vínový pásek, ko-
žený, made in Italy. ℡ 792 706
144

■ Pěkná, pánská, kožená
bunda s flísovou všitou vložkou,
nepoškozená, rozměry: ramena
2x 56 cm, délka bundy 85 cm,
délka rukávu 66 cm. Nošená
minimálně, zohledněno v ceně.
℡ 732 141 927

■ Převážně nové, dámské, mo-
derní ošacení od v. 42 -5 2,
dámskou moderní obuv v. 39 a
40, kabelky, doplňky - jarní úklid
skříně. ℡ 732 141 927

■ Společenské, černé, semi-
šové sandálky na vysokém
podpatku, vel. 39, podpatek vy-
soký 13 cm. ℡ 732 141 927

■ Sportovní tašky (batohy),
nové. ℡ 792 706 144

■ Nové, digitální hodinky, zn.
Philip Persio. Levně. ℡ 739
402 404

Poloterénní kolo, převody - 3
x 6, osazením Shimanu. Veli-
kost kol: 26 x 1,95. Výška se-
dadla: 94 cm, výška řídítek:
94 cm. Zadní nosič, držák na
láhev, plastové blatníky se zá-
stěrkami. ℡ 773 204 335

Prodám veslovací trenažer
jako posilovací stroj který za-
pojuje všechny svaly v těle:
hrudník, ramena, ruky, břicho,
zadek, stehna a lýtka. Vše
funkční. Pouze osobní odběr
v Brně. ℡ 722 493 108

S velkou slevou. Výhodou
této lavice je vysoká nosnost
– 250.kg, , díky čemuž je
vhodná pro všechny typy pos-
tav a širokou škálu různých
cvičení. Protiskluzný povrch,
rozměry: 90 x 33.cm a mož-
nost nastavitelné výšky : 16 -
21 - 26 cm, od země. Hmot-
nost: 5,48 kg, materiál: velmi
kvalitní a pevný polypropylen.
Vhodné cvičení i posilování
celého těla. Bezvadný stav.
PC: 1550,- nyní 690,- Brno
℡ 776 548 457

Stan Korsika 3 pro 3 osoby ve
výborném stavu, odnímatelná
ložnice. ℡ 737 825 567

Domácí kino Panasonic, ne-
využité, přidám pár DVD,
hraje skvělé vyměním za
5mdreva. ℡ 723 428 812

Přehrávač DVD ELTA. ℡ 608
967 653

Zachovalá televize, úhlo-
příčka 80 cm, zn. Samsung,
žádné vady. ℡ 604 110 465

Dovoz Italie pouze poštou či
zasilkovnou ℡ 739 051 207

Kabelka nová pravá kůže
velká sleva zasílám pouze po-
štou či zasilkovnou. ℡ 739
051 207

Krásná, prostorná, vínově
červená kabelka mat + lesk
zdobená zlatým kovem, uvnitř
3 kapsičky, do ruky i přes ra-
meno. ℡ 732 141 927

Nádherná dovoz Italie velká
sleva pouze poštou nebo za-
silkovnou ℡ 739 051 207

Nová, čokoládově hnědá ha-
lenka z lehkého materiálu s
dlouhými rukávy a ozdobnou
aplikací, vel. 44-46. ℡ 732
141 927

Nová, velmi moderní, pružná,
černo-bílá halenka - kohoutí
stopa, v. 42-44. ℡ 732 141
927

Pěkná halenka s výstřihem do
„V“ módní okrové barvy,
vzadu zlatá ozdobná guma ve
výstřihu, v. 46-48, barva je
mnohem jasnější, foceno mo-
bilem. ℡ 732 141 927
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■ Umělý kožich z Francie, vel.
46 - 50, nevyužitý, je mi velký,
foceno mobilem - je hnědo-re-
zavý. ℡ 732 141 927

■ Žluté, jarní, semišové moka-
síny s ozdobou, velmi po-
hodlné, vel. 40, 2 x nošené.
℡ 732 141 927

■ Úplně nové, nenošené, semi-
šové kozačky nad kolena,
krásná šedá barva, vzadu
šňůrka, nízký pohodlný podpa-
tek, vel. 40. ℡ 732 141 927

■ Myslivec. a lovec. tašku kou-
pím a také další potřeby pro
výkon myslivosti jako knihy, od-
znaky, dalekohledy, puško-
hledy, vábničky, sošky, obrazy,
nože, tesáky, náboje ZP mám,
atd. vše staré i současné.
℡ 605 745 922

■ Stará bižuterie. ℡ 776 769
937

■ Zlatý řetěz a náramek nad 30
g. Punc. Děkuji za nabídky.
℡ 728 719 499

■ Prodám Slim fit zánovní ko-
šile, nemusí se žehlit, vel. M.
Cena za kus 190,- Kč. ℡ 608
634 463

■ Prodám luxusní nové kraj-
kové bílé tenisky č. 36-37, zn.
Fashion. ℡ 604 110 465

■ Společenské černé semišové
sandálky na vysokém pod-
patku, vel. 39, podpatek vysoký
13 cm. Cena 370 Kč ℡ 732
141 927

■ Černý, dámský pásek. Ko-
vová malá spona. D: 107 cm, Š:
2,2 cm. 30 Kč. ℡ 792 706 144

■ Dámský černý pásek, ko-
žený, širší, zapínání na jeden
háček do direk. Š: 5,5 cm, D: 91
cm. 60 Kč. ℡ 792 706 144

■ Dámský modrobéžový pásek
se zlatou sponou. 40 Kč.
℡ 792 706 144

■ Dámský, černý, menší, ko-
žený pásek se cvokama a ko-
vovou sponou. D: 92 cm, Š: 2,1
cm. 40 Kč. ℡ 792 706 144

■ Pánský, hnědý pásek, širší,
nový. Š:3,5 cm, D: 97 cm. 230
Kč. ℡ 792 706 144

■ Pánský, vínový pásek, ko-
žený, made in Italy. 250 Kč.
℡ 792 706 144

■ Černá a červená psaníčka.
40 Kč. ℡ 792 706 144

■ Dámské kabelky: bílá,
hnědá, černá, do rezava, šedo-
černá. 40 - 130 Kč. ℡ 792 706
144

■ Sportovní tašky (batohy),
nové. 150 Kč. ℡ 792 706 144

■ Taška na kolečkách. Brno.
Cena 400 Kč. ℡ 776 369 027

■ Větší peněženky: černá,
hnědá. Nové 100 Kč, použité
30 - 50 Kč. ℡ 792 706 144

■ 4 dětské helmy, všechny do-
hromady za 600 Kč.. ℡ 608
772 101

■ Cestovní postýlka, snadno
ovladatelná, omyvatelná. Může
plnit i roli tradiční postýlky. Jed-
noduché skládání, boky ze sí-
ťoviny, průlez na čele se zipem.
Transportní taška na postýlku.
℡ 778 010 344

■ Chodítko Chicco aktivity.
Podpora pro naučení prvních
krůčků, rozvoji myšlení - vklá-
dání různých tvarů a míčků,
pouštění dětské melodie. Origi-
nální, nové, nepoškozené ba-
lení. ℡ 778 010 344

■ Žehlička napařovací na bate-
rii se světlem a zvuky. Po za-
pnutí se zahřeje. Rozměry
prkna V, D, H: 48 x 71 x 27 cm.
Nepoškozené originální balení.
Zdarma set kadeřnictví ℡ 776
548 457

■ Čisté vyprané body 100%
bavlna, asi 1 až 2 roky. Po jed-
nom dítěti. Velikost 86. Bez po-
škození. ℡ 724 068 476

■ Daruji cestovní postýlku v
dobrém stavu, tmavě modrá
barva, velmi snadno sklada-
telná. ℡ 774 130 909

■ Dětská autosedačka - va-
jíčko, zn. Maxi-cosi. ℡ 608 592
588

■ Dětská koloběžka. Vhodná
cca od 2 let věku. Přední část -
řídítka se dají výškově upravit.
Velmi kvalitní výrobek, bez po-
škození. Pevná, téměř neroz-
bitná, k tomu možné i dětskou
helmu. ℡ 778 010 344

■ Dětská postýlka včetně mat-
race, peřinek a povlečení na
ně. Dále nějaké oblečení a
hračky ℡ 603 279 570

■ Dětská postýlka, nastavitelný
rošt do 3 možných výšek + sta-
hovací bočnici. Kolečka s
brzdou + zcela nová, čistá mat-
race na míru, s dětským moti-
vem. Vel:120 x 60 cm. ℡ 776
769 781

■ Dětská stavebnice, cihličky,
dají se stavět domečky, židlička
apod. Nevhodný dar. ℡ 721
673 958

■ Dětská výbava s oblečením
od narození do půl roku: du-
pačky, overaly, košilky, body,
mikiny, trička, soupr, tepláčky,
kalhoty, vše připravené ihned k
použití. ℡ 704 877 004

■ Dětská, dřevěná postel.
Délka: 125 cm, šíř: 65 cm, výš:
70 cm. Pro převoz je již rozlo-
žená. ℡ 776 548 457

■ Dětské jízdní kolo, top stav
bez poškození, jako nové. Vy-
měněny duše a pláště v cyklo-
servisu. Český výrobce
VELAMOS. Osobně Přerov.
Možno dovézt do 30 Km.
℡ 724 068 476

■ Dětské kolo Leader Fox Ju-
nior 18. Na cca 4 - 7 let, výšku
100 - 125 cm. ℡ 739 735 760

■ Dřevěné kostky v praktickém
kyblíku s uchem. Materiál:
masiv. Kyblík s 50 ks kostek +
dalších 50 ks zcela stejných
kostek. Všechny kostky jsou
téměř nové. ℡ 773 204 335

■ Kočárek Peg Pérego. Stříška
s větracím okénkem, telesko-
pická rukojeť. Polohovací
opěrky nohou a zad. Kola s are-
tací, prací potah, nášlapné
brzdy. Lehká, ale pevná hliní-
ková konstrukce. ℡ 776 548
457

■ Kvalitní cestovní postýlka
ABC Design s taškou. Je velmi
praktická a snadno ovladatelná.
K Jednoduché skládání, boky
ze síťoviny, průlez na čele se
zipem. Velikost: 60 x 120 cm.
℡ 604 822 692

■ Maxi puzzle se závodní for-
mulí. Velikost jednotlivých dílků:
3 x 2 cm. Obrázek formule,
podle kterého se skládá. Roz-
měry vzniklého obrázku uvá-
děny: 40 x 26 cm. ℡ 773 204
335

■ Nastávající mamince levně
dohodou prodám oblečení na
miminko od novorozeneckých
velikostí do 8 měsíců - body,
košilky, dupačky, overaly, trička,
soupravičky, mikiny, tepláčky,
kalhoty. ℡ 602 954 145

■ Nastávající mamince levně
prodám oblečení na miminko
od novorozeneckých velikostí
do 8 měsíců, body, košilky, du-
pačky, overaly, trička, soupr. mi-
kiny, tepláky, kalhoty atd.
℡ 704 877 004

■ Oblečení na miminko 0 - 7
měsíců, vhodné pro obojí po-
hlaví, vše potřebné. Velikost 58
-76. ℡ 604 782 643

■ Rodiče, potřebujete hlídání?
Ráda Vám vypomohu. ℡ 605
988 276

■ Set velmi pěkných hraček pro
nejmenší, závěsné na kočár,
postýlku - plyšáčky, zvířátka
apod., přidám polštářek ku-
řátko. ℡ 602 954 145

■ Sportovní kočárek zn. Kk
Kinderkraft, je jako nový. Je k
němu i pláštěnka. ℡ 704 170
648

■ Dětský kočárek, nejlépe troj-
kombinaci zn. Chicco, Zekiva,
Beneton atd. Nejlépe červený
apod. pastelové barvy. Děkuji
srdečně za nabídku. ℡ 704
113 493

■ Sezónní oblečení pro dívky
věk 10-12-15-18 - sport, škola,
divadlo. Foto na Whatsap.
℡ 773 135 228

■ Vláčky a různé příslušenství
k nim. Jako lokomotivy, vozy,
koleje, výhybky, semafory, kata-
logy atd. ℡ 777 074 592

■ Vláčkodráha - 16 velkých dílů
dřevěných kolejnic. Lokomo-
tiva, 7x vagonky s magnety, do-
pravní značka.Lze dokupovat
další části. Bezvadný stav, jako
nové. ℡ 608 967 653

■ Kočárek Mutsy se spoustou
příslušenství. Hluboké lůžko,
sportovní nádstavba, náhradní
stříšky, nánožnáky, velký košík,
fusak, pláštěnka, stupátko pro
druhé dítě, sedačka vajíčko.
3990 Kč. ℡ 773 204 335

■ Novou, kvalitní autosedačku
9 - 36 kg, vlastní pětibodové a
výškově nast. pásy, polohova-
telná hlavová opěrka, nejno-
vější atest ECE R44/04. Zašlu i
poštou. 1550 Kč. ℡ 776 495
506

■ Žádaný, lehký skládací me-
chanismus. Všechna jeho kola
odpružená, přední s možností
aretace. Zvětšená bouda z
látky s ochranným UV filtrem.
Opěrka zad až do lehu.PC:
5000,- nyní 2490,- kč ℡ 778
010 344

■ Žádaný, moderní kočárek s
lehkým skládacím mechanis-
mem. Všechna kola jsou odpru-
žená. Přední s aretací.
Boudička z látky s ochranným
UV filtrem. PC: 5000,- nabízím
za 2390,- Kč. ℡ 778 010 344

■ K ní zdravotní, kvalitní mat-
race s oboustranným kokoso-
vým jádrem a pratelným
potahem. Potah má letní i zimní
stranu. Přidám potah na ma-
traci a mantinel pro bezpečnost
mimi -není na fotu. ℡ 773 769
903

■ Psací stůl, starší, dub, 3 zá-
suvky vpravo. Cena 100 Kč.
℡ 737 966 050

■ Nabízím levně set velmi pěk-
ných hraček pro nejmenší, zá-
věsné na kočár, postýlku,
plyšáčky, zvířátka apod. přidám
polštářek kuřátko. ℡ 602 954
145

■ Nabízím větší krabici hraček
pro nejmenší, závěsné na
kočár, chrastítka, plyšová zví-
řátka různých velikostí. 350 Kč.
Vše jako nové. ℡ 737 127 852

■ Originální balení. Žehlička je
„napařovací“, na baterii se svět-
lem a zvuky. Po zapnuti se
oteplí. Rozměry prkna: 48 x 71
x 27.cm. zdarma přidám dětské
kadeřnictví, nebo dětský fonen-
doskop. ℡ 777 769 903

■ V, Š, Hl: 82, 45, 35.cm. Tři
police s imitací zboží ovoce, ze-
leniny a jiných potravin. Sou-
částí je košík na zboží, otvírající
se pokladna zmáčknutím tla-
čítka, pohyblivá váha. ℡ 777
769 903

Snow bunda. Pred sezónou
velka sleva.. Značková S.A.M
nová velká vel.S pouze po-
štou nebo zasilkovnou ℡ 739
051 207

Vel: Š, Hl, Výš: 120 x 55 x
76.cm. Má hodně úložného
prostoru i na vnitřní straně
stolu. Zásuvka s kovovými po-
jezdy, vysouvací deska na
klávesnici. Cena: 690,- Brno,
608 967 653 ℡ 608 967 653

Novou kvalitní autosedačku
9-36kg,vlastní pětibodové a
výškově nast. pásy, polohova-
telná hlavová opěrka,nová se
zárukou 2 roky, nejnovější
atest ECE R44/04. Zašlu i po-
štou. ℡ 776 495 506

Na kolečkách, s polohovacím
roštem. Vel: 100 x 50, výš:
88.cm. K tomu zdravotní ma-
traci s kokosovým vláknem.
Dále lehkou, dětskou prošíva-
nou kapničku. Postýlka je již
rozložená k převozu. Cena za
vše: 1050,- Brno, 776 548
457 ℡ 776 548 457

Lehký skládací mechanis-
mus. Všechna kola má odpru-
žená. Přední jsou plně otočná
s aretací. Bezpečnostní brzda
blokuje zároveň obě zadní
kola. 5-ti bodové bezpeč-
nostní pásy udrží dítě po-
hodlně na místě. Opěrka zad
nastavitelná až do lehu,
stejně jako opěrka nohou. Od-
nímatelné bezpečnostní
madlo. Ve výbavě je přídavná
zvětšená bouda z látky s
ochranným UV filtrem. Sou-
částí je nánožník. Výborný
stav. Nejdou nahrát všechna
fota, ráda zájemci pošlu. Brno
℡ 776 548 457

Hluboká + sportovní verze, +
2x nánožník na korbu i spor-
ťák. Korby jsou otočné oběma
směry. Odpružená, otočná,
velmi kvalitní kola. Projedou i
náročný terén, stejně jako na-
fukovací, nejdou ale propích-
nout(tzv: bezdušová).
Kočárek je lehký a zároveň
stabilní. Výborně ovladatelný.
Snadné skládání a rozklá-
dání. Velký úložný prostor pod
kočárkem. Používaný velmi
krátce, je ve výborném stavu.
U obou verzí kočárku jsou po-
lohovatelné opěrky zad. Brno
℡ 776 548 457

Kočárek Mutsy se spoustou
příslušenství. Hluboké lůžko,
sportovní nádstavba, ná-
hradní stříšky, nánožnáky,
velký košík, fusak, pláštěnka,
stupátko pro druhé dítě, se-
dačka vajíčko. ℡ 773 204
335

Dětský kočárek Tako exclu-
sive s příslušenstvím. Je
hodně prostorný a hluboký,
takže lze používat i pro větší
dítě a to i přes zimu s fusa-
kem. Hluboká a sportovní
verze. Další fota pošlu.
℡ 776 548 457

Dětský invalidní vozík Otto
Bock. Bezvadný stav, vý-
škově stavitelná, polohova-
telná opěrka hlavy. Výškově
stavitelná stupačka. Opěrka
zad sklopitelná. Výškově sta-
vitelné rukojeti. Průměr kol:
53 cm. Šířka vozíku: 47 cm.
℡ 776 769 781

Dívčí helma na kolo, vel. 48-
52. ℡ 773 571 971

Velmi prostorný a pohodlný i
pro větší děti, výborný i na
zimu, kdy je třeba fusak. Má
přehazovací rukojeť Nafuko-
vací kola zdolají i náročný a
nerovný terén. Dobře odpru-
žený. Prostorný nákupní
košík. V případě zájmu při-
dám zdarma fusak. Sníma-
telné potahy, vše se dá
vyprat. Bez poškození, bez-
vadný stav. Brno, 776 769
781 ℡ 776 769 781
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■ 45/174 svobodný, nekuřák,
hledá ženu, která hledá hezký
vztah a sex z okolí Brna a Ho-
donína. Stav a věk nerozho-
duje. Auto mám, tak můžem
něco podniknout. Jestli máš
zájem pošli mi SMS nebo zavo-
lej. ℡ 703 997 086

■ 46 letý, vyšší, štíhlý sympa-
ťák, hledá ženu na vše pěkné v
životě, hezké intimní chvíle, uví-
tám trvalejší vztah, v případě
potřeby diskrétnost zaručuji.
Jsem od Brna. ℡ 605 486 824

■ 50/174/80 rád bych poznal
fajn ženu. Zlínsko. IN IE
220532 

■ 56 letý hledá manžele, kteří
ho pozvou do své ložnice. Ne
Bi atp. Pište t.č. IN IE 117179 

■ 56 letý, zadaný hledá ml.
paní na milenecký vztah. Úro-
veň, zdraví, čistota. Pište t. č.
IN IE 313623 

■ Ahoj Mirek, rád poznám
ženu, která by se mnou chtěla
zažít dlouhé vášnivé mazlení a
jiné erotic. hrátky. Větší poprsí
není podmínkou, věk neřeším, i
baculka. IN IE 919007 

■ Ahoj ženy, mám rád sex a
hledám ženu macatou/hube-
nou, to je jedno, která ráda
šuká a dlouho. Mám 15 cm, je
ale tlustej a velkej žalud. Já
Jirka 43 od Blanska. IN IE
623012 

■ Ahoj! Hledám ženu do 53 let
na letní schůzky, uvítám velká
ňadra. BM, Vysočina. Jsem
muž. T.č. díky. IN IE 111048 

■ Ahoj, 56 letý hledá milenku
bez narušení soukromí. Pište
t.č. IN IE 258413 

■ Ahoj, 64 letý rozvedený, 180
cm, 90 kg, nekuřák, hledá ženu.
Brno a okolí. IN IE 462149 

■ Ahoj, 64 letý, rozvedený 180
cm, 90 kg, nekuřák hledá ženu.
Brno a okolí. IN IE 641146 

■ Ahoj, hledám muže, ženu
nebo pár. Ukážu Vám mou váš-
nivou masturbaci. Možno obou-
stranně - erotické hrátky,
mazlení, milování. 64/167/61,
M 18, štíhlá postava. IN IE
735837 

■ Ahoj, hledám s kamarádkou
Jarkou - Ivetu a Petra z Brna.
Napište. IN IE 677708 

■ Ahoj, hledám vážný vztah,
ženu 30 - 40 let z J. Moravy, Vy-
sočiny. Je mi 40 let, jsem svo-
bodný, bezdětný. ℡ 732 166
858

■ Ahoj, hledám ženu na váš-
nivé, dlouhé mazlení, erotické
hrátky a milování. Větší poprosí
i boubelka, jakýkoli věk. Štíhlý
sportovec, 64 let, 166/60, M 18.
Brno. IN IE 386329 

■ Ahoj, já kluk 41 let i v dám-
ském a hledám sub ženu nebo
samce, kteří mne budou sloužit,
jako otroci. Brno, pošli tel. dík.
IN IE 539598 

■ Ahoj, jsem 40 letý, svobodný,
štíhlý z okolí Brna. Hledám
touto cestou ženu na pěkné
chvíle ve dvou. Dlouhodobý
vztah uvítám. IN IE 397985 

■ Ahoj, jsem 64 let z Brna ne-
kuřák, rozvedený hledám ženu
na vážný vztah. IN IE 592830 

■ Ahoj, jsem 64 letý z Brna ne-
kuřák, rozvedený hledám ženu
na vážný vztah. IN IE 134620 

■ Ahoj, jsem chlap 43/170 a
hledám ženu pro krásný vztah.
Béďa. IN IE 738211 

■ Ahoj, jsem muž 55 let 178/78,
středoškolák a hledám pro
vážný vztah st. nebo pl. st. ženu
do 55 let. Jsem ze Slavkova u
Brna pokud máš zájem, tak
napiš a zanech tel.č. IN IE
462705 

■ Ahoj, jsem muž hledám hod-
nou ženu k seznámení, 164/54,
su štíhlej kuřák, pracovitej, hod-
nej, spolehlivej. Su z Brna. IN
IE 220583 

■ Ahoj, jsem muž středoškolák,
je mi 58 let, 178/78, štíhlé pos-
tavy. Hledám štíhlou nebo
plnoštíhlou ženu. IN IE 587260 

■ Ahoj, jsem žena 21/169 a
hledám muže do dvaceti pěti
roků pro společné schůzky. IN
IE 554677 

■ Ahoj, jsem žena 47, svob.
bezd. hledám hod. kluka s
autem na vážný vztah, který ne-
chce děti, má rád zvířata,
hudbu, cestování. Foto. Zlínsky
kraj. IN IE 722533 

■ Ahoj, jsem žena, 56 let a hle-
dám kamaráda. Nekuřák, neza-
daný. IN IE 137351 

■ Ahoj, muž 66 let, hledám přít-
ele 50+ ne pisálkové, jen kdo
má skutečný zájem. IN IE
729069 

■ Ahoj, štíhlý kluk 45/175 hledá
staršího pána na pravidelné
schůzky. Brno a okolí. IN IE
535036 

■ Ahojky, tady muž 58 let, Jižní
Morava, může být? Když ano,
tak napiš. IN IE 457633 

■ Brňák 55/166 hledá ženu na
mazlení. Později možný trvalý
vztah. Brno a okolí. IN IE
338196 

■ Brňák 55/166 rozvedený
hledá ženu na milenecký nebo
vážný vztah. Brno a okolí. IN IE
081949 

■ Chybí mi dotek a objetí ženy,
kterou budu mít rád a ona mě.
Jsem 55/182 z Brna. IN IE
912556 

