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➨ Prodám dûtskou tfiíkolku pro nejmen‰í, 
s ko‰íãkem a trumpetkou. Vzadu odnímatelné, v˘suv-
né madlo pro vedení u nejmen‰ích. Cena 250 Kã, tel.:
606 931 795. 
➨ Prodám nov˘, skoro nepouÏívan˘ koãár 
zn. Dorjan. Trojkombinace, pfiíslu‰enství. Cena doho-
dou, tel.: 606 931 795. 
➨ Prodám stÛl 120x60 cm. Pûkn˘, moderní, 
svûtl˘ jasan. Cena 1500 Kã, tel.: 723 033 171. 
➨ Prodám Nokii 6300, moderní design, 
tlou‰Èka pouze 12 mm, velmi odoln˘ ocelov˘ kryt, fo-
toaparát, MP3 pfiehrávaã, bluetooth, USB, internet,
pamûÈ. karta, jako nov˘ vãetnû pfiísl., jen 1200 Kã.
I na dobírku. Tel.: 731 719 454. 
➨ Prodám pûkn˘ kovov˘ model japonského tanku
T90 Délka cca 18 cm. Firma del Prada. V˘born˘ stav,
nepo‰kozen˘. Cena 200 Kã. Za‰lu na dobírku. Tel.:
731 719 454. 
➨ Prodám úplnû nov˘ kvalitní dalekohled, 
12-ti násobné zvût‰ení, optické sklo BK7. Vynikající
dalekohled pro turistiku. Jen 590 Kã. I na dobírku.
Tel.: 731 719 454. 
➨ Prodám motocykl JAWA Pion˘r 21 
po celkové opravû, TK do 9/2016, tel.: 607 589 641. 
➨ Prodám · 120 L 36 kW, r. v˘r. 1978, 
135000 km, TP do 03.2015, motor po GO (pfii 99500
km), garáÏovaná, 1. majitel, bílá barva. Cena 2000,-
Kã. Mob.: 737 576 941. 
➨ Prodám akrylátovou rohovou vanu 145x145 cm,
cena dohodou. Tel.: 734 474 256, 603 436 909. 
➨ Prodám témûfi nové tfiízónové plastové 
zahradní jezírko 130 x 230 cm. PÛv. cena 6000, nyní
2000,-kã. Tel.: 724 231 309. 
➨ Prodám novou dvoudvéfi. chl. GORENJE 
za 3.200,- Kã. Tel.: 721 949 678. 
➨ Prodám - Renault Megane 1.4, r.v. 1996, 
STK 3/2014, 159850 km, garáÏovan˘, nehavarovan˘,
druh˘ majitel. Tel.: 776 551 023. 
➨ Prodám chatu se zahradou v Boskovicích 
na ul. Mánesova smûr Blansko. Klidné pfiíjemné místo.
Elektfiina pfiivedena k pozemku, poplatek EONu zaplacen, vo-
da na zalévání zaji‰tûna tisícilitrov˘m barelem de‰Èovou vo-
dou. Cena 190.000,- Kã. Tel.: 604 210 463. RK NEVOLAT!!! 
➨ Prodám modrou Fabii Ambiente,1,2HTP, 
51kW ,r.v.2009,koupena v záfií, najeto  30tis.km 1.maji-
tel,servis.kníÏka ,klima i v palub.pfiihrádce, stfied.opûr-

ka, el.stah.pfied. oken, vyhfi.zrcádka, mlhovky,
ABS,zam.zpáteãky-Construct, centrál na DO, 4x air-
bag,radio Pioneer,cena: 154tis.Kã. Tel.: 723 908 292. 
➨ Cyklosedaãka Sherman, odpruÏená, 
5 bodové pásy, moÏnost polohování opûradla a v˘‰-
ky stupaãek, celoplo‰ná vyst˘lka, rychloupínací dr-
Ïák, nosnost 22 kg. Cena 350 Kã. Tel.: 777 629 358. 
➨ Prodám chatku se zahrádkou v Blansku, 
pûkné místo, dostupné MHD. Tel.: 739 300 933. 
➨ Prodám garáÏ v Blansku. Tel.: 777 686 651. 
➨ Prodám rod. dÛm ve Vranovû n. Dyjí, 
vhodn˘ pro celoroãní rekreaci, blízko pfiehrady! Celk.
plocha 382 m2, z toho obyt.pl. 110 m2. Elektfi., topení
plyn, 2x kuchyÀ, 2x koup. s WC, 2 pokoje, obyt. pod-
kroví, veranda, balkon. Stáfií budovy 20 let. Nová od-
hadní cena 1 524 000,- Kã. V˘razná sleva ceny k pro-
deji 985 000,- Kã. Tel.: 603 527 162, 608 548 590. 
➨ Prodáme leto‰ní jehÀata, tel.: 721 319 572. 
➨ Prodám pfies 200 rÛzn˘ch mincí, 
Evropa a svût 20. stol., pouze dohromady, 3 Kã za ks.
Na dobírku. Tel.: 776 168 887. 
➨ Prodám mikrovlnnou troubu znaãky Premiere 
(21l Kombi + Grill + hork˘ vzduch) Cena 900 Kã. Tel.:
774 325 950. 
➨ Prodám Ratan 2x kfiesílka 1x stolek kulat˘. 
Cena dohodou. Tel.: 774 325 950. 
➨ Prodám plechové disky na VW a jiné. 
Rozteã 4x98, rozmûr 6Jx14H2, velikost 14", ET 45.
Bez pneu. Cena 500 Kã. Tel.: 608 910 832. 
➨ Prodám zdvojené okno ‰.150 cm ,v.120 cm,
kování OS (otevírací a sklápûcí),novû natfiené, a dvefie
v. 200 cm , ‰. 85 cm, 2/3 sklo, ztrojené. Za cenu skla.
Umyvadlo ‰.63 hl.50 cm, za 220,-. Tel.: 737 622 786. 
➨ Prodám chalupu - stavení s pozemky v obci Trpín
(15km od Kun‰tátu) 8000 m2, vhodné pro chov zví-
fiat. Tel.: 739 938 804. 
➨ Prodám men‰í kovadlinu v˘‰ka 21 cm, 
délka 41 cm. Tel.: 516 411 881. 
➨ Prodám kotouãovou brusku. Tel.: 516 411 881. 
➨ Prodám na ·100 nepouÏité vûci 
(hadice k chladiãi, brzd. Hadice, filtr, cívka, tûsnûní
k motoru a jiné). Tel.: 516 411 881. 
➨ Prodám · Felicii r. v. 1998, TP do 4/2015. 
Tