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➨ Prodám levnû chemicky nestfiíkaná jablka. 
Tel.: 516 416 675. 
➨ Prodám garáÏ (PREFA) s elektfiinou 
– staré Blansko za zastávkou Blansko mûsto.
Cena 135 000 Kã. Tel.: 774 400 400. 
➨ Prodám stavební rozvadûã. Cena dohodou, 
tel.: 737 428 696. 
➨ Prodám garáÏ u âD Blansko mûsto. 
El. 220/380V. Tel.: 516 414 842, 728 779 760. 
➨ Prodám obytn˘ pfiívûs (pro 5 osob) 
celková délka 6340 cm, ‰ífika 2060cm, v˘‰ka
2370cm, hmotnost 1000 kg. Koupelna, ‰atní skfiíÀ,
ledniãka, vafiiã, dfiez, plynová kamna, nov˘ pfiístfie-
‰ek + kuchyÀka. Anténa + setobox. Cena dohodou,
pfii rychlém jednání sleva. Tel.: 777 555 272, e-ma-
il: ivakoutnikova@seznam.cz. 
➨ Prodám dámsk˘ dlouh˘ koÏich. Zánovní, 
cena dohodu. Velikost 42, tel.: 777 555 272.
➨ Prodám televizor OVP 52 cm, 5 let star˘, 
málo pouÏívan˘ vãetnû setoboxu. Cena dohodu,
tel.: 702 619 984. 
➨ Prodám novou vloÏku do prÛtokového ohfiívaãe
PO 35. Cena dohodou, tel.: 737 565 661.
➨ Prodám nov˘ kuffiíkov˘ ‰icí stroj zn. Loyd 
– levnû. Tel.: 608 424 265.
➨ Prodám levnû sbírku ãasopisu Stadion, 
1971-1979 – vyvázané do knih. Tel.: 739 066 462.
➨ Prodám barevn˘ televizor Tesla, 
úhlopfiíãka 52 cm., v˘born˘ stav i obraz, ná-
vod k obsluze, cena 500,- Kã. Blansko, tel.:
604 389 346. 
➨ Pfienechám zafiízené prostory v Boskovicích 
vhodné pro kosmetiku, masáÏe, pedikúru apod.
Tel.: 608 635 406. 
➨ Louka se stromy blízko Kufiimi, pfies 3300 m2, 
ovocn˘ sad neoplocen˘, v chrán. oblasti, ne-
moÏno stavût, pro pûstování. Za 125 tis. Kã. Tel.:
605 529 478. 
➨ Prodám chatu se zahradou 
v chatové oblasti na ul. Mánesova v Boskovicích,
klidné místo pro relaxaci. Elektfiina pfiivedena
k pozemku. Cena 190.000,- Kã RK nevolat! Tel.
604 210 463. 
➨ Prodám plné cihle z bouraãky 
cca 2-3 palety, plastové okno bílé o rozmûru

➨ Pfiipravím na státní maturitu z matematiky, 
stfiedo‰kolská profesorka, tel.: 721 319 572. 
➨ Douãím matematiku studenty S·
vãetnû pfiípravy ke státní maturitû i Ïáky Z·. Jen
v Boskovicích, tel.: 737348136. 

abs, klima, el. okna, muzika, taÏné, hagusy, no-
vé oleje, filtry, rozvody, Ïhaviãe, pal. filtr, brzd.
desky aj. Spotfieba 5 l nafty, cena 105 000 Kã.
Koupeno v âR letos,  po 1. majiteli. Tel.: 607
860 090.