■ Čauky, rád tě poznám velmi
náruživá ženo do 55 let, na
stavu nezáleží. Raději trvalejší
vztah. Jsem rozvedený
55/188/100. Okr KM a celá Mo-
rava. Prosím tel. č. IN IE
873138 

■ Dobrý den, ctěné dámy. Hle-
dám touto cestou vážný vztah.
Jsem chlapák z Brna, můj face-
book je Petr Konrád a moje te-
lefonní číslo je 730511668
neboj se ozvat. Třeba budeš
právě ty, ta jediná vyvolená,
kterou hledám. :) ℡ 730 511
668

■ Dráždi mi ho náruživá ženo
do 55 let i Romka nebo cizina.
Chci mít v puse tvoje bradavky.
Jsem rozvedený 55/188/98.
KM, Kojetín, VY, JM kraj. Písni
tel. IN IE 453463 

■ Dráždi mi ho náruživá ženo
do 55 let. Chci mít v puse tvoje
bradavky a dlouho ti to dělat.
Jsem rozvedený 55/188/98. KM
KOJETIN VY A JM KRAJ. IN IE
144342 

■ Hledám dívku, ženu, která mi
bude dělat orálně nebo ručně
utěšitelku. Na domluvě, zdravě,
diskrétně. IN IE 667568 

■ Hledám hodného přítele do
64 let z okolí Brna. Já 172/80.
℡ 704 086 351

■ Hledám inteligentního muže
kolem 75 let pro pěkné přátel-
ství, vzájemnou pomoc a
oporu. Uvítám různé zájmy.
Pouze SMS. ℡ 731 739 380

■ Hledám jménem Anastascos
Kangas kamaráda se zájemem
školení dnešního času. ℡ 608
025 623

■ Hledám kamarádku a mi-
lenku, baculku. Já 45, Brno
venkov. IN IE 292773 

■ Hledám kamarádku k obč.
schů. Stav a věk není podmín-
kou. Já muž 70 r, nek. prac.
mladší mysl. i vzhled. Auto
nemám, práce na zahradě ne,
kostel také ne. Jihomoravský
kraj. IN IE 201037 

■ Hledám mladší ženu pro
vážný vztah. VŠ 55/173 neku-
řák, mladšího vzhledu. Zázemí
na Jižní Moravě HO-BV není
podmínkou.  ℡ 728 650 803

■ Hledám pohlednou, neuspo-
kojenou slečnu, paní, stu-
dentku, mladou maminku,
těhulku, třeba i Asiatku 18-35
let, která ráda experimentuje v
sexu. Uvítám trvalý vztah. Ne-
chci profesionálku ani muže!
Jsem příjemný, svobodný,
dobře vybavený VŠ 46-180. Piš
SMS. ℡ 702 925 301

■ Hledám přítele i milence s
autem 60 - 70 let, odkudkoliv.
Prosím telefon IN IE 383319 

■ Hledám silnější samoživitelku
do 45r s menším dítětem, byd-
lící sama. Domluva na všem,
bydleni ne. Muž 64r, nek., prac.,
slus., diskr., ml. vizáž. IN IE
507329 

■ Hledám sympatickou ženu
50+ na občasné schůzky. Jsem
šikovný sympaťák 38 let z Brna.
IN IE 903469 

■ Hledám touto formou upřím-
nou Brňačku, které chybí láska
a něha. Nedívá se na krásu, ale
na povahu. Jsem zrzek, mám
39/166/67. Mld. vzhledu, štíhlé
drobné postavy. IN IE 526495 

■ Hledám touto formou ženu,
které chybí láska a něha. Mam
53/167/68. Mld. vzhledu, štíhlé,
drobné postavy z Brna, neku-
řák, rozvedený. Dítě není pře-
kážkou. IN IE 000443 

■ Hledám upřímnou Brňačku,
které chybí láska a něha. Mam
45/167/68. Nekuřák, svobodný.
Mld. vzhledu, štíhlé, drobné
postavy z Brna. IN IE 367424 

■ Hledám ženu se zájmem o
sex, věk a postavu neřeším.
Jsem z Brna, 57 let. Uvítám
dlouhodobě a pro radost ze ži-
vota. IN IE 086528 

■ Je mi 39 let a hledám mazli-
vou milenku z Vyškovska. IN IE
422386 
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■ Je mi 44 Let, jsem stihly usle-
chtily a docela pohledny. Nabi-
zim 3000 Kc za hodinku sexu
kdyz: - mate velmi prirodni klyn
a popripade take neoholene
nohy - je Vam maximalne 40 let
- prijdete v pletenych punco-
chacich nosene bez kalhotek
nejmin tyden, vune zadana -
milujete analni sex, kaviar me
nebude rusit - jste hodne
uchylna a mate take vlastni
predstavu o sexu, jsem velmi
hravy Jsem v Brne od 16.11.21
do 20.11.21 ℡ +41 792 103
164

■ Jsem muž středních let,
dělám poctivě rukama, malíř -
natěrač, a hledám ženu, co to
myslí vážně. Na občasné
schůzky a placení za sex
nemám zájem. Mohu poslat i
fotku na whatsaap. ℡ 776 501
385

■ Jsem Petr 42 let svobodný,
bezdětný hledám ženu na vztah
z Brna a okolí Znojma. Prosím
t.č. IN IE 927169 

■ Jsem Petr, 42 let, svobodný
bezdětný, hledám ženu na
vztah z Brna a okolí Znojma.
Prosím t.č. IN IE 549809 

■ Králikář Jaromír 65/175/90
Morava. Venkov u Třebíče. Hle-
dám partnerku s rodinou k hos-
podaření na drůbežím statku.
Králíci, 5 slepic, 2 kočky a 2
feny, velká a malá zahrada,
ovoce a zelenina. Máte mož-
nost přístavby vikýře k bydlení,
ale je nutné mít finance. ℡ 733
295 835

■ Které štíhlé ženě nevadí se-
známit se na inzerát? Prosím
napište SMS, jaké máte zájmy
a představy. Za odpověď dě-
kuje štíhlý muž středních let.
℡ 773 224 192

■ Muž 175/75 kg, 38 let, věřím
v keltskou magii, mám rád
vonné tyčinky, výlety do přírody,
jsem veselý. Hledám holku z
Brna. Jsem po operaci oka.
Ozvi se mi, jsem rok a půl sám.
Chci se stát tvým spoluúčastní-
kem v životě. ℡ 704 711 853

■ Muž 42 let hledá seniora na
schůzky. Okr. Hodonín, Uher-
ské Hradiště i Brno. IN IE
301625 

■ Muž 44 let hledá fajn ženu za
účelem seznámení. Najdu tě?
℡ 723 937 607

■ Muž 44 let hledá starší ženu
50 i více let na pěkné int.
schůzky. Okr. Uherské Hra-
diště. IN IE 051882 

■ Muž 49 let hledá starší BI
pár, muže, ženy. Brno. IN IE
261723 

■ Muž 50 let hledám přítele s
velkou výbavou na občas.
schůzky já pouze jako žena.
HO - UH. IN IE 927516 

■ Muž 55 let hledá ženu k se-
známení men. vzrůstu. Brno a
okolí. IN IE 314703 

■ Muž 55/166 z Brna hledá
ženu do 65 let na intimní, mi-
lostný vztah z Brna okolí. IN IE
661118 

■ Muž 56 hledá pohlednou,
vnadnou ženu k vážnému se-
známení. IN IE 846942 

■ Muž 56 hledá ženu na vážný
vztah, která chce žít na ven-
kově. IN IE 583968 

■ Muž 56 s vlastním zázemím
hledá ženu na vážný vztah. IN
IE 197822 

■ Muž 59/182 sympatický mini-
malista, původem z Brna, hledá
ženu z Ivančic pro vytvoření
hezkého, vzájemného vztahu.
Nap. tel. číslo. IN IE 792930 

■ Muž 59/182, sympatický op-
timista, původem z Brna, hledá
ženu z Ivančic a blízkého okolí
na vytvoření hezkého vztahu.
Nap. tel. číslo. IN IE 400851 

■ Muž 64 hledá symp. ženu
prite. spřízněnou duši. Brno
blízké okolí. Společné soužití.
IN IE 810800 

■ Muž 65 let hledá k vážnému
seznámení ženu z Brna a okolí.
℡ 737 164 382

■ Muž 65/183 z vesnice hl.
ženu i starší pro vážný vztah.
Pošli tel. čís. IN IE 391386 

■ Muž 65r, nek. hledá ženu 50-
65r plštíhlou, není podm. stejně
jako já ráda dl. mazl. oral od
muže a vše co k tomu patří.
Nehl. modelku, ale ženu, které
to chybí. IN IE 608214 

■ Muž 67 let hledá pohlednou
ženu přiměřeného věku k se-
známení k příjemným spokoje-
ným a milostným schůzkám pro
vzájemnou spokojenost nás
dvou. Vzájemná láska jeden k
druhému. ℡ 732 910 167

■ Muž 69/172/78, hledá ženu
která je sama a chybí jí láska,
něžné pohlazení, 60 - 67 let.
Jsem z Brna. Děkuji za odpo-
věď. ℡ 704 075 365

■ Muž 70r hledá ženu, muže
nebo pár na vzájemný oral sex.
IN IE 058298 

■ Muž nekuřák rozvedený
52/178 hledá ženu na vážný
vztah. IN IE 965594 

■ Muž nekuřák, rozvedený
52/178 hledá ženu na vážný
vztah. IN IE 605562 

■ Muž, 183/78 střed. let hledá
ženu z Brna a okolí. IN IE
827327 

■ Muž, 44 let hledá starší ženu
na pěkné int. schůzky. Okr. Ho-
donín. IN IE 689942 

■ Muž, 50 - 173, zajištěný,
slušný podnikatel, hledá dis-
krétně zralou dámu, krerou láká
klinický sex. Bude to naše ta-
jemství, splníme si své sny. IN
IE 772925 

■ Muž, 50 let, hledá i starší
ženu z Brna. Kamarádsko - mi-
lenecký vztah. Prosím tel. číslo.
IN IE 433988 

■ Muž, 50 let, hledám přítele na
spol. víkendy. Hodonínsko. IN
IE 555116 

■ Muž, 50 let, sub., BI., hledá
dominantní pár/ženu/muže.
Blanensko 

■ Muž, 53 let, hledá milou ženu
k vážnému seznámení. ℡ 728
458 686

■ Muž, 64/176/88 hledá jem-
nou, int., upřímnou přítelkyni,
romantickou, se zájmy o floru i
faunu, do 74 let, může být i
starší, k nepravidelným schůz-
kám. Jen vážně. IN IE 311105 

■ Muž, 65 let hledá ženu pro
hezké chvíle. Věkově 65+ jsem
z Brna. IN IE 320864 

■ Muž, 65 let, 185 cm, SŠ, ne-
kuřák. Hledám ženu pro život
na vesnici. Dlouhodobý vztah a
časem víc. Prosím tel. č. IN IE
087110 

■ Muž, pohledný, slušný, zajiš-
těný padesátník hledá těhulku
nebo maminku, které by plnil
její sny. Zdraví a diskrétnost sa-
mozřejmostí. IN IE 430821 

■ Osamělý rozvedený muž 51
let touto cestou hledá a rád
pozná hodnou a obyčejnou
ženu která ví co chce od 40 do
54 let nejlépe ze Zlínského
kraje pro hezký a trvalý
vztah,společné chvíle,pro-
cházky do přírody, wellness,
kultura a cestování. Samota je
na nic a lidský život je příliš
krátký na to aby je muž prožil
single! Vím že tu jsi a čekám
jen na tebe! Prosím jen vážně!
Kontakt sms. ℡ 776 263 438

■ Pěkná, zdravá vdova, náru-
živá 65/170/82/ 6. Pomáhám si
sama, ale chlap je chlap. Věk,
zaměření mě nezajímá. Neho-
lím se. IN IE 422112 

■ Písní, velmi náruživá ženo do
60 let. Máš ráda dlouho... Chci
tě poznat, ne si psát jen SMS.
Jsem rozvedený. Pavel
54/189/100. Prosím tel. č., okr.
KM, PR, ZL. IN IE 143923 

■ Podnikatel, který rád utrácí,
hledá dívku - ženu k občasným
schůzkám. IN IE 916580 

■ Pohledná dlouhovláska, ve-
selá i klidná, 166/68 by ráda
našla sympatického kamaráda
z Brna, se smyslem pro humor
a autem. Pouze nekuřák střed-
ního věku. IN IE 679022 

■ Pohodový kluk 26/173 hledá
z nedostatku příležitosti prima
holku k seznámení. Jen vážně.
Snad se ozveš. IN IE 815198 

■ Potkám zde ženu 30 - 50 let
na občasné schůzky a třeba
víc? Já sympaťák, 38 let. Brno
a okolí. IN IE 192601 

■ Pro nedostatek příležitostí,
volím tuto cestu k seznámení.
Hledám muže Brno a okolí, 35-
45 let nekuřáka. Procházky, po-
povídání... Prosím jen vážně!
℡ 604 773 208

■ Příjemný a solventní muž z
Brna hledá příjemnou společ-
nici pro hezké chvíle.
smsbox:906799 

■ Ráda bych poznala kama-
ráda nekuřáka okolo 65 roků s
vyřešenou minulostí stejně jako
já. NE FLIRT. Brno a okolí. IN
IE 309585 

■ Ráda poznám hod. upř.
muže do 70 let, ne sobce a la-
komce. Prostě do pohody i ne-
pohody. Žena 63 let. Letovice a
okolí. IN IE 550726 

■ Ráda poznám hodného,
upřímného muže do 70 let,
který hledá lásku, cit a poro-
zumnění. Žena 63 let, Jevíčko
a okolí. Napiš tel.č. IN IE
167632 

■ Smutný muž hledá smutnou
ženu a společně nám třeba
bude veseleji. Jsem rozv. neku-
řák z Brna 57/180. IN IE
420945 

■ Snad někde jsi, náruživá
ženo i třeba víc ochlupená,
věkem do 60 let. Jsem rozve-
dený 188/98. Nekuřák, opilec
ani stěžovatel nejsem. Nejlépe
Holešov a okr. KM. IN IE
234731 

■ Starší menší, štíhlý muž
hledá pár nebo samostatnou
ženu k přátelství a k jemným in-
timnostem. IN IE 900372 

■ Svobodná Laďka 55. Jsem
blodýna, jsem v brně, mám
rada pivo, jsem kuračka jsem
in. důchodce a chodím po ber-
lách, z Brna přítele svobodný,
rozvedený, silnější postavy. IN
IE 555618 

■ Šedesátník hledá obyčejnou
příjemnou ženu, silné postavy.
Třeba přeskočí jiskra. IN IE
995889 

■ Učitelku hry na klavír, štíhlou,
střední věk hledá sympatický,
štíhlý VŠ na kamarádský nebo
milenecký vztah s romantickou
hudbou. Prosím tel. číslo. IN IE
375727 

■ Vdovec 170 cm, důchodce z
Brna hledá přítelkyni nekuřačku
do domku se zahrádkou. Vese-
lejší povahy 60-70 let, která má
ráda tanec, termály, houby.
Volat nejlépe ráno nebo večer
do 22:00 hod. Zn. samota je
zlá. ℡ 731 236 509

■ Zadaný, 56 let hledá ml.
dívku nebo paní na milenecký
vztah. Úroveň, zdraví, diskrét-
nost. Pište t. č. IN IE 964540 

■ Zajištěný bez závazků, 49 let,
hedá ženu, okolí Kyjova a Slav-
kova. Vdaná nevadí, žiji sám.
IN IE 006942 

■ Zajištěný bez závazků, 49 let,
hledá ženu z okolí Kyjova a
Slavkova. Vdaná nevadí, žiji
sám. IN IE 533986 

■ Zdravím slečny a dámy, hle-
dám ženu k seznámení a
časem se uvidí. Věk u mě ne-
hraje žádnou roli, hlasympatie.
Jsem hodný, pohodový, klidný
a tolerantní. Mám rád svoji
práci, přírodu, sport, hudbu a
filmy. Těším se na Vaši reakci.
℡ 608 228 224

■ Žena 43 let, SŠ, svobodná,
bezdětná vyšší, plnoštíhlá od
Brna hledá pro vážný vztah vy-
ššího přítele s autem. ℡ 731
248 226

■ Žena 45 let hledá ženu z
Brna na krásný sex. Muži ne-
odepisovat. IN IE 867244 

■ Žena 45/166/65, NK mlad-
šího vzhledu, hezká, citově za-
ložená, ale ne hloupá
blondýnka, hledá solidního, mi-
lého zralého muže, který ne-
píše hrubky a netetuje. IN IE
815732 

■ Žena 57 let hledá obyčejné
přátelství bez výhod. Děkuji za
tel. číslo. IN IE 413261 

■ Žena 60 let, 160 cm, rozv.
hledá muže od 65 do 70 let pro
život ve dvou. IN IE 

■ Žena 64 let hledá muže z
Brna a okolí. Dlouhodobý
vztah. Nekuřáka 63-64 let.
Starší věk nevolat. Mladší věk
nevolat. Který má rád výlety,
procházky, hudbu a romantiku.
Sednout si u dobrého vína. Ne-
píšu SMS. ℡ 777 140 816

■ Žena 68 letá, 160 cm, 54 kg,
hledá přítele z Brna ℡ 732 248
300

■ Žena 69 let, SŠ, rozvedená,
vyšší, plnoštíhlá hledá hodného
kamaráda s autem z Brna a
okolí nebo Znojma. IN IE
469047 

■ Žena 69/174 se chce sezná-
mit s mužem přiměřeného věku
i výšky. Pouze vážně, je-li sám
a chce se také seznámit. Jen
střední Morava a SMS. ℡ 739
858 342

■ Žena 70 let hledá muže 65-
70 let, nekuřáka, na vážný,
trvalý vztah. IN IE 579188 

■ Žena 73 hledá muže k mému
věku pro společné schůzky.
Brno a okolí. IN IE 868696 

■ Žena hledá protějšek z Brna
a okolí. Na občasné setkání,
zavoláni, zajít za kulturou. Ne-
hledám nikoho na flirt, sex. Uví-
tám někoho s autem od 62 let.
IN IE 846059 

■ Žena hledá přítele, nezada-
ného od 63 let - mladší věk ne-
psat. Brno a okolí. IN IE 704422 

■ Žena, 64 let, hledá přátelství
muže do 70 let. Brno - okolí. IN
IE 285457 

■ Ženatý muž 57 let hledá
plnoštíhlou ženu do 60 let, které
chybí něžné pohlazení, mazlení
a krásné milování. Jsem z
Brna. Pošli tel. č. IN IE 735335 

■ Ženatý muž 58 let hledá za-
nedbávanou, plnější ženu do
53 let z Brna, které chybí poro-
zumění, pohlazení a mazlení i
něco víc. Ozvi se mi prosím. IN
IE 541999 

■ 8 ks halogenových reflektorů
včetně žárovek. ℡ 603 726
010

■ Barely 50 l, z umělé hmoty,
na ovoce, levně. ℡ 736 618
008

■ Bomba na propan-butan.
℡ 605 120 550

■ Brano, 2 kusy. Cena 300
Kč/ks. ℡ 776 369 027

■ Brokovnice opakovací
(pumpa) ráže 12. Zn: Moss-
berg. Nestřílená. ℡ 603 326
191

■ CH. Binghamová - Derby
(105 Kč+ poštovné), E. Triole-
tová – Růže na úvěr (55 Kč +
poštovné), L. Bromfield – Když
nastaly deště (55 Kč + po-
štovné), E. Papoušková - Pojiš-
ťovna štěstí (95 Kč + poštovné)
℡ 737 900 946

■ Chodítko - domácí za 750 Kč
a zahradní za 500 Kč. Brzdy na
kola, košík. ℡ 721 778 479

■ Černá, sametová, umělá růži,
83 cm dlouhá. ℡ 732 141 927

■ Dalekohled zn: Bushnell. Os-
minásobné přiblížení: 8 x 40.
Perfektní stav, bez poškození,
byl zakoupen jako dárek, ale
nebyl vůbec použit. V kvalitním
obalu. Lehoučký, výborná
značka. ℡ 773 204 335

■ Daruji za odvoz starou od-
středivku na mléko, vhodná do
muzea, či jako dekorace.
℡ 721 825 789

■ Daruji za odvoz trezorovou
skříň, vhodnou na uložení dlou-
hých zbraní. Rozměry 195 x
110 x 55 cm. Brno. Volat po 16.
hod. ℡ 603 326 191

■ Dřevěné loukoťové kolo, prů-
měr 85 cm, připravené na vý-
robu lustru. ℡ 721 432 535

■ Dřevo z malvazinky/ryngle/
asi pět metrů strom za odvoz.
Spíše vhodné na topení v kam-
nech. Kolem 12/3, více na tel.
Spěchá. ℡ 725 089 493

■ Dva dvacetilitrové opletené
demižony. ℡ 739 850 990

■ Hasící přístroj práškový, 6
kg, r.v. 2021 a fotoelektrický po-
žární hlásič, baterie 9 V. ℡ 721
715 734

■ Kamna plyn do komína +
roury. ℡ 607 224 918

■ Karabiny na klíče 5 ks, barva
zbrojířská čerň, nové. ℡ 608
634 463

■ Kožené kufry. ℡ 722 373
700

■ Krásné pozlacené medaile.
Fungl nové, neohmatané.
℡ 777 905 580

Flobert revolver Alfa-Proj 641,
cal.5,6. 9. ranný, délka hlavně
4?/101mm, dřevěné pažbičky,
stavitelné hledí. Není třeba re-
gistrace. ℡ 737 760 181

Krásná, nová Guinnessova
kniha rekordů. Světové re-
kordy ve všech možných ob-
lastech. Vydání s
rozkládacími stránkami. Zcela
nová. Počet stránek 460,-. PC
od 640 – 800,- Kč, nabízím za
170,- Kč. ℡ 776 548 457

Kulovnice ZKK 600, ráže
7x57. Hlaveň čistá a pro lepší
ovládání zkrácena v zákonné
normě na 52 cm, k tomu pů-
vodní celopažba. Možno od-
zkoušet. Ke kulovnici mám i
puškohled Zeiss 6x42. ℡ 605
446 423

8 ocelových kanystrů na ben-
zín, naftu, petrolej. Všechny
20ti litrové. Možno i jednotlivě.
Vel: 46,5 × 35 × 15 cm. Cena
za ks: 250,- Kč. ℡ 776 548
457

Letní čtení - 2 díly skvělých
knih od Vi Keeland Penelope
Ward - Rebelský dědic a Re-
belské srdce. ℡ 732 141 927
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■ Nafukovací lehátko, dvouko-
morové pro 1 osobu, vč. hus-
tilky. Bezvadný stav. ℡ 776 369
027

■ Nová plachta na auto,
vhodná pro všechny typy vozi-
del. 604 124 148

■ Nový, český biografický slov-
ník XX. ST., 630 str. ℡ 773 571
971

■ Obkladačské a zednické ná-
řadí. Levně. ℡ 736 618 008

■ Pažní tlakoměr „MEDI-
SANA“, nový, nevhodný dar,
paměť pro 4 osoby, cena 500
Kč. Druhý je zápěstní, málo po-
užívaný, „Balance KH 8097“,
paměť pro 3 osoby, cena 300
Kč. ℡ 607 172 083

■ Plastová popelnice na koleč-
kách, v dobrém stavu, 120 l.
℡ 720 276 503

■ Plně funkční vzduchovka
Slavia 630. Po přetěsnění vy-
střílena jedna krabička. Nevyu-
žitá. Zachovalá. Přesná. ℡ 739
735 760

■ Policejní odznak psovod - VB
- 1 velký se zadním šroubová-
ním, MK vzadu. Cenu respek-
tuji. Dohoda jistá. ℡ 728 386
763

■ Předloha na obraz k vyšívání
včetně bavlnek, motiv jsou kvě-
tiny. ℡ 737 843 626

■ Rehabilitační rotoped, ply-
nulé nastavení zátěže. ℡ 721
778 479

■ Roh - dekorace, pro sběra-
tele. ℡ 732 141 927

■ Ruční nákladní dvoukolák
(rykša). K vozíku je dodělána
dřevěná bedna. ℡ 728 916 270

