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➨ Prodám stavební pozemky 
pro v˘stavbu RD v Blansku –Tûchovû v lokalitû
„Na slunci”. V‰echny IS a pfiístupová komuni-
kace pfied pozemky. Tel.: 736 529 239.
➨ Prodám pozinkovanou garáÏ, sklad, 
za 4 980 Kã. Odvezete na pfiívûsu, stáfií 4 mûsí-
ce. Tel.: 603 422 118. 
➨ Prodám konferenãní stolek, 
foto za‰lu e-mailem. Rozmûr 78 x 139 cm, ce-
na dohodou. Tel.: 606 931 795. 
➨ Prodám dvû relaxaãní kfiesla,
materiál látka + dfievo, nosnost: 100 kg,
‰ 65cm, v 102cm, h 77cm. Jedno kfieslo je ve
velmi dobrém stavu, cena 700 Kã, u druhého je
mírnû prosezen sedák, cena 300 Kã. Prodej
moÏn˘ i jednotlivû. Odbûr Brno – Lí‰eÀ,
jhil@centrum.cz.
➨ Prodám vykrmené prase 
moÏná i zabijaãka. Tel.: 606 397 488. 
➨ Prodám jízdní kolo crossové pánské
zn. CTM STREEM barva ãerveno/ãerná, úplnû
nové nejeté, kompl. vybavené (blikaãky, com-
puter, blatníky, atd.) levnû prodám za 6.600 Kã
jako nevhodn˘ dar. Te.:  773 228 170. 
➨ Prodám chatu v Blansku za 600 tis. Kã, 
Opel Omega 2.2 Diesel, taÏné, rok 2001, Euro3,
bez koroze, za 29 tis. Kã. Tel.: 735 261 422.
➨ Prodám - za‰lu 100 semen 
léãivé paprikookurky-aãokãi (sniÏuje choleste-
rol, tlak a cukr) za 100 Kã. Kontakt: e-mail:
prax1@seznam.cz, 724 799 340.
➨ Prodám domovní dvojité dfievûné 
vchodové dvefie pravé za 500 Kã, kontakt: e-
mail: prax1@seznam.cz , 724 799 340.
➨ Prodám staroÏitn˘ stÛl a 6 Ïidlí 
z 30.t˘ch let, kontakt: e-mail: prax1@seznam.cz,
724 799 340.

¤ádková inzerce ZDARMA

PRODÁM

➨ Pronajmu 2 pracujícím zafiízen˘ 2+1v RD 
v Kun‰tátû. GaráÏ, zahrada i venkovní sezení
k dispozici. Nájem 6 000 Kã, inkaso 2 500 Kã.
Bez úãasti RK. Tel.: 603 953 427. 

NABÍZÍM

➨ 65-let˘ dÛchodce hledá podnájem 
v Blansku a okolí nebo u osamûlé Ïeny. Dûti ne-
vadí, tel.: 731 378 170. 
➨ Kdo vûnuje za odvoz nebo mírn˘ poplatek 
20 – 30 Ïidlí do zasedací sínû SDH? Tel.: 606
767 938, 773 256 056. 

HLEDÁM

➨ Je mi 70 rokÛ a hledám kamaráda, pfiítele 
ke schÛzkám a v˘letÛm. Tel.: 723 680 208. 
➨ Hledám hodného pracovitého partnera, 
je mi 53 rokÛ. Jsem z Blanska, sídli‰tû Píseãná.
Tel.: 722 955 018. 

