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Informace, objednávky: 
BOVINEX, s. r. o., tel.: 602 709 537, 605 514 993 
info@bovinex.cz

Živé krůty 63 Kč/kg Chlazené krůty 91 Kč/kg

fb.com/madoilsro
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Probíhá každou sobotu 9.00–11.00 hodin
po telefonní dohodě je možné i v týdnu

Na farmě v Ostrově u Macochy (areál ZD)

PRODEJ váNOčNích KRŮT
Z vLASTNích FAREM

Informace, objednávky: 
BOVINEX, s. r. o., tel.: 602 709 537, 605 514 993 
info@bovinex.cz

Živé krůty 63 Kč/kg Chlazené krůty 91 Kč/kg

fb.com/madoilsro
aktuality na

Probíhá každou sobotu 9.00–11.00 hodin
po telefonní dohodě je možné i v týdnu

Na farmě v Ostrově u Macochy (areál ZD)

PRODEJ váNOčNích KRŮT
Z vLASTNích FAREM

Informace, objednávky: 
BOVINEX, s. r. o., tel.: 602 709 537, 605 514 993 
info@bovinex.cz

Živé krůty 63 Kč/kg Chlazené krůty 91 Kč/kg

fb.com/madoilsro
aktuality na

Probíhá každou sobotu 9.00–11.00 hodin
po telefonní dohodě je možné i v týdnu

Na farmě v Ostrově u Macochy (areál ZD)

PRODEJ váNOčNích KRŮT
Z vLASTNích FAREM

Informace, objednávky: 
BOVINEX, s. r. o., tel.: 602 709 537, 605 514 993 
info@bovinex.cz

Živé krůty 63 Kč/kg Chlazené krůty 91 Kč/kg

fb.com/madoilsro
aktuality na

Probíhá každou sobotu 9.00–11.00 hodin
po telefonní dohodě je možné i v týdnu

Na farmě v Ostrově u Macochy (areál ZD)

PRODEJ váNOčNích KRŮT
Z vLASTNích FAREM

BOVINEX, s. r. o.
Objednávky na tel.: 605 514 993, 602 709 537

¤ádková inzerce ZDARMA

INZERCE REALITNÍHO A PODNIKATELSKÉHO
CHARAKTERU JE ZPOPLATNùNA.

âtenáfii a inzerenti, ktefií poskytnou redakci k oti‰tûní osobní údaje a foto-
grafie, v˘slovnû souhlasí s tím, Ïe tyto údaje budou zvefiejnûny v ti‰tûné
formû ListÛ regionÛ a na www.listyregionu.cz.
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Zdravotně postižení vyrazili do Beskyd

VZPOMÍNKA
Je těžké něco odstranit z naší paměti, 
když je to vyryto v našich srdcích…

Dne 24. prosince 2020 uplyne 24 let, co nás opustil 

pan FRANTIŠEK SOBOTKA z Blanska.

S úctou a láskou vzpomínají manželka a dcery s rodinami

Nábytek, stavebniny,
doplÀkové zboÏí
- v˘kup za hotové
- osobní pfiístup

- moÏnost dopravy, 
montáÏ a demontáÏ, stûhování

OTEV¤ENO
PO, ST, PÁ 9:00 - 17:00

SO 8:00 – 12:00
+420 776 566 634

www.bazarblansko.cz
bazarblansko@email.cz

- stûhování bytÛ, domÛ, 
kanceláfií...

- vyklízení pÛd, sklepÛ...
- obalové materiály 
a krabice zdarma

- moÏnost montáÏe a demontáÏe
nábytku

- pracujeme o víkendech i svátcích
- po Blansku neúãtujeme kilometry

+420 723 60 60 98
www.autodopravamanousek.cz

auto.manousek@email.cz

PRONÁJEM
LŮŽEK

723 606 098
www.pronajemluzek.cz

MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE 
CHCETE NOVĚ VYMALOVAT, TAPETOVAT, NATŘÍT COKOLIV? 

MY TO UMÍME! KVALITNĚ, RYCHLE, ČISTĚ A ZA ROZUMNOU CENU. 

VLASTIMIL ŠTĚPÁNEK – TEL.: 608 32 79 39

TELEVIZNÍ DOTACE!
3 Montáž nového satelitu
 u Vás zdarma
3 Karta s Eurosportem do
 Vašeho satelitu za super cenu
3 Nemůžete mít satelit?
 Zprovozníme televizi přes 
 internet

www.satelitnidotace.cz
Tel.: 778 880 006

www.msrenova.cz
Renovace dveří a zárubní, 

výroba, montáž, 
lakování skla, lišty, 

zámky, kliky

tel. 604 150 378

CHCETE PLATIT 
ZA VAŠE POJIŠTĚNÍ 

NIŽŠÍ ČÁSTKU?
Řeším pojištění vozidel, 

nemovitostí, zdraví, 
odpovědnostní. 