■ Samonafukovací matrace
HUSKY a spací pytel, mumie
230 cm, za 900 Kč. I jednotlivě.
℡ 604 812 859

■ Smrkové dřevo ze zdravého
stromu vysokého cca 20 m.
Strom je nutno pokácet v zasta-
věné čtvrti Brno-Žabovřesky.
℡ 777 986 672

■ Škola hry - sopránovou, zob-
covou flétnu, první díl, Ladislav
Daniel. ℡ 723 995 361

■ Téměř nepoužívaný daleko-
hled Vanguard Endeavor HD
82A se stativem Vanguard ALTA
PRO 263AV. Součástí je vak s
popruhem na stativ a ochranný
obal s popruhem na daleko-
hled. ℡ 608 874 677

■ Vnitřek do dávkovací ter-
mosky 1.9 l značky TESCOMA.
Předám včetně termosky, chybí
dno z plastu, jinak funkční.
℡ 720 129 533

■ Za odvoz časopisy: Vlasta,
Žena + móda, Signál. Ročníky
1980-1991. ℡ 728 713 740

■ 2x malířský žebřík, nový.
℡ 773 135 228

■ Dálniční známka do Švýcar-
ska. Děkuji za nabídku. ℡ 728
848 024

■ Desková hra - Brno šalinou.
℡ 727 931 563

■ Elektrický vláček TT nebo Ho
cokoliv koleje, vyhýbky, va-
gonky, lokomotivy. Levně.
℡ 602 509 735

■ Kniha: Gregor - Stárnout to je
kumšt. ℡ 776 330 580

■ Lovecký tesák za přijatelnou
cenu. ℡ 776 368 820

■ Nože kapesní zavírací, ote-
vřené dýky, bodáky, tesáky atd.
staré i současné, ale i obyčejné
běžné nože. ℡ 777 074 592

■ Odznaky, medaile a vyzna-
menáni různé koupím, sou-
časné i staré, naše i cizí. ℡ 777
074 592

■ Starší zachovalé Matchbox
angličáky pouze s orig. krabič-
kou. Děkuji. ℡ 604 864 591

■ Unimobuňka na garáž.
℡ 721 553 665

■ Válí se Vám doma přeby-
tečné originální videokazety?
Sháním hlavně horory, akční,
thrillery atd. z 80-90 let. Cena
dohodou. Nabídky prosím posí-
lejte na e-mail.
 mirek999@email.cz

■ Vláčky a různé příslušenství
k nim. Jako lokomotivy, vozy,
koleje, výhybky, semafory, kata-
logy atd. ℡ 777 074 592

■ Vzduchovka Slavia 634.
℡ 608 813 174

■ Světlo na zeď, tvořítka na
led, zásobníky na cukr nebo
mouku, knihy v němčině. Za
symbolickou cenu nebo výmě-
nou. ℡ 773 571 971

■ Dětský invalidní vozík. Rych-
loupínací kola, spojená stu-
pačka, výškově stavitelná.
Opěrka zad je sklopitelná. Vý-
škově stavitelná, polohovatelná
opěrka hlavy i rukojeti. ℡ 776
769 781

■ Jako nový. Šíře rozlož. vo-
zíku: 55.cm. Bezpečnost. pásy,
ruční brzdy + brzdy u kol. Ná-
šlapníky výškově stavitelné +
otočné. Hlavová opěrka poloho-
vatelná + výškově
stavitelná.Více fota pošlu
℡ 773 204 335

■ Čerstvě trhané třešně z naší
zahrádky. Minimální odběr 2
Kg. Vyzvednutí dnes Brno Žide-
nice po 18te hodině. Cena 80
Kč/Kg ℡ 703 538 805

■ Kamna plyn do komína +
roury. ℡ 607 224 918

■ Karabiny na klíče 5 ks, barva
zbrojířská čerň, nové. Cena
79,- Kč. ℡ 608 634 463

■ Kuchyňské váhy 2x. ℡ 607
224 918

■ Nabízím k prodeji ELEK-
TRICKÝ KUCHYŇSKÝ SPO-
RÁK BÍLÝ SE
SKLOKERAMICKOU DESKOU
A ELEKTRICKOU TROUBOU
+ pečící plechy - zánovní. Cena
je 3 300 Kč. ℡ 603 749 573

■ Nový přenosný alarm (při
rozpojení kontaktu vydává svě-
telnou a zvukovou signalizaci)
se svítilnou. Cena 340,- Kč.
℡ 608 634 463

■ Škola hry - sopránovou, zob-
covou flétnu, první díl, Ladislav
Daniel. 120 Kč. ℡ 723 995 361

■ Koupím zlatý řetěz a nára-
mek nad 30 g. Punc. Děkuji za
nabídky. ℡ 728 719 499

■ Masér hledá nové vzdělá-
vání, kurzy, Výměna masáže
(MzM), model, prostory Od
10.m2 do 15.m2. Sdílení pro-
storu. Ideálně zdravotní stře-
disko. Sportovní & kondiční
masáže. Mobil: ℡ 720 462 229

■ Policejní odznak psovod - VB
- 1 velký se zadním šroubová-
ním, MK vzadu. Cenu respek-
tuji. Dohoda jistá. ℡ 728 386
763

Nové skvělé knihy: Nemi-
losrdný král od Meghan
March, 2 díly knih Eve Berli-
nové - Hrana rozkoše a Hrana
pokušení, 1ks/200 Kč. ℡ 732
141 927

Perličkový masážní přístroj na
nohy ELTA Germany FS 100
N1 Perličková lázeň pro kou-
pel a masáž nohou, zlepšuje
krevní oběh a podporuje me-
tabolické procesy, osvěžení a
posilnění. Příkon: 85 W, roz-
měry š 37 x h 38 x v 16 cm,
protiskluzové nožičky, ma-
sážní nástavce. 100% stav,
nepoužívané včetně záruč-
ního listu, návodu a obalu.
Možný i osobní odběr - Po-
střelmov mohu po dohodě do-
vézt také Olomouc a okolí.
℡ 724 068 476

Plynová pistole Ekol special
99, ráže 9 mm, výborný stav -
nestřílená. Kategorie D. Jen
osobní převzetí. ℡ 776 212
745

Plynová pistole Walther P99,
ráže 9mm, 100% stav- nestří-
lená + na míru dělané kožené
pouzdro. Kategorie D. Jen
osobní převzetí. ℡ 776 212
745

Mořské mušle - dekorace - ve
skleněném válci. ℡ 732 141
927
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■ Autodoprava Radim Novák
Brno hledá řidiče sk. B a B+E.
Práce pouze na hlavní pracovní
poměr. Veškeré info v prac.
dobu od 7-15h. (na SMS nerea-
gujeme!!!) ℡ 604 738 175

■ Budu otvírat kadeřnické stu-
dio,kde hledám 2
kadeřnice,kreativní s dobrými
nápady...nehledám zaměstnan-
kyně,ale kamaradky...?Práce
na Ž.L.Lokalita-Brno-Vino-
hrady... ℡ 732 755 092

Do kolektivu přijmeme kolegu
nebo kolegyni na rozvoz do-
dávkou po Moravě po - pá
(každý den doma). Požadu-
jeme řidičský průkaz sk. B,
spolehlivost, schopnost řízení
dodávky. Nabízíme stálou
práci s pravidelně vyplácenou
mzdou. Víkendy a svátky
volné. Nástup možný ihned.
℡ 776 433 736

■ Do našeho skladu hledáme
nové kolegy. Co tě na pozicích
čeká? Příjem a zaskladnění
zboží - kontrola dodávek zboží,
zaskladnění zboží na pozice,
práce s VZV a další skladovou
technikou, Expedice zásilek -
kontrola objednávky, zabalení
balíčku a příprava k předání do-
pravci. Nástup možný ihned. Ži-
votopis zasílejte na mail
jobs@aktin.cz. Více informací
najdete na
https://aktin.cz/skladnik-v-ak-
tinu  jobs@aktin.cz

■ Do našeho týmu hledáme
schopné, spolehlivé spolupra-
covníky na pozice: kuchař/ka,
pizzař/ka, číšník, servírka, roz-
voz jídel. Na HPP, dohoda, bri-
gáda. Firemní bonusy, kariérní
růst, firemní akce. Praxe výho-
dou, rádi zaučíme. Schopnost
se učit novým věcem. Restau-
race „Jako doma“ Habrovany
114, 683 01. ℡ 605 451 282

■ Do pivnice v Brně přijmeme
obsluhu, prac. doba: krátký,
dlouhý týden,15-22 hod. Ná-
stup možný ihned. Více info na
tel. ℡ 777 797 002

■ Do prodejny potravin přijmu
peodavačky pro prodejny Brno
Komín a Modřice. ℡ 777 572
025

■ Do restaurace Hostinec U Te-
saře hledáme pomocného ku-
chaře, kuchařku. Práce krátký,
dlouhý týden. Příprava jídel,
výdej poledního menu a po-
mocné práce. Zájemci volejte p.
Vyleťal. ℡ 774 750 416

■ Do restaurace přijmeme uklí-
zečku/pomocnici v kuchyni.
℡ 603 552 260

■ Do restaurace v Brně při-
jmeme kuchaře/kuchařku.
℡ 603 552 260

■ Do restaurace v Brně při-
jmeme servírku/číšníka. ℡ 603
552 260

■ Do španělského rybářského
resortu s českým personálem
přijmeme kuchaře. Nástup
možný ihned. ℡ +34 ( )
618772799

■ Firma OLMAN SERVICE s. r.
o. hledá spolehlivé pracov-
níky(ce) na úklidové jednorá-
zové práce na Brněnské
veletrhy a jiné společenské
akce v městě Brně. Podmín-
kou: Nutný čistý výpis z rej-
stříku trestů. Požadujeme:
Doložení bezinfekčnosti Praxe
v úklidu vítána Ukončené zá-
kladní vzdělání Nabízíme:
Práce na DPP Příjemné pra-
covní prostředí Možnost pravi-
delné spolupráce Bližší
informace na telefonu: 603 452
880.  nabor@olman.cz

■ Hledám brigádnice na úklid
do střediska v Bílých Karpatech
(Komňa) 1.8. - 17.10. Ubyto-
vání a strava zdarma. www.ko-
panky.cz ℡ 603 209 384

■ Hledám pokojskou do pen-
zionu v centru Brna. Nástup
možný ihned. ℡ 602 512 112

■ Hledám řidiče sk. C na 4 ná-
pravové osmikolové sklápěcí
vozidlo na práce v Brně a okolí.
Praxe na tomto vozidle nut-
ností! ℡ 777 466 772

■ Hledám závozníka na rozvoz
piva Brno a okolí na cca 3 dny
v týdnu ℡ 608 811 012

Hledám zkušeného malíře-na-
těrače s praxí. Práce Brno a
okolí. ŘP výhodou. V případě
zájmu volejte Tel.:603243852
e - m a i l :
info@profimalby.cz� 603 243
852

■ Hledáme pizzaře pro malou
provozovnu v Brně. nezkušené
naučíme. Požadujeme zodpo-
vědnost a chuť se učit. Plat dle
dohody, zkušenosti a chuti pra-
covat.  pizza.brno@seznam.cz

■ Hledáme pracovníka na dlou-
hodobý pracovní poměr na čás-
tečný úvazek na prodej
stavební chemie v Brně .
℡ 608 861 791

■ Hledáme řidiče sk. C, rozvoz
potravinář. zboží. Sklad Olbra-
movice, okr. Znojmo. Prac.
doba Po - Pá. ℡ 737 210 800

■ Hledáme společnice do noč-
ního klubu v Kroměříži. ℡ 776
704 505

■ Jaká bude Vaše pracovní
náplň? zpracování a lisování
různých typů odpadů manipu-
lace s odpadem - nakládka, vy-
kládka, třídění odpadů práce s
VZV Jaké jsou naše poža-
davky? ŘP sk. B osvědčení na
VZV - výhodou pracovitost ma-
nuální zručnost samostatnost,
svědomitost, spolehlivost a
zodpovědnost Práce na hlavní
pracovní poměr mzda: 21 - 24
tisíc hrubého/měsíčně pracovní
úvazek: dvousměnný provoz,
Po-Pá 6-14, 14-22 hod Adresa:
Nová Ves 66, okres Třebíč Tě-
šíme se na vaše reakce. ℡ 778
960 100

■ Jsme rodinná firma, zabýva-
jící se kamionovou dopravou.
Hledáme kolegy / ni na pozici
dispečer/ka. Velmi dobré pla-
tové ohodnocení + služební au-
tomobil. Požadujeme znalost
anglického jazyka (německý
jazyk výhodou) Více informací
po telefonickém rozhovoru
nebo osobní schůzce. ℡ 608
772 484

■ Kuchaře a pomocné kuchaře
hledá restaurace v Brně.
℡ 608 303 319

■ Ortopedická protetika hledá
do hlavního pracovního poměru
ortotika - protetika, absoloventa
zdravotnické školy. Zaučíme.
℡ 607 882 231

■ Pivnice U Čápa, Obilní trh 10,
přijme POMOCNOU SÍLU DO
KUCHYNĚ a NA ÚKLID ℡ 723
210 626

Jako zavedený autoservis s
dlouholetou stálou klientelou
hledáme na HPP automecha-
nika. Požadujeme vyučení v
oboru a praxi, řidičský průkaz
skupiny B, trestní bezúhon-
nost, korektní jednání. Nabí-
zíme stabilní měsíční
nadstandardní příjem, zamě-
stnanecké benefity, příjemnou
pracovní atmosféru. Pro více
informací nás neváhejte kon-
taktovat. ℡ 739 611 129

Hledáte si stabilní zamě-
stnání? Nevadí vám práce ve
venkovních povětrnostních
podmínkách? Jaká bude
Vaše pracovní náplň? - bu-
dete manipulovat s odpadem
- přijímat ho a třídit - budete
obsluhovat homogenizér a
prosívací stroj - budete zajiš-
ťovat úklid a údržbu praco-
viště Pro více informací:
http://www.prace.cz/pd/15677
72691/?rps=202 ℡ 607 017
686

Hledáme do týmu pracovité a
spolehlivé kolegy se zkuše-
nostmi s prací na VZV, kteří
se nebojí práce! Náplní práce
je manipulace s odpady, které
budete přijímat a třídit, také
vás někdy posadíme do vyso-
kozdvižného vozíku, pomocí
kterého budete nakládat, vy-
kládat a přemisťovat odpad a
pomůžete nám se zajištěním
úklidu a údržby pracoviště.
Pro více informací:
http://www.prace.cz/pd/15677
78834/?rps=202 ℡ 607 017
686

Hledáme do týmu kolegu, ři-
diče sk. C,E na svoz odpadů.
Jezdíme různými typy aut (po-
pelářský vůz, malý hák, velký
hák, valník a další). Jedná se
o práci pouze na ranní
směnu. Více informací:
http://www.prace.cz/pd/15679
04016/?rps=202 ℡ 607 017
686

Hledáme do týmu kolegu, ři-
diče sk. C,E na svoz odpadů.
Jezdí se soupravou s vlekem.
Práce pouze na ranní směnu.
Zajímavé finanční ohodno-
cení! Pro více informací:
http://www.prace.cz/pd/15614
12044/?rps=202 ℡ 607 017
686

Hledáme do týmu kolegu, ři-
diče sk. C,E na svoz odpadů.
Jezdí se různými typy aut (po-
pelářský vůz, malý hák, velký
hák, valník, dodávka a další).
Práce pouze na ranní směnu.
Mzda za základní hodiny až
32 tisíc Kč/měsíc. Pro více in-
f o r m a c í :
http://www.prace.cz/pd/15681
76768/?rps=202 ℡ 607 017
686

Hledáme do týmu kolegu, ři-
diče sk. C na svoz odpadů.
Jezdí se s klasickým popelář-
ským vozem se závozníky.
Pouze ranní směna. Zajímavé
finanční ohodnocení! Pro více
i n f o r m a c í :
http://www.prace.cz/pd/15677
73010/?rps=202 ℡ 607 017
686

Hledáme do pracovního po-
měru mladého muže pro
práce ve výškách s pomocí
horolezecké techniky. Náplní
práce je montáž reklamních
plachet a výlep billboardů na
území ČR. Nezkušené za-
učíme. Požadavky: - Nebát se
výšek a volné hloubky - Fy-
zická zdatnost - Ochota učit
se - Sebekázeň - Práce v
týmu Plat 150 Kč/hod čistého
℡ 777 185 018

Firma OLMAN SERVICE
s.r.o. – hledá na úklidové
práce administrativních pro-
stor v Brně - ranních hodinách
šikovné a spolehlivé pracov-
níky(ce). Pracovní doba 8,5
hodiny denně včetně víkendů.
Požadujeme: Nutný čistý
výpis z rejstříků trestů Ukon-
čené základní vzdělání Dolo-
žení bezinfekčnosti Praxe v
úklidu vítána Manuální zruč-
nost Nabízíme: Práci na DPP
Práce na HPP – pro osobu
OZP, OZZ Dlouhodobou a
stabilní práci Dlouhodobý a
pravidelný měsíční příjem
Bližší informace na telefonu:
603 452 880.
 nabor@olman.cz

Hledám zkušeného malíře-
natěrače s praxí. Práce Brno
a okolí. ŘP výhodou. V pří-
padě zájmu volejte. ℡ 603
243 852

Firma OLMAN SERVICE
s.r.o. – hledá na odpolední
strojové mytí chodeb v Brně
šikovného pracovníka úklidu.
Vhodné pro muže. Nástup od
1. 9. 2021. Požadujeme:
Nutný čistý výpis z rejstříků
trestů Ukončené základní
vzdělání Doložení bezinfekč-
nosti Praxe úklidu se strojo-
vou technikou vítána
Manuální a technická zruč-
nost Nabízíme: Práci na DPP
Práce na HPP – pro osobu
OZP, OZZ Dlouhodobou a
stabilní práci Dlouhodobý a
pravidelný měsíční příjem
Bližší informace na telefonu:
603 452 880.
 nabor@olman.cz

Firma OLMAN SERVICE
s.r.o. hledá na stálý pracovní
poměr šikovného a zdatného
pracovníka – vhodné pro
muže na úklidové práce a roz-
voz zboží v Brně. Pracovní
doba: PO – PÁ 8,5 hodiny
denně, občasný pracovní ví-
kend. Náplň práce: strojový a
ruční úklid, naskladňování a
vyskladňování materiálu, pře-
vážení čistících strojů vozid-
lem, doplňování dezinfekce.
Požadujeme: výpis z rejstříku
trestů, doložení bezinfekč-
nosti, min. ukončené základní
vzdělání, Ř.P. sk. B, manuální
a technická zručnost.
 nabor@olman.cz

Firma OLMAN SERVICE s. r.
o. hledá šikovné
pracovníky/ce úklidu na noční
práce v centru města Brna.
Pracovní doba od 22-05
hodin včetně víkendů, jedná
se o směnný provoz. Požadu-
jeme: Nutný čistý výpis z rej-
stříků trestů Ukončené
základní vzdělání Doložení
bezinfekčnosti Praxe v úklidu
vítána Manuální zručnost Na-
bízíme: Práci na DPP Práce
na HPP – pro osobu OZP,
OZZ Dlouhodobou a stabilní
práci Dlouhodobý a pravi-
delný měsíční příjem Bližší in-
formace na telefonu: 603 567
885.  nabor@olman.cz

Do restaurace na nám. Svo-
body přijmeme SERVÍRKY a
ČÍŠNIKY na HPP nebo i bri-
gádně. Dobré platové pod-
mínky, osobní ohodnocení,
férové jednání, vše na osobní
domluvě. ℡ 605 372 298

Do našeho týmu nově hle-
dáme pracovnici na pozici:
ÚKLID DOMÁCNOSTÍ a ČIŠ-
TĚNÍ INTERIÉRŮ A VOZI-
DEL. Nabízíme dobré
finanční ohodnocení, práci v
dobrém kolektivu a příjem-
ném prostředí. Případné zá-
jemkyně nás mohou
kontaktovat prostřednictvím
FB, Instagramu nebo emailu.
 topmyticz@gmail.com

Chcete se stát součástí ro-
dinné pekařské výroby a pra-
covat v dobrém kolektivu?
Rádi by jste dělali voňavou
práci a podíleli se na výrobě
čerstvého pečiva? Chcete
ukázat co ve Vás je a mít pro-
stor pro pracovní růst a být
náležitě ohodnoceni? PEKAŘ
- BRNO VÝROBA ČER-
STVÉHO PEČIVA, PRAXE
VÝHODOU, NEVYUČENÉ
ZAUČÍME. V případě dotazů
a sjednání osobního poho-
voru volejte 736 222 370
nebo mailem: podpek@se-
znam.cz Vše co bude po-
třeba, tě naučíme!!! ℡ 736
222 370
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Tajenka křížovky: náš hokejista.