150x120 cm s ventilací. Ceny dohodou. Info na
tel.: 608 889 821. 
➨ Prodám garáÏ v Blansku - Podlesí,
zateplená, 199 tis. Kã.Tel.: 605 529 478. 
➨ Prodám Ford FOCUS 2.0i, nová STK, 
eko uhrazeno, rok 98, hatchback, za 27 tisíc Kã.
Tel.: 777 079 911. 
➨ Prodám velmi pûkn˘ manaÏersk˘ notebook 
zn. Dell, úhl. 36 cm, DVD, WiFi, Windows XP
Professional, v˘born˘ stav, jen 3900 Kã. I na do-
bírku. Tel.: 604 961 249. 
➨ Klasick˘ siln˘ dalekohled 16x50
za v˘hodnou cenu! Prodám zcela nov˘ kvalitní
nûmeck˘ dalekohled, je urãen zejména pro mys-
livce a k pozorování pfiírody. Cena jen 1900 Kã.
Na dobírku. Vhodné i jako pûkn˘ dárek. Tel.: 723
509 549. 
➨ Elektrick˘ paralyzér - vzhled mobilu 
- v˘kon 1200000V - nepostradateln˘ ochránce
na veãerních procházkách, na cestû z práce a-
pod. Nov˘, nepouÏit˘, s vestavûnou svítilnou.
Orig. balení, cena 390 Kã. Za‰lu i na dobírku.
Tel.: 723 509 549.
➨ Hvûzdáfisk˘ dalekohled - teleskop 
pro zaãínající astronomy, kompletní souprava
vãetnû hledáãku, kompasu, stativu, nov˘ v orig.
balení, cena pouze 800 Kã. Mohu zaslat i na do-
bírku. Tel.: 604 961 269. 
➨ Prodám automatickou praãku
Zanussi fl 503, ledniãku Ardo, obû 100% funkãní,
cena 1000,-/praãka, 2000,- ledniãka, dohoda
moÏná. Boskovice, tel.: 608 078 613. 
➨ Praãku BOSCH WFCX 2060, hl. 45 cm,
náplÀ 4kg, indikaãní displej, r. v˘r. 2004, manuál,
funkãní. Cena 1500,- Kã, pfii rychlém jednání
moÏná sleva. Tel.: 603 158 192. 
➨ RD ve Vranovû n. Dyjí, vhodn˘ 
i k celoroã. rekreaci, v klidném prostfiedí u le-
sa(500m od pfiehrady). Celk. plocha 382m2,z to-
ho obyt.110m2. El.,voda, topení plyn. 4 místn.
(z toho 2 obyt. kuchynû), obytné podkroví, bal-
kon, 2 koupelny s WC, komora. U RD hosp. bu-
dova, uÏívaná jako garáÏ. Cena (po slevû): 1.098
000Kã, dal‰í sleva moÏná. DÛvod prodeje-stûho-
vání. Tel.: 603 527 162, 608 548 590. 
➨ Prodám byt v OV 1+1 s lodÏií 
v Boskovicích. Cena 800 000.RK nevolat. Tel.:
776 389 720. 
➨ Prodám Renault Megane combi1.5Dci, 
78kw, mod.2008, STK 11/2014, 6 rychlostí,
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➨ V· 59/173 hledá aktivního nezadaného 
sympaÈáka se zájmem nejen o kulturu / diva-
dlo-hudba-v˘tv. umûní/ a turistiku. Tel.: 739
314 335. 
➨ 61/164 se ráda seznámí se sympatick˘m
muÏem. Zájmy – hudba, zpûv, tanec, pfiíroda. Tel.:
732 494 772. 
➨ Pohodová Ïena 59/159/61blond, 
nekufiaãka, hledá muÏe. Spoleãn˘ ãas na chatû,
zahrádce, turistice. Vedu normální Ïivot s pozitiv-
ním my‰lením. mery-an@seznam.cz 

➨ PKdo daruje koupelnovou skfiíÀ ‰.35 cm, 
v˘‰ka do 170 cm. Jen v Blansku nebo blízkém 
okolí. Dûkuji, nabídky na mail: rybackovalen-
ka@email.cz. 

HLEDÁM

NABÍZÍM

SEZNÁMENÍ

➨ Koupím staré stolafiské a ãalounické materiály
d˘hy, fiezivo, Ïínûné matrace, pruÏiny atd. Dále
koupím star˘ nábytek nebo i celé pozÛstalosti.
Tel: 608 279 717. 
➨ Koupím pohlednice, 
zápalkové a fezové nálepky. Studen˘, Lidická 23B,
Brno. Tel.: 533 400 216, 739 130 854. Volat nej-
lépe veãer, 19- 21 hodin.
➨ Koupím garáÏ v Blansku 
v blízkosti ulice Erbenova  a  9.kvûtna, moÏ-
nost i v˘mûny za garáÏ u zastávky âD. Tel.:
723 886 646. 
➨ Koupím byt 2+1 nebo 3+1 v Blansku. 
Mobil: 721 409 612. 
➨ Koupím staré housle, violu, cello, basu 
i velmi po‰kozené. Tel.: 728 279 034. 
➨ Koupím dÛm na Blanensku z dÛvodu 
stûhování, do 2.500.000,-. Tel.: 739 967 377. 
➨ Rodinná farma koupí zemûdûlské pozemky, 
region Letovicko, tel.: 732 287 368. 
➨ Koupím zachovalou Felicii, dobr˘ techn. stav,
ne tmavé barvy. Pi‰te prosím údaje o autû a od-
kud jste formou SMS na 732 756 634 nebo na
mail feora@centrum.cz. 
➨ Hledám ke koupi byt 2+1 (3+1)
nejlépe v okolní obci okr. Blansko ( Jedovnice,
Sloup, Rájec a pod.). Tel.: 739 940 808. 
➨ Koupím li‰tovou sekaãku Mf 70 
- pfiíslu‰enství vítáno. Platba hotovû, tel.: 605
895 712. 

