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➨ Máte doma budoucího prvÀáãka? 
Donese mu JeÏí‰ek ta‰ku do ‰koly? Prodám ‰kolní ta‰-
ku do 1. tfiídy pro dûvãe. Pevn˘ spodek, pevná argono-
metrická záda – „anatomic systém”. Atesty, po prvÀáã-
kovi, „jako nová”. PÛvodní cena 1 650 Kã, nyní 500 Kã.
Foto za‰lu na vyÏádání. Tel.: 606 931 795.
➨ Prodám konferenãní stolek,
foto za‰lu e-mailem. Rozmûr 78 x 139 cm, cena doho-
dou. Tel.: 606 931 795. 
➨ Prodám doma vykrmené prase 
moÏno i pÛlku, tel.: 704 449 608. 
➨ Prodám málo jeté pánské kolo 
v plné v˘bavû. Zn. Amulet, cena dohodou. Tel.: 606 767 938.
➨ Prodám koÏenou moto kombinézu 
znaãky PROBIKER vel. 52. Vhodná na postavu 170-
180cm, 70-80kg. Barevné provedení ãerná, bílé reflex-
ní doplÀky. Nezniãená, pravidelnû udrÏovaná, moÏnost
vyzkou‰ení v BK. Cena 2 900 Kã, tel.: 777 575 857. 
➨ Prodám závûsn˘ systém MONTI 
(TESCOMA) - tyã 60 cm, poliãka 26 cm, zásobník na pa-
pírové utûrky - 29 cm, cena 600 Kã. Tel.: 737 900 946. 
➨ Prodám nevyuÏité vûci z Ikea 4 ks 
prostírání - rozmûr 38 cm x 48 cm, bûhoun na stÛl - roz-
mûr 35 cm x 130 cm, 2 ks svícnÛ na ãajové svíãky, for-
ma na bábovku, cena za v‰e 240 Kã. Tel.: 737 900 946. 
➨ Prodám drÏák ruãníkÛ se závûsem 
délka 42 cm. PC 1 053 Kã, nyní 400 Kã.  Tel.: 737 900 946.
➨ Prodám nov˘ rendlík s poklicí TESCOMA 
prÛmûr 16 cm, 1.5 l, PC 849 Kã, nyní 650 Kã. Tel.: 737
900 946. 
➨ Prodám tyãovou garn˘Ï o délce 3,3 m
+ pfiíslu‰enství. Tel.: 737 900 946. 
➨ Prodám dfievûnou ohrádku, 
160x120x80 cm, mezera mezi li‰tami 6cm. Cena 190
Kã, tel.: 603 929 928. 
➨ Prodám pouÏívanou pozinkovanou 
popelnici MEVA 110 litrÛ pro sbûr tuhého domovního
odpadu. Do nádoby je moÏno sypat i Ïhav˘ popel. Cena
290 Kã, odbûr Brno – Lí‰eÀ, email jhil@centrum.cz. 
➨ Prodám zcela novou videokameru 
CANON, FULL HD, 57x optick˘ zoom, vestavûná pamûÈ
+ karta. S bra‰nou a ministativem. PC 9 600 Kã, nyní
jen 2 990 Kã. Tel.: 737 957 822. 

➨ Koupím chalupu nebo domek  se zahradou, 
v‰e zafiídím, platím hotovû, tel.: 604 235 530.

¤ádková inzerce ZDARMA
PRODÁM

➨ Hledám pronájem RD nebo bytu.
Ihned, tel.: 704 352 862.
➨ 60-ti letá vdova prosí hodné lidi, 
kdo daruje formiãky a vánoãní ozdoby? Pfiedem moc
dûkuji, tel.: 722 605 184.
➨ Kdo prodá nebo daruje dÛchodci 
malého nebo stfiednû velkého pejska i bez PP, ‰tûnû ne-
bo do 5-ti let vûku. Tel.: 773 228 170.  
➨ Hledám obãasné hlídání 
pro svoje dvû dcery (star‰í 6 let, mlad‰í 15 mûsícÛ).
Star‰í dcera je na invalidním vozíku, podrobnosti vy-
svûtlím osobnû. Cena 100 Kã/hodina. Telefon: 732
980 922, email: luckakos@post.cz. 