■ Pizzerie přijme pomocnou
sílu do kuchyně, po-pá od 10-
15hod, více informací na tel.
603214863 ℡ 603 214 863

■ Pracovní náplň manipulace s
odpadem v rámci provozu vý-
robní společnosti nakládání a
vykládání s pomocí VZV třídění
a separace odpadu Naše poža-
davky FYZICKÁ ZDATNOST
pracovitost, dochvilnost spoleh-
livost, samostatnost, zodpověd-
nost čistý trestní rejstřík
zkušenosti s VZV ŘP sk. B vý-
hodou oprávnění na VZV
vhodné i pro OZP Další infor-
mace o pozici: Práce na HPP
Mzda 21500,-Kč pracovní úva-
zek: 12 hodin/den, nepřetržitý
provoz (v případě domluvy i 8
hodin/den) Těšíme se na vaše
reakce. ℡ 778 960 100

■ Přijmeme číšníka, servírku
do zavedené restaurace ℡ 605
255 499

■ Přijmeme číšníka, servírku,
nástup ihned. ℡ 605 255 499

■ Přijmeme kuchaře a pomoc-
nou sílu do kuchyně. Více info
po tel. ℡ 731 851 909

■ Přijmeme na HPP staveb-
ního dělníka z Brna a okolí.
Jedná se o práci SILNIČNÍCH
STAVEB - parkoviště, chodník,
komunikace atd. Hledáme spo-
lehlivého a pracovitého děl-
níka.!!! V případě zájmu nás
kontaktujte na tel. 777 848 881
℡ 777 848 881

■ Přijmeme na pozici sklad-
níka, sklad Olbramovice, okr.
Znojmo. Na HPP. Prac. doba 7
- 15 hod. ℡ 737 210 800

■ Přijmeme pracovníka na
úklid vozů MHD ve vozovně
DPMB v BRNĚ – MEDLÁN-
KÁCH. Vaše náplň práce bude
spočívat v celkové očistě přidě-
lených vozů - tramvají ve vo-
zovně DPMB. Pracovní doba:
Pravidelný turnus Odměna:
17.400,-Kč/měsíc + příplatky
Pracovněprávní vztah: PP
Počet volných míst: 1 Nástup:
1. 9. 2021 Podmínka: Pracovní
nasazení, spolehlivost. Pří-
padné zájemce prosíme, aby
se ozvali jen telefonicky. Kon-
takt: Jiří Pospíšil, e-mail: jpospi-
sil@dpmb.cz, mob. 739244095
℡ 720 554 748

■ Přijmeme řidiče skupiny B.
Vhodné i pro aktivní důchodce.
℡ 605 255 139

■ Přijmeme servírku a pomoc-
nou sílu do kuchyně pro provo-
zovnu Brno - Lesná, volat po
desáté hodině. ℡ 603 582 646

■ Přijmu malíře-natěrače,
práce Brno a okolí. Nástup
možný ihned. ℡ 777 712 930

■ Přijmu spolehlivé zedníky, te-
saře, železáře, svářeče, stro-
jaře s praxí. Startovné 100-130
Kč/h. ℡ 777 224 224

■ Příjmeme řidiče na kontejne-
rové vozidlo MAN 12t s hydrau-
lickou rukou. Na HPP nebo
brigádně, nástup ihned nebo po
dohodě. Nutný profesní průkaz
a karta řidiče. ℡ 777 832 768

■ Restaurace Fako Tuřany
hledá další zaměstnance na
pozici kuchaře, pomocné síly
do kuchyně a od 1.9. uklízečku.
Dlouhý krátký týden, mzda do-
hodou, na HPP, případně na
DPP. ℡ 603 244 816

■ Restaurace Sokec v Modři-
cích u Brna přijme kuchaře/ku-
chařku na HPP/DPP. Dobré
platové ohodnocení! ℡ 606
937 937

Restaurace Gambrinus v Líšni
hledá na HPP kuchaře/ku a do
restaurace Dukát na Lesné
číšníka/číšníci. Nástup možný
ihned. Bližší info po tel. ℡ 608
729 608

Restaurace Sokec v Modřicích
u Brna, přijme POMOCNOU
SÍLU DO KUCHYNĚ a NA
ÚKLID ℡ 606 937 937

■ Restaurace Špalíček v Brně
přijme kuchaře/ku. Nástup
možný ihned. ℡ 542 211 526

■ Různorodá práce - mytí
oken, výkladů, často na že-
bříku, na plošině atd. Vhodné
pro vyšší štíhlou postavu. Pla-
ceno za m2 umyté plochy. Cca
120 - 200/hod. podle druhu
práce a výkonu. ℡ 603 524
445

Přijmu dva lidi na úklid a
údržbu cca 24.5.-17.10.
strava a ubytování zajištěno.
℡ 603 209 384
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■ Řidič B pro rozvoz tisku, po -
so (možno část týdne) 2:30-
6:30. 520 Kč/den ℡ 603 101
283

■ Řidiče na kontejnerové vo-
zidlo Man a řidiče na Tatru 815
na práce v Brně a okolí. ℡ 777
466 772

■ Stopkova pivnice přijme číš-
níky, brigádníky na obsluhu,
vhodné i pro absolventy. Práce
na HPP a DPP, nezkušené rádi
zaučíme. ℡ 777 355 898

■ Stopkova pivnice přijme ku-
chaře na HPP, DPP, dl/kr.
týden. Plat 30 - 40.000 Kč. Fi-
remní benefity, slevy a školení.
℡ 777 355 898

■ Výletní restaurace v Nedvě-
dici přijme servírku na HPP.
Pracovní doba pondělí - pátek
10:00 -18:00. Info po telefonu.
℡ 608 483 476

■ Zavedená restaurace v cen-
tru Brna přijme servírky na
HPP. Nástupní plat 1400
Kč/den + bonusy. Bližší info po
telefonu. ℡ 608 483 476

Zavedený servis na nákladní
vozy, hledá automechanika.
Požadujeme - vyučení v oboru,
ŘP, trestní bezúhonnost. Nabí-
zíme stálý měsíční příjem, be-
nefity.  ponycar@ponycar.cz

Zedníky, tesaře, železáře svá-
řeče, strojaře s praxí. Spoleh-
livé ,,Startovné“ 100-130 Kč/h
� 777 224 224

■ Příjmeme řidiče na kontejne-
rové vozidlo MAN 12t shydrau-
lickou rukou. Na HPP nebo
brigádně, nástup ihned nebo po
dohodě. Nutný profesní průkaz
a karta řidiče. Více na
777832768.� 777 832 768

■ Řidiče B rozvoz tisku po-so
(možno část týdne) 2:30-6:30
520/den � 603 101 283

■ Hledám brigádnice na úklid
do střediska v Bílých Karpa-
tech(Komňa) 1.8.-17.10. Ubyto-
vání a strava zdarma.
www.kopanky.cz, tel:603 209
384.� 603 209 384

■ Hledám pokojskou do pen-
zionu v centru Brna. Nástup
možný ihned. Volat: � 602 512
112

■ Přijmeme číšníka, servírku,
nástup ihned.� 605 255 499

■ Přijmeme kuchaře a pomoc-
nou sílu do kuchyně. Víceinfo
po tel.� 731 851 909

Jako zavedený autoserviss
dlouholetou stálou klientelou
hledáme na HPP automecha-
nika. Požadujeme vyučení v
oboru a praxi, řidičský průkaz
skupiny B,trestní bezúhon-
nost, korektní jednání. Nabí-
zíme stabilní měsíční
nadstandardní příjem, zamě-
stnanecké benefity, příjemnou
pracovní atmosféru. Pro více-
informací nás neváhejte kon-
taktovat 739611129.� 604
164 455

■ 19 letý kluk šikovný, samo-
statný, zodpovědný hledá bri-
gádu, noční směny nevadí.
Děkuji za nabídky. ℡ 736 629
547

■ 30 letý muž z Brna hledá
práci či brigádu. ℡ 735 961
892

■ 42 létá hledá práci - uklí-
zečka, vrátná. Pouze ranní
směny. Na 8 h, na HPP. Řp. sk.
B. ℡ 775 636 021

■ 43 letá hledá úklid nebo
možno i jiné práce. Na HPP.
℡ 775 636 021

■ 44 letý, zkušený řidič hledá
práci. Praxe 15 let s dodávko-
vými vozy. Nástup možný ihned
nebo dle domluvy. ℡ +421 ( )
723771663

■ 46 letý muž z Brna hledá
práci v Brně. Mám praxi jako
skladník (V TV, retrak), rozvoz
zboží, prodejce, administrativa.
Nástup ihned! Jen na HPP.
℡ 722 322 774

■ 60 letá, ID. 1. stupně hledá
zkrácený prac. úvazek Po-Pá,
na 6 hod. denně (ne 12 hod.
směny). Praxe: ostrahy s certi-
fikátem, v administrativě různé
profese, v obchodní činnosti na
Žl.  sterilux.ja@seznam.cz

■ 61 letá hledá zkr. prac. úva-
zek na DPP (starobní důchod) -
praxe v administrativě, v ob-
chod. činnosti, zdravotnictví,
praxe a certifikát strážného,
pouze denní směny Po-Pá. Od
srpna.  sterilux.ja@seznam.cz

■ 61 letá ID hledá práci na 4-5
hodin v Brně. Mám ZTP, nej-
lépe Brno sever. ℡ 607 721
556

■ 61letá, samostatná, hledá
zkrácený prac.úvazek, pouze
denní směny s využitím certifi-
kátu a praxe Strážného. Ale i v
administrativě - různé profese
organizačního či evidenčního
charakteru, v obchodní činnosti
a ve zdravotnictví.
 sterilux.ja@seznam.cz

■ Brigáda v Brně od 8. 8. 2021
s výplatou po směně, 14 - 22
(24) hod. Třeba kuchyně, sklad,
atd.  kucik7979@gmail.com

■ Dlouhodobá, manuální bri-
gáda v Brně i v okolí Brna. S vý-
platou týdně. Jsem žena a
práce se nebojím. ℡ 735 945
294

■ Dobrý den, hledám dlouho-
dobou brigádu jako řidič sk. B.
Rozvoz jídel, obědů, lidí, apd.
ne balíkové služby, na dohodu,
zkušenosti s rozvozem mám, v
případě potřeby mám k dispo-
zici své auto. ℡ 778 029 520

■ Dobrý den, hledám práci nej-
lépe v kuchyni, ale nebojím se i
jiné práce, jsem učenlivá. Bohu-
žel hledám jen na víkendy, v
týdnu mám jinou práci. Pouze v
Brně. Předem děkuji za na-
bídky. ℡ 705 945 298

■ Dobrý den, hledám si práci v
oboru webmaster/webdesigner.
Recenze na požádání pošlu.
Předem děkuji za vaše nabídky.
℡ 735 422 520

■ Dobrý den, hledám touto ces-
tou jakoukoli brigádu. Jsem
spolehlivá, pracovitá žena. Dě-
kuji za nabídky. ℡ 776 090 654

■ Dobrý den, poptávám svá-
řeče a elektrikáře více info. po
telefonu. ℡ 605 888 998

■ Dobrý den, sháním brigádu,
nejlépe jednorázovou. Muž, 30
let, Brno. ℡ 735 959 305

■ Dobrý den, sháním téměř ja-
koukoliv práci, nejlépe place-
nou ihned po vykonání. Žena,
56 let, Brno. Děkuji. ℡ 735 964
729

■ Hledam práci, zdravotni se-
stra,23 let praxe v klasické
zubní ordinaci. Hledám práci u
zubaře, ne na zubni klinice, př.v
jiné ambulantni ordinaci, nebo v
mateřské školce. ℡ 732 613
237

■ Hledám brigádu - rozvoz
zboží, věcí os. autem. ℡ 702
989 517

■ Hledám brigádu do 10 000
Kč hrubého měsíčně ( před-
časný důchod). ℡ 774 738 338

■ Hledám brigádu jako pomoc-
ník řidiči při rozvozu čehokoliv,
Brno, zahraničí kdekoliv. Nebo
hledám brigádu hlídání objektu,
stavby atd. Děkuji.  Security-
nonstop@post.cz

■ Hledám brigádu na 4-5
hod/den + víkendy. SOU + USO
+ ČID 55 let. ℡ 773 135 228

■ Hledám brigádu na 4-5
hodin, víkendy volné. Brno -
západ. Jen konkrétní nabídky.
Letitá praxe v gastronomii.
Práce v tomto oboru není pod-
mínkou. ℡ 607 109 076

■ Hledám brigádu na noční
rozvoz, zásobování po Brně,
popřípadě jízdy v kolečku s ná-
vratem zpět do Brna. Mohu
každý den od 19:00 hod - 6:00
hod ranní. Nejlépe sk. C, CE i B
℡ 724 824 792

■ Hledám brigádu na víkendy s
využitím ř.p. (rozvozy apod).
℡ 773 670 926

■ Hledám brigádu na víkendy:
pomocné práce na zahradě,
rytí, úklid, zalévání, plení, atd.
Prosím, pište mi SMS, ozvu se.
Brno. ℡ 792 775 191

■ Hledám brigádu v security,
zavoznik pomocník řidiči ,
skladnik děkuji za nabídky!
℡ 722 610 713

■ Hledám brigádu, práci z
domu, na 4-5 h. SŠ, ID. ℡ 704
073 956

■ Hledám dlouhodobý přivýdě-
lek (brigádu) z domu na PC v
Brně (vkládání dat, psaní rů-
zných článků apod.). Ovládám
MS Word, Powerpoint. Nabízím
spolehlivost, pečlivost, dobře
odvedenou práci. ℡ 702 806
527

■ Hledám DPP, HPP nebo bri-
gádu. Preferuji ranní či dopo-
lední směny (volné víkendy),
nejvíce praxe v prodeji, v ga-
stronomii, ráda uvítám i něco
nového - ráda se učím novým
věcem. ℡ 704 046 186

■ Hledám jakoukoliv práci nej-
lépe na dohodu o provedení
práce. ℡ 773 018 060

■ Hledám jakoukoliv práci v
Brně. ℡ 606 992 460

■ Hledám manuální brigádu:
sekání trávy, pořez dřeva, likvi-
dace náletových dřevin. Dlou-
holetá praxe v oblasti údržby
zahrad a areálu. Vlastní nářadí
mám. Různá výpomoc a čin-
nosti dle domluvy. ℡ 605 301
709

■ Hledám místo kuchařky, praxi
mám cca 25 roků. V podstatě
kdekoliv, možnost ubytování,
delší turnusy nejsou problém.
Práce se nebojím. ℡ 703 990
041

■ Hledám práce výkopové,
bourací, dlažební, vyklízecí, aj
dle domluv, Brno a okolí 70 km,
nástup ihned. ℡ 728 881 313

■ Hledám práci - 11 let vedoucí
MO/VO ovoce zelenina. 10 let
majitel MO/VO kusovým texti-
lem. 3 roky MO podlahové kry-
tiny. Mám 54 let, jsem časově
nezávislý s organizačními
schopnostmi. ℡ 777 905 580

■ Hledám práci - praxi mám v
oboru kuchař, pokojská, pro-
vozní, prodavačka, recepční,
asistent pedagoga. V případě
možnosti přespání a turnusů
týden a týden je možno kdeko-
liv. ℡ 720 143 641

■ Hledám práci - úklid na odpo-
lední hodiny, nástup možný
ihned. ℡ 792 209 428

■ Hledám práci - úklid nebo
prodavačka na ranní hodiny,
nástup možný ihned (praxi
mám). ℡ 731 233 997

■ Hledám práci - úklid, jarní
úklid. Odměnu prosím ihned po
vykonané práci. ℡ 735 964
729

■ Hledám práci - úklid, proda-
vačka, do skladu. Jen Brno, ná-
stup možný ihned. ℡ 731 233
997

■ Hledám práci - vykopat pří-
pojku, bazény, zbourat zeď, vy-
klidit půdy, veškeré podklady,
malování pokládka plovoucích
podlah, stavba ze ztraceného
bednění, aj. Děkuji. ℡ 792 290
510

■ Hledám práci instalatéra na
řádnou smlouvu, HPP v Brně.
Nástup možný ihned nebo dle
domluvy. Děkuji za nabídky, vo-
lejte prosím po 18.00 hod.
℡ 704 240 499

■ Hledám práci jako dělník ve
výrobě. Pouze ranní směna.
℡ 605 369 605

■ Hledám práci jako ochranka,
certifikát strážného mám.
℡ 799 512 729

■ Hledám práci jako pomocná
kuchařka nebo prodavačka fast
foodu. Jsem vyučena kuchařka.
Předem za nabídky moc děkuji.
℡ 734 145 838

■ Hledám práci jako řidič na
dodávku, osobní vůz v Brně.
Nejlépe práce na dohodu. Ne
rozvozy kusovek. Praxe dlouhá,
skupina - D . ℡ 736 162 859

■ Hledám práci jako řidič nej-
lépe s malou dodávkou Brno.
Možný nástup ihned, nabídky
prosím na email.
 elasta@seznam.cz

■ Hledám práci jako uklízečka.
℡ 722 297 282

■ Hledám práci jako vrátný u st.
podniků, firem v Brně. Bez
zdravotních omezení. Ne u hlí-
daček. ℡ 736 162 859

■ Hledám práci jako vrátný v
Brně. Nejlépe st. instituce a
pod. Ne u hlídaček. Bez zdra-
votního omezení. Lze práce na
dohodu. ℡ 736 162 859

■ Hledám práci kuchařky na
řádnou smlouvu. Praxi mám
dlouholetou, jsem samostatná.
Česká kuchyně, popř. práci v
kantýně. Denní provoz, víkendy
volné. ℡ 607 109 076

■ Hledám práci na část úvazek,
brigáda, mám ID ℡ 704 073
956

■ Hledám práci na HPP, praxe
v obchodě 15 let (pekárna), dě-
kuji za seriózní nabídky.
 vc@email.cz

■ Hledám práci na stavbě jako
pomocný dělník ( helfr). Vypla-
cení denně. Pouze Brno. Děkuji
za nabídku.
 vavravavrav@seznam.cz

■ Hledám práci na zkrácený
úvazek, školka, pomocnice do
kuchyně, úklid. ℡ 731 233 997

■ Hledám práci pomocného ku-
chaře, 20 let praxe, Brno. Ne
školy. ℡ 731 844 259

■ Hledám práci řidiče na do-
dávku/osobní vůz v Brně. Nej-
lépe na dohodu. Praxe dlouhá.
Ne rozvozy kusovek. ℡ 736
162 859

■ Hledám práci s okamžitým
nástupem. Nejlépe manuál.
práce pro ženu, výroba úklid aj.
Jen na HPP, nabídněte prosím,
Brno a okolí, Kuřim, Tišnov. Ne
erotika apod. ℡ 723 128 945

■ Hledám práci v kuchyni:
výdej stravy, prodej v kantýně
nebo i úklid. Praxi mám. ℡ 605
946 425

■ Hledám práci v logistice.
Mám praxi 25 let na různých
pozicích. SŠ automobilní, ř.p.
C, E, profesní školení, karta ta-
chografu, dopravně psycholo-
gické vyšetření, čistý TR, čistá
karta řidiče, i na ZL, ℡ 725 749
210

■ Hledám práci v oblasti země-
dělství, ekologie a dřevařství.
℡ 732 751 340

■ Hledám práci v rozmezí 7 -
17 hod na vrátnici, recepci, vý-
stavách, kulturních zařízení,
uvádění hostů do firem a po-
dobně nebo zdravotnictví. Žena
50 let. ℡ 605 867 568

■ Hledám práci vykopat pří-
pojku, bazény, zbourat zeď, vy-
klidit půdy, a veškeré
podklady,malování, pokládka
plovoucích podlah, aj. Děkuji.
℡ 792 290 510

■ Hledám práci, brigádu na
část. úvazek, ID. ℡ 704 073
956

■ Hledám práci, či krátkodobou
brigádu, případně pomohu se
stěhováním, muž, 30 let, Brno.
℡ 735 961 892

■ Hledám práci, jako ostraha
psovod certifikát strážného
mám i psa mám a zkušenosti
taky. ℡ 799 512 729

■ hledám tyto práce: zednické,
výkopové, bourací, vyklízecí.
Dělám skoro vše. ℡ 721 230
165

■ Hledám úklid na 6 hodin na
ráno, jen Brno, nástup ihned.
℡ 792 209 428

■ Hledám úklid od 15 hodin,
jen na odpoledne. Kr.pole či
město-Brno. Nástup možný
ihned. ℡ 792 209 428

■ Hledám veškerou zednickou
práci včetně omítky, zdivo, za-
teplení, dlažby, štuky, atd. Ná-
stup možný ihned. ℡ 605 976
680

■ Hledáme ošetřovatelský per-
sonál do De, kousek od Rozva-
dova. Možno jezdit na 14 denní
turnusy. Práce na německou
smlouvu, pracuje se 6 -18 hod.,
18 - 6 hod. nebo 7 -19 hod., 19
- 7 hod. v malém zařízení nebo
u ochrnutého klienta doma. Jde
o klasické služby, 160 hod. mě-
síčně. S bydlením firma po-
může, nutné auto a domluvit se
německy. Plat pro ošetřovatelky
od 11€/hod. , sestra s Urkun-
dem od 16€. CV zasilejte do
emailu .
 soumelidu@seznam.cz

■ Hledáme práci a provádíme
výkopové, bourací, vyklízecí a
kamenické práce. Nástup
možný ihned po domluvě.
℡ 702 808 680

■ Já muž ve věku 49 let hle-
dám touto cestou brigádu ve
staveb. Práci mám, ale jedná
se mi o rychlý přivýdělek. Vše
budeme řešit osobně. ℡ 608
431 021

■ Je mi 27 let a sháním jakou-
koliv práci klidně na brigádu i na
smlouvu, i jenom na pár dní.
 pokec252@seznam.cz

restaurace v Brně Bystrci při-
jme samostatného a zkuše-
ného kuchaře/kuchařku.
Krátký/dlouhý týden, mzda 40
000 Kč čistého + prémie dle
tržeb. Přátelské pracovní pro-
středí, nástup možný ihned.
℡ 773 212 220

STUDIO 365 hledá nové
tváře muže a ženy pro práci v
reklamě. Nabídka v ČR a v
zahraničí. V kategorii od 28-
49 let. www.studio365.eu
℡ 605 427 271

STUDIO 365 hledá nové
tváře pro módní přehlídky a
reklamní focení. Nabídka v
ČR a v zahraničí. V kategorii
od 9-27 let.
www.studio365.eu ℡ 605
427 271

Vaše náplň práce bude spočí-
vat v úklidu nemocničních
prostor, chodeb a zázemí. •
Pracovní doba: dle dohody,
možno ranní, odpolední, s ví-
kendy i bez víkendů • Nástup:
IHNED. • Odměna: od 90,50
Kč/hod. + příplatky. • Pracov-
něprávní vztah: PP, DPP dle
dohody • Počet volných míst:
3 • Zájemci prosím volejte na
uvedené tel. číslo, bližší infor-
mace upřesníme osobně na
dohodnuté schůzce. Kontakt:
Blanka Komínková, mob.:
602410232, e-mail:
blanka.kominkova@clarima.c
z  jirina.zezulova@clarima.cz

Dobrý den, hledám někoho,
kdo by měl zájem -udělám
nové, štukové omítky, lako-
vání, topení, zárubně, malo-
vání, a sádrokartonové práce.
Děkují za nabídku. ℡ 731
772 978
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Dnes má svátek LINDA, SAMUEL                                              Dnes má svátek ADÉLA

ČT 1

05:20 Etiketa
05:30 Události v regionech
05:59 Studio 6
09:00 Na krok od nebe
09:55 Moře nikdy neuvidím
10:35 První republika (21/22)
11:30 AZ-kvíz
12:00 Zprávy ve 12
12:20 Předpověď počasí, Sportovní 

zprávy, Události v regionech 
plus

12:30 To jsem z toho jelen (3, 4/6)
13:30 Všechno, co mám ráda
14:00 Ohnivé ženy se vracejí
15:05 Velké sedlo (9)
15:55 Na krok od nebe
16:55 Cestománie
17:30 AZ-kvíz
18:00 Události v regionech
18:25 Kde domov můj?
18:55 Události za okamžik a počasí
19:00 Události
19:56 Branky, body, vteřiny
20:05 Losování Sportky a Šance
20:10 Dobrodružství kriminalistiky 

(12/26)
21:00 Domina
22:44 Výsledky losování Šťastných 10
22:45 Hercule Poirot
23:40 Komici na jedničku
00:30 Kolo plné hvězd
01:25 AZ-kvíz
01:50 Banánové rybičky
02:20 Dobré ráno
04:50 Kluci v akci

ČT 2

05:05 Nevlídná planeta (6/6)
05:59 Dobré ráno
08:30 Senegal, africký šaman
09:25 Planeta Země
10:15 Lidstvo: Příběh nás všech (1/12)
11:05 Kurs Karibské ostrovy
11:45 H2O: Molekula života (1/3)
12:40 Na cestě po Třeboňsku
13:05 Japonsko z výšky (5/5)
14:00 Nejpodivnější obydlí na světě 

(3/3)
14:50 Televizní klub neslyšících
15:20 Apokalypsa Verdun (1/2)
16:10 Eiffelovy megastavby
17:05 Kopyto
18:35 Pařížský okruh
19:40 Postřehy odjinud
19:50 Zprávy v českém znakovém 

jazyce
20:00 Černý tulipán
22:00 Leon
23:50 Letecké katastrofy
00:35 Hra špionů: Příběhy studené 

války (1/3)
01:30 Na moll
02:10 Byla svaďba, byla
02:35 Peníze pro dobro
03:00 Brno je město bolesti
03:15 Křesťanský magazín
03:40 Věříte médiím?
04:10 Před půlnocí
04:35 Historie.cs

ČT Art

20:00 Události v kultuře
20:15 Svět podle Muchy
21:50 Tísňové volání
23:20 PopStory (3/4)
00:15 Peep Show IX (2/6)
00:40 Vítejte v devadesátých letech 

(4/4)
01:35 Evropské zámky a paláce (5/5)
02:35 Terra musica
03:05 Notes
03:50 Kam i císař pán chodí pěšky
04:15 Na moll...
04:50 Památky na prodej

Nova

05:55 Snídaně s Novou
08:35 Ulice (4097)
09:35 MasterChef Česko V
10:55 Na lovu
11:50 Tescoma s chutí
12:00 Polední Televizní noviny, Spor-

tovní noviny, Počasí
12:30 Krok za krokem IV (5)
12:50 Ordinace v růžové zahradě 2 

(1022)
14:05 Odložené případy IV (5)
15:00 Můj přítel Monk VI (7, 8)
16:57 Odpolední Počasí
17:00 Odpolední Televizní noviny, 

Sportovní noviny
17:35 Na lovu
18:25 Ulice (4098)
19:30 Televizní noviny, Sportovní no-

viny, Počasí
20:20 MasterChef Česko V
21:40 Výměna manželek XI
22:55 Námořní vyšetřovací služba: 

New Orleans V (5)
23:50 Můj přítel Monk VI (7, 8)
01:40 Odložené případy IV (5)
02:25 Krok za krokem IV (5)
03:05 Na lovu
03:45 Ordinace v růžové zahradě 2 

(1022)

Nova Cinema

05:40 Tarzan
07:00 Atlantida: Tajemná říše
08:45 Můj přítel Monk VI (5, 6)
11:00 Lišáci, Myšáci a Šibeničák
13:05 Španglicky snadno a rychle
15:35 Star Wars: Epizoda VI - Návrat 

Jediho
18:10 Honey 3: Tanec v krvi
20:00 Ant-Man a Wasp
22:15 Prci, prci, prcičky: Nahá míle
00:15 Pěsti ze železa
01:55 Hanebný pancharti

