
SHÁNÍM-VARI. Tel. 736 135 863

KOUPÍM RD v Bystřici nad Perštej-
nem. Opravy nevadí, nabídněte pro-
sím. Tel.: 720 358 722.

KOUPÍM les a pole.
Platba v hotovosti. Tel. 607 594 506.

KOUPÍM LES. Peníze ihned. Tel.: 603
769 502.

HLEDÁM ke koupi RD v Novém Měs-
tě. Zahrada podmínkou. Tel.: 722 624
829.

KOUPÍM byt v Novém Městě na Mor.
OV nebo DB s balkonem. Tel.: 722 537
710.

PŮJČKY! Vyplatíme exekuce, dluhy,
zástavy na nemovitosti! Nízké měs.
splátky! 737 352 730

KOUPÍM Herbalife.Tel.602712525

KOUPÍM housle, violu, violoncello a
kontrabas T. 603 958 005

KOUPÍM všechny pánské natahovací
hodinky i nejd. T.602303309

HARMONIKA, heligonka nebo kno-
flíková či klávesová, flašinety, basa,
violončelo, housle, saxofon. Platba
hotově. Tel.: 724 047 000.

Už jen kytičku na hrob Ti můžeme dát ,

chviličku postát a tiše vzpomínat.

Dnes, 5. února 2015, vzpomínáme
dvacátého druhého výročí úmrtí našeho syna

Petra SMUTNÉHO
z Havlíčkova Brodu.

S láskou stále vzpomíná maminka s  rodinou.

NEOMEZENÉ volání + SMS do všech
sítí 250 Kč/m. T.720 600 400

WWW. mobilnikatr.cz

PRODÁM domácí česnek, fialový,
velmi ostrý, cena 120Kč/kg. I na do-
bírku.Tel.: 604779185

STŘEŠNÍ okna nová, 8 ks. Cena od
4600 Kč. Tel. 604 931 159.

PLETIVO v PVC 19 rolí 48 Kč/m.
NOVÉ, dovezu. Tel.603 243 756

VÝPRODEJ montérek za150Kč, vel.
48 až 64.Tel. 608 716 404

KOUPÍM starý - starožitný nábytek,
nábytek z chromu a drobnosti - rádia,
šavle, kola a lustry. Tel.: 721 342 581,
e-mail:nabytek.kamen@seznam.cz

KOUPÍM kamenná a pískov. koryta,
stírky, dlažbu-zápraží, sloupky, futra,
aj.email: nabytek.kamen@seznam.cz,
T: 721342581

MOTOCYKLY-AUTA-VETERÁNY-
ČZ, Jawa, Indian, Praga, Škoda apod.
Motory, rámy, části a díly do r.1960.
Koupím i různé starožitnosti, kuriozi-
ty, sběratelské předměty i celé po-
zůstalosti. Kvalitu ocením. Čestně.
Soukr. muzeum. Tel.: 737 366 099.

KOUPÍM starý lidový betlém ze dře-
va, papíru, chleba, vosku, vánoční oz-
doby aj.Mechanický v dřevěné skříň-
ce - pohyblivé figurky vysoce zapla-
tím. Přijedu kamkoliv v ČR. T.
731835301

Extra tvrdá soulož! Se stařenou! 
Zavolej na tel: 774 700 564!

E.M.A.Europe, POBox14, Praha05, 11005, Materna, pro starší 18 let, 
1sms/50Kč 1min/90Kč vč. DPH, www.ema.bz, www.platmobilem.cz 

Movitá Marie 65, 
Žďár nad Sázavou. 
Slabost v  nezku-
šených koloušcích 
nesk r ý vám! Vy-
zkoušej kvality zku-
šené a  stále ener-
gické ženské! Hod-
ně tě naučím a za 
Tvou pozornost se 
ti odměním! Bo-

hatě! Tak mi brnkni na 909  801  801 
nebo napiš SMS na 909 15 40 s kódem 
99BLH a tvůj text!

Líbí se ti větší prsa? 
Fajn, protože já mám os-
mičky :-). Broučku, pojď 
si hrát! Pošlu foto! Pet-
ra 34. T.: 909 80 50 40 
nebo pošli  SMS  na 
909  15  45 s  kódem 
48NCT a tvůj text!