➨ Pronajmu byt 2+1 v Blansku na sídli‰ti Píseãná
(4.p. s v˘tahem, dÛm po rekonstrukci - nová lodÏie,
plastová okna).  Cena:  8.000,- Kã vãetnû inkasa.
Volné od 1/2014. Tel. 775 116 154 (po 17.hodinû). 
➨ Pronajmu RD 4+1 v LaÏanech, zafiízen˘,
podsklepen˘ s dílnou, ve v˘borném stavu. Nová
kuchyÀ a 2 koupelny, velká zahrada. V˘borné
spojení do Brna, Blanska, Kufiimi a Boskovic.
Ihned k nastûhování, 10 tis. Kã + 5 tis. Kã záloha
na energie. Pfiím˘ pronájem – bez provize RK.
Tel.: 608 826 122. 
➨ Nabízím ãistokrevná ‰tûÀata
nûmeckého kfiepeláka barvy hnûdé (fenky).
Rodiãe s PP, ‰tûÀata bez PP. Odbûr bûhem pro-
since. Cena dohodou. Mob.: 776 804 591 mail:
viple@centrum.cz 
➨ Nabízím pfiátelství, pomoc a
v pfiípadû zájmu i bydlení v samostatném bytû ro-
dinného domu osamûlé osobû, která nikoho ne-
má.  Tel. 776 756 472. 
➨ Potfiebujete pohlídat dûti 
nebo je zavést do ‰koly a krouÏkÛ? Ozvûte se dÛ-
chodkyni s dlouholetou praxí v matefiské ‰kole,
která ráda vypomÛÏe s hlídáním. Podrobnosti na
tel. 774 552 464, pouze Boskovice. 

KOUPÍM

Karel Míãek získal základní vzdûlání
v Blansku, poté vystudoval I. Státní
prÛmyslovou ‰kolu v Brnû. Pracoval ja-
ko konstruktér v místním podniku âKD
a v Adamovsk˘ch strojírnách. Od mládí
se zajímal o letectví, nejprve zaãal sta-
vût modely letadel, pozdûji se stal ak-
tivním sportovním letcem. Své znalosti
v uvedeném oboru uplatnil rovnûÏ ve
vojenské sluÏbû, a to jako meteorolog.
Je známo, Ïe pfiíznivé klimatické pod-
mínky jsou dÛleÏité zejména pro letec-
k˘ provoz. Pfii testech na leteckém si-
mulátoru splÀoval podmínky – tzn.,  Ïe
mohl absolvovat v˘cvik na pilotování
stíhacích proudov˘ch letadel.

Vzhledem k nepfiíznivé kádrové poli-
tice (jeho otec b˘val Ïivnostníkem) ode-
‰el do emigrace v sousedním Rakousku.
Nejdfiíve pÛsobil jako taxikáfi. V oboru
mûl praxi z dfiívûj‰ích let, kdy u nás vy-
uãoval v auto‰kole zájemce o fiidiãsk˘
prÛkaz. Pozdûji pracoval v konstrukci
jedné rakouské firmy a po ãase si zaloÏil
vlastní konstrukãní kanceláfi. Z nastfiá-
dan˘ch financí si pofiídil také obytn˘
dÛm. Jako tisíce dal‰ích emigrantÛ byl
tehdy odsouzen „za nedovolené opu‰tû-
ní republiky” nepodmínûnû na tfii roky

trick˘m vrtulov˘m pohonem, fiízen˘ch
na dálku prostfiednictvím rádiov˘ch
signálÛ. 

Jako pfiedseda Rady star‰ích âeskoslo-
venské církve husitské se mj. podílel na
rozsáhlé charitativní ãinnosti, pÛsobil ku-
pfi. pfii sbûru o‰acení pro nemajetné obãa-
ny, akcemi tzv. „adopce na dálku” podpo-
roval mládeÏ i seniory na Ukrajinû fi-
nanãními i vûcn˘mi dary apod. Vzhledem
k tomu, Ïe jiÏ nemûl v rodinû blízké pfií-
buzné, stal se pfiíkladn˘m donátorem jme-
nované církve. Sv˘m odkazem tak pfiispûl
k zachování tradiãních duchovních a mo-
rálních hodnot. Znaãn˘ finanãní obnos
vûnoval na charitativní úãely a na ochra-
nu v˘jimeãn˘ch historick˘ch památek.
V dne‰ní dobû je to opût chválihodn˘ pfií-
klad – tj. realizace humanitních ideálÛ,
které propagoval T. G. Masaryk. 

Pfiátelé a známí si uchovají na Karla
Míãka urãitû nejlep‰í vzpomínky – na
chvíle, které s nimi proÏíval pfii rÛz-
n˘ch setkáních, kupfiíkladu v místním
klubu MKD – LIPKA. Pfiipojme se na
závûr také tradiãním rãením: „NechÈ je
mu zemû lehká a jeho du‰e odpoãívá
v pokoji!”

Text a foto: STAM

do vûzení a majetek emigrantÛ byl stá-
tem zabaven. 

Roku 1989 do‰lo k zásadním poli-
tick˘m zmûnám a Karel Míãek se opût
pfiestûhoval do Blanska. Tehdy byl jiÏ

v seniorském vûku a mohl se mj. zase
vracet ke sv˘m zálibám. Létal na vû-
troních a pofiídil si ultralehk˘ letoun
KIT-FOX. Vûnoval se modelafiení, po-
stavil fiadu moderních letadélek s elek-

Ing. Karel Míãek v kokpitu svého letadla KIT-FOX.

IN MEMORIAM KARLA MÍâKA
Dne 7. Listopadu t.r. zemfiel ve vûku 82 let blanensk˘ rodák pan Ing. Karel Míãek. Bylo to 

dÛsledkem nezavinûného zranûní v silniãním provozu. Ke krizovému stavu a úmrtí do‰lo po dlouhodobém léãení.