Nova Action

05:35 Kobra 11 XVIII (15, 16)
07:20 Kobra 11 XIX (1, 2)
10:05 Beze stopy II (3, 4)
12:45 Válka skladů II (4, 5)
13:40 Válka skladů II (6, 7)
14:40 Mistři zastavárny VIII (9, 10)
15:30 Mistři zastavárny VIII (11, 12)
16:20 Kobra 11 XIX (3, 4)
18:25 Válka skladů II (8, 9)
19:20 Mistři zastavárny VIII (13, 14)
20:15 Zákon a pořádek: Útvar pro 

zvláštní oběti XXI (10, 11)
21:55 Beze stopy II (5)
22:50 Zákon a pořádek: Útvar pro 

zvláštní oběti XXI (6, 7)
00:40 Zákon a pořádek: Útvar pro 

zvláštní oběti XXI (8, 9)
01:55 Beze stopy II (5)
02:35 Extrémní sporty 2021
03:05 Truck Racing magazin 2021
03:25 Element 2021
03:55 MLS - US football league 2021

Barrandov

07:45 Klenot.TV
12:45 Nebezpečné vztahy live
13:45 Teleshopping Soukup shop
14:35 Kurňa, co to je?
15:50 Záchranáři
17:00 Soudkyně Barbara
18:00 Nebezpečné vztahy
19:05 Jak to dopadlo!?
20:10 MOJE ZPRÁVY
20:15 Předvolební Aréna Jaromíra 

Soukupa
21:30 Týden podle Jaromíra Soukupa
22:45 Předvolební Aréna Jaromíra 

Soukupa
00:05 Týden podle Jaromíra Soukupa
01:25 Exkluziv Kateřiny Brožové
01:55 MOJE ZPRÁVY
02:00 Na plac!
02:55 Ostříháno
04:40 Nebezpečné vztahy

Prima

06:12 Primáček
06:15 Mstitel Blade (5)
07:00 Nový den
08:15 M.A.S.H (148)
08:50 Slunečná (119)
10:10 7 pádů Honzy Dědka
11:30 Walker, Texas Ranger III (15)
12:40 Jake a Tlusťoch (13)
13:45 Policie Hamburk VII (14)
14:45 Komisař Rex V (13)
15:50 Prostřeno!
16:50 Policie v akci
17:50 Prostřeno!
18:52 Počasí
18:55 Hlavní zprávy
19:40 Krimi zprávy
19:55 Showtime
20:15 1. MISE (2)
21:35 Show Jana Krause
23:55 Ano, šéfe!
01:00 Policie v akci
02:00 Komisař Rex V (13)
03:05 Jake a Tlusťoch (13)
04:05 Policie Hamburk VII (14)

Prima MAX

06:10 Námořní vyšetřovací služba 
L. A. XI (2, 3)

08:00 Lék na zármutek
09:45 Gejša
12:45 Spolu až na věčnost
14:40 Jarčin profesor
16:50 Díky za vzpomínky
20:00 Vrtěti ženou
22:05 Neprofesionálové
23:55 Lunapark hrůzy
01:45 Berlínská mise II (6)
02:50 Vůně zločinu IV (1, 2)

Prima COOL

06:40 Flash (3, 4)
08:50 Top Gear XX (3)
10:00 Hvězdná brána (21, 22)
12:05 Odkaz budoucnosti aneb Podi-

vuhodná dobrodružství rodiny 
Smolíkovy (7, 8)

13:10 Simpsonovi X (3, 4)
14:10 Simpsonovi X (5, 6)
15:00 Hvězdná brána II (23, 24)
17:05 Odkaz budoucnosti aneb Podi-

vuhodná dobrodružství rodiny 
Smolíkovy (9, 10)

18:10 Simpsonovi XI (8, 9)
19:10 Simpsonovi XI (10, 11)
20:15 Autosalon.tv
21:25 Osobní řidič Míra Hejda (1)
21:55 Moto(s)poušť aneb Moto cestou

necestou
22:25 Narcos: Mexiko II (9)
23:35 COOL Esport
00:05 Simpsonovi XI (8, 9)
01:05 Simpsonovi XI (10, 11)
02:05 Stylista (1, 2)
02:25 Top Gear XX (3)
03:30 Berlínská mise II (7)

Prima ZOOM

06:50 Planeta koní (9, 10)
08:00 První lidé (5)
09:10 Planety: Nové obzory (1)
10:25 Tajemství vesmíru V (2)
11:25 Stezky světa (3)
12:45 Krásy Řecka: Od hor k pobřeží 

(5)
13:50 Výstavba obrů III (2)
14:50 Dokonalý vůz (3)
15:50 Norské domy snů IV (10)
16:45 Tatra kolem světa 2 (10)
17:55 Megeti: Život vlčka
19:00 Jak přežít v divočině (6)
20:00 Život v pralese
21:05 Tajemství Arktidy (5)
22:05 Zapomenuté megastavby IV 

(13)
23:15 Vyjednávači (2)
00:15 Velká bitva u Kursku (2)
01:25 První světová válka v číslech (4)
02:25 Vetřelci dávnověku XII (9)
03:25 Záhadný vesmír (1)
04:20 Nejkrásnější ostrovy světa (1)

středa 1. 9. čtvrtek 2. 9.
ČT 1

05:20 Etiketa
05:30 Události v regionech
05:59 Studio 6
09:00 Na krok od nebe
09:55 Věštkyně
10:25 Skok
11:30 AZ-kvíz
12:00 Zprávy ve 12
12:20 Předpověď počasí, Sportovní 

zprávy, Události v regionech 
plus

12:30 To jsem z toho jelen (5, 6/6)
13:25 Než poznáš první úsměv
14:40 Profesionálové
15:35 Na krok od nebe
16:30 Cestománie
17:00 Všechno, co mám ráda
17:30 AZ-kvíz
18:00 Události v regionech
18:25 Kde domov můj?
18:55 Události za okamžik a počasí
19:00 Události
19:56 Branky, body, vteřiny
20:10 První republika (22/22)
21:00 Sanitka 2 (11/13)
21:59 Výsledky losování Šťastných 10
22:00 Komisař Montalbano
23:50 AZ-kvíz
00:15 Banánové rybičky
00:55 Malá farma
01:15 Kuchařská pohotovost
01:40 Přes nový práh
02:05 V kondici
02:20 Zkus mít vkus
02:45 Dobré ráno

ČT 2

05:30 Uchem jehly
05:59 Dobré ráno
08:30 Mláďata (3/3)
09:25 H2O: Molekula života (1/3)
10:20 Ještě nekončíme
11:35 Letečtí stíhači v boji II (9/14)
12:25 Historie.cs
13:20 Pod ochranou laguny
14:15 Zázračná planeta: Kouzla pří-

rody (4/4)
15:05 Kvarteto
15:30 Alžírsko - země moře, slunce 

a pouště
16:25 Černý tulipán
18:15 Podivuhodný Laos
19:10 Auto moto svět
19:40 Postřehy odjinud
19:50 Zprávy v českém znakovém 

jazyce
20:00 Rána deštníkem
21:40 Frajer Luke
23:50 Ve stínu lebek
00:15 Queer: Zpátky do budoucnosti
00:45 Gomora IV (11/12)
01:30 Apokalypsa: 1. světová válka 

(5/5)
02:25 Duchovní kuchyně
02:50 Historie.cs
03:45 Uchem jehly
04:10 Mistr opratí Tomáš Barták
04:35 Julie a Mireček

ČT Art

20:00 Události v kultuře
20:15 Jiří Suchý: Árie měsíce
21:35 Ďáblův houslista
23:35 PopStory (4/4)
00:40 Toulky s Ladislavem Smoljakem
00:55 To je opera
01:40 Neskutečný život Bustera Kea-

tona
03:10 Notes
03:50 Kámen, dřevo ...
04:15 Bazén
04:40 Terra musica

Nova

05:55 Snídaně s Novou
08:45 Ulice (4098)
09:40 MasterChef Česko V
10:55 Na lovu
11:50 Tescoma s chutí
12:00 Polední Televizní noviny, Spor-

tovní noviny, Počasí
12:30 Krok za krokem IV (6)
12:50 Ordinace v růžové zahradě 2 

(1023)
14:05 Odložené případy IV (6)
15:00 Můj přítel Monk VI (9, 10)
16:57 Odpolední Počasí
17:00 Odpolední Televizní noviny, 

Sportovní noviny
17:35 Na lovu
18:25 Ulice (4099)
19:30 Televizní noviny, Sportovní no-

viny, Počasí
20:20 Můj příběh
22:10 Nedělej Zagorku!
23:40 Můj přítel Monk VI (9, 10)
01:25 Odložené případy IV (6)
02:10 Námořní vyšetřovací služba: 

New Orleans V (5)
03:05 Na lovu
03:45 Ordinace v růžové zahradě 2 

(1023)

Nova Cinema

05:25 Honey 3: Tanec v krvi
06:55 Auta 3
08:45 Můj přítel Monk VI (7, 8)
11:00 Star Wars: Epizoda VI - Návrat 

Jediho
14:05 Tři muži a mladá dáma
16:05 3Bobule
18:05 Mickovy modré oči
20:00 Dokonalý trik
22:35 Život po životě
01:05 Prci, prci, prcičky: Nahá míle
02:55 Pěsti ze železa

Nova Action

05:35 Kobra 11 XIX (1, 2)
07:25 Kobra 11 XIX (3, 4)
10:05 Beze stopy II (4, 5)
12:45 Válka skladů II (6, 7)
13:40 Válka skladů II (8, 9)
14:40 Mistři zastavárny VIII (11, 12)
15:30 Mistři zastavárny VIII (13, 14)
16:20 Kobra 11 XIX (5, 6)
18:25 Válka skladů II (10, 11)
19:20 Mistři zastavárny VIII (15, 16)
20:15 Zákon a pořádek: Útvar pro 

zvláštní oběti XXI (12, 13)
21:55 Beze stopy II (6)
22:50 Zákon a pořádek: Útvar pro 

zvláštní oběti XXI (8, 9)
00:40 Zákon a pořádek: Útvar pro 

zvláštní oběti XXI (10, 11)
01:55 Beze stopy II (6)
02:35 Extrémní sporty 2021
03:55 Ligue 1 - French football league 

21/22

Barrandov

07:45 Klenot.TV
12:45 Nebezpečné vztahy live
13:45 Teleshopping Soukup shop
14:35 Kurňa, co to je?
15:50 Záchranáři
17:00 Soudkyně Barbara
18:00 Nebezpečné vztahy
19:05 Jak to dopadlo!?
20:10 MOJE ZPRÁVY
20:15 Hovory Kalousek Soukup
21:00 Týden podle Jaromíra Soukupa
22:00 Předvolební Aréna Jaromíra 

Soukupa
23:25 Hovory Kalousek Soukup
00:20 Týden podle Jaromíra Soukupa
01:30 Předvolební Aréna Jaromíra 

Soukupa
02:45 MOJE ZPRÁVY
02:50 Exkluziv Kateřiny Brožové
03:25 Na plac!
04:40 Nebezpečné vztahy

Prima

06:12 Primáček
06:15 Mstitel Blade (6)
07:00 Nový den
08:15 M.A.S.H (148, 149)
09:15 1. MISE (2)
10:35 Show Jana Krause
11:45 Walker, Texas Ranger III (16)
12:40 Jake a Tlusťoch (14)
13:45 Policie Hamburk VII (15)
14:45 Komisař Rex V (14)
15:50 Prostřeno!
16:50 Policie v akci
17:50 Prostřeno!
18:52 Počasí
18:55 Hlavní zprávy
19:40 Krimi zprávy
19:55 Showtime
20:15 Slunečná (120)
21:35 Inkognito
22:45 Přešlapy II (1)
23:55 Ano, šéfe!
01:05 Policie v akci
02:00 Komisař Rex V (14)
03:05 Jake a Tlusťoch (14)
04:15 Policie Hamburk VII (15)

Prima MAX

08:10 Mstitel Blade (3, 4)
09:10 Námořní vyšetřovací služba 

L. A. XI (3, 4)
11:05 Tajemné křížovky
12:50 Díky za vzpomínky
15:55 Doly krále Šalamouna
18:05 Sestřička z hor: Odvaha nade 

vše
20:00 Jáchyme, hoď ho do stroje!
21:55 S ledovým klidem
23:50 Neprofesionálové
01:50 Berlínská mise II (7)
02:45 Vůně zločinu IV (3, 4)

Prima COOL

06:40 Prima Partička
07:40 Teorie velkého třesku XII 

(16, 17)
08:45 Top Gear XX (4)
09:55 Hvězdná brána II (23, 24)
12:05 Odkaz budoucnosti aneb Podi-

vuhodná dobrodružství rodiny 
Smolíkovy (9, 10)

13:10 Simpsonovi X (7, 8)
14:10 Simpsonovi X (9, 10)
15:00 Hvězdná brána II (25, 26)
17:05 Odkaz budoucnosti aneb Podi-

vuhodná dobrodružství rodiny 
Smolíkovy (11, 12)

18:15 Simpsonovi XI (12, 13)
19:15 Simpsonovi XI (14, 15)
20:15 Partička XXL
21:45 Nečum na mě show
22:20 Krvavý sport
00:15 Simpsonovi XI (12, 13)
01:15 Simpsonovi XI (14, 15)
02:15 Stylista (3, 4)
02:30 Top Gear XX (4)
03:45 Berlínská mise II (8)

Prima ZOOM

06:00 Údolí vody a ohně (1)
07:00 Mimo kontrolu III (3)
08:05 Letecké nehody: Přísně tajné III 

(5)
09:10 Blitz: Británie v plamenech (1)
10:10 Ztracené světy, skryté poklady 

(1)
11:20 Země medvědů
12:35 Mláďata v divočině (8)
13:40 Jak funguje vesmír V (6)
14:35 Vesmírní pionýři
15:50 Zaniklé britské železnice II (2)
16:50 Írán: Učitel mezi nomády
18:00 Zázračný svět pod hladinou (6)
19:00 Útes plný života (4)
20:00 Přední linie (1)
21:10 Ruská vojenská technika II (1)
22:10 Frank a gorily (3)
23:15 Návrat do divočiny
00:25 Záhady muzeí V (6)
01:20 Záhadný vesmír (12)
02:20 Paříž proti nacistům
03:25 Dějiny zbraní (8)
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Hledáme prodavačku do zave-
dené trafiky v Brně-Králově
Poli na ul. Palackého třída.
Upřednostníme plný úvazek,
směnný provoz. Předpoklá-
dáme dlouhodobou spolupráci,
nástup možný ihned. V pří-
padě zájmu volejte na tel.: 724
793 428 nebo pište na e-mail:
m a r e k . h a u k e @ e m a i l . c z
℡ 724 793 428

■ Jsem 22 letý zahradník z
Brna, po úspěšném ukončení
studia, maturita i výuční list ,
hledám zajímavou práci v
oboru. ℡ 604 115 514

■ Jsem v důchodu a hledám
brigádu. Výpomoc v kuchyni,
roznos letáků, úklid apod.
℡ 739 717 162

■ Jsem vyuč. kuchařka hledám
práci v restauraci, praxe v
oboru 18 let. Hledám na dlou-
hodobou brigádu. Jen prosím v
Brně a výplata po směně. Dě-
kuji. Dlouhý, krátký týden.
℡ 704 737 293

■ Kuchař 24 let praxe hledá bri-
gádu na dohodu. ℡ 777 716
799

■ Kuchař hledá práci. ℡ 773
093 835

■ Kuchařka 50 let, praxe 9 let v
kuchyni, 14 let v pekárně, hle-
dám práci na HPP, nejlépe jako
samostatná kuchařka i mimo
obor.  vc@email.cz

■ Manuální pro ženu, nejlépe
bez víkendů, úklid aj.ve výrobě
bez pásové výroby a linky. Ne
obchod, prodej apod. Prosím
nabídněte, lokal. Brno venkov,
Brno. ℡ 723 128 945

■ Mladý 30 letý muž nekuřák
hledá práci na HPP. Jsem pra-
covitý, časově flexibilní, spoleh-
livý, učenlivý, zodpovědný,
komunikativní. Mam čisty Výpis
rejstříku trestů a pozitivní přís-
tup k práci. ℡ 702 893 357

■ Muž 47 let hledá práci řidiče
C, B. Děkuji za nabídky. ℡ 605
702 016

■ Muž 47 let, hledám manuální
brigádu o víkendech. Zamě-
stnaný řidič vkd, praxe 26 let
volant. ŘP všechny skupiny.
Hledám brigádu mimo ES 561.
Tedy přepřahy, dodávka, sklad,
výroba a pod. ℡ 776 796 982

■ Muž, 30 let, Brno, hledá
práci, nebo brigádu. ℡ 735 900
332

■ Nejlépe u nás v Tišnově nebo
v Předklášteří, v odpoledních
hodinách, po 14 30h,úklid
aj.pomocné práce, nabídněte
prosím. ℡ 723 128 945

■ Noční hlídač, detektiv v civilu.
Skladnik. Zavoznik - pomocník
řidiči při rozvozu. Lešenář,
montáž regálu atd. Možno i v
zahraničí s možností bydlení.
Děkuji ℡ 728 719 499

■ Práce na úklid školy na HPP,
možnost nástupu od září.
℡ 737 766 526

■ Pro mou matku v důchod.
věku, nejlépe úklid na 6-8h,
jako přivýdělek, jen solidně. Je
dobrý zdravotní stav, zdatnost.
Bez mytí oken, dlouhodobě.
Nabídněte prosím. ℡ 723 128
945

■ Prodavačka 50 let, hledám
práci na HPP. Zkušenosti mám.
℡ 723 771 663

■ Prodavačka s dlouholetou
praxí hledá práci na. HPP, nej-
lépe v potravinách. Jen seriózní
nabídky. ℡ 730 732 394

■ Řidič 53 let, C + E, hledá
práci s každodením návratem
domů. Praxe 27 let. ℡ 728 971
540

■ Řidič 53 let, C+E, hledá práci
s každodenním návratem
domů. Praxe 27 let. ℡ 728 971
540

■ Servírka s 20 letou praxí
hledá práci. (Restaurace, vino-
teky), společnost, pracovitost.
℡ 607 569 177

■ Spolehlivá paní 48 let, hledá
brigádu - prodej točené
zmrzliny v okolí Brna. Je možno
i v kempu s přespáním. Pra-
covní smlouva na dohodu a pe-
níze každý den.
 lenuska.70@seznam.cz

■ Spolehlivá žena v důchodu a
hledám brigádu na 3-6 hodin
nebo dle dohody.Pokud možno
v ranních hodinách. Možno
úklid, pomocné práce v ku-
chyni, hospodyně (můžu i uva-
řit) úklid a pod. ℡ 739 717 162

■ Starší žena hledá jakoukoliv
práci s odměnou, ihned. Brno.
℡ 735 964 729

■ Starší žena z Brna hledá
práci, nebo brigádu s odměnou
ihned po práci. ℡ 735 964 729

■ Touto cestou již hledá firmu,
která přijme partu 5 lidí (3 zed-
níci + 2 přidavači). Jsme do-
chvilní, spolehliví, samostatní,
nekonfliktní lidé. Nejlépe okolí
Brna. ℡ 777 271 800

■ Vrátná, práci na recepci na
zkrácený úvazek. Inv. důchod-
kyně, 44 let. ℡ 704 073 956

■ Vyučená servírka 38 let s
praxí, hledá brigádu, prosím
nabídněte. ℡ 604 571 777

■ Vyučený kuchař s hotelovou
praxi a pečením chleba, zabí-
jačkami, grilováním, hledá zají-
mavou práci. Děkuji za nabídky.
℡ 704 182 918

■ Zdr. důchodkyně hledá bri-
gádu na 2-3 dny v týdnu.
℡ 737 561 463

■ Zdravím, hledám práci na
stavbě v Brně. Jako Helfr.
℡ 704 208 303

■ Zedník s 20 letou praxí hledá
práci na stavbě i pomocné
práce. ℡ 723 662 164

■ Zedník s 20 praxí hledá práci.
℡ 723 662 164

■ Zhotovim veškeré výkopové
bourací dlažební kamenické a
pomocné i dokončovací práce
Nástup možný ihned po do-
mluvě ℡ 702 808 680

■ Žena 38 let hledá brigádu.
Práci na HPP mám a vždy dopo
nebo odpo volné. Zkušenosti
administrativa,obchod,gastro-
nomie, ŘP B. Chci pracovat,
vše se naučím. Jen seriózně!!
℡ 775 308 410

■ Žena v důchodu hledá bri-
gádu hledá brigádu na 4-6 h v
dop. hodinách. Pomocné práce
v kuchyni, úklid i domácností,
pomoc seniorům např. nákup,
hlídání apod. Praxi mám.
℡ 739 717 162

■ Žena, 57 let, hledám brigádu
v Brně, v oblasti obchodu a ga-
stronomie, praxi mám, výplata
dohodou, prosím volejte.
℡ 777 882 192

■ Žena, 58 let, Brno, hledá
práci, nebo brigádu. ℡ 735 964
729

■ 44 letý, zkušený řidič hledá
práci. Praxe 15 let s dodávko-
vými vozy. Nástup možný ihned
nebo dle domluvy. ℡ 723 771
663

■ Muž 47 let hledá práci řidiče
C,B. Děkuji za nabídky. ℡ 605
702 016

■ Prodavačka s dlouholetou
praxí hledá práci na poloviční
úvazek. Nejlépe v potravinách.
Prosím jen seriózní nabídky.
℡ 730 732 394

■ 39 letá, vyučená, komunika-
tivní, milá, flexibilní hledá práci
či brigádu v pohostinství.
℡ 604 571 777

■ Hledám práci ostraha, úklid
aj. ℡ 799 512 729

■ Jsem vyuč. kuchařka hledám
práci v restauraci, praxe v
oboru 18 let. Hledám na dlou-
hodobou brigádu. Jen prosím v
Brně a výplata po směně. Dě-
kuji. Dlouhý, krátký týden.
℡ 704 737 293

■ Vyučená kuchařka 8 let
praxe, praxe 13 let v pekárně v
obchodě, hledám práci na HPP,
i jako pomocná kuchařka nebo
mimo obor, děkuji za nabídky
 vc@email.cz

■ Hledám brigádu na dohodu,
od 130- 150 Kč/ hod, dohoda,
možná i dlouhodobá spolu-
práce... Whatsap: ℡ 773 135
228

■ Hledám seriozní, čestný, pra-
videlný přivýdělek - zkr. úv. po
tel. a s využitím PC- (Home
Offis) - jsem SŠ-inv. (OZP) - s
praxí, vše dle dohody- mail:
 eklim@email.cz

■ Muž hledá brigádu, po-pá,
10:00-13:00 - rozvoz jídel po
Brně firemním autem. 500
Kč/den čistého. Výplata 1x mě-
síčně. ℡ 605 183 239

■ Zdr. důchodykně hledá bri-
gádu na 2-3 dny v týdnu.
℡ 737 561 463

■ 46 letý muž z Brna, hledá
práci v Brně. Mám praxi jako
skladník (V TV, retrak), rozvoz
zboží, prodejce, administrativa.
Nástup ihned! Jen na HPP.
℡ 722 322 774

■ Hledám brigádu na víkendy:
pomocné práce na zahradě,
rytí, úklid, zalévání, plení, atd.
Prosím, pište mi SMS, ozvu se.
Brno. ℡ 792 775 191

■ Hledám práci na část úvazek,
brigáda, mám ID ℡ 704 073
956

■ Hledám práci na zkrácený
úvazek, školka, pomocnice do
kuchyně, úklid. ℡ 731 233 997

■ Hledám práci, jako ostraha
psovod certifikát strážného
mám i psa mám a zkušenosti
taky. ℡ 799 512 729

■ Hledám úklid na odpolední
hodiny, jen Brno, nástup možný
ihned. ℡ 792 209 428

■ Jsem 22 letý zahradník z
Brna, po úspěšném ukončení
studia, maturita i výuční list ,
hledám zajimavou práci v
oboru, Prosím nabídky na
email: vize2010@seznam.cz
℡ 604 115 514

■ Práci na úklid školy na HPP
plný úvazek možnost nástupu
od zaří ℡ 737 766 526

■ Spolehlivá žena v důchodu a
hledám brigádu na 3-6 hodin
nebo dle dohody.Pokud možno
v ranních hodinách. Možno
úklid, pomocné práce v ku-
chyni, hospodyně (můžu i uva-
řit) úklid a pod. ℡ 739 717 162

