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➨ Prodám Orbitrek – témûfi nepouÏívan˘. 
Cena 1 800 Kã, pfii rychlém jednání sleva. Tel.:
737 565 661. 
➨ Prodám zavafiovací sklenice 0,7l, 
ãisté, balené v krabicích po 12 kusech, vhodné
i pro vãelafie. Cena 5 Kã kus. Tel.: 721 319 572.
➨ Prodám profesionální boty pro kuchafie 
zn. Skechers. Velikost 36, cena 600 Kã, pÛvod-
ní cena 1 400 Kã. Málo no‰ené – zmûna za-
mûstnání. Tel.: 606 931 795. 
➨ Prodám konferenãní stolek, 
foto za‰lu e-mailem. Rozmûr 78 x 139 cm, ce-
na dohodou. Tel.: 606 931 795. 
➨ Prodám men‰í pfiívûsn˘ vozík za auto, 
nová elektroinstalace, nátûry, loÏná plocha
plech, nov˘ je‰tû nepouÏit˘ závûs na kloub.
Tel.: 605 770 674, e-mail: OK2PX@seznam.cz. 
➨ Prodám cirkulárku-ocelová konstrukce 
z jeklu, 4 pojezdová kola, fiezací list 60 cm, mo-
tor 4 kW, klínové fiemeny, stÛl oplechovan˘.
Pfiidám pfiívodní kabel cca 15m. Tel.: 605 770
674, e-mail: OK2PX@seznam.cz. 
➨ Prodám garáÏ v Blansku na Podlesí, 
tel.: 730 127 186.
➨ Prodám star‰í dámské jízdní kolo 
DIAMANT, nutné nové pneu. Cena jen 690 Kã.
Tel.: 737 957 822. 

¤ádková inzerce ZDARMA

PRODÁM

➨ Nabízím uãiteli stfiední ‰koly 
kompletnû zpracovanou matematiku, vãetnû
maturitních testÛ. Tel.: 721 319 572.
➨ Vyhledám geopatogenní zóny 
a paranormální jevy najdu a odstraním bez stû-
hování nábytku, kdekoliv. Tel.: 776 106 964,
516 437 333. 

NABÍZÍM

➨ Daruji PC stÛl za odvoz. Blansko. 
Tel.: 602 843 544. 

DARUJI

➨ Hledám ãasovû flexibilní brigádníky 
z Blanska a okolí na technickou práci a stûho-
vání. Více info:  723 606 098. 
➨ DÛchodce 65 let hledá podnájem 
v Blansku a okolí. Tel.: 731 378 170.

HLEDÁM

➨ 40let˘ muÏ hledá 30-38letou hodnou, 
‰tíhlou Ïenu nekufiaãku na váÏn˘ vztah. Tel.:
605 303 918. 
➨ Hledám muÏe do 55 let z Blanska, 
abstinent vítán, zaji‰tûného. Zn.: Ve dvou se to
lépe táhne. Jsem rozvedená, kufiaãka, 53 let.
Blanka. Tel.: 722 955 018. 
➨ Ahoj, jsem Jirka. 
Hledám hodnou, milou Ïenu, nekufiaãku, blon-
d˘nku 25-30 let, 150 – 160 cm, country, pfiíro-
da. Budu se tû‰it, tel.: 777 450 543. 
➨ Je mi 65 rokÛ a hledám pfiítele
pro komunikaci, schÛzky a v˘lety. Z Boskovic
a okolí. Tel.: 774 650 728. 

SEZNÁMENÍ

➨ Koupím chalupu nebo domek se zahradou,
v‰e zafiídím, platím hotovû, tel.: 604 235 530.
➨ Koupím star‰í nevyuÏit˘ strojek 
na strouhání zeleniny zn. ETA. Tel.: 721 319 572.
➨ Koupím li‰tovou/bubnovou sekaãku 
MF 70, VARI s pfiíslu‰enstvím, není podmínkou.
Koupím i zahradní traktor se seãením. (i po‰ko-
zen˘ 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. 
➨ Podnikatel hledá ke koupi RD do 8 mil. 
Brno venkov – Blansko. Tel.: 735 137 103.
➨ Koupím byt v Boskovicích, Svitávce 
nebo ve Velk˘ch Opatovicích. RK prosím nevo-
lat tel.: 735 047 955. 
➨ Koupíme chatu / chalupu, 
zahrada podmínkou. Dohoda jistá. Tel.: 739
940 808.

