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INZERCE REALITNÍHO NEBO PODNIKATELSKÉHO 
CHARAKTERU A SPOLEČENSKÁ KRONIKA JE ZPOPLATNĚNÁ.
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VZPOMÍNKA
Žije dál v srdcích těch, kteří ho měli rádi. 

Dne 3. října 2022 by se dožil 90 let  
náš tatínek a dědeček 

pan ALOIS DUFEK z Drnovic. 

Děkujeme všem, kdo vzpomínají s námi. 
Manželka a děti s rodinami. PRODÁM

 Prodám věci na koně: hnědé průvlečky 
kombinované s kůží, vyvazovací gumu, 3x 
poutko, řetízek, nylonovou lonžovací spojku. 
I jednotlivě + poštovné. Blansko a okolí – 
možné osobní předání. Cena dohodou. 
Tel.: 723 105 913.
 Prodám radiátor zn. KORADO, 1800x600 
x100 mm. Cena 2.000 Kč. Tel.: 737 569 841.
 Prodám starší, ale spolehlivou motoro-
vou sekačku na trávu TORO Recykler, 48 cm. 
Cena dohodou, tel.: 724 231 309.
 Prodám černý smaltovaný hrnec s poklicí 
25–30 l, dva černé smaltované plechy 37 cm. 
Dva opletené demižony 15 l. Cena dohodou, 
tel.: 721 418 479.
 Prodám skoro nový školní batoh světle 
růžové barvy s obrysy hnědých ptáčků. Cena 
dohodu, tel.: 606 931 795. 
 Prodám pro pokročilý věk a špatné zdraví 
leteckým modelářům modely letadel. Elektro-
pohon, spalovací motory a jeden na benzinový 
motor + různé plánky a materiály. Cena doho-
dou, tel.: 773 778 930. 
 Prodám doma vykrmené prase. 
Tel.: 704 449 608.
 Prodám kurník s výběhem pro 6–8 slepic. 
D – 1495 mm, š – 755 mm, v – 1040 mm. 
Cena dle dohody. Nový v originálním balení. 
Tel.: 602 884 457.
 Prodám váhu decimálku, velmi levně. 
Tel.: 731 646 743.
 Prodám Ibišek venkovní modrý, cena  
50 Kč/kus. Tel.: 731 646 743.
 Prodám nové moderní obrazy - přírodní 
motivy, malba na plátně, zn. levně, info: 606 
931 795.
 Prodám zcela nové regálové reproduktory 
POLK AUDIO S15 (USA). Špičkový zvuk, sle-
va 50%. Tel.: 737 957 822.
 Prodám domácí sirupy. 
Více na: www.simasirup.cz 

KOUPÍM 
 Koupím vojenskou vzduchovku vz. 47 či 
vz.35 v jakémkoliv stavu. Děkuji za nabídku. 
Tel.: 721 112 733. 
 Koupím mince, bankovky a staré pohled-
nice. Petr Král, tel.: 602 502 848. 
 Koupím stavební pozemek v okrese Blan-
sko. Finance zajištěny, bez RK. Nabídky pro-
sím na e-mail: stavebnipozemekokresblan-
sko@seznam.cz
 Koupím dva pytle krmné řepy. 
Tel.: 607 846 060.
 Koupím JAWA, SIMSON, MZ, ČZ či PÁV. 
Stav nerozhoduje. Tel.: 723 971 027.

HLEDÁM
 Hledám větve stříbrného smrku a tújí. 
Tel.: 737 569 841. 
 Přebývá někomu pár kusů ztraceného bed-
nění, které by mohl darovat nebo levně pro-
dat? Tel.: 606 931 795. 
 Hledám za odvoz nějakou komodu, regál, 
skříňku, knihovnu - zkrátka nábytek pro ve-
řejný knihokoutek - ideálně zavírací. 
Tel.: 775 791 900.
 Kdo daruje nebo levně prodá levé dveře 
70 cm? Tel.: 724 120 704.
 Poptávám rozkládací gauč nebo sedačku. 
Za odvoz - do neziskovky. Tel.: 606 931 795.

