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➨ Prodám koãárek znaãky Dorjan, 
trojkombinace, ãerveno-ãern˘. Po jednom dítûti,
málo pouÏívan˘, 4 kola, ta‰ka ke koãárku.
Prodejní cena 5.000 Kã, tel.: 606 931 795. 
➨ Prodám zámeãnick˘ svûrák 
zn. ZNYORK 125 mm, 100% stav, cena dohodou,
tel.: 732 676 139. 
➨ Prodám plynov˘ kotel Therm 20LX, 
stáfií 7 let, ve 100% stavu. Pofiizovací cena 18.500
Kã, nyní 4.000 Kã, tel.: 737 565 661. 
➨ Prodám opravdov˘m zájemcÛm uãebnice
nûmãiny, angliãtiny a francou‰tiny, dále ãesko-
nûmecké, ã.-anglické, ã.-francouzké a ã.-ruské
vojenské slovníky a rÛzné vojenské pfiedpisy, vût-
‰inou technické. Dále prodám ãasopisy
Vojenského historického ústavu „Vojenská histo-
rie” roãníky 1993 – 2007, tel.: 604 141 981. 
➨ Prodám DB 2+kk, 56 m2, novostavba,
2 lodÏie, ãásteãnû zafiízen˘, lokalita Píseãná, dob-
rá dostupnost bus, vlak, ‰kola, ‰kolka, obchod,
dûtské hfii‰tû, cena 1.150.000 Kã, popfi. dohoda,
bez RK, tel.: 723 776 839. 
➨ Prodám laminátovou, plovoucí podlahu
La Cultura, dekor borovice snûÏná - originální ba-
lení, 15 let záruka na otûr, tlou‰Èka 8 mm, 8 balí-
kÛ (1 balík - 1,996m2) cca 16m2 + 6 obvodov˘ch
li‰t ve stejném dekoru. Cena 4000 Kã, tel.: 773
464 543. 
➨ Prodám motocykl Yamaha YBR 125ccm,
r. v˘roby 2008, najeto 6300 km. PÛvodní cena 59
900, prodejní cena 40 000 Kã. DÛvod prodeje –
zdravotní dÛvody, tel.: 607 209 877. 
➨ Prodám ovocn˘ sad 3300 m2 za 149 tis.kã.,
kousek za Kufiimí, v pûkném prostfiedí u lesa, ne-
moÏno stavût chatu, tel.: 777 079 911. 
➨ Prodám tfiízónové, témûfi nové
plastové zahradní jezírko. Cena 2000 Kã, tel.: 724
231 309. 
➨ Prodám pohovku + 2 taburety
(starorÛÏová, zánovní ply‰) v Blansku-Zborovce
(foto po‰lu) Tel. 724 814 528. 
➨ Prodám Ford GALAXY 1.9TD rok 2000,
pozink. model, stfiíbrn˘, naj.182 tkm, perfektní

stav, v TP 7 sedadel (jinak 6), taÏné, klima, 6 CD,
navigace, za 125 tis. kã. Tel.: 605 529 478. 
➨ Prodám nové pfiíslu‰enství k robotu
Mulinex Odacio za 300 Kã, tel.: 723 033 171. 
➨ Prodám psací stÛl 120x60,
javor s úloÏn˘m prostorem. Pûkn˘, zachoval˘, ce-
na 1.500 Kã, tel.: 723 033 171. 
➨ Prodám levnû WC mísu, v˘‰ka 60 cm,
nepouÏívaná. Tel.: 723 540 012. 
➨ Prodám okno zdvojené ‰. 150 v. 120 cm,
dvefie venk. ztrojené ‰.85 v.200 cm ,2/3 proskle-
né. Nové umyvadlo ‰. 63 cm a nerez dfiez 48 x 41
cm. Levnû, dle dohody, tel.: 737 622 786. 
➨ Prodám rod. dÛm ve Vranovû n. Dyjí,
500m od pfiehrady! Celk. pl. 382 m2, z toho 
obyt. 110 m2. Elektfiina, topení, plyn. 2x kuchyÀ, 2x
koup. s wc, 2 pokoje, obyt. podkroví, veranda, balkon.
Stáfií 20 let. Cena: 1.200 000,-Kã. Pfii rychlém odkou-
pení: 998 000,-Kã. Tel.: 603 527 162, 608 548 590. 