SEZNÁMENÍ

➨ Koupím zápalkové nálepky ze zahraniãí. 
Tel.: 606 446 919. 
➨ Koupím chalupu nebo domek 
se zahradou, v‰e zafiídím, platím hotovû, tel.:
604 235 530.
➨ Koupím zhutÀovací vibraãní desku, 
star‰í, levnû. E-mail: milansyko@centrum.cz .
➨ Koupím li‰tovou/bubnovou sekaãku 
MF 70, VARI s pfiíslu‰enstvím, není podmín-
kou. Koupím i zahradní traktor se seãením.
(i po‰kozen˘ 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, dûkuji. Tel.: 731 487 850. 
➨ Koupíme byt 2+1 nebo 3+1 
v Blansku, udrÏovan˘ nevadí. Dohoda jistá. Tel.
739 940 808.
➨ Koupíme RD do 5 mil. Blansko a okolí 
15 km. Nabídnûte. Tel. 735 137 103.
➨ Hledám ke koupi dÛm se zahradou 
v Boskovicích nebo okolí, opravy nevadí, na-
bídnûte prosím. Tel.:  731 257 641.

KOUPÍM

VZPOMÍNKA
Dne 23. 3. 2018 uplyne rok, kdy zemřel 

drahý manžel a tatínek 
pan Alois Chlup z Boskovic.

Odešel tiše, jako když hvězda padá, skromný 
ve svém životě, velký ve své lásce k dobrotě.

Kdo jste ho znali, věnujte mu prosím tichou vzpomínku.
Nezapomeneme, manželka Jarka s rodinou.

BLAHOP¤ÁNÍ

7. února 2018 uplynulo 65 let od chvíle, 
kdy si Ludmila a Rudolf Pokorní z Doubravice nad Svitavou

fiekli své „ano”. 

8. února 2018 oslavil pan Rudolf Pokorn˘ 90 rokÛ a jeho manÏelka 
toto Ïivotní jubileum oslaví 24. záfií 2018. 

Do dal‰ích let spoleãného Ïivota vám hodnû zdraví, ‰tûstí a BoÏího poÏe-
hnání pfiejí doubraviãtí farníci. 

Za spoluÏáky Eva Machová, Eva Dolenská,

Franti‰ka ·u‰ková a Bofiivoj Braunschläger.

PODùKOVÁNÍ

Děkujeme touto cestou všem přátelům,
kamarádům a známým za účast na 
pohřbu i za projevenou soustrast 

s úmrtím našeho tatínka a dědečka 
pana Vladimíra Tlamky z Boskovic. 

Tereza Kronková s rodinou, Ivana Kronková s rodinou.

Chtěli bychom také poděkovat Nemocnici Milosrdných bratří
Letovice za příkladnou péči o našeho manžela, tatínka a dědečka
pana Vladimíra Tlamku, kterou mu věnovali v posledních chvílích
jeho života.

Manželka Jarmila s rodinou.

INZERCE REALITNÍHO A PODNIKATELSKÉHO
CHARAKTERU JE ZPOPLATNùNA.

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

604 150 378

HODINOV¯ MANÎEL 
- nabízím montáÏe, opravy, 
údrÏbu a jiné. Zn.: Stavba -

dílna - zahrada, rychle a levnû. 
www.hodinovy-manzel-blanensko.cz,

tel.: 777 072 947

Spoleãnost BERYL BK, s.r.o.
v˘robce nerezov˘ch madel  

nabízí práci – pozice sváfieã TIG. 
Jednosmûnn˘ provoz, pln˘ pracov-
ní úvazek, místo práce âerná Hora 

Praxe v˘hodou, absolventy 
za‰kolíme, Plat 23 - 25 000 Kã

Nástup moÏn˘ ihned
Více informací k dispozici pfies 

e-mail info@beryl.cz nebo 
tel. 733 531 651

AUTODOPRAVA
STùHOVÁNÍ – VYKLÍZENÍ

HODINOV¯ MANÎEL
ÚKLID

Tel.: 723 606 098
www.autodopravamanousek.cz

auto.manousek@email.cz

VZPOMÍNKA
Dne 14. března 2018 by oslavil 90. narozeniny 

pan Miloslav Zemánek z Blanska.

Kdo jste ho znali, věnujte mu vzpomínku s námi. 
Manželka Anděla Zemánková s rodinou.

BLAHOP¤ÁNÍ
Dne 25. 3. 2018 se doÏívá 102 rokÛ 

paní uãitelka Marie Ondfiíková z Boskovic.

Pfiejeme jí zdraví a spokojenost.