HLEDÁM

➨ Hledám normálního pohodového muÏe
s vyfie‰enou minulostí, kterému nejde jen o sex, ale o
váÏn˘ trval˘ vztah. Jen váÏnû! Já 44/170/80 normální
Ïenská pro Ïivot, pro zatím e-mail dobra.zenska@se-
znam.cz. Mûj hezk˘ den.
➨ 40-ti let˘ muÏ hledá 30-38-letou hodnou, 
‰tíhlou Ïenu nekufiaãku na váÏn˘ vztah. Tel.: 605 303 918.
➨ 52/160/70kg Blanka ze sídli‰tû Píseãná v Blansku
hledá pfiítele do 65 let k váÏnému seznámení. Tel.: 722
955 018. Jsem ‰patnû mluvící. 
➨ Hledám vitálního a upfiímného pfiítele, 
vy‰‰í postavy nad 170 cm, 65-70 let. Jsem vdova,
170/65 let, plno‰tíhlé postavy. Tel.: 724 836 518, pou-
ze váÏn˘ vztah.
➨ Jsem star‰í dÛchodce, bydlím v Blansku 
na Sadové ulici v RD se zahrádkou. Hledám Ïenu, která
mi osvûtlí mou samotu. Tel.: 721 068 181, 728 813 615. 
➨ 75-let˘ vdovec, finanãnû zaji‰tûn, 
plnû motorizovan˘ by se rád seznámil s pohlednou Ïe-
nou pfiimûfieného vûku (z Boskovic). Autov˘lety, les,
koupání apod. Samota tíÏí, dûkuji. Tel.: 607 640 439. 
➨ Vdovec hledá vdovu 65-70 let, men‰í v˘‰ky, 
tmavovlásku. Plnûj‰í postava vítána. Tel.: 778 204 894. 

SEZNÁMENÍ

➨ Koupím domácí slepici, vykuchanou,
o‰kubanou, zmraÏenou nebo chlazenou na polévku po
porodu. Tel.: 606 931 795. 
➨ Koupím Simsona 3 000 Kã. 
Tel.: 736 741 967. 
➨ Koupím li‰tovou/bubnovou sekaãku 
MF 70, VARI s pfiíslu‰enstvím, to není podmínkou. Mám
zájem i o koupi zahradního traktoru se seãením. Koupím
i po‰kozené nebo nekompletní. Tel.: 731 487 850. 
➨ Koupím tovární malotraktor 
ãeské nebo slovenské v˘roby Vari/Tera/Agzat, MT, TK
atd. MÛÏe b˘t i po‰kozen˘. Nabídnûte prosím, tel.: 731
487 850.
➨ Koupím byt 2+1 v Blansku. Nejsem RK. 
Nabídnûte prosím. Tel.: 721 833 167. 

KOUPÍM Prodej vánoãních stromkÛ od 11. 12. 2017
Prodej ryb od 21. 12. 2017

PO – NE 8 – 18 hod
VLADÍK D¤EVOV¯ROBA, DOUBRAVICE,

Tel.: 516 432 791

s Oldëasem
LISTY REGIONÒ VA¤Í

Mrkvov˘ salát s jablky, 
medem a ofiechy

Je tady podzim, úroda ze zahrádky je sklizená, vitamíny jsou
ve sklepû a ve spíÏi. V tuto dobu je zapotfiebí tûlo pfiedzásobit
vitamíny na zimu. Udûlejte si v˘born˘, osvûÏující, mrkvov˘ sa-
lát, s jablky, ofiechy a medem, jak ho dûlá má manÏelka. Je
jednoduch˘, chutn˘ a navíc z domácích surovin.

Ingredience:

Postup:
Oloupeme jablka a mrkev. Vyloupeme ofiechy. Mrkev nastrouháme najemno,
jablka nahrubo, zastfiíkneme citronovou ‰Èávou. Vmícháme med a nahrubo
nasekaná jádra vla‰sk˘ch ofiechÛ, promícháme. Podáváme vychlazen˘.

Mrkev 5 ks, jablka 3 ks, vla‰ské ofiechy 6-8 ks. 4 PL medu (podle chuti), 1-2 PL
citronové ‰Èávy, ‰petka mleté skofiice.

Dobrou chuÈ vám pfieje Oldëas.

VZPOMÍNKA
Odešla jsi cestou, kterou jde každý sám, 
jen dveře vzpomínek zůstaly dokořán.

4. 11. 2017 to byly 4 roky, kdy zemřela naše Evička, 
paní Eva Langrová z Blanska. 1. 10. 2017 jsme 
vzpomněli jejích nedožitých 50 let od narození.

Každý den vzpomíná maminka, děti, bratři a celá rodina.

VZPOMÍNKA
Léta běží a smutek v srdcích zůstávají stále.
21. 10. 2017 by se doÏil 60 let svého Ïivota 

pan Josef Novotn˘ (roz. KÀazouãík) z Blanska
a 9. 10. 2017 to bylo 13 let, co zemfiel.

Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
Za tichou vzpomínku děkuje manželka Marie, synové

Marek, Petr a David, dcery Lucie a Martina.

VZPOMÍNKA
Odešla....

jediná na světě, jež nikdy nezradí,
na ni nám zůstane nejhezčí vzpomínka

to byla nejdražší, to byla maminka.
J. Seifert

Dne 2. listopadu 2017 uplynuly  2 roky, kdy nás  navždy 
opustila naše milovaná maminka, babička a prababička, 

paní ŽOFIE LAŠTŮVKOVÁ z Benešova.

Za tichou vzpomínku děkují děti s rodinami.

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

604 150 378