Majitelka irmy Dana 34, Telč!
S podnikáním je spo-
jeno spousto stras-
tí a práce. Pár vzta-
hů už jsem měla, ale 
žádný nebyl dosta-
tečně upřímný. Ano 
jsem zajištěná, ale 
také citlivá, báječná 
společnice a doko-
nalá milenka. Táh-

ne ti na 40, svob., kr.vl., spolehlivý? Tak ty 
volej 909 90 99 25 nebo napiš SMS na 
909 15 50 s kódem 73SHU a tvůj text!

909231212 Chtivá Míša 23 Kč/m

EXPRES SEZNAMKA! 
Vážné se známení se ženou přímo z Vašeho regionu! 
Stačí zavolat na tel.: 906 70 20 70 

a spojíme Vás!

RozV. Dana /59/ Ždár nS by si chtě-
la užívat života. Najdu muže do ne-
pohody, na cestování a zábavu? Tel. 
906702070!

Hledám férového, upřímného chla-
pa pro život z Vysočiny! Kontakt na 
906702070! Na viděnou se těší Anna/63

Sympatická, aktivní, všestranně za-
ložená Drahoslava/34 postrádá muže z 
Vysočiny na vážný vztah. T.906 70 20 70

VdoVa Lenka/52, hledá na Vysočině 
partnera pro sebe a svůj domeček. 
Ráda cestuji, přidáš se? T.: 906 70 20 70!

Hledám touto cestou šarmantního 
sympaťáka se smyslem pro humor. Tel. 
906 702 070. Miroslava (57), Bystřice n.P.

Poskytuje: E.M.A. Europe s.r.o., P.O.Box 14, Praha 05, 110 05, 
1min/70Kč vč. DPH, www.ema.bz, www.platmobilem.cz

LEVNÁ SEZNAMKA VYHLÍDKA pro
ČR, 606 700 070, fotoseznameni.cz

VIDEOSEZNAMKA.CZ PRO CELOU
ČR! Registrace zdarma, ceník všech
služeb, poradna, magazín, kurzy,
galerie, humor, akce, „S kým dál...?”

GRAND IHNED! Zašlete jen SMS
na 602551111 ve tvaru: DOTD

KANCELÁŘ SEZNAMKY GRAND
Objednejte se k nám na tel.:
602351111, 602361111 (po-ne
8-18h). Největší Seznamka, Videose-
znamka a Seznamka VIP v ČR. Zašlete
jen SMS ve tvaru KAND na 602551111

GRAND (Macešková 20, 106 00 Praha
10) - největší seznamka v ČR, jen pro
seriózní, vážné seznámení. Služby in-
ternetové, telefonické, SMS, poštov-
ní, kurýrní (do 24 hodin v celé ČR) a
pro náročnější klienty na objednání
služby kanceláře. Tel.: 602351111,
602361111 nebo zašlete běžnou SMS

KOUPÍM starý motocykl i vrak do ro-
ku 1980. Cokoliv do sbírky, co u Vás
zahálí. Volejte prosím tel: 777 153 151

KOUPÍM JAWA 550,555 pařez,Mo-
ped, Jawetta, pionýr.T728826125

KOUPÍM-MALOTRAKTOR nejlépe
MINI 070. T. 776 222 368

MF70 sekačku koupím.T603897100

KOUPÍM Vari-Tera. T:728826125.

HERBALIFE-KOUPÍM i prošlý, jaké-
koliv mn. T: 604143049

KLEMPÍŘSKÉ a zámečnické vybave-
ní do dílny. Stáčečka, ohýbačka atd.
Tel.: 777 632 583

ELEKTRICKOU nebo CO2 svářečku.
Tel.: 774 836 325

ZÁNOVNÍ R Megane 16 V, 1. maj. MU-
Dr., r. v. m. 2012, bohatá výbava! Spo-
tř. 5,5 l, záruka, 189 900 Kč. Tel.: 728
676 985.

MÁLO jetá Thalia, 16 V, 1. maj. senior,
rok m. 2012, vyšší nastup., 129 900 Kč,
jako nová. Tel.: 725 390 106.

