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➨ Prodám men‰í ‰uplíkov˘ mrazák (3 ‰uplíky),
v perfektním stavu, nevyuÏit˘, cena 2.500 Kã, tel.:
739 308 317. 
➨ Prodám levnû ruãnû vyrábûné ‰perky. 
Foto dodám emailem nebo osobní v˘bûr moÏn˘
dle domluvy, email: susanah11@seznam.cz, tel.:
602 283 832. 
➨ Prodám star‰í dámské kolo zn. Eska 
v dobrém stavu, cena 650,- Kã, tel.: 607 853 413. 
➨ Prodám byt 2+1 v Boskovicích v OV, 2. patro
cihlového domu. Nová stfiecha, v pÛvodním stavu,
moÏnost rekonstrukce dle sv˘ch pfiedstav. Vytápûní
plyn, v pokojích jsou pÛvodní parkety, k bytu náleÏí
sklep, spíÏ, záhonek a moÏnost vyuÏívání spoleã-

n˘ch prostor. Byt se nachází na atraktivním místû,
v blízkosti obchod, ‰kola, ‰kolka, stfiedisko. Cena
dohodou, informace na tel.: 606 317 051.
➨ Prodám garáÏ v Blansku na Zborovcích,
cena dohodou, inf. na tel.: 608 889 821. 
➨ Prodám k chovu krásnou jehnici, 
nar. bfiezen 2012, cena dohodou, tel.:721 319 572. 
➨ Prodám váÏn˘m zájemcÛm celé soubory knih
napfi. meteorologie, mineralogie, pravûk, dûjiny círk-
ve, svûtové dûjiny, napoleonské války, cestopisy, Ïe-
leznice, automobily, v˘roba knih, Mor. Kras, svûtová
beletrie – básnû, atd. Informace na tel.: 604 141 981. 
➨ Prodám slivovici 300 Kã/litr,
tel.: 516 432 250 – záznamník. 
➨ Prodám ãasopisy Kvûty, kus 12 Kã. 
MoÏno stál˘ odbûr, Blansko, tel.: 604 389 346. 
➨ Prodám byt OV 1+1 Blansko-Sever, 46 m2. 
Bez RK. Info na tel.: 604 625 207. 
➨ Prodám levnû pultov˘ mrazák, 
objem cca 120 l, star‰í praãku zn. ROMO a Ïdí-
maãku, cena dohodou, tel.: 605 909 476. 
➨ 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 pfiedpi-
sy, vût‰inou technické. Dále prodám ãasopisy
Vojenského historického ústavu „Vojenská histo-
rie” roãníky 1993 – 2007, tel.: 604 141 981. 
➨ Prodám králíky na chov i na peãínku, 
tel.: 776 550 265. 
➨ 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 bale-
ní, 15 let záruka na otûr, tlou‰Èka 8 mm, 8 balíkÛ (1
balík - 1,996m2) cca 16m2 + 6 obvodov˘ch li‰t ve
stejném dekoru. Cena 4000 Kã, tel.: 773 464 543. 

➨ Pronajmu levnû chatu v Jedovnicích
u Ol‰ovce, tel.: 723 830 686. 
➨ Pronajmu - prodám garáÏ 
v Blansku – Sloupeãník, tel.: 602 724 073. 
➨ Pronajmu zafiízen˘ byt 2+1 v RD v Blansku,
8 500,-/mûs., tel.: 605 909 476.

➨ Pronajmu garáÏ na ul. 9. kvûtna v BK, 
800,-Kã/mûs., tel.: 605 909 476. 
➨ Pronajmu byt 2+1 v Letovicích,
tel.: 608 370 055.
➨ 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.: 773 464 543. Lokalita:
Svitávka - Sasina, 5 km od Letovic.

¤ádková inzerce ZDARMA

PRODÁM

➨ Rád bych se seznámil s Ïenou, 35-40 let 
pro navázání trvalého, váÏného vztahu. Jsem svo-
bodn˘, 45/180 cm. Zajímám se o pfiírodu, sport,
psa. Jsem z okolí Letovic, tel.: 775 527 869. 
➨ Milá Ïena sympatického vzhledu, 
drobnûj‰í postavy, 29 let, by zde ráda poznala ak-
tivního muÏe na úrovni. Rozvedená a v péãi mám
syna. Rádi sportujeme, máme rádi v˘lety i pfiíro-
du. Ze zaãátku jsem k lidem spí‰e uzavfienûj‰í, ale
jsem pfiímá. Starám se o vlastní domácnost.
Nekoufiím a nepiji. Hledám váÏn˘ vztah zaloÏen˘
na lásce a porozumûní, tel.: 608 224 128. 
➨ 35 let˘ muÏ hledá 30-34 letou hodnou ‰tíhlou
Ïenu s dobr˘m srdíãkem, nekufiaãku, pro váÏn˘ vztah
pln˘ lásky, nûhy, dÛvûry a tolerance. Îít jeden pro dru-
hého, zkrátka Ïenu pro Ïivot, tel.: 605 303 918. 
➨ 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 oko-
lí Blanska, SMS prosím na: 606 828 070. 

➨ Hledám pronájem 1+1 v Blansku; 
tel.: 773 453 628. 
➨ Hledám garáÏ v Blansku, tel.: 773 453 628. 

VZPOMÍNKA
Dne 2. a 11. záfií jsme si pfiipomnûli

‰estnácté v˘roãí úmrtí 
na‰ich rodiãÛ a prarodiãÛ, 
manÏelÛ CHARVÁTOV¯CH
z Doubravice nad Svitavou.

Pan Franti‰ek Charvát 
by se 20. fiíjna doÏil sta let.