➨ Dlouhodobû pronajmu samostatn˘ byt 
v rodinném domû v Blansku na Havlíãkovû ul.-2 +
pfiedsíÀ + jídelna + kuchyÀ (zafiízená s myãkou) +
koupelna s WC + malá zahrádka. 8500 + 3250 kã
inkaso, tel.: 773 639 616. 

➨ Daruji za odvoz vût‰í mnoÏství kvalitního,
koÀského hnoje (slámov˘). Odvoz moÏn˘ po tele-
fonické domluvû tel.:773 46 45 43. Lokalita:
Svitávka - Sasina, 5 km od Letovic.
➨ Pronajmu dlouhodobû byt 2+kk
v Jedovnicích, tel.: 723 830 686. 
➨ Pronajmu 1+1 v Blansku u pfiehrady,
témûfi zafiízen˘, zasklen˘ balkón. 7.000 Kã/1 mûs. vã.
záloh na inkaso. Od února 2013, tel.: 737 802 235. 
➨ Pronajmu dlouhodobû byt 1+1 v Blansku 
na sídli‰ti Sever, tel.: 723 828 080.

¤ádková inzerce ZDARMA
PRODÁM

➨ Pro svou dceru, V· 34 rokÛ, 
mámu dvou dûtí (3 a 6 rokÛ) hledám muÏe, kte-
r˘ by byl dûtem kamarádem a jí partnerem i ka-
marádem souãasnû. Nyní spoleãnû dokonãuje-
me stavbu dvougeneraãního RD, kde bych byl
rád, kdybychom Ïili v‰ichni spoleãnû. Dcera má
zájem o pfiírodu, domácí práce a o rodinu. Tel.:
602 507 616. 
➨ Rád bych se seznámil se Ïenou 
pro navázání váÏného vztahu. Jsem 42/176/75
– rozveden˘, S·, nekufiák. Pofiád vûfiím na lásku
a trval˘ vztah. Zajímám se o pfiírodu a v˘lety do
ní. Jsem z okolí Blanska, SMS prosím na: 606
828 070. 
➨ Hledám pfiítelkyni z Blanska, Boskovic
a okolí. Vûk nejlépe 50-55 let, není v‰ak podmín-
kou. Se zálibami o okrasnou zahradu, chatafiení.
Jsem S·, 60/176/79, tel.: 722 034 915. 
➨ Rád bych se seznámil 
se sympatickou Ïenou, 30 - 45 let, pro navázání

trvalého váÏného vztahu. Jsem svobodn˘
45/174cm. Zajímám se o hudbu, tanec, turistiku.
Jsem z Boskovic. Tel.: 737 885 016. 
➨ V· 64 let˘ muÏ 180/80, rozveden˘,
mladist. vzhledu, sport.typ. s autem, mal˘m
psem i bytem, hledá ‰tíhlej‰í milou Ïenu
s vlast.bydlením k váÏnému seznámení nejradûji
z Blanska a okolí, Boskovic. Tel.: 722 415 009. 
➨ 35 let˘ muÏ hledá 30-34 letou
hodnou ‰tíhlou Ïenu s dobr˘m srdíãkem, neku-
fiaãku, pro váÏn˘ vztah pln˘ lásky, nûhy, dÛvûry
a tolerance. Îít jeden pro druhého, zkrátka Ïenu
pro Ïivot, tel.: 605 303 918. 
➨ Jsem muÏ, 43 let˘ a rád se seznámím
s milou holkou, Ïenou. Bydlím na vesnici. Hezké
Vánoce. Tel.: 607 651 544.

➨ Hledám garáÏ v Blansku, tel.: 773 453 628. 
➨ Hledám ke koupi byt 1-2+1 v Letovicích,
tel.: 773 962 105. 
➨ Hledám partu lidí mezi 50 - 70 roky, 
ktefií jsou turisté, kolafii nebo lyÏafii a mohla bych
se k nim obãas pfiidat, tel.: 724 231 309.