KOUPÍM AUTO-MOTO+DÍLY Škoda,
OCTAVIA,Tatra,Wartburg,JAWA,ČZ,
Velorex,PAV.Do 1970.775262334

AUTOMOBIL, i bouračku, od r.v.
95-2015. Nabídněte. 606861822

KOUPÍM Peugeot 206.T:728826125

VÝKUP obrazů známých i méně zná-
mých autorů. Obrazy různých námě-
tů a motivů, i nepodepsané. Po tel.
domluvě přijedu kamkoli. Platba v
hotovosti. Zaručuji solidní a rychlé
jednání. e-mail: nab20@seznam.cz T.
724033733 p.Adámek

Prostřednictvím nového webu www.vzpominej.cz můžete pozůstalým vyjádřit svou účast, zapálit svíčku 

či rozsvítit hvězdu na nebi.

Jestliže jste vy ztratili blízkého člověka, bude vaše oznámení či vzpomínka, kterou jste zveřejnili ve vašem regionálním 

Deníku, zdarma umístěna i na vzpomínej.cz a přátelé a známí z celého světa mohou být v této smutné chvíli s vámi.

Více na www.vzpominej.cz a v inzerci vašeho regionálního Deníku (viz tiráž).

Přečetli jste si ve vašem regionálním Deníku, že zemřel i Váš přítel či známý?

Vysočina

Zdeněk (57) z Velké Bíteše je tady pro 
Vás, nezadané dámy. Jsem sám, ale 
chtěl bych to změnit. A vy? Co takhle 
sejít se na sklenku vína?
Hledám ženu pro život na vesnici! 
Ale nejsem jen vesnický kluk. Mám rád 
i cestování a toulky přírodou. Najdu 
tě??? David /28/ Ždár n.S.
najdu paní nejlépe z HB pro vážný 
vztah? Ovšem kvůli lásce se za tebou 
rád vypravím i kamkoliv na Vysočinu! 
Jaroslav/63, Havl.Brod

E.M.A. Europe s.r.o., od 18 let, 1 min/70 Kč vč. DPH, www.ema.bz

Vybranému muži volejte na 906 70 50 40

Pro další kontakty volejte na 906 70 50 40

pro ženyEXPRES SEZNAMKA!

www.mojepenize.denik.cz

UŠETŘETE   
s regionálním

Deníkem

Infolinka 840 100 345 
http://reality.denik.cz

Žďárské gymnazistky kralují pod oběma koši
Republikové finále v basketbale vyhrály pořádající hráčky Žďáru nad Sázavou. Společně se studenty z Nymburka vyrazí do Francie
JIŘÍ BUBÁK

Žďár nad Sázavou – Česku už
vládnou pod oběma školními
koši. Studentky žďárského
gymnázia vyhrály Republi-
kové finále Asociace školních
sportovních klubů České re-
publiky středních škol v bas-
ketbale pod osmnáct let a na-
vázaly tak na loňský úspěch ve
hře na jeden koš. Cestu na
streetbalový šampionát do Čí-
ny, kde skončily ve velké kon-
kurenci sedmé, vystřídá bas-
ketbalový zájezd do Francie.
„Už se hrozně těšíme. Ještě ani
pořádně nevíme, kam pojede-
me, ale to je vlastně jedno.
Hlavní je, že jsme vyhrály,“
rozplývala se rozehrávačka
Kateřina Gregarová, kterou
čeká společně s vítězi chla-
pecké části turnaje z gymná-
zia Bohumila Hrabala Nym-
burk cesta na západ Evropy od
17. do 25. dubna.

Domácí finále
Úspěšný streetbalový tým
podpořila žďárská příspěvko-
vá organizace Active, která
získala pořádání Republiko-
vého finále v basketbale do
města pod Zelenou horou.
„Mistrovství hodnotím klad-
ně. Jedinou kaňku vidím v
chování pár trenérů, kteří ne-
unesli, že vyhrál domácí tým.
Tvrdili, že jim žďárští rozhod-
čí pomáhali, to se mi vůbec
nelíbilo. Duel s Prostějovem
proto pískali sudí z Brna,“
sdělil ředitel Active Luboš
Straka, jehož tým lidí připra-
vil už sedmnácté Republikové
finále. „Sportovní akce dělá-
me rádi a troufám si tvrdit, že
je umíme,“ dodal Straka.