■ Nabízím doučování NJ, AJ.
Brno, mohu i dojet k Vám.
Praxe ve školství. 250/h ℡ 604
306 917

Nabízím doučování NJ,AJ. 
Brno, mohu i dojet k Vám.
Praxe ve školství. 250/h

T: 604306917

■ Aby jste měli ty nejlepší ma-
sáže v Brně. Společně se do-
mluvíme. ℡ 777 222 448

■ Firemní úvěry od 200 t. - do
100 mil. Kč, 3 měsíce - 20 let.
Bankovní, nebankovní, Inves-
torský P2P, investiční, provozní,
konsolidace úvěrů, refinanco-
vání, dluhů, exekucí. Neban-
kovní leasing doprav., techni.
℡ 778 151 417

■ Nabízím výklady karet. Brno
střed. 450 Kč/30 min. ℡ 604
306 917

Nabízím dva volné prostory
pro manikerku, kosmetičku, vi-
zážistku, masérku/maséra,ta-
téra nebo kohokoliv ze
služeb,mimo pedikury.ŽL. Pro-
story jsou nové,zrekonstruo-
vané.Nacházejí se poblíž
centra,kousek od Dětské ne-
mocnice, 50m od tramvajové
zastávky, možnost parkování.
Bližší informace telefonicky
nebo osobně. ℡ 604 986 238

Nová masérka s 15 letou praxí
ve studiu FIT-ANGEL Vás
srdečně zve na příjemné ma-
sáže: - Hluboko relaxační ce-
lého těla, Antistresová masáž
hlavy, Přístrojová omlazující
masáž obličeje i jiných částí
těla (vhodné na zpevnění prob-
lematických partií těla). Zažijte
příliv energie a dokonalý relax.
℡ 728 186 200

Profesionální masáž a energie,
přijďte na hlubokorelaxační
masáž celého těla i duše, v pří-
jemném soukromí, čistota.
℡ 731 361 604

■ Příjemná relaxační masáž v
Brně - Stará Osada. PO-PÁ,
10-20 hod. ℡ 721 997 647

■ Půjčíme lešení - dovoz, mon-
táž, demnontáž, odvoz. ℡ 730
617 094

■ Rehabilitační a jiné masáže
pro starší dámy od zkušeného
maséra. Přijedu k Vám. Brno a
okolí. Masážní stůl mám.
℡ 721 234 989

■ Relaxační a kondiční masáže
pro muže. Brno - Komín.
℡ 733 455 103

■ Relaxační masáž s náde-
chem Tantry. 60 minut - 960,-.
Nejedná se o sexuální služby.
℡ 604 708 080

■ Sportovní, relaxační, olejové
masáže i u vás doma. ℡ 720
462 229

■ Kdo půjčí 100 tisíc Kč?
℡ 605 228 054

■ Otec po rozvodu, 5 dětí shání
půjčku Od 50.000 do 300.000
kč Whatsap: ℡ 773 135 228

Spolehlivá, hledá práci jako
o b c h o d n í
zástupce,řid.pr.sk.B.Praxe-re-
cepční ve fitness,kadeřnice.
℡ 732 755 092

Nabízím manikúru a nehtovou
modeláž (gel, gellak,
ruce/nohy, manikúra, P-shine,
parafínový zábal) ℡ 724 586
896

Přijmeme šikovného pracov-
níka do pneuservisu v Brně.
Pokud jste šikovný, vyděláte
si pěkné peníze formou bri-
gády, nebo plný úvazek na
smlouvu. Nástup dle dohody.
Pokud bude oboustranná
spokojenost, práce na stálo -
neurčito. ℡ 603 315 313
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■ Hledám kdo levně v Brně
(nebo z okolí Brna,třeba i do-
mácí kutil) opraví postel-(dvoj-
lůžko)-jsou to 2 lůžka nad
sebou-jedno lůžko se zasouvá
pod vrchní (i s možnosti poča-
lounění na původní potah-látku
mám)-dle dohody-mail:
eklim@email.cz

■ Sháním šikovného řemesl-
níka, který nám zhotoví za-
hradní pergolu, lokalita
Brno-venkov. ℡ 737 267 765

■ Do pivnice v Brně přijmeme
obsluhu,prac.doba krátký
dlouhý týden,15-22 hod,nástup
možný ihned,více info na tel
777797002� 777 797 002

■ Do restaurace Hostinec UTe-
saře hledáme pomocnéhoku-
chaře, kuchařku. Prácekrátký,
dlouhý týden. Příprava jídel,
výdej poledního menu a po-
mocné práce. Zájemci volejte p.
Vyleťal 774750416� 774 750
416

Nabízím výklady karet.
Brno střed. 450/ 30 min.

T: 604306917

■ Asus malá optická myš nová.
℡ 608 634 463

■ Barevná tiskárna Canon,
nová, nepoužitá, v záruce s ná-
hradní náplní originálních in-
koustů. ℡ 608 482 334

■ Chytré hodinky Huawei GT 2
46 mm. Kupovány jako nové v
DATARTU. Ještě rok v záruce.
Kompletní balení. Verze clas-
sic. Používané s gumovým ře-
mínkem. Po celou dobu v krytu.
℡ 739 735 760

■ Dva repráky. ℡ 604 110 465

■ Externí zdroj pro mobil, kon-
covka B, plně funkční. ℡ 605
842 102

■ Huawei Bend 3, zánovní, ne-
využitý. ℡ 608 634 463

■ Jehličková tiskárna Epson,
dobrý stav, včetně papíru.
℡ 724 964 725

■ Klávesnice k PC. ℡ 720 129
533

■ Klávesnice k počítači. ℡ 604
110 465

■ Klávesnice se švédskými pís-
meny, zachovalá, nepoško-
zená. ℡ 604 110 465

■ Monitor zn. Asus, úhlopříčka
50”, velmi zachovalý. ℡ 604
110 465

■ Notebook PC Acer Extenza
5620Z, plně funkční, baterie
drží bez problémů 60 - 90
minut, Windows 7, bez žá-
dného mechanického poško-
zení. ℡ 722 493 108

■ Notebook za pouhých 3999
Kč, PC: 15000 Kč. Pozůstalost.
100% stav. ℡ 704 578 850

■ PC sestava, část komponent
v záruce, Zákl. deska ASRock
Q1900M (záruka do 9/21),
RAM 16 GB (2x8 GB DDR3,
záruka 8 let), SSD 128 GB,
HDD 1 TB, CD/DVD, monitor,
klávesnice, myš, USB kamera,
Win 10 Pro, skříň, zdroj, čtečka
karet. ℡ 608 765 421

■ PC+Scanner. Procesor: Ce-
leron D 3,33GHz Operační
paměť: 2,5GB HDD: 260GB
Optická mechanika: čtení i vy-
palování CD/DVD,OS Win XP a
WI8N 10,LCD monitor, kláves-
nice, myš, Scaner -Canon LIDE
30. ℡ 777 234 453

■ Starší počítač ,procesor AMD
Athlon, 2,80 GHZ. Typ systému
32-bitový, Windows 7 Ultimáte.
Po opravě čidla zapnutí, vy-
pnutí, jinak v dobrém stavu.
℡ 604 110 465

■ Wifi router, Smart box, 1. ge-
nerace, v záruce. ℡ 603 749
573

■ Zákl. deska ASRock Q1900M
(záruka do 9/21), RAM 16 GB
(2x8 GB DDR3, záruka 8 let),
SSD 128 GB, HDD 1 TB,
CD/DVD, monitor, klávesnice,
myš, USB kamera, Win 10 Pro,
skříň, zdroj, čtečka karet.
℡ 608 765 421

■ Nabízím k prodeji WIFI ROU-
TER SMART BOX 1.GENE-
RACE (ještě v záruce). Cena je
2 500 Kč (sleva možná). ℡ 603
749 573

■ Prodám ASUS malou optic-
kou myš nová. Cena 170,- Kč.
℡ 608 634 463

■ prodám orig. nové tonery
Samsung 1x Y406S, 1x C406S,
1x M406S, 1x K406S , 1x od-
padní nádobka CLT-W406 do
tiskárny Samsung
CLP365/CLX3305, cena za vše
dohromady - 4x toner, 1x od-
padní nádoba ℡ 602 504 903

■ Dřevěný nostalgický telefon.
Funkční repliku. Doprodávaly
se v elektro. ℡ 776 368 820

■ Prodám chytré hodinky Gar-
min Vívoactive 4S Gray/Black
Band s podporou BEZKON-
TAKTNÍ PLATBY GARMIN PAY,
DETEKCE NEHOD. Nové,
nikdy nepoužité, stále originál
zabalené, získané jako dar.
℡ 722 493 108

■ Nabízím velký psací stůl s
uzavíratelnou skříňkou, poli-
cemi a vysouvací deskou na
klávesnici. Rozměry: dél, hl.
výš: 140 x 60 x 76 cm. Brno.
℡ 778 010 344

■ Otočná kancelářská židle, vý-
škově stavitelná. Bez poško-
zení. Cena: 390,- Kč Brno.
℡ 778 010 344

■ Poctivě vyrobený,masivní, s
ABS hranou. Se zásuvkami,
pojezdovými lištami a zamyká-
ním. Moderní design. Brno
℡ 776 548 457

■ Psací stůl. Prostorný, vel:
140 x 65 x 77 cm. Pojízdné po-
lice + zásuvka na kolejničkách
se zarážkou před vypadnutím.
cena: 1050,-. Možno i kancelář-
skou, pojízdnou židli, výškově
stavitelnou ℡ 778 010 344

■ Velký psací stůl s uzavíratel-
nou skříňkou, policemi a vysou-
vací deskou na klávesnici.
Rozměry: dél, hl, výš: 140 x 60
x 76 cm. Brno, ℡ 773 204 335

■ Dvě nové kancelářské velmi
kvaluitní, otočné, čalouněné
židle, s nastavitelnou opěrkou a
výškou židle. 50% sleva. Kus
800 Kč. Možno poslat foto.
℡ 728 640 470

■ Autogenová pistole, nová.
℡ 607 224 918

■ BRANO ,,zavírá samo“ 2
kusy. Cena 300 Kč/ks. ℡ 776
369 027

■ Digitální posuvka Tututoyo 0-
300 mm. ℡ 606 412 882

■ Digitální výškoměr Mitutoyo,
0-300 mm. ℡ 606 412 882

■ Elektrická řezačka na kera-
mickou dlažbu, chlazená
vodou. PC: 7500 Kč, nyní za
1000 Kč. ℡ 736 618 008

■ Inventorová svářečka pro
svařování obalovanou elektro-
dou a TIG. ℡ 602 509 735

■ kancelářská židle - křeslo
značka OFFICE PRO stejná s
ALBA Lexa s podhlavníkem -
černá se synchronní mechani-
kou a aretací, nastavitelné po-
dručky, plastová a otočná
konstrukce. ℡ 722 493 108

■ Kancelářský stůl poctivě vy-
robený, masivní, s ABS hranou.
Velký, prostorný, rozměry: D,
Hl, Výš: 140 x 86 x 86 cm. + Sa-
mostatný pojízdný kontejner se
zásuvkami. Vše téměř nové.
℡ 773 204 335

■ Malotraktor TK 14. Pěkný
vzhledově, ale s poruchou mo-
toru. Lze prodat i bez motoru,
nebo jej opravit na náklady no-
vého majitele (nelze protočit).
Jsme plátci DPH. ℡ 735 048
293

■ Měřící válečky, průměr 6 -
9,91 mm, po 1 mm. ℡ 606 412
882

■ Mikrometry 0-25, 25-50, 2 ks,
50-75, 100-125. Talířoví mikro-
metr 25-50 mm. ℡ 606 412
882

■ Nové opěradlo na židli Ante-
res. ℡ 608 634 463

■ Nové, velmi kvalitní otočné
čalouněné židle s opěrkou a na-
stavitelnou výškou židle. ℡ 728
640 470

■ Nový přírubový elektromotor
380V, 3kW, 2800ot. Volat večer.
℡ 704 209 911

■ Opravený motor na frézu PF
62-61. Je bez spojky a karburá-
toru. Je na něm proveden vý-
brus válce, opravená klika,
nová gufera kvalitní z dovozu +
ložiska. ℡ 608 561 503

■ Postřikovač za traktor 400 l,
ramena 12 metrů. ℡ 775 631
572

■ Silný sekací (mulčovací) trak-
tůrek na větší a udržované plo-
chy. Tovární výroba, kovový
nyní upraven pro vlastní účely -
nesbírá trávu (zelené hnojení).
Má i kabinku. ℡ 703 961 099

■ Svářečka CO2 Kichtraiber
354. ℡ 731 215 506

■ Autogenová pistole nová.
℡ 607 224 918

Chytré hodinky Garmin Vívo-
active 4S Gray/Black Band s
podporou BEZKONTAKTNÍ
PLATBY GARMIN PAY, DE-
TEKCE NEHOD. Nové, nikdy
nepoužité, stále originál zaba-
lené, získané jako dar. ℡ 722
493 108

Harddisk 500GB 3,5“ WD
GreenPower do počítače,
perfektní stav, plně v pořádku.
℡ 603 471 671

Nepoužitý v originální krabici
herní monitor, PŮVODNÍ
CENA 12 783 Kč. LCD 28“
LED TN ASUS Gaming
MG28U 4K UHD 3840x2160
16:9, 1ms, 1000:1, 330cd/m2,
FreeSync, 10bit 1,07 mld.
barev, HDMI 2.0 a 2x HDMI
1.4, DisplayPort 1.2, HDCP,
2x USB 3.0, audio jack, Pivot
– otočný na výšku, výškově a
svisle nastavitelný, naklápění,
VESA, redukce blikání, filtr
modrého světla, repro. PŘÍ-
SLUŠENSTVÍ: kabel HDMI,
kabel DisplayPort, napájecí
kabel a originální krabice. Jen
jednou vybalený, plně v po-
řádku. ℡ 603 471 671

Orig. nové tonery Samsung
1x Y406S, 1x C406S, 1x
M406S, 1x K406S , 1x od-
padní nádobka CLT-W406 do
tiskárny Samsung
CLP365/CLX3305, cena za
vše dohromady - 4x toner, 1x
odpadní nádoba. ℡ 602 504
903

Značkový kvalitní notebook
DELL Vostro 1520, 15,4“
WXGA 1280x800 displej, pro-
cesor Intel 900 2,2GHz, 4GB
DDR2 800MHz, 160GB 2,5“
HDD, grafika až 1695MB Intel
Mobile GMA 4500MHD, vý-
stup VGA, DVD+-RW DL, sí-
ťovka Gigabit, WiFi, zvukovka
HD, čtečka karet 8in1, Ex-
pressCard, 4x USB 2.0, Fire-
wire, repro, konektor audio,
Docking konektor, CZ kláves-
nice, SW Win 10 Pro a Office,
baterie cca deset minut na zá-
lohu dat. PŘÍSLUŠENSTVÍ: -
myš - podložka - brašna -
adaptér Komplet nainstalo-
vaný a vyladěný. ℡ 603 471
671

Kovový kancelářský kontej-
ner. Mobilní, kvalitní pojízdná
kolečka na jakékoli podlahy.
Centrální zamykání. Kvalitní
výrobek, moderní vzhled. Vel:
výš: 57 cm, šíř: 41 cm, hl: 50
cm. ℡ 776 548 457

Mobilní - kvalitní pojízdná ko-
lečka na jakékoli podlahy.
Kvalitní výrobek, moderní
vzhled. Provedení: světlá
ocel. Vel: výš: 57.cm, šíř:
41.cm, hl: 50.cm. Brno, 776
548 457 ℡ 776 548 457

Otočná kancelářská židle, vý-
škově stavitelná. Bez poško-
zení ℡ 778 010 344

Prodám 6. ocelových kany-
strů na benzín, naftu, petrolej
.. Všechny 20.ti litrové. Možno
i jednotlivě. Vel: 46,5 × 35 ×
15 cm Cena za ks: 200,- Kč
Brno, ℡ 776 548 457

Prodám téměř nový, krásný a
velký stůl i s pojízným kontej-
nerem. Velikost stolu: 140.cm
x 70.cm x 76.cm. Provedení
stolu + kontejneru je zcela
stejné, pouze foceno v rozdíl-
ných podmínkách, proto se
barva jeví jako rozdílná. Obojí
v bezvadném stavu, bez se-
bemenšího poškození. Nabí-
zím s velkou slevou, cena za
stůl i kontejner: 2290,- Kč.
Brno ℡ 776 548 457

Psací stůl. Prostorný, vel: 140
x 65 x 77 cm. Pojízdné police
+ zásuvka na kolejničkách se
zarážkou před vypadnutím.
℡ 778 010 344
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Dnes má svátek BRONISLAV                 Dnes má svátek BORIS

ČT 1

05:20 Etiketa
05:30 Události v regionech
05:59 Studio 6
09:00 Na krok od nebe
10:00 Stalo se jedné neděle
10:35 První republika (22/22)
11:30 AZ-kvíz
12:00 Zprávy ve 12
12:20 Předpověď počasí, Sportovní 

zprávy, Události v regionech 
plus

12:30 Ať žijí rytíři!
14:15 Reportéři ČT
15:05 Cestománie
15:35 Příběhy slavných... Saša Rašilov
16:35 Půjčka
17:30 AZ-kvíz
18:00 Události v regionech
18:25 Kde domov můj?
18:55 Události za okamžik a počasí
19:00 Události
19:56 Branky, body, vteřiny
20:05 Losování Sportky a Šance
20:10 Osada (1/13)
21:10 13. komnata Patrika Eliáše
21:35 Všechnopárty
22:29 Výsledky losování Šťastných 10
22:30 Profesionálové
23:25 Kriminalista
00:25 AZ-kvíz
00:50 Toulavá kamera
01:25 Objektiv
01:50 Rajské zahrady
02:10 Dobré ráno
04:45 Hobby naší doby - letní speciál

ČT 2

05:00 Florida - ohrožený ráj zvířat
05:59 Dobré ráno
08:30 Lyžař
09:30 Pařížský okruh
10:35 Nejpodivnější obydlí na světě 

(3/3)
11:25 David Attenborough a živé 

světlo
12:20 Postřehy odjinud
12:25 Bratislava, město uprostřed pří-

rody
13:20 Kouzlo Afriky
13:45 Neobyčejná planeta (9/10)
14:35 Peklo pod hladinou II (1/6)
15:20 Apokalypsa: 1. světová válka 

(5/5)
16:15 Senegal, africký šaman
17:10 Krásné živé památky (1/16)
17:35 Co Čech, to chovatel II (1/8)
17:45 Heydrich - konečné řešení (1/44)
18:15 Tučňáci - život z blízka (3/3)
19:10 Dobrodružství vědy a techniky
19:40 Postřehy odjinud
19:50 Zprávy v českém znakovém 

jazyce
20:00 Profesionál
21:55 Cartouche
23:50 Sestra (1/4)
00:40 Ještě nekončíme
01:55 H2O: Molekula života (1/3)
02:50 Dominik kardinál Duka
03:15 Počesku
03:25 Před půlnocí
03:55 Rodinné křižovatky
04:20 Notes

ČT Art

20:00 Události v kultuře
20:15 Metallica: S&M
21:40 Jim Marshall, fotograf hudeb-

ních hvězd
23:10 Ghost in the Shell
00:35 Yul Brynner: jeden ze statečných
01:25 Kaiser & Vokatá v under-

groundu
02:20 Tečka páteční noci
04:25 Hi-tech architektura po česku
04:50 Poutní místa

Nova

05:55 Snídaně s Novou
08:30 Ulice (4099)
09:30 Jménem krále
10:55 Na lovu
11:50 Tescoma s chutí
12:00 Polední Televizní noviny, Spor-

tovní noviny, Počasí
12:30 Krok za krokem IV (7)
12:50 Ordinace v růžové zahradě 2 

(1024)
14:05 Odložené případy IV (7)
15:00 Můj přítel Monk VI (11, 12)
16:57 Odpolední Počasí
17:00 Odpolední Televizní noviny, 

Sportovní noviny
17:35 Na lovu
18:25 Ulice (4100)
19:30 Televizní noviny, Sportovní no-

viny, Počasí
20:20 Ženy v pokušení
22:40 Millerovi na tripu
00:50 Můj přítel Monk VI (11, 12)
02:25 Víkend

Nova Cinema

05:20 Honey 3: Tanec v krvi
06:50 Mickovy modré oči
08:45 Můj přítel Monk VI (9, 10)
11:00 Múza
13:25 Vidláci
15:45 Dokonalý trik
18:15 Život brouka
20:00 Toy Story 4: Příběh hraček
21:55 Osamělý jezdec
00:45 Můj příběh
02:30 Život po životě

Prima

06:12 Primáček
06:15 Mstitel Blade (7)
07:00 Nový den
08:15 M.A.S.H (150)
08:50 Slunečná (120)
10:20 Inkognito
11:25 Walker, Texas Ranger III (17)
12:40 Jake a Tlusťoch (15)
13:45 Policie Hamburk VII (16)
14:45 Komisař Rex V (15)
15:50 Prostřeno!
16:50 Policie v akci
17:50 Prostřeno!
18:52 Počasí
18:55 Hlavní zprávy
19:40 Krimi zprávy
19:55 Showtime
20:15 ČESKO SLOVENSKO MÁ TALENT
22:00 Máme rádi Česko
23:45 Ano, šéfe!
00:55 Policie v akci
01:55 Komisař Rex V (15)

Prima MAX

09:10 Mstitel Blade (5, 6)
10:05 Námořní vyšetřovací služba 

L. A. XI (4, 5)
11:55 Sestřička z hor: Odvaha nade vše
13:55 Zelená jako smaragd
16:15 Svatební pochod
18:05 Tajemství malé mořské víly
20:00 Nejdelší den
23:50 Krvavý sport
01:45 S ledovým klidem

Prima KRIMI

09:05 Julie Lescautová IV (3)
11:00 Big Ben II (1)
13:00 Policie Hamburk VI (16)
14:00 Případ pro dva VI (10)
15:10 Rizzoli & Isles: Vraždy na pi-

tevně V (1)
16:05 Julie Lescautová IV (4)
18:05 Big Ben II (2)
20:15 Rizzoli & Isles: Vraždy na pi-

tevně V (2)
21:00 Sběratelé kostí VI (19)
22:00 Hawaii 5-0 X (20)
22:55 Policie Hamburk VI (15)
23:55 Sběratelé kostí VI (18)
00:50 Hawaii 5-0 X (19)
01:45 Drsná Harry II (12)

pátek 3. 9. neděle 5. 9.sobota 4. 9.
ČT 1

05:10 Sváteční slovo herce Jiřího 
Sedláčka

05:15 Etiketa
05:30 Události v regionech
06:00 Půjčka
06:50 Nejsem chmýrko na bodláku
07:30 Dařbuján a Pandrhola
08:50 Jestřábí věž
10:15 Z archivu Sherlocka Holmese
11:05 Všechnopárty
12:00 Z metropole, Týden v regionech
12:25 Hobby naší doby
12:50 Postřehy odjinud
13:00 Zprávy
13:05 Kulihrášek a zakletá princezna
14:15 Lojzička je číslo
15:15 Černovláska
15:45 Táto, sežeň štěně!
17:05 Hercule Poirot
18:00 Bydlet jako... na startovní čáře
18:25 Kluci v akci
18:55 Události za okamžik a počasí
19:00 Události
19:52 Branky, body, vteřiny
20:10 Zázraky přírody
21:20 Všechnopárty
21:49 Výsledky losování Šťastných 10 

a Euromiliony
21:50 Maigret a mrtvý tulák
23:20 Komisař Montalbano
01:10 Kriminalista
02:10 Bolkoviny
03:00 Banánové rybičky
03:40 Žiješ jenom 2x
04:10 Bydlení je hra
04:30 Chalupa je hra

ČT 2

05:05 Kvarteto
05:30 Auto moto svět
06:00 Alžírsko - země moře, slunce 

a pouště
06:50 Lidstvo: Příběh nás všech (1/12)
07:40 Věk kočkovitých šelem (1/3)
08:30 Cyklotoulky
08:40 Podivuhodné Thajsko (1/2)
09:35 Záhady bermudského trojúhel-

níku (1/3)
10:25 Auto moto svět
10:50 Letecké katastrofy
11:35 Babylon
12:05 Rána deštníkem
13:35 Cartouche
15:30 Namibie, země nedotčené pří-

rody
16:25 Po stopách Agathy Christie
17:15 Zázračná planeta: Afrika (1/5)
18:05 Sedm světů - jedna planeta 