Vzpomíná rodina

VZPOMÍNKA
Proã Ïivot byl tak krátk˘, vÏdyÈ já chtûl tolik Ïít!

Proã osud byl tak krut˘ a rukou cizí jej tak záhy ukonãil?
Dne 1. 10. 2012 uplynul jeden smutn˘ rok, kdy nás navÏdy opustil ná‰ milo-
van˘ syn Ing. MAREK ·KRABAL, uãitel na prÛmyslové ‰kole v Jedovnicích.
Jeho Ïivot vyhasl pod koly 18-ti letého silniãního piráta, pfii projíÏìce

na milované motorce ve vûku 29 let. 

Vzpomínají rodiãe, bratr Petr a pfiítelkynû Iva

HLEDÁM

NABÍZÍM

SEZNÁMENÍ

V minulém ãísle ListÛ regionÛ jsme vylosovali tfii v˘herce ze soutû-
Ïe zapomenut˘ch receptÛ. Dnes zvefiejÀujeme vítûzn˘ recept paní

Böhmové z Rájce Jestfiebí na Moravskou ka‰i „koziãka”.
Budeme potfiebovat: 1 díl bezinkov˘ch plodÛ (bobulek), 1 díl vyloupan˘ch ‰vestek, 1 díl zra-
l˘ch hru‰ek, mleté kofiení: badyán, hfiebíãek, skofiice, nové kofiení, citronová kÛra, máslo, med,
perník, tvaroh nebo mléko.
Bezinky, ‰vestky a hru‰ky mÛÏeme pomlet, pak vafiit v tro‰ce vody s kouskem másla a kofie-
ním. Nebo uvafiíme nemleté a pak v‰e rozmixujeme. KdyÏ se povafií ovoce s kofiením, vodou
a máslem, pfiidáme med, strouhan˘ perník (dle chuti), je‰tû trochu povafiíme a pak pfiimíchá-
me trochu tvarohu nebo mléka. Promícháme, dáme do misek a po vychladnutí podáváme.

pro nûkter˘ z oborÛ
na na‰í ‰kole

• Informatika v ekonomice
• Informaãní technologie 
• Obchodní akademie 
• Hotelnictví a turismus
• Veterinární prevence
• Kuchafi – ãí‰ník

BliÏ‰í informace na 
www.vassboskovice.cz

Rozhodni se i ty SPRÁVNù

Dny otevfien˘ch dvefií 9. 11., 7. 12. 2012, 11. 1. 2013

HAKR Trade s.r.o.
Vavfiinec 142, 679 13
Tel.: 516 415 566, 725 046 369
E-mail: obchod@hakrtrade.cz
Web: www.hakrtrade.cz

KRBY / KAMNA / ZAHRADNÍ GRILY
Nabízíme kvalitní krbové vloÏky, biokrby, kamna a zahradní grily

v‰ech typÛ. Pfiijìte se k nám pfiesvûdãit osobnû s tímto inzerátem
a získáte slevu 10 % na ve‰ker˘ sortiment. Tû‰íme se na Vás!

SLEVA 

10%

Prodáme druÏstevní panelov˘ byt 2+1
(53,98 metrÛ ãtvereãních) v revitalizo-
vaném domû v Boskovicích na ulici
Komenského. Byt se nachází ve 4. po-
dlaÏí s v˘tahem. Telefon 516 499 611,
516 499 619, mobil 606 255 286. 

Vypracuji znalecké posouzení 
trÏní ceny nemovitosti do 24 hodin pro
potfieby dûdického fiízení. Velmi levnû.
Informace: Tomá‰ová Ludmila, tel.:
702 012 061 ISPP REALITY, âelakov-
ského 6 Blansko.

Pfiijìte si vybrat z nabídky 
zahradnictví ÎIVA Lysice:

okrasné dfieviny i trvalky, léãivky, vinná
réva. Po 20. fiíjnu ovocné stromky a ke-
fie, kefiové i pnoucí rÛÏe.  Máme vÏdy
velk˘ v˘bûr kvalitních sazenic. Dobr˘
obal a pomoc s v˘bûrem vhodné odrÛ-
dy je u nás samozfiejmostí. Mimo jiné
u nás najdete také oblázky k úpravû po-
vrchÛ a dal‰í potfieby pro zahradu.
Informace – tel.: 608 734 126.

➨ Koupím digitální kompaktní fotoaparát 
s rozli‰ením minimálnû 8 Mpix, ve velmi dobrém
stavu. Nabídky prosím smûrujte na tel.: 602 283 832
nebo email: policky.martin@seznam.cz. 

➨ Koupím p‰enici a jeãmen, tel. 723 830 686. 
➨ Koupím chatu v oblasti Blansko - Boskovice,
vhodná k pfiestavbû na celoroãnû uÏívanou, tel.:
731 083 618. 
➨ Koupíme celoroãnû obyvatelnou chatu 
v Blansku, ne v‰ak v âe‰kovicích, nutnost spojÛ
MHD i o víkendech, 2+1-3+1,sociální zafiízení
v chatû, garáÏování na vlastním pozemku oploce-
ném, topení i na tuhá paliva, celková plocha
i s chatou max do 70m2. Pfiíjezdová cesta na
vlastní pozemek asfalt i polní, tel.: 608 437 094
nebo 739 732 506.
➨ Hledám ke koupi RD v okolí Boskovic. 
Bez RK, tel.: 722 119 151. 
➨ Koupím v Blansku men‰í byt v dobrém stavu,
tel.: 724 118 370. 
➨ Koupím star‰í silnûj‰í linoleum 
v obstojném stavu do velké garáÏe, moÏné ze
spodní strany i s filcem. Za rozumnou cenu, tel.:
603 293 707, email: fa.svoboda@email.cz.

KOUPÍM