Ráda se Vám budu věnovat 
– KONTAKT 775 731 779

 Poslední hromadný zájezd. Poslední 
společná akce před uzavřením podniků 
a služeb omezených druhým nouzovým 
stavem a karanténou. Svaz zdravotně po-
stižených Černá Hora pod vedením pana 
Šabrňáka toho využil a vyrazil 30. září 
2020 do Beskyd. Zájezdovým autobu-
sem ČAD Blansko jsme dojeli na Pus-
tevny. Tady nás přivítalo skutečně 
horské počasí – déš, mlha, vítr. 
Prohlédli jsme exteriéry opravené 
chaty Libušín i vedlejší chatu Ma-
měnka, někteří zalezli do restaura-
ce Pustevny ve stanici lanovky.
 Většina z nás zdolala Stezku 
Valaška – bezbariérovou stezku 
v korunách stromů, velkým zá- 
žitkem byl ve větru se kývající 
himalájský závěsný chodníček, 

kterým jsme došli až na rozhlednu  
s meteostanicí. Pod ní dřevěné sochy 
zvířat a nedaleko stál Pískoles – sochy 
z písku a dřevěné naučné cedule. Velmi 
poutavá naučná stezka. I pro děti tu 
mají spoustu atrakcí. Na obědě jsme si 
pochutnali ve Valašském šenku Zava-
dilka v Prostřední Bečvě.

 A na konec skanzen Valašské mu- 
zeum v přírodě v Rožnově pod Radhoš-
těm. Prošli jsme Dřevěné městečko  
s kostelem sv. Anny, hřbitov Valašský 
Slavín, fojtství, poštovní úřad, Valaš-
skou hospodu i Hostinec na posledním 
groši, soubor klátových úlů. Ve stodole 
byla instalována atraktivní výstava Pod 

ochranou sv. Josefa. Svatý Josef, 
manžel Panny Marie a Ježíšův pěs-
toun byl tesař, představeno bylo tedy 
všechno, co se týká zpracování dře-
va. Celý den jsme se pohybovali pod 
vrchem Radhoš, avšak bájnou horu 
jsme neviděli. To ta mlha. Přesto to 
byl výlet krásný, poučný a vydařený. 
Děkujeme za něj a věříme, že tako-
vých zážitků bude ještě mnoho.

Text a foto: Jiří Vymětalík

 Koupím starý motocykl Jawa, ČZ i jiný 
zahraniční starší kus nebo náhradní díly na 
různé staré moto. Tel.: 606 030 130.
 Koupím pro maminku byt v Boskovicích 
1+1, 1+KK- bez realitky. Tel.: 775 731 779.
 Koupím staré pivní láhve s nápisy pivo- 
varů, sběratel, tel.: 732 170 454.
 Koupím jakoukoliv Jawa, Simson, MZ, 
ČZ, PÁVek. Tel.: 723 971 027.
 Koupím nálepky od zápalek nebo celou 
sbírku. Tel.: 606 446 919.
 Koupím LP gramofonové desky a staré 
pohledy. Větší množství, nebo sbírka vítána. 
Přijedu. Tel.: 721 442 860, i SMS.

SEZNÁMENÍ
 Muž středního věku, pracující, zajištěný 
(byt, auto, motorka, kolo), nekuřák, s vyře- 
šenou minulostí a mnoha zájmy hledá k váž-
nému seznámení ženu 39–52 let z Blanska  
a okolí. Rád o sobě sdělím víc, vítáno foto vý-
měnou. Tel.: 777 575 857.

PRODÁM
 Prodám černý stůl pod PC, š 70x  d 100 x 
v 73 cm  a černý stolek pod televizi. Tel.: 
722 909 665.
 Prodám kytaru Jumbo, cena 4.500 Kč. 
Tel.: 777 450 543.
 Prodám zimní pneu Krisalp rozměr 175 x 
65 x R 14, 4 ks na plechových discích + jedna 
pneu samostatně. 3 pneu jsou mírně jeté  
a 2 nové. Zn. K vyzvednutí v Brně-Králově 
Poli, cena 1.200 Kč. Tel.: 728 480 686.
 Prodám duo rádio-gramofon Tesla 1308A, 
cena 6.500 Kč. Tel.: 777 450 543. 
 Prodám nábytek přes 100 let starý. Jedná 
se o vyřezávané dubové skříně s ohýbaným  
a broušeným prosklením. Součástí kompletu 
jsou dvě skříně, skříň s pohovkou, rozkládací 
stůl a šest židlí, nábytek je uskladněn v Brně. 
Foto zašlu na vyžádání, cena dohodou, tel.: 
602 500 503.
 Prodám rohový TV stolek, řešený do půl-
kruhu, dole skleněná dvířka místo na DVD + 2 
police, barva dřeva černá. Málo používaný, 
„kus“ nábytku.  Cena dohodou, foto, info na 
vyžádání. Tel.: 606 931 795. 
 Prodám HIFI VĚŽ PANASONIC, velký vý-
kon, perfektní zvuk, radio-CD-USB. Původ- 
ní cena 4.990 Kč, nyní jen 1.990 Kč. Tel.: 
737 957 822.

KOUPÍM 
 Koupím garáž v Blansku na Písečné u toč-
ny autobusu. Tel.: 725 828 628. 