(1/7)
19:00 Krásné živé památky (1/16)
19:25 Boží dar - příběhy českých 

potravin
19:50 Zprávy v českém znakovém 

jazyce
20:00 Babylon Berlín III (1, 2/12)
21:40 Poloviční šance
23:30 25. hodina
01:40 Svědkové času II: Památky 

Angkoru (1/2)
02:10 Eliane Elias
03:00 Revival
03:25 Trofeo Niké Moravia 2007 Zlín-

ským krajem
03:45 Lidské osudy
04:15 Noční safari
04:40 Duchovní kuchyně

ČT Art

20:00 Události v kultuře
20:15 G. Verdi: Rigoletto z Bregenzu
22:20 Klér
00:30 Metallica: S&M
02:00 Yul Brynner: jeden ze statečných
02:50 Styl
03:15 Česká loutka
03:40 Terra musica
04:10 Na moll
04:50 Po hladině

Nova

06:15 Zig a Sharko III
06:35 Spongebob v kalhotách IX 

(25, 26)
07:30 Looney Tunes: Úžasná Show (7)
07:55 Kačeří příběhy (84, 85)
08:45 Žabí král aneb Železný Jindřich
10:00 Zpověď královny střední školy
11:45 Koření
12:40 Volejte Novu
13:20 Rady ptáka Loskutáka
14:25 Souboj na talíři
15:35 Souboj Titánů
17:30 Kokosy na sněhu
19:30 Televizní noviny, Sportovní no-

viny, Počasí
20:20 Superstar
22:25 Čtyřicítka na krku
01:00 Souboj Titánů
02:50 Odložené případy IV (7)
03:30 Krok za krokem IV (6)
04:05 Žabí král aneb Železný Jindřich

Nova Cinema

06:30 Tři muži a mladá dáma
08:20 Můj přítel Monk VI (11, 12)
10:00 Život brouka
12:20 Dokonalý trik
14:55 Toy Story 4: Příběh hraček
16:45 Tarzan a Jane
18:10 Poslední plavky
20:00 Ant-Man
22:15 Méďa
00:15 Millerovi na tripu
02:15 Osamělý jezdec

Prima

06:12 Primáček
06:15 Mstitel Blade (8)
06:45 Pirátova rodinka (2)
07:15 M.A.S.H (149, 150, 151)
08:50 Autosalon.tv
10:00 ČESKO SLOVENSKO MÁ TALENT
11:50 Máme rádi Česko
13:45 Hvězdy nad hlavou (1)
15:00 Jáchyme, hoď ho do stroje!
16:50 Sobota
18:52 Počasí
18:55 Hlavní zprávy
19:40 Krimi zprávy
19:55 Showtime
20:15 Dvojka na zabití (1)
21:30 Polda II (2)
22:50 Jáchyme, hoď ho do stroje!
00:30 Neprofesionálové
02:30 Dnes zemřeš
04:25 Policajt nebo spratek (4)

Prima MAX

07:30 Mstitel Blade (7)
07:55 Námořní vyšetřovací služba 

L. A. XI (5, 6)
09:45 Tomb Raider
12:10 Tajemství malé mořské víly
14:05 Špióni odvedle
16:10 Nejdelší den
20:00 Hříšnice
22:40 Vrtěti ženou
00:40 Logan: Wolverine
03:25 Berlínská mise II (9)
04:40 Vůně zločinu IV (6)

Prima KRIMI

09:05 Julie Lescautová IV (4)
11:15 Big Ben II (2)
13:05 Policie Hamburk VI (17)
14:00 Případ pro dva VI (11)
15:20 Stíny spravedlnosti (10)
16:20 Julie Lescautová IV (5)
18:15 Vraždy v Brokenwoodu IV (3)
20:15 Země zločinu
22:05 Bosch IV (4)
23:15 Policie Hamburk VI (16)
00:05 Sběratelé kostí VI (19)
01:05 Hawaii 5-0 X (20)
02:00 Drsná Harry II (13)
02:55 Bosch IV (4)
04:05 1890 (9)

ČT 1

05:00 V kondici
05:15 Etiketa
05:30 Z metropole
06:00 Zajímavosti z regionů
06:25 Táto, sežeň štěně!
07:45 Úsměvy Marie Poledňákové
08:20 Daleko, hluboko, vysoko
08:50 Polopatě
09:45 Kalendárium
10:00 Toulavá kamera
10:30 Objektiv
11:05 Život na zámku
12:00 Otázky Václava Moravce
13:00 Zprávy
13:05 O myrtové panně
14:05 Vojtík a duchové
14:50 Lhát se nemá, princezno!
15:25 Ohnivé ženy mezi námi
16:35 Zdivočelá země (18, 19)
18:25 Co naše babičky uměly a na co 

my jsme zapomněli
18:55 Události za okamžik a počasí
19:00 Události
19:52 Branky, body, vteřiny
20:05 Losování Sportky a Šance
20:10 Ochránce (1/10)
21:15 168 hodin
21:44 Výsledky losování Šťastných 10
21:45 Sráči
23:20 Případy detektiva Murdocha XII
00:05 Manéž Bolka Polívky
01:20 Na forbíně TM
02:00 13. komnata Patrika Eliáše
02:25 Sváteční slovo pomocného 

brněnského biskupa Pavla 
Konzbula

02:30 Hobby naší doby
03:05 Banánové rybičky

ČT 2

05:05 Moderní kostely v Bratislavě
05:30 Život bez značek
06:00 Záhady bermudského trojúhel-

níku (1/3)
06:45 Evropský příběh (1/6)
07:40 Československý filmový týdeník 

1971 (1373/2379)
07:55 Hledání ztraceného času
08:15 Nedej se plus
08:40 Nedej se
09:10 Království divočiny: Národní 

park Ruaha, Tanzánie
09:35 Sváteční slovo pomocného
brněnského biskupa Pavla Konzbula
09:40 Křesťanský magazín
10:10 Uchem jehly
10:35 Na cestě po nepálském Lang-

tangu
11:05 Cesty víry
11:35 Velké kočky (1/2)
12:20 Vysoká karetní hra
14:10 Frajer Luke
16:15 Tutanchamonův odkaz (1/3)
17:05 S kuchařem kolem světa
18:00 Jeseníky
18:30 Uruguay, prostá krása
19:20 Zajímavosti z regionů
19:50 Zprávy v českém znakovém 

jazyce
20:00 Geronimo: Americká legenda
22:00 Osudový kruh
00:15 Severní Korea: Velká iluze
01:05 Franta - všude, jinde
01:55 Příliš chytré děti
02:20 Ke kroji daleko i blízko
02:45 Historie.cs
03:40 Pavel Fischer, velvyslanec ve 

Francii
04:00 Rodinný dům
04:25 Noční safari

ČT Art

20:00 Události v kultuře
20:15 Netrebko a Eyvazov na koncertu

v Salcburku
21:30 Metropolitní opera v New Yorku
23:25 Ďáblův houslista
01:25 Jim Marshall, fotograf hudeb-

ních hvězd
02:55 Česká loutka
03:25 Styl
03:50 Na moll

Nova

06:15 Looney Tunes: Úžasná Show 
(8, 9)

07:10 Kačeří příběhy (86, 87, 88)
08:25 O statečném krejčíkovi
09:35 Scooby-Doo
11:20 Kouzelná romance
13:20 Láska z pasáže
14:45 Ženy v pokušení
17:10 Dědictví aneb Kurva se neříká
19:30 Televizní noviny, Sportovní no-

viny, Počasí
20:20 Avengers: Endgame
23:45 Vikingové
01:25 Láska z pasáže
02:40 Volejte Novu
03:45 O statečném krejčíkovi

Nova Cinema

05:15 Múza
06:40 Vidláci
08:45 Tarzan a Jane
10:40 Toy Story 4: Příběh hraček
12:35 Poslední plavky
14:25 Ant-Man
16:35 Není král jako král
18:00 Pan
20:00 Ledové království
21:55 Hra o přežití
23:45 Čtyřicítka na krku
02:10 Méďa
04:30 Tři muži a mladá dáma

Prima

06:12 Primáček
06:15 Mstitel Blade (9)
06:45 Pirátova rodinka (3)
07:15 M.A.S.H (152)
07:45 Druhá světová válka: Cena říše 

(1)
08:50 Prima SVĚT
09:25 Vražedná Mallorca (10)
10:30 Prima mazlíček
11:00 PARTIE Terezie Tománkové
11:50 Receptář prima nápadů
12:45 Libovky Pepy Libického
13:05 Vychytávky Ládi Hrušky
13:45 Dvojka na zabití (1)
14:55 Polda II (2)
16:15 Hvězdný prach
18:52 Počasí
18:55 Hlavní zprávy
19:40 Krimi zprávy
19:55 Showtime
20:15 Andílek na nervy
22:35 Pasti, pasti, pastičky
01:20 Hříšnice
03:50 Vraždy podle Agathy Christie (8)

Prima MAX

09:15 Mstitel Blade (8)
09:45 Námořní vyšetřovací služba 

L. A. XI (6, 7)
11:35 Sestřička z hor: Odvaha nade vše
13:35 Špióni odvedle
15:40 Sobota
17:40 Aféra Thomase Crowna
20:00 Bohové musí být šílení
22:20 S ledovým klidem
00:15 Pasti, pasti, pastičky
02:50 Holky za mřížemi (1)
03:55 Vůně zločinu IV (7)

Prima KRIMI

09:15 Julie Lescautová IV (5)
11:00 Vraždy v Brokenwoodu IV (3)
13:00 Policie Hamburk VI (18)
14:00 Případ pro dva VI (12)
15:20 Stíny spravedlnosti (11)
16:15 Julie Lescautová IV (6)
18:10 Vraždy v Brokenwoodu IV (4)
20:15 Vraždy na Sandhamnu
22:05 Bosch IV (5)
23:05 Policie Hamburk VI (17)
00:10 Země zločinu
02:00 Drsná Harry II (14)
02:55 Bosch IV (5)
03:55 1890 (10)

Dnes má svátek JINDŘIŠKA
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■ Velmi zachovalý pluh - obra-
cák, tovární výroby. Vyroben za
malotraktory řady TK. Jsme
plátci DPH - vhodný i pro firmy.
℡ 735 048 293

■ Větší počet vrtáků. ℡ 606
086 576

■ Malý suport a koně na sou-
struh SV 18 i nekompletní.
℡ 732 532 866

■ Stopkové brusky. Průměr
dříku 6 mm. ℡ 732 548 953

■ Ekologická likvidace vozidel.
Cena za vaše vozidlo 2500 -
20000 Kč. Vyřízení všech for-
malit. ℡ 605 285 485

.

EKOLOGICKÁ LIKVIDACE
VOZIDEL.

Cena za vaše vozidlo
2500-20000 Kč.

Vyřízení všech formalit.
� 605 285 485

.

Z M Ě N A  P R O G R A M U  V Y H R A Z E N A

VÝBĚR Z PROGRAMU
PÁTEK - 3. 9. 2021
9.04    SRDCOVKY ZDEŇKA JUNÁKA
Zdeněk Junák má pro vás novou rubriku "Když se řekne Gustav Brom".  I nadále připomíná aktuální jmeniny
oblíbenými veršíky, plní vaše písničková přání a předává vzkazy z lásky, k výročím sňatku nebo jen tak pro radost.
Nechybí ani celotýdenní soutěž "Kdo? Kdy? Kde?"  
10.04    APETÝT  
Moderuje Lucie Hostačná.
O touze tělesně postiženého člověka po lásce i intimním životě a o tom, jak je možné i velmi těžký životní úděl snášet s
nadhledem a humorem, vypráví dokumentární film Dagmar Smržové „Chci tě, jestli to dokážeš". Film právě vstupuje do
kin a mimo jiné odkrývá téma sexuální asistence pro postižené. Kde se podařilo režisérce najít hlavní protagonisty filmu?
Jak moc touží lidé s tělesným postižením po fyzické lásce?  A dovede hlavní hrdinku filmu i přes nepříznivé okolnosti její
touha k opravdové lásce?
14.04    VYSÍLÁME VESELE I VÁŽNĚ
Moderuje Borek Kapitančik.
Odpolední proud zajímavých, aktuálních a praktických informací, soutěží, výprav na netradiční místa, ale i milých
a inspirativních setkání.

SOBOTA - 4. 9. 2021
9.04    MEZI NEBEM A ZEMÍ
Magazín o víře a spiritualitě, aktuality z duchovního světa.
10.04    POCTA GUSTAVU BROMOVI ANEB DOBRÝ DEN, PANE KAPELNÍKU
12.04    BLAHOPŘÁNÍ S PÍSNIČKOU 
Moderuje Květa Navrátilová.
Hudební dárky k narozeninám, jmeninám a k výročí svatby v podání dechových hudeb a cimbálových muzik.
Udělejte radost blízkým a známým prostřednictvím našeho vysílání.
13.04    VÝLETY
Moderuje Pavel Kudrna.
Průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska.
14.04    VESELE I VÁŽNĚ O VÍKENDU
Moderuje Lucie Hostačná.
Pestrý kaleidoskop informací, dobrých rad i zábavy. Chybět nebude aktuální předpověď počasí, soutěž Co tím
chtěl básník říci, Hudební lásky Jana Daleckého a čtení na víkend.
16.04    HVĚZDNÉ NÁVRATY
Životní osudy našich známých herců a komiků.
17.04    ZELNÝ RYNK
Literárně-publicistický magazín Aleny Blažejovské přinese v premiéře fejeton spisovatele Jiřího Kratochvila, který
žije v Moravském Krumlově. Jeho tématem je Slovanská epopej, pro změnu zadními vrátky. Pak zazní dokument
Filipa Gaža, slovenského studenta Ateliéru rozhlasové a televizní dramaturgie a scenáristiky na Divadelní fakultě
JAMU. Jmenuje se Pohlcení druhou vlnou a je věnován zahraničním studentům, kteří v průběhu druhé vlny korona-
virové epidemie zůstali v České republice. Pátou částí pokračuje četba z knihy historika Miroslava Jeřábka Bonviván
Bohuslav Kilian. V rubrice Literární výročí si připomeneme, že od narození básníka Petra Krále uplyne 4. září 80 let,
zemřel v loňském roce.
18.04    BLAHOPŘÁNÍ S PÍSNIČKOU 

NEDĚLE - 5. 9. 2021
9.04     RENDEZ-VOUS S JOSEFEM VESELÝM
Po úvodní bajce o psu a dvou zajících si můžete poslechnout něco o póvlu. Nebojte, řeč bude o tom, odkud se to slovo
u nás vlastně vzalo. Výprava za tajemným historickým neznámým by měla skončit tím, že odhalíte, o koho v našich
nápovědách šlo, a na závěr si můžete poslechnout 1016.díl Toulek českou minulostí.
10.04    POCHOUTKOVÝ ROK
Vaříme podle vašich receptů.
11.04    TAJUPLNÝ OSTROV
Úvod hodinky obstará společnost herců, která bude vzpomínat na dobré historky ze svých představení. Další kus čtení
o foxteriérovi Robinovi přednese Hana Maciuchová a po ní se představí textař Pavel Kopta. Na svůj Život v rytmu swingu
zavzpomíná Jiří Traxler, ovšem ústy Igora Orozoviče, a ozve se i výr velký, patřící do rubriky Všecko ptactvo nebeské.
Závěrečné zvonění se ponese z Jihlavy.
12.04    BLAHOPŘÁNÍ S PÍSNIČKOU
Moderuje Karel Hegner.
Hudební dárky k narozeninám, jmeninám a k výročí svatby v podání dechových hudeb a cimbálových muzik.
Udělejte radost blízkým a známým prostřednictvím našeho vysílání.
13.04    VÝLETY
Moderuje Pavel Kudrna.
Průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska.
14.04    VESELE I VÁŽNĚ O VÍKENDU
Moderuje Jarka Eliášová.
Chybět nebude aktuální předpověď počasí, soutěž Co tím chtěl básník říci, Hudební lásky Jana Daleckého a čtení
na víkend.
16.04   HVĚZDNÉ NÁVRATY

■ Alfa Romeo 159 Wagon 1.9
JTD, 110kw, r.v. 2007 ve vý-
bavě, kůže, alu kola, 6 rych-
lostí, dovoz na přihlášení, plně
funkční. ℡ 606 127 174

■ Alfa Romeo 159 Wagon 1.9
JTDm 110kw r.v. 2007 ve vý-
bavě, kůže, alu kola, 6 rych-
lostí, dovoz na přihlášení, plně
funkční, 39.000 Kč. ℡ 606 127
174

■ Chevrolet Aveo, ve výborném
stavu, spolehlivý s malým poč-
tem najetých km, vhodný
především pro provoz ve
městě. Provozovaný jako třetí
auto v rodině. Nejlépe sms.
℡ 722 073 588

■ Chrysler Grand Voyager Die-
sel, ABS 7 mist Tažné nové
čepy olej + filtry i pilový udělám
evidenční kontrolu i přepis. Ne-
bouraný, slušný stav. ℡ 721
553 665

■ Chrysler Grand Voyager Die-
sel, ABS 7 mist, tažné, nové
čepy, olej + filtry i pilový. Udě-
lám evidenční kontrolu i přepis.
Nebouraný, slušný stav. ℡ 721
553 665

■ Fiat Marea 1.9. TDI, najeto
150 tis. km, modrá metalíza. TK
do 8/2023 + zimní kolo. Cena
do 30 tis. Kč. ℡ 722 587 048

■ Ford Fiesta 1,3, kula, první
majitel, STK do 5/2023, r.v.
2005, zachovalý, najeto
126.000 km. ℡ 607 224 918

■ Ford focus 1,8 DI na ná-
hradní díly, kombi, r. v. 2000,
1753 ccm, 66 KW, klimatizace,
ABS. Vadné vstřikovací čer-
padlo. ℡ 731 745 478

■ Ford focus 1,8 DI na roze-
brání, kombi, r. v. 2000, 1753
ccm, 66 KW, klimatizace, ABS.
Vadné vstřikovací čerpadlo.
℡ 731 745 478

■ Ford S Mac 1.8TTCI 92 Kw,
r. v. 2006, ČR, 5 místný, per-
fektní stav. ℡ 721 386 354

■ Ford S-MAX, 7 míst, šedo-
stříbrná met., pěkný, zachovalý,
dobré pneu, tk 10/2022, velké a
rychlé rodinné auto. ℡ 607 253
174

■ Mercedes-Benz 211 270 cdi -
auto denně v provozu podvo-
zek na pružinách, nic nebou-
chá, převodovka manuální,
STK platná, klimatizace
funkční. O auto bylo pečováno,
výbava avantgarde, pneu
dobré. ℡ 770 106 602

■ Mitsubishi Carisma 1.9 DID,
4x airbag, ABS, autorádio, cen-
trál na DO, el. okna, el. zrcátka,
imobilizér, klimatizace, alu kola,
palubní počítač, posilovač ří-
zení, tónovaná skla, vyhřívaná
zrcátka, Euro 3, STK do
6/2023. ℡ 724 136 149

■ nově dělané zadní brzdy, klí-
nový řemen+kladka, brzdiče,
stabilizátor - pro více info vo-
lejte zimní na plechách, letní na
liťákách stk. do 6/21 celkově v
dobrém stavu, vhodné pro ro-
dinu ℡ 723 529 474

■ Sangyong SUV Rexton, r.v.
8/2005, 5 místné, 5 manuál, na-
jeto 250.000 km, kombi, velice
zachovalé, STK do 2022. Tažné
3500 kg, zimní gumy, tažné za-
řízení, nový VIN. ℡ 737 990
740

Jsme firma s mnohaletou tra-
dicí v oblasti ručního mytí aut
a detailingu. Nabízíme ruční
mytí aut a motocyklů, čištění
interiérů, renovace laků, vos-
kování, aplikaci keramických
nanopovlaků, mytí motorů,
detailing aut a motocyklů a
mnoho dalších služeb. Na
přání můžeme Vaše auto
nebo motocykl vyzvednout,
odvést k nám na čištění a do-
vézt zpět umyté. Sídlíme v
Brně na ulici Hybešove 21.
Budeme se těšit na Vaši ná-
vštěvu. Topmytí.cz ℡ 777
718 525

Vykupuji japonské a korejské
vozy i havarované nebo jinak
poškozené. Ekologická likvi-
dace zdarma. ℡ 608 167 169

Cadillac Escalade Hybrid Pla-
tinum po prvním majiteli, pra-
videlně servisováno,
nehavarování, pěkný stav, r.v.
4/2012, najeto 182.000 km.
Bílá perleť, ABS, ESP, Proti-
prokluzový systém kol (ASR),
parkovací kamera, parkovací
senzory, deaktivace airbagu
spolujezdce, dřevěné oblo-
žení, el. ovládání oken a zrcá-
tek, el. ovládaný kufr,
klimatizovaná přihrádka, ko-
žené čalounění, multifunkční
nastavitelný volant, senzor
opotřebení brzd. destiček a
tlaku v pneumatikách, střešní
okno. ℡ 602 709 528

Citroen C1, 1,0i, 50kw, čer-
vená, 1. majitelka, rok výroby
11/2006, najeto 82t km, radio
na cd/mp3, abs, 2x airbag, 2x
klíč, servisovaný vůz, moto-
rově a podvozkově bez jaký-
chkoliv investic. ℡ 739 735
760

Ford focus kombi 1,8 r. 2000,
66kW - klimatizace, ABS ne-
pojizdné - vadné vstřikovací
čerpadlo. tel: 731745478
℡ 731 745 478

Ford Focus II 1,6 16v – ben-
zín, 74 kw, 3dv. hatchback,
6/2010, naj.144t. km (se-
rviska, protokoly z stk, garan-
tuji do smlouvy – vin
wf0gxxgcdgas24165), po-
slední servis při 139t km.
℡ 739 735 760

Peugeot 308 AD BLUE. plná
výbava - předváděcí model,
STK do 06/22, GPS, klima 2
zóny, vše v elektrice, vyhř.
přední sedačky, první majitel,
spotřeba 5l/100 km, 88kW.
℡ 730 580 996
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■ Škoda Fabia III 1.0 MPI, na-
jeto poctivých 9000 km, záruka
5 let nebo 100 000 km, velmi
pěkná modrá barva, stav no-
vého vozu, r.v. 06/2020. ℡ 703
679 151

■ Škoda Fabia, obsah 1198
ccm, bílá barva, centrální ovlá-
dání, zámek zpátečky, autorádo
JVC. Levně, dohoda jistá.
℡ 704 406 390

■ Škoda Felicia 1,3, r. v. 1999,
STK 12/2021. Bomba 3/2024,
tažné, eko zaplaceno. ℡ 608
889 821

■ Škoda Octavia, 55KW, po
rozsáhlé opravě (investice cca
20 000 Kč, vše doložím) po TP,
s tažným zařízením. ℡ 608
550 358

■ Toyota Previa II s LPG. Tma-
vomodrá met. Nové: přední
brzdy, desky, vodní pumpa,
hlavní brzdový válec, palivové
čerpadlo a lambdy. Letní i zimní
pneu na ráfkách. Sedadla
2,3,2. ABS, klima. LP ℡ 777
054 944

■ Wartburg W353 Combi. Auto
je nepojízdné, má prošlou STK
a stav odpovídá stáří. Volat
večer. ℡ 732 633 869

■ Wauxhall Victor 2300 SL r.v.
1973, v celku před dokončením
renovace, s doklady. Levně.
℡ 722 587 048

■ Auto do 100.000 Kč. Nabíd-
něte prosím. ℡ 605 815 947

■ Menší vůz (Fabie, Felicie, Fi-
esta, Yaris) motoricky v dobrém
stavu na popojíždění po Brně a
okolí.  ℡ 776 646 006

■ Peugeot 107 po prvním maji-
teli, nebouraný, nejlépe třídve-
řový. Velmi dobrý stav. ℡ 776
309 208