BYLINKY 
podle znamení: 

Váhy (23. 9. – 23. 10.) 
 U Vah je nejslabším orgánem mo-
čový měchýř a také ledviny, se který-
mi mají všelijaké potíže. Proto by se 
tito lidé neměli vyhýbat brusinkám.  
Z bylin pomáhá bříza, zlatobýl a med-
vědice lékařská. Pokud Váhy dostih-
ne stres, pomůže, když se nadopují 
osvědčenou meduňkou či mateřídouš-
kou. Jsou náchylné na úporné bolesti 
hlavy, které hravě vyřeší sporýš. Ji-
nak Váhám zvedne náladu všechno, 
co voní, třeba šeřík nebo lilie – na-
dechnutí jejich vůně často pomůže 
rychleji než léčiva.

Štír (24. 10. – 22. 11.) 
 Štíři jsou znamení, které se hrozně 
moc ovládá, všechny emoce potlačuje 
a maskuje. Je vlastně neustále v napě-
tí a křeči. Potřebuje tedy bylinky, kte-
ré pomůžou uklidnit a uvolnit se, do-
přát si odpočinek. Mezi ně rozhodně 
patří levandule nebo také meduňka. 
Stejně tak si bude Štír rozumět s vře-
sem, který je vhodný na nemoci mo-
čových cest i křeče, ale také s ostruži-
novým listím nebo hořkým pelyňkem. 
Stejně jako horkokrevným Beranům  
i vášnivým Štírům prospěje česnek.

Zdroj: net

MÁTE DOMA 
STAROU ŽIDLI, 
TABURET, STŮL, STAROU 

LAMPU BEZ STÍNIDLA?
DEJTE JIM JEŠTĚ ŠANCI.
Opravím dřevo, počalouním, pošiju.

Provedu kvalitně, 
rychle za přívětivou cenu.
Tel.: 731 259 843

VYKLÍZENÍ
STĚHOVÁNÍ

VÝKUP 
NÁBYTKU 

Tel.: 723 606 098

PRODÁM 
PALIVOVÉ DŘEVO 

SUCHÉ 
ZA VÝHODNÉ CENY, 

dopravu zajistíme.
Mobil: 602 792 758

VYKUPUJEME 
kůrovcovou kulatinu 

a surové kmeny. 
Dopravu zajistíme.

Tel.: 602 792 758

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

KOUPÍM STARÉ 
PIVNÍ LÁHVE A SKLENICE. 
Sbírku i jednotlivé kusy.

Tel.: 732 170 454 
– sběratel

CHCETE PLATIT 
ZA VAŠE POJIŠTĚNÍ 

NIŽŠÍ ČÁSTKU?
Řeším pojištění vozidel, 

nemovitostí, zdraví, 
odpovědnostní. 

Ráda se Vám budu věnovat 
– KONTAKT 775 731 779

www.msrenova.cz
tel. 604 150 378

Renovace dveří a zárubní, výroba, montáž, 
lakování skla, lišty, zámky, kliky

KOUPÍM CHATU 
(voda, el.)

Nabídněte, tel.: 602 886 668

DARUJI
 Daruji Omnia sklenice 0,7 na zavařování. 
Tel.: 724 120 704.  
 Daruji za odvoz litinu, mosaz, železo, hli-
ník. Tel.: 777 831 966.
 Daruji použitou dětskou jezdeckou helmu  
a rukavice. Tel.: 606 931 795.  

SEZNÁMENÍ
 Obyčejný muž, malí ř, natěrač 53 roků 
hledá obyčejnou ženu do 55 let. 
Tel.: 731 460 540.
 Jsem z Letovic, 55 let /180 cm a hledám 
ženu k nezávaznému setkávání. 
Tel.: 736 455 621.
 Muž 45 let/170 cm/90 kg hledá ženu na váž-
ný vztah. Boskovice a okolí, tel.: 721 065 315. 
 Žena 41 roků, bez závazku, hledá k sobě 
partnera, který je společensky a sportovně 
založený. Tel.: 720 696 317.
 Sice nemám míry modelky, ale i tak bych 
ráda poznala nekuřáka, kterému by mých  
55 let, 172 cm a silnější postava nevadila.  
Vyžaduji upřímnost, vyřešenou minulost  
a ideální by byl smysl pro humor. Na všem 
ostatním se dá pracovat, když se chce. A já 
chci. Tel.: 737 606 528.


