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➨ Prodám os. Automobil Fiat Brava. 
TP do 3/2018. Cena dohodou. Tel.: 606 767 938.
➨ Prodám – Králík kalifornsk˘ na chov, 
tel.: 608 444 214. 
➨ Prodám ledniãku Calex 170 l, 86x59x60 cm. 
Zachovalá, dobfie mrazí. Cena 550 Kã. Odvoz Blansko
a okolí zajistím, tel.: 737 622 786. 
➨ Prodám automatickou praãku, velmi levnû.
Tel.: 723 484 803. 
➨ Prodám konferenãní stolek, 
foto za‰lu e-mailem. Rozmûr 78 x 139 cm, cena doho-
dou. Tel.: 606 931 795. 
➨ Prodám mobilní telefon LG, témûfi nov˘, typ V, 
Bluetooth, Wifi, FM. Cena jen 490 Kã. 
Tel.: 737 957 822.  
➨ Prodám pfienosnou sváfieãku na 220/380 V
a rÛzné druhy elektrod, náfiadí, klíãe, kle‰tû, ‰roubo-
váky, ofiechy na soupravy Gola v‰e nové. Tel.: 704
709 080. 
➨ Prodám rádio Phillips r. v. 1934, Tesla 
r. v. 1946, magnetofon A4 a dal‰í, psací stroj kuffiíkov˘
Diamant r. v. 1910. Tel.: 704 709 080. 
➨ Prodám rÛzné staré knihy 
z let 1920 aÏ 1950 v‰ech moÏn˘ch ÏánrÛ. V˘bûr ze 
2 000 knih. Tel.: 604 141 981.
➨ Prodám 260 ks pohlednic do roku 1914 
s námûty mûst, Ïeleznic, vojenství a podobnû. Tel.: 604
141 981.
➨ Prodám mince Rakousko-Uhersko, Nûmecko 
do roku 1914 a dal‰í pfiedmûty z doby monarchie. Tel.:
604 141 981. 
➨ Prodám pfienosnou ‰lapací v˘heÀ
z nûmecké pojízdné dílny z 2 svût. války, sánû na do-
pravu dfieva délka 4 m, kola k parní stfiíkaãce prÛmûr
160 cm, litinovou forma na beránka. Tel.: 704 709 080.  

¤ádková inzerce ZDARMA

PRODÁM

➨ Pronajmu 2+1 v Blansku, voln˘ ihned. 
Vlastní topení, v‰e v dosahu. Tel.: 775 582 092.

NABÍZÍM

➨ Kdo vûnuje za odvoz nebo mírn˘ poplatek 
20 – 30 Ïidlí do zasedací sínû SDH? Tel.: 606 767 938,
773 256 056. 
➨ Hledám paní v dÛchodu z Blanska,
která by ráda trávila ãas s na‰ím pejskem v dobû, kdy
jsme v práci apod. Tel.: 721 833 167.

HLEDÁM

➨ Hledám k seznámení pfiítelkyni do 65let 
k hezkému Ïivotu, chatafiení, autoturistice. Nejlépe
z Boskovic, tel.: 603 335 384. 
➨ Hledám muÏe do 55 let na váÏn˘ vztah. 
Ve dvou se to lépe táhne, láska, pohlazení. Tel.: 722
955 018.

SEZNÁMENÍ

➨ Koupím li‰tovou/bubnovou sekaãku MF 70, 
VARI s pfiíslu‰enstvím, není podmínkou. Koupím i za-
hradní traktor se seãením. (i po‰kozen˘ nebo nekom-
pletní). 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. 
➨ Koupím i bez TP motocykl Simson, 
Jawa 250, Babeta, Stadion, âZ, Korádo, Pafiez, Pion˘r,
Mustang, vozík PAV, Velorex i vrak, ·koda, Tatra, Lada,
Wartburg, Trabant, Fiat 600 a jiné do roku 2017. Tel.:
736 741 967. 
➨ Koupím moto ãeskoslovenské v˘roby: Stadion, 
Jawetta, Pafiez, Pion˘r, Jawa atd., v pÛvodním nálezo-
vém stavu, popfiípadû pouze díly k tûmto motocyklÛm.
Tel: 722 491 746. 
➨ Koupím byt 2+1 nebo 3+1. Dohoda jistá. 
Tel. 739 940 808.
➨ Vymûním byt 3+1 v blízkosti centra Boskovic
za men‰í rodinn˘ domek v Boskovicích nebo v okolí
Boskovic. Tel.: 774 193 566.
➨ Koupíme RD do 5 mil. Nabídnûte. 
Tel. 735 137 103.
➨ Koupím chalupu nebo domek se zahradou, 
v‰e zafiídím, platím hotovû, tel.: 604 235 530.
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âaj z vala‰sk˘ch kotárÛ

Tento recept jsem dostal jako v‰elék (lék na
v‰echno) od svého kamaráda Pepy Hudce
z Ostrova u Macochy, velkého ‰pr˘mafie, ale
hlavnû v˘borného rybáfie a chovatele ryb.