KOUPÍM

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

PODLAHÁ¤STVÍ ZOUHAR   
Pfiijme stolafie – podlaháfie

Nástup moÏn˘ ihned

Tel.: 606 263 064

AUTODOPRAVA
STùHOVÁNÍ – VYKLÍZENÍ

HODINOV¯ MANÎEL
ÚKLID

Tel.: 723 606 098
www.autodopravamanousek.cz

auto.manousek@email.cz

VZPOMÍNKA
Dne 9. května 2018 to byl rok, co nás navždy

opustila naše milá maminka, babička 
a prababička

paní RŮŽENA VÁLKOVÁ z Letovic.

S láskou vzpomíná celá rodina. 

VZPOMÍNKA
Dne 30. května 2018 to bude 10 roků od chvíle,

kdy nás navždy opustila      
paní LUDMILA DYČKOVÁ roz. Paděrová 

z Boskovic.
Za tichou vzpomínku děkují manžel a děti s rodinami.

VZPOMÍNKA

Dne 6. května 2018 jsme
vzpomněli už desáté 

výročí odchodu našeho mi-
lovaného tatínka 

a manžela 
pana JAROSLAVA PARMY

z Blanska.

Byl člověkem mnoha zájmů, tělem i duší novinář s citem pro 
aktuálnost zpráv. Jako zapálený  betlemář připravil mnoho vánoč-
ních výstav, jako sportovní komentátor provázel motoristické
a sportovní akce. Stále nám chybí jeho upřímný smích a přípravy
cest za poznáním nových míst. Žil naplno a život s ním byl neustá-
lý zážitek pro všechny okolo něj.

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. Naďa Parmová a děti s rodinami.

BLAHOP¤ÁNÍ
Dne 17. kvûtna 2018 

oslaví diamantovou svatbu
manÏelé LUDMILA a JOSEF

NOVOTNÍ z Boskovic.
60 let spolu - to je nûco! 

Za tu dobu zmûnilo se kdeco.  
Ale na va‰í lásce vÛbec nic.

Tak jako kdysi, aÈ vám v srdci zvony znûjí!

Lásku a ‰tûstí k v˘roãí pfiejí dûti s rodinami, vnouãata s rodinami a pravnouãátka.

PODùKOVÁNÍ
Jménem celé rodiny bych chtûla velmi podûkovat zamûstnan-

cÛm Oblastní charity Blansko, Mobilního hospice svatého

Martina, konkrétnû zejména zdravotní sestfie Mirce Líkafiové

a MUDr. Márii Klincové. Bez jejich pomoci bychom nezvládli do-

provodit tatínka v bfieznu leto‰ního roku na jeho poslední cestû

v prostfiedí domova. 

Dostalo se nám nejen plnû profesionální odborné zdravotnické

a o‰etfiovatelské pomoci, ale také empatického, milého a lidského

pfiístupu a to v kteroukoliv denní i noãní hodinu. Velmi si váÏíme

jejich pomoci a v‰em rodinám, které budou doprovázet umírající-

ho pfiíbuzného, mÛÏeme vzkázat, Ïe je-li to moÏné, stojí za to 

umoÏnit blízké osobû, aby umírala v domácím prostfiedí obklope-

na nejbliÏ‰ími. S pomocí mobilní hospicové sluÏby Oblastní cha-

rity Blansko mÛÏe b˘t i tato poslední cesta velk˘m poÏehnáním.

T. Havlíãková, Letovice

Svátky fiemesel a krásy u‰lechtil˘ch koní
9. – 10. 6. 2018 Kun‰tát

V rámci kulturního programu 
dne 9. 6. ve 20:00 hodin vystoupí Pavel ·porcl


