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➨ Prodám star‰í dámské kolo zn. Eska 
v dobrém stavu, cena 650,- Kã, tel.: 607
853 413. 
➨ Prodám novostavbu rodinného domu
5kk v Boskovicích, 3 krytá stání pro auta, 70
m2 terasa, celková plocha s okrasnou zahradou
a koupacím jezerem 1780 m2, nádherná a klid-
ná lokalita (ne satelit). Nejsem RK! Tel.: 608 88
90 06, 777 948 940. 
➨ Prodám byt v centru Blanska, 
ul. Svitavská, 40 m2, balkon, standart. Cena 1
mil. vhodné i jako investice, tel.: 607 619 689. 
➨ Prodám k chovu krásnou jehnici, 
nar. bfiezen 2012, cena dohodou, tel.:721
319 572. 
➨ Prodám byt 3+kk, v OV, 
v novostavbû (2007) na ul. Kamnáfiská,
Blansko-Zborovce. Cena: 1.690.000,- Kã
(k jednání), bez RK, tel.: 728 147 327. 
➨ Prodám ihned obyvateln˘ 
podsklepen˘ RD 3+1 v obci âernovice
u Boskovic. V objektu je pfiípojka plynu, vodo-
vodu i kanalizace, garáÏ. Topení - tuhá paliva, 
akumulaãní kamna, krb. Cena 440.000 Kã, bez
RK, tel.: 731 448 082, jurny@post.cz 
➨ Prodám garáÏ v Blansku 
na Zborovcích,cena dohodou, inf. na tel.: 608
889 821. 
➨ Prodám váÏn˘m zájemcÛm 
celé soubory knih napfi. meteorologie, minera-
logie, pravûk, dûjiny církve, svûtové dûjiny, na-
poleonské války, cestopisy, Ïeleznice, automo-
bily, v˘roba knih, Mor. Kras, svûtová beletrie –
básnû, atd. Informace na tel.: 604 141 981. 
➨ 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

spodní strany i s filcem. Za rozumnou cenu,
tel.: 603 293 707, email: fa.svoboda@email.cz. 
➨ Koupíme celoroãnû obyvatelnou chatu
v Blansku, ne v‰ak v âe‰kovicích, nutnost spo-
ju MHD i o víkendech, 2+1-3+1,sociální zafiíze-
ní v chatû, garáÏování na vlastním pozemku o-
ploceném, topeni i na tuhá paliva, celková plo-
cha i s chatou max do 70 m2. 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. 
V Boskovicích hledám ke koupi byt 2+1. Za
nabídky pfiedem dûkuji. RK nevolat! Tel.: 604
374 975. 
➨ Koupím za rozumnou cenu 
krycí plachtu z náklaìáku ãi kamionu, v ob-
stojném stavu, tel.: 603 293 707, email:
fa.svoboda@email.cz.

Zavedená firma hledá 
solidního pracovníka na v˘kup ovoce
v Tfiebûtínû. V˘kupní místo zaji‰tûno.

Informace na tel.: 777 090 600.

Hledáme pracovníky 
pro zpracování klientsk˘ch auditÛ.

Kontakt: Simona Proke‰ová, 
tel.: 775 731 779

Hledáte práci, která není podvod? 
Já jsem také dlouho hledala a na‰la.
Pracujete z domu, kdy vy máte ãas.
Dennû tak 2-3 hod. Potfiebujete PC, 

internet, skype a chuÈ pracovat. Budu
Vám pomáhat tak dlouho, jak to 

budete potfiebovat. Po zapracování
pûkné v˘dûlky, kariérní rÛst. 

Tel. 721 704 479, e.moja@seznam.cz

➨ Koupím ve‰keré staroÏitnosti, 
tel.: 602 528 912. 
➨ Koupím star‰í RD v Blansku 
nebo v pfiímûstsk˘ch ãástech (Tûchov,
Horní Lhota, Dolní Lhota, Klepaãov), tel.:
603 905 438. 
➨ Koupím p‰enici a jeãmen, 
tel. 723 830 686. 
➨ Koupím v Blansku byt 2+1nebo 1+1, 
tel.: 731 083 618. 
➨ Koupím chatu v oblasti Blansko 
- Boskovice, vhodná k pfiestavbû na celoroãnû
uÏívanou, tel.: 731 083 618 
➨ Koupím rodinn˘ dÛm 
(i k rekonstrukci) v Boskovicích nebo okolí do
10km. Cena do 2,5 mil. Kã, finance mám pfii-
praveny. Tel.: 731 932 016. 
➨ Koupím star‰í silnûj‰í linoleum 
v obstojném stavu do velké garáÏe, moÏné ze

➨ Pronajmu levnû chatu 
v Jedovnicích u Ol‰ovce, tel.: 723 830 686. 
➨ Pronajmu byt 2+1 
po rekonstrukci ve stfiedu Blanska. Voln˘ ih-
ned, tel.: 608 351 147. 

¤ádková inzerce ZDARMA

PRODÁM

KOUPÍM

NABÍZÍM

➨ Rád bych se seznámil s Ïenou 35-40 let 
pro navázání trvalého, váÏného vztahu. Jsem
svobodn˘, 45/180 cm. Zajímám se o pfiíro-
du, sport, psa. Jsem z okolí Letovic, tel.: 775
527 869. 

SEZNÁMENÍ

➨ Hledám k pronájmu garáÏ v Blansku,
tel.: 777 626 284. 
➨ Hledám pronájem 1+1 v Blansku, 
tel.: 773 453 628. 

HLEDÁM

V˘hercÛm sudoku z ãervencového
ãísla gratulujeme k v˘hfie.
Eva Pfiibylová, Boskovice,
Antonín Odvárka, Blansko

SoutûÏní sudoku s

M-Vrata Blansko
tel.: 777 827 310, email:eveline50@seznam.cz

AAKKCCEE
GaráÏová vrata s pohonem 2,5 x 2,15 m  12 600 Kã

• 2ks dálkov˘ch ovladaãÛ
• zateplená
• záruka na motor 5let
• za pfiíplatek i jiné rozmûry

• kuchyÀské linky • vestavûné skfiínû 
• kanceláfiské prostory • schody • zahradní nábytek

Jakub Plocek, Spe‰ovská 375, Rájec - Jestfiebí, tel.: 736 762 426

Pro-Nábytek V˘roba kvalitního zakázkového nábytku
Od 3D návrhu po samotnou realizaci

www.pro-nabytek.cz

RYCHLE  � LEVNù  � KVALITNù

Miroslav Mlãoch

ZPRACOVÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY P¤EDEM

tel.: 777 62 62 84,  e-mail: m.mlcoch@atlas.cz

� Stavební práce � Fasádní práce
� Obkladaãské práce � Renovace bytov˘ch jader
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je nyní dostupná 
také online na 

www.listyregionu.cz

VZPOMÍNKA

Od života nic nežádal, 
pro rodinu a děti zlaté srdce dal…

Dne 8. 8. 2012 to byl rok, co nás 
navÏdy opustil pan 

Miloslav Zemánek z Blanska.

S láskou na něho vzpomínáme. 
Manželka Anděla s celou rodinou.

Chcete inzerovat? Volejte 606 931 795 
nebo pi‰te na listyregionu@seznam.cz