HLEDÁM

NABÍZÍM

SEZNÁMENÍ

PRÁVNÍ POMOC V NOUZI 
– ZÁCHRANA P¤ED EXEKUCÍ 

– podle zák. 182/2006Sb. Pomoc pfii
vymáhání od‰kodného – DOPRAVNÍ
NEHODY, PRACOVNÍ ÚRAZY – v‰ech-
ny konzultace ZDARMA! Kontaktní
místo Brno: volejte 732 242 678 nebo
pi‰te dotazy: oddluzeni.brno@email.cz

LEVNÁ DOVOLENÁ V ITÁLII.
MILOVNÍCI TEPLÉHO JADRANU

NEVÁHEJTE!!!
Kemp DUCA AMEDEO na PALNOVÉ
RIVIÉ¤E vám nabízí zafiízené karavany
pro 4+1. Od 11. 5. – 21. 9. 2013, cena
za karavan/t˘den od 1 500 Kã + 60 eu-
ro do 5 000 Kã + 200 euro. Pobyt
zprostfiedkuje cestovní AGENTURA
HANA, tel.: 608 754 151, 
e-mail: hanasladkovabosko@seznam.cz

➨ Koupím seno, tel.: 720 522 446.
➨ Koupím les, lesní pozemek 
s dospûl˘mi stromy 80 let a více, tel.: 605 529 478. 
➨ Koupím byt 1+1 nebo 2kk v Blansku 
- v lokalitû Sever, pfiípadnû Píseãná. Tel.: 723
071 471. 
➨ Prodala jsem byt v Brnû a chci koupit byt 
v dobrém stavu o vel. 2+1 nebo 3+1 v Blansku.
Odpovím na v‰echny nabídky. Dûkuji. Tel.: 722
659 170. 
➨ Koupím cihlov˘ byt v OV 1+1(2+1) 
s balkonem. Do 1 200 000Kã. Spûchá. Tel.: 731
305 863.

KOUPÍM

V záfiijovém ãísle ListÛ regionÛ jsme vylosovali tfii v˘herce ze sou-
tûÏe zapomenut˘ch receptÛ. Dnes zvefiejÀujeme tfietí vylosovan˘ 

recept pana Bohumila Kociny z Letovic na Houbové placiãky.
Budeme potfiebovat: Houby (jakékoliv jedlé), sÛl, 3-4 vejce, 2-3 lÏíce hladké mouky, sluneãni-
cov˘ olej na smaÏení, ãerstv˘ chléb, popfiípadû rajãata, okurky nebo jinou zeleniny na dozdobení. 

Houby oãistíme a pokrájíme na tenké plátky. Mírnû osolíme, pfiidáme vejce, mouku a v‰e fiádnû promí-
cháme. Oprá‰íme po babiãce zdûdûn˘ amoletník (nebo vezmeme obyãejnou pánev) a na nûkolika kap-
kách oleje smaÏíme z obou stran malé placiãky. Staãí pár minut, do zlatova. Servírování, a to je veliká v˘-
hoda bez pouÏití dal‰ího nádobí je velmi jednoduché. Na krajíce ãerstvého chleba poklademe houbové
placiãky a obloÏíme koleãky rajãat a okurek. Ze v‰ech smaÏenic takto pfiipravené houby chutnají nejlépe. 

Cenu vûnovala firma MOUNTFIELD a.s., prodejna Boskovice.

Na obrázku jsou tfii rébusy oddûlené svislou ãarou. Pro úãast v sou-
tûÏi staãí zaslat jeden (jak˘koliv) z tûchto tfií rébusÛ na e-mail: 
listyregionu@seznam.cz nebo na adresu Listy regionÛ,
Jasanová 20, 678 01 Blansko. Uzávûrka soutûÏe je 31. 1. 2013

Pfievzato z knihy Matice dítek (ãasopis mládeÏe ‰kolní z roku 1892).

SoutûÏte s               o zahradní nÛÏky
zn. Fiskars v hodnotû 990 Kã.

AUTOS, spol. s r.o., Palackého 157, 679 72 Kun‰tát
www.autos-kunstat.cz
AUTOSPOL, s.r.o., nám. 9. kvûtna 1 
680 01 Boskovice, www.autospol-boskovice.cz

Dûkujeme v‰em na‰im zákazníkÛm

za projevenou pfiízeÀ, 

pfiejeme mnoho zdraví a ‰tûstí 

v roce 2013.