V domácí hale 2. základní
školy, kde pravidelně hrají v

barvách BK Žďár, se dívky po-
pasovaly s tvrdou konkurencí
čtyř gymnázií – Trutnov, Pro-
stějov, Karlovy Vary a Velké
Meziříčí. Ve spravedlivém
systému každý s každým sice
v prodloužení podlehly ambi-
cióznímu Trutnovu o čtyři
body, ve zbývajících utkáních
však dominovaly.

„Trutnov naštěstí prohrál s
Prostějovem o tři body, takže

jsme měly spočítáno, že když
porazíme Prostějov o šest, bu-
de Francie naše,“ vzpomínala
Lada Štěpánková.

V rozhodujícím duelu s
Prostějovem, který měl ve
svém středu jednu reprezen-
tantku, se na žďárskou stranu
přiklonilo i trochu sportovní-
ho štěstí. „Začátky zápasů
nám na turnaji moc nešly, ale
tentokrát jsme si vše pohlída-

ly. Výborně jsme bránily a vy-
tvořily si potřebný náskok. V
závěru nám pomohlo, že se
zranila jejich rozehrávačka,
která je v českém národním
týmu,“ přiblížila Zuzana Ho-
léczyová třináctibodové ví-
tězství, po němž se celý tým
společně s učitelkou Marké-
tou Pohankovou a povolaným
trenérem Jaroslavem Odvár-
kou radoval ze zisku zlatých

medailí. „Paní profesorce
jsme chtěly dát postup k naro-
zeninám. Za trenéra Odvárku
jsme byly hrozně rády. Oslo-
vily jsme ho, protože nás
všechny basketbalově vycho-
val, jsme na něj zvyklé, důvě-
řujeme mu. Z naší nabídky
měl velkou radost a hned ji
přijal. Přály bychom si, aby s
námi jel i do Francie,“ pro-
zradila Lucie Kopicová.

Pekingské kvarteto Kateři-
na Gregarová, Lada Štěpán-
ková, Lucie Kopicová a Zuza-
na Holéczyová se v hale 2. zá-
kladní školy rozrostlo o čtyři
spoluhráčky z Basketbalové-
ho klubu Žďár nad Sázavou
Barboru Horákovou, Ivanu
Maškovou, Viktorii Pazouro-
vou a Adrianu Smělíkovou.

Při slavnostním vyhlášení
ve sportovní hale na Bouchal-
kách, kde se hrál chlapecký
turnaj, jim předávali medaile
radní kraje Jana Fialová,
slavný horolezec Radek Jaroš
či místostarosta Žďáru Josef
Klement. „Akci jsme podpoři-
li formou sponzoringu rady
města. Když jsme dvoudenní
turnaje společně se starostou
Navrátilem a olympioničkou
Květou Jeriovou-Peckovou
zahajovali, drželi jsme domá-
cím palce. Pan starosta tedy
trochu váhal, protože pochází
z Bystřice a v chlapeckém tur-
naji Bystřice byla, ale jsem
hrozně rád, že aspoň jedno
zlato tady zůstalo,“ těšilo Jo-
sefa Klementa.

Úspěch dívek mu přidělal i
malou starost. „Budeme hle-
dat cestu, jak holky před
Francií podpořit. Myslím si,
že s finančním příspěvkem od
města mohou počítat,“ dopl-
nil.

Mužskou částí turnaje pro-
šli zcela suverénním způso-
bem gymnazisté z Nymburka,
které z lavičky dirigoval bý-
valý český reprezentant Pavel
Beneš. Bystřice nad Pernštej-
nem skončila na šestém mís-
tě. Pátá příčka připadla gym-
nazistkám z Velkého Meziří-
čí.

Ve Žďáře zůstala i jedna z
cen pro nejlepší hráče. Neju-
žitečnější hráčkou byla zvole-
na Zuzana Holéczyová.

ÚSPĚCH! Z vítězství se radovalo žďárské gymnázium (vlevo). S konkurencí statečně bojovali i páté dívky z gymnázia VelkéMeziříčí a šestí
chlapci z bystřického gymnázia. Nejužitečnější hráčkou turnaje se stala žďárská ZuzanaHoléczyová. Foto: Deník/Jiří Bubák 2x, Nikola Adlerová 2x
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Předplaťte si

a získáte spoustu výhod
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