■ Škoda Felicia i na náhradní
díly, ideálně LPG a tažné.
℡ 602 279 990

■ Audi A4 1.9 TDI, 96 KW,
stříbrná metalíza, závěs, letní a
zimní kola, bezvadná, cena
74000 Kč. ℡ 605 920 465

■ Ford Focus II 1,6 16v – ben-
zin, 74 kw, 1. Majitel, 3dv. hat-
chback, 6/2010, naj. 144t. km
(serviska, protokoly z stk, ga-
rantuji do smlouvy), poslední
servis při 139t. nová stk. ℡ 739
735 760

■ Opel Zafira 1,9 CDTI, 88 KW,
r.v.2008, dovoz Itálie, černá me-
talíza, cena 95.000 Kč. ℡ 605
920 465

■ Vw New Beatle 1,9 TDI 74kw,
1. majitel, 5/2006, černá meta-
líza, naj. originálně 202000 km
(serviska, garantuji do smlouvy,
vin wvwzzz9cz5m14782), ne-
havarováno, 2 klíč, 6x airbag,
klima. 75t ℡ 739 735 760

■ Vw New Beetle 1,9 TDI 74kw,
1. majitel, 5/2006, černá meta-
líza, naj. originálně 202000 km
(serviska, garantuji do smlouvy,
vin wvwzzz9cz5m14782), ne-
havarováno, 2 klíč, 6x airbag,
klima. 75t ℡ 739 735 760

■ Vw Polo 1,2 12v, 47kw, 2.
majitel, benzin, černá metalíza,
bílá, naj. originálně 128000 km
(serviska, garantuji do smlouvy,
vin wvwzzz9nz7y153608), po-
slední servis 3/2021 při 125600
km, 73t ℡ 739 735 760

■ Koupím Peugeot 107 po
prvním majiteli, nebouraný, nej-
lépe třídveřový. Velmi dobrý
stav. ℡ 776 309 208

■ Nissan Qashqai 1,6 dci 96
kw (nový typ motoru), r.v.
12/2012, provoz 2013, naj.
169000 km, 6 rychlostí, světlá
capucíno metalíza, 2. majitel,
pravidelně servisováno v Nis-
sanu, nehavarováno, ℡ 739
735 760

■ Prodám Mercedes-Benz CLK
200 Kompressor LPG nádrž do
2032, rok.výroby 3.2002, výkon
120 kW=163 koní, naj.153tis
km, nové STK 8.2022, kožené
sedačky, tempomat, 6 rychlostí,
6x airbag ℡ 722 493 108

■ Škoda Fabia II 1.2 TSI(63
kw), AMBIENTE, r.v. 11/2012,
najeto jen 80 000 km-servisní
kniha, vozidlo dovezeno z Ra-
kouska-nejezdilo na rozbitých
českých silnicích, 1. majitelka,
pravidelný ser ℡ 605 380 326

■ ABS dřevěné obložení multi-
funkční volant autorádio el.
ovládání oken nastavitelný vo-
lant CD přehrávač imobilizér
palubní počítač centrální zamy-
kání kožené potahy venkovní
teploměr deaktivace ℡ 776
651 661

■ Prodám Ford S Max 1.8 TdCI
92 kW, r. v. 2006, koupeno v
ČR, 5 místný. perf. stav.
 Nejezchleb@centrum.cz

■ AIROH helmet velikost M 57-
58, gr. 1450, ve velmi dobrém
stavu, nepropocené /nosím
kuklu/. ℡ 724 133 149

■ Jawa 550 pionýr - pařez, ro-
zebraný, složený naoko. Možno
zaslat za 900,-. ℡ 704 434 821

■ Přilba výklopná se sluneční
clonou 1600 Kč. Bunda 1100
Kč. Kalhoty 1200 Kč. Vše W-
Tec, téměř nepoužívané ℡ 731
479 083

■ Jawa 250, 350 pérák, ČZ
125, 150, Jawa 500 ohc, Jawa
Kývačka, Panelka, Californie,
bizon, ČZ sport, trial, ČZ moto-
kros. Nebo jiné motorky, mo-
pedy. Vozík Pav 40, 41. ℡ 732
532 866

■ Jawa 250, kývačka, v jakém-
koliv stavu i bez TP. ℡ 722 587
048

■ Jawa 550 pařez v jakémkoliv
stavu. ℡ 605 831 742

■ MZ ETZ 150 nebo 251 na
stavu mi nezáleží -koupím i
vrak bez dokladů nebo s do-
klady. ℡ 732 988 448

■ Jawa 250, v pěkném stavu,
po GO. R.v. 1958, bez dokladů,
cena dohodou. ℡ 728 462 675

■ DAINESE Torque D1 Air, ve-
likost 43, vnitřní botička, nové,
Cena 6390,- Kč. ℡ 608 634
463

■ Prodám Pionýra po celkové
opravě bez dokladů nebo vy-
měním za elektrokolo. ℡ 728
462 675

■ 2 ks kol 11-20. Pneu Matador
vzor 99%( téměř nejetá). Žádné
bouchačky - v garáži uscho-
vané. Výtečná cena pro Liazky
a Tatrovky. ℡ 702 998 898

■ 4 ALU kola R17, málo použí-
vané, při rychlém jednání sleva.
℡ 737 374 144

■ 4 ks letní pneumatiky Kleber
Dynaxer HP3, 185/65, R15,
88T, vzorek 6mm. Pneumatiky
jsou v dobrém stavu. ℡ 604
512 994

■ 4 obutá alu kola Ronal, roz-
měr 7J R15 rozteč 4x108 ET15
střed.díra 63,4mm s pneu
barum brilantis 195/65/15
4x4mm. Osobní převzetí. Pošta
po dohodě. ℡ 739 735 760

■ 4ks zánovní letní pneu
Barum 195/65/15, stav pneu
95% DOT 1518 + alu disky
5x112, zachovale, rozteč
šroubů 5x112. ℡ 702 985 825

■ Alu kola 16 Originál disky
Volkswagen 7Jx16 H2 ET45
(Passat B6 B7) Vhodné také
pro jiné typy VW, Škoda Octa-
via a řadu další. ℡ 728 084
218

■ Automatická nabíječka auto-
moto baterií, 6-12V, 3,8A. Origi-
nál balení + návod, 100% stav.
℡ 605 774 077

■ Disky na Opel Corsa: R13
165/70, 79T. ℡ 775 120 150

■ Doplňky do auta. 604 124
148

■ Elektrony 16, Dezent RG
Dark 7,5x16 průměr středového
otvoru 57 mm, 5 šroubů, leš-
těná čelní plocha, černé lako-
vání, elegantní na BMW řady 3.
Cena 1.250 Kč/ks Jako nové,
neodřené. ℡ 602 588 221

■ Fiat Marea 1.9 TD Kupé, r.
1998, plně pojízdné na ND.
℡ 605 780 299

■ Kartáč U na čištění řetězu -
nový. ℡ 608 634 463

Prodám Bentley Continental
GTC Speed Cabrio, první ma-
jitel, r.v. 6/2009, najeto 69.000
km, tmavě modrá metalíza,
objem 5.998 ccm, výkon 448
kW, 7 stupňová aut. převo-
dovka, ABS, ESP, protiproklu-
zový systém kol (ASR),
adaptivní tempomat, parko-
vací kamera a senzory, bez-
klíčkové ovládání, el. ovládání
oken a zrcátek, kožené čalou-
nění, multifunkční volant,
pádla řazení na volantu, se-
nzor opotřebení brzd. desti-
ček, stěračů a tlaku v
pneumatikách, vyhřívaná
zrcátka a volant. ℡ 602 709
528

Prodám Hondu Civic,1.0i
VTEC comfort,93kw,manuál,
r.v.8/2019 stav km 24
500,první majitel,v
záruce,pravidelný servis.Ga-
rážovaná ℡ 702 096 486

Prodám Hyundai Santa Fe,
r.v. 2017, najeto 56400, kou-
peno v Čr, Automat, 4 x 4,
tažné zař. Možnost odpočet
DPH. ℡ 603 849 362

Seat Leon 1.4 TSI, najeto 194
000 km, STK a ME do
04/2023, r.v. 2009, pěkná
modrá metalíza... Bohatá vý-
bava: Palubní PC, 4 el. okna i
el. sklopná zrcátka, tempo-
mat, digitální klimatizace, ALU
kola, vyhřívané sedačky,
ABS, ASR, ESP, centrální za-
mykání na dálkové ovládání,
mlhovky, nastavitelný volant i
sedačky, parkovací asistent,
orig. radio na CD... Velmi za-
chovalý vůz... Bazary prosím
nevolat!!! ℡ 605 380 326

Spolehlivé auto se spotřebou
nafty do 5 litrů/100 km, platná
STK, r.v. 12/200, stav tacho-
metru 293 tis. km. Výbava:
funkční klimatizace, 5 st. ma-
nuální převodovka, servo,
vnitřní a venkovní teploměr,
ABS, ASR, ESP, vyhřívané
zadní sklo, vyhřívaná el.
zrcátka, 4x el. okna, dvojité
dno kufru, výsuvné opěrky
hlav, loketní opěrka, palubní
počítač, autorádio, 4x airbag,
tažné zařízení, 2x klíč, Interiér
zachovalý, na karoserii lehké
kosmetické vady odpovídající
stáří vozidla. ℡ 724 764 900

Škoda Favorit 135 LS, r.v.
1990, taž. zařízení, po 1. ma-
jitelce. Najeto pouhých 34 tis.
km, v super, zánovním stavu,
bez abs. koroze. EKO popla-
tek uhrazen. Barva béžová.
Vysočina. ℡ 605 958 193

Škoda Favorit na elekt. kolech
zn. 136 L r.v. 1998 po 1. maji-
teli, najeto jen 59 tis. km. Bez
ab. koroze v super, top stavu.
Modrá barva, taž. zař., EKO
poplatek neuhrazen. Povinné
roční ručení 350 Kč. ℡ 721
947 947

Škoda Octavia 1.9 TDI, r.v.
2009, 74 KW, pěkný, čistý,
udržovaný vůz, po výměně
olejů a filtrů, má tažné zaří-
zení, okna v elektrice, klima,
dovoz Rakousko. Při rychlém
jednání sleva. ℡ 604 124 568

Vw New Beatle 1,9 TDI 74kw,
1. majitel, 5/2006, černá me-
talíza, naj. originálně 202000
km (serviska, garantuji do
smlouvy, vin
wvwzzz9cz5m14782), neha-
varováno, 2 klíč, 6x airbag,
klima. ℡ 739 735 760

Vw Polo 1,2 12v, 47kw, 2. ma-
jitel, benzin, černá metalíza,
bílá, naj. originálně 128000
km (serviska, garantuji do
smlouvy, vin
wvwzzz9nz7y153608), po-
slední servis 3/2021 při
125600 km. ℡ 739 735 760

Prodám skůtr YAMAHA YP
400 Majesty,r.v. 04/2009,
25Kw,vstřikování,stav tacho-
metru 28556km,při 28445 vy-
měněny rozvody a
olej,zvuková signalizace smě-
rovek,uživatelský a servisní
manuál,nebouraná,ve sluš-
ném stavu,vč.bundy a kalhot
W-TEC vel. XL. ℡ 731 479
083

4 ks. elekt. disků, rozteč 100
mm na vozidlo Škoda Felícia,
Favorit, novější typ. ℡ 721
947 947



č. 6400 / září 2021 Strana 31www.inzertexpres.cz

Poblíž obce Hošťálková v Hostýnských vrších se nachází... dokončení v tajence.
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■ Letní i zimní pneumatiky.
Mnoho rozměrů, dezénů. Ojeté
i úplně nové, ne protektory.
Ceny od 599 Kč podle rozměru.
Volejte nebo pište SMS. ℡ 774
441 024

■ Letní kola na Fiat, stav 50%.
600 Kč. ℡ 776 091 322

■ Letní pneu 155-70-R13, cena
za ks 199 Kč. ℡ 724 932 137

■ Letní pneu 195/55/15, vzorek
2x6mm a 2x3mm. Možno na
místě přezout. Osobní převzetí,
pošta po dohodě. ℡ 730 948
689

■ Letní pneu Matador Hectora
255/55 R18 se vzorkem
2x6,5mm a 2x5,5 mm.Osobní
převzetí, pošta po dohodě.
Možno na místě přezout.
℡ 739 735 760

■ Letní pneu s disky 4 ks Tom-
ket Sport 195/55 R15, 6 mm.
℡ 736 601 815

■ Litá kola, 14-5×100 z Fabia
2, 4 ks. ℡ 727 811 908

■ Lité disky + letní pneu 4 ks,
rozměry 205, 55, R16 - VW
Golf. ℡ 733 161 830

■ Na Aviu 30 + poloosy ná-
hradní díly: středový diferenciál,
kompletní spojka, startér, alter-
nátor, výfuky aj. ℡ 722 587 048

■ Na Wartburg 353 pravé
přední dveře, nový přední levý
blatník, dále práh na Volha 24,
na Škoda Octavia r.v.1962 2x
palec rozdělovače, 1x zadní
kryt světla křídelko. ℡ 603 586
790

■ Nová sada 4 zimních pneu s
disky na Transportér Volkswa-
gen. Velikost 195/70R15C, VAN
Contact Winter. ℡ 604 822 692

■ Nová sada 4. zimních pneu s
disky. Na Volkswagen. Velikost
195/70R15C, VAN Contact
Winter. Kola jsou na auto VW
transportér T4, nová. ℡ 778
010 344

■ Nová, plachta na auto.
Vhodná pro všechny typy vozi-
del. 604 124 148

■ Nová, pravá náfuková miska
kapoty na Yamahu YZF-
R1/2008. ℡ 608 634 463

■ Nový, střešní nosič - příčníky.
Na Citroen Xara cupé. 604 124
148

■ Originál elektron disky na Re-
nault Laguna 6.5J 15-50 (ET-
50) 4x100. ℡ 724 680 700

■ Originální lité kola na BMW
X5 X6 18” šířka 8,5J et46. Alu
kola jsou nepoškozená, ne-
odraná, nezoxidovaná. Cena
za alu disky za 8000 Kč. Pneu
5500 Kč (pneu Matador Hec-
tora 255/55 R18 ℡ 739 735
760

■ Originální ND na Nissan 350
Z: opěrka dveří P, madlo dveří
P, těsnící gumy: víka motoru a
kufru, zadní malá okýnka, plas-
tové obložení výdechů venti-
lace L a P dveří, vše zachovalé.
℡ 608 634 463

■ Originální příčníky na Toyotu
Yaris 1.generace. ℡ 736 625
479

■ Pravá stop-lampa na Nissan
Almera Tino. Původní cena Kč
7.500, nyní Kč 1.000. Použí-
vaná 4 měsíce. Výměna po ha-
várii - drobná prasklina. ℡ 724
035 400

■ Prodám lité disky + letní penu
4ks, rozměry 205, 55, R16 -
VW Golf. ℡ 733 161 830

■ Prodám sadu 17“ litých disků
rozteč 4x112, rozměr 7J R17
ET39 střed.díra 57,1mm. V
hezkém stavu. Cena za celou
sadu 5.000 Kč. Osobní pře-
vzetí. Pošta po dohodě. ℡ 739
735 760

■ Přední světla Ford Focus 2
MK2, černá facelift 2010 origi-
nál, černé pozadí, patice
H1/H7, originál. Cena za kus
2500 Kč. ℡ 722 493 108

■ Převodovka VW T4.1,9 TD,
50 KW. Převodovka je vymon-
tována z pojízdného auta.
Počet rychlostí 4. Výborný stav.
℡ 604 822 692

■ Renault Kangoo 1,5 dci na
součástky. Pojízdný (i k užití po
opravě). ℡ 776 556 053

■ Sada (4 ks) originálních disků
Opel. Rozměr 5x110 mm, 6J x
15 ET 49, 5 otvorů pro šrouby.
Disky jsou ve velmi dobrém
technickém stavu. ℡ 604 512
994

■ Sada letních pneu Barum Bri-
lantis v rozměru 175/70/13 se
vzorkem 4x5-5,5mm - cena
1000 Kč. Možno i na plecho-
vých discích 4x100 et35 (škoda
felica, polo atd). Komplet 1200
Kč. ℡ 739 735 760

■ Sada letních pneu Goodyear
EFFICIENT GRIP PERFOR-
MANCE 195/65 R15 91H, vzo-
rek 5 mm. Sada vhodná pro
Škoda Octavia 1, Seat Leon/To-
ledo, VW Golf 4, Audi A3 atd.
℡ 602 520 767

■ Sada zimních kol, plechové
disky, pneu 185/60 R15, vzorek
5 až 7 mm, použitelné pro
Fabia, Rapid. ℡ 728 226 288

■ Sněhové řetězy 50, 1x po-
užité, levně. ℡ 606 862 133

■ Škoda Fabia - letní kola, 2
kusy, Barum Brillantis 2, rozměr
185/65 R14, vzorek 5 mm, bez
poškození. Disk 6Jx14 ET43.
℡ 702 433 019

■ Veškeré náhradní díly pro
Škoda Fabia 1,4 mpi 44 kw
motor, převodovka, veškeré ka-
rosářské díly přední nárazník
kompletní, zadní nárazník, ka-
pota vč pantů, světla přední,
levně. ℡ 730 948 689

■ Zimní kolo zn. Matador Sibiř
na Favorita. 165 x 13, vzorek 7
mm a kolo 165x13 Barum
zimní. Obě obutá na diskách 4
díry. Levně ℡ 722 587 048

■ Zimní Nokian na Jumper, Du-
cato, Boxer. 205-70 R15 C,
nové ještě nenamontované 4x.
℡ 704 020 279

■ Zimní pneu s ráfkem, 4 ks a
různé náhradní díly na Škodu
130, levně. ℡ 728 346 644

■ Zimní pneu s ráfkem, v zimě
skoro nejeté, 195/55 R 15.
Levně. ℡ 702 757 615

■ Zímní sada pneu austone
sp901 v rozměru 225/45 r17
vzorek cca 6 mm. Jetá 2 se-
zóny. Osobní převzetí. Možno
na místě přezout. ℡ 739 735
760 ■ ND na Husqvarnu SM 510 R

/ 2009, například: originál po-
lepy, víčko brzdového válce
zadní brzdy, koncovky výfuku,
levá „prsa“ apod. Jen nové,
nebo zánovní ve velmi dobrém
stavu. ℡ 608 634 463

■ Přední blatníky na Škodu
105-125 M, 1000MB, jde mi o
nové díly nebo díly v dobrém
stavu bez koroze a mechan.
poškození. Dále zadní světla,
Tudor, Felicie, Š 1000MB.
℡ 777 553 433

■ Střešní nosič na Huyndai IX
20. ℡ 731 272 660

■ Náhradní díly pro Škoda
Fabia, čerpadlo motor řízení
TRW i Koyo 1000 Kč/ks, zadní
nárazník, víko kufru hatchback
(stříbrná), palubní deska, čelní
okno, řídící jednotka
03e906033ab,atd ℡ 739 735
760

■ Škoda 1000-120 nové ND.
℡ 607 224 918

■ Hledám přední blatníky na
Škodu 105-125 M, 1000MB, jde
mi o nové díly nebo díly v dob-
rém stavu bez koroze a me-
chan. poškození. Dále hledám
zadní světla, Tudor, Felicie, Š
1000MB, ℡ 777 553 433

■ Prodám originální ND na Nis-
san 350 Z: opěrka dveří P,
madlo dveří P; těsnící gumy:
víka motoru a kufru; zadní malá
okýnka; plastové obložení vý-
dechů ventilace L a P dveří; vše
zachovalé. ℡ 608 634 463

■ W353 nd nové. ℡ 607 224
918

■ Dobrý den prosím o poptávku
ozubeného kola v motoru cit-
roen c4 coupe rok 2006 1.4 16v
65kw víc foto ℡ 731 855 067

■ Prodám novou, pravou náfu-
kovou misku kapoty na Yamahu
YZF-R1/2008. Cena 190,- Kč.
℡ 608 634 463

■ Prodám zánovní pružiny
spojky (6 ks) na Yamaha
R1/2008 nejmenší rozměr
43,35 mm. Cen: 190,- Kč
℡ 608 634 463

■ Prodám zkrácenou brzdovou
páčku Brembo. Cena 190,- Kč.
℡ 608 634 463

■ ND na Husqvarnu SM 510 R
/ 2009, například: originál po-
lepy, víčko brzdového válce
zadní brzdy, koncovky výfuku,
levá „prsa“ apod. Jen nové,
nebo zánovní ve velmi dobrém
stavu. ℡ 608 634 463

■ Prodám originální příčníky na
Toyotu Yaris 1.generace.
℡ 736 625 479

■ Chevrolet vacety na ND.
℡ 739 825 237

■ ND Pionýr, Š105,120. ℡ 732
280 987

■ Nový „U“ kartáč na čistění ře-
tězu. Cena 79,- Kč. ℡ 608 634
463

■ Prodám 8. ocelových kany-
strů na benzín, naftu, petrolej .
Všechny 20.ti litrové. Možno i
jednotlivě. Vel: 46,5 × 35 × 15
cm Cena za ks: 250,- ℡ 608
967 653

■ Fiat Ducato 2.8 jtd 2003 v
dobrém stavu, tk 8/2022, kou-
peno v ČR, najeto 294 tis. km,
servisní kniha, 2x klíč na DO.
℡ 606 127 174

■ Fiat ducato, motor 2.8 Jtd, 9
místný, STK duben 2022, bez
koroze, kompletně ošetřen proti
korozi tlumexem oleje a filtry
dlaně auto má tažné na 2 tuny,
jezdí a řádí pěkně. ℡ 704 416
445

■ Maringotka plechová - 4,5 x
2,4 m, vhodná jako stavební
buňka. ℡ 702 670 226

■ Mercedes Sprinter 211 cdi,
typ: 906, 3 místný, dodávka, r.v.
2008, v dobrém technickém
stavu, mírná koroze zadních
dveří, STK do 2022. ℡ 737 990
740

■ Peugeot BOXER 2.5D valník,
korba 2,6x2 m, tažné 1,6 tuny,
rok 95, najeto 195000 km, dvoj-
kabina, 7 místné, dobrý motor,
bez turba, spolehlivý, nové
prahy, nový olej a filtry. ℡ 730
655 978

■ Podvozek traktor. vleku -
Rumun na bilboard. Levně.
℡ 773 151 722

Náhradní díly pro Škoda
Fabia, čerpadlo motor řízení
TRW i Koyo 1000 Kč/ks,
zadní nárazník, víko kufru
hatchback (stříbrná), palubní
deska, čelní okno, řídící jed-
notka 03e906033ab. ℡ 739
735 760

ND na octavia I fabia II, pas-
sat b6 pravé zrcátko, páčky
pod volant, ovládání oken,
ventilátor topení, váha vzdu-
chu,- vše 500 Kč/ks, zadní
světla hatchback I combi,
přední, zadní výztuha pravé
manuální zrcátko, - 300
Kč/ks. Na koncern VW - star-
tér oem 02z 911 023 h f fx, al-
ternátor 180a oem 03g 903
023 e (stejné jako 021 903
026 L), alternátor 120a oem
049 903 023 a m (stejné jako
35903015Q P C D G,
035903016C, 035903017X) –
1000 Kč/ks, kompletní staho-
vačka dveří na octavia II –
500 Kč. ℡ 739 735 760

Prodej použitých autodílů na
Japonské a Korejské vozy.
℡ 608 167 169

Sada 17“ litých disků rozteč
4x112, rozměr 7J R17 ET39
střed.díra 57,1mm. V hezkém
stavu. Cena za celou sadu
5.000 Kč. Osobní převzetí.
Pošta po dohodě. ℡ 739 735
760

Škoda Fabia 1, čerpadlo
motor řízení TRW i Koyo -
2000 Kč, zadní nárazník (faba
1 combi) 1000 Kč, víko kufru
hatchback (stříbrná), palubní
deska, čelní okno, řídící jed-
notka 03e906033ab, přední
čelo, chladič vody, sahara,
hagusy fabia combi, airbag ři-
diče, páčky pod volant,
brzdiče, táhla stěračů, staho-
vačky dveří přední, středový
tunel, výdechy nepoškozené,
kryt na motor 1,2 htp, facelift
budíky, airbag volantu atd.
℡ 739 735 760

Ozubené kolo v motoru Cit-
roen C4 coupé, rok 2006, 1.4,
16 V, 65 KW. ℡ 731 855 067