Ingredience:

UÏití: 
âaj je moÏné vyuÏívat na jakákoli onemocnûní a potíÏe spojené s nachlaze-
ním, nechutenstvím, splínem, konfliktem s manÏelkou, pfiítelkyní, vlastními
potomky, nadfiízen˘m atd. Byliny je nejlépe sbírat osobnû, ale lze je koupit i
ve specializovan˘ch prodejnách zdravé v˘Ïivy.

Postup:
Smûs bylin nasypeme do hrnku, zalijeme 0,5 l vody a dÛkladnû promícháme.
Necháme pfiejít varem a okamÏitû odstavíme. Necháme 15 minut odstát a 
poté velmi, ale velmi opatrnû, nejlépe pfies plát˘nko scedíme do pÛllitrového
hrnku. Nedoslazujeme, a to ani medem. Otevfieme okno, ãaj opatrnû vychrst-
neme na dvÛr ãi na ulici a prázdn˘ hrnek doplníme aÏ po okraj dobrou slivo-
vicí. Pijeme táhl˘mi dou‰ky s úlevou a blaÏen˘m úsmûvem.

5 g tfiezalky teãkované, 5 g jitrocele kopinatého, 5 g podraÏce kfiovi‰tního, 5 g pr-
vosenky jarní neboli petrklíãe, 3 g zemûÏluãe lékafiské.  

Hodnû zdraví a ‰tûstí po cel˘ rok 2018 pfieje ãtenáfiÛm 
ListÛ regionÛ Oldìas

BLAHOP¤ÁNÍ
Dne 20. ledna 2018 oslavila krásn˘ch 90 let na‰e

maminka, babiãka, prababiãka, 

paní Drahomíra Jufiinová z Klepaãova.

Do dal‰ích let hodnû zdraví, ‰tûstí a Ïivotní pohody 

pfiejí dcera Marie s rodinou a syn Lubo‰ s rodinou.

VZPOMÍNKA
Dne 6. února 2018 uplynulo pět let, kdy zemřel 

pan Jiří Trávníček z Blanska.

Kdo jste ho znali, věnujte mu vzpomínku s námi. 

Rodiče a dcera s rodinou. 

VZPOMÍNKA
Byl jsi plný života. Tvá mysl plná snění a nikdo z nás se
nenadál, jak rychle se vše změní. Utichly kroky i Tvůj

hlas, ale Tvůj obraz zůstává v nás.

Dne 9. února 2018 to byly dva roky, co nám ode‰el pan

Eduard ·enkefiík z Blanska, b˘val˘ fotbalista a rybáfi. 

Věnujte mu tichou vzpomínku. 
Vzpomíná manželka Jana.  

Inzerce realitního a podnikatelského charakteru je zpoplatnûna.

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

604 150 378

Prodám prasata 100 - 140 kg, 
poráÏka moÏná. 

Kontakt: 602 940 218.

HODINOV¯ MANÎEL 
- nabízím montáÏe, opravy, údrÏ-

bu a jiné. Zn.: Stavba - dílna -
zahrada, rychle a levnû.  

www.hodinovy-manzel-blanensko.cz,
tel.: 777 072 947

Hledáte vedlej‰í pfiíjem? 
Podnikejte z domu. Více na:

www.podnikejzdomova.cz/patri-
cie1985 

nebo tel.: 774 330 947. 

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

nabízí práci – pozice sváfieã TIG. 
Jednosmûnn˘ provoz, pln˘ pra-

covní úvazek, 
místo práce âerná Hora 

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

MoÏn˘ nástup od 1. 3. 2018 
nebo i dfiíve

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 10. února 2018 uplynuly dva roky, 

kdy nám odešel na druhý břeh života manžel, 
tatínek a dědeček pan Luboš Pečínka z Boskovic.

Děkujeme všem, kdo ho znali za tichou vzpomínku. 
Stále vzpomíná manželka a děti.  


