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U Bartošů se slavila vítězná Velká pardubická

Pepovy triumfy »nosí« děti

...tentokrát mě zastoupila s těhotenstvím sousedka, směje se Lucie Bartošová
Ve stáji jako
manekýna
Vítěz se o radost
podělil s dětmi
Josefem (12) a
Lindou (10).

Bartoš na Theophilovi
vítězí v nedělní Velké
pardubické.
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Lucie je
ozdobou
stájí.
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RADOUŇ – Po dostizích občas místo domů
vyráží Lucie Bartošová (35) do nemocnice
za manželem. Nyní má za sebou týdny plné
euforie, Josef Bartoš (38) totiž vyhrál koncem září Gran Premio v italském Meranu a
v neděli i Velkou pardubickou.
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Inzeráty umístěné na této straně vycházejí ve vydání celé Čechy. Řádková inzerce vychází každé úterý, středu, čtvrtek a sobotu. Odpovědi označené značkou zasílejte do 14 dnů na adresu:
Blesk, řádková inzerce, Komunardů 1584/42, 170 00 Praha 7, email: radkova@cncenter.cz, tel.: 225 977 323, fax: 225 977 609. Adresy inzerentů nesdělujeme.

Objednávka pro soukromou i komerční řádkovou inzerci je k dispozici na www.cncenter.cz
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Q Koupím chatu,chalupu nebo RD
do 80 km od Prahy.T:704 811 780
BČS074005

Q Půjčka 20-100tis. na cokoliv, vyplácení dluhů a exekucí, 608 243 203
BČK073991

Q Prodám chladící box na zvěřinu.
777788164
BCS074047

Q Žako prod. ochoč. ml.773972394
BČS074006

Vážné seznámení! Stačí zavolat na
tel.: 906 70 11 60 a spojíme Vás!

sběratelství

ostatní seznámení

koupím

on hledá ji

Q Koupím známky, mince, bankovky
i celé sbírky. Telefonní číslo: 774690377
BČS073958

Q w w w.seznamkagrand.cz
602551111
BCK074045

Q Koupím auto moto veterán díly, vraky, cokoli od 1900 do 1989. Platí stále.
Tel:605 117 964
BČS073960
Q Koupím Škoda 110R, 1000MB, OCtavia, Garde, Rapid a Tatra a Tatra 603, 613
i díly a vraky. Moto Jawa a ČZ. Telefonní
číslo: 605 117 964
BČS073961
Q Heligonky, akordeony,harmoniky,flašinet,hr.skříňky 608909509
BCS074028
Q Hodinář koupí různé staré a starožitné hodiny a hodinky i nejdoucí i části
Tel.608 868 313
BCS074040

Q Najdi muže v Bavorsku792471354
NBK074036

Ŷ Anna (74), Velenov od Boskovic, zkouší touto cestou najít hodného a pracovitého muže s vyř. min. T. 906 701 160.

Q Přímý zájemce koupí pro své děti byt
v Praze a okolí. Menší 1-2+1 nebo větší
3-4+1. Seniorům nabízím v bytě dožít.
Zaplatím i dluh a privatizaci. Stav nerozhoduje. Telefonní číslo:608388905
BČS073981

erotické služby !!!
pro starší 18 let !!!
Q 909264540 RYCHLOVKA 26 Kč/m
BCK074041

www.blesk.cz

HRAJ ZDARMA

HRY.BLESK.CZ

Ŷ

Jsi-li ze Středočeského kraje a též
už nechceš jít životem sám, ozvi se mi
hned! Lenka (38), tel.: 906 701 160

Ŷ Alena/65/z Chomutova, se těší na
seznámení s veselým a svobodným pánem. Najdeme se tady? Tel. 906 701 160!
Ŷ

Sympatická a hodná Jana (54), hledá
tímto sympatického a hodného muže
z Královéhradec. kraje. T. 906 701 160
E.M.A.Europe s.r.o., P.O.Box 14, Praha 05, 110 05, 1min/70Kč vč. DPH,
max. délka hovoru 17 minut, www.ema.bz, www.platmobilem.cz
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SVOU
PRAVOU
LÁSKU
VOLEJTE NA 906 70 11 60 A SEZNAMUJTE
S
SE!
Poskytovatel: E.M.A.Europe s.r.o., P.O.Box 14, Praha 05, 110 05, tech. zaj. Materna,
1min/70Kč vč. DPH, max. délka hovoru 17 minut, www.ema.bz, www.platmobilem.cz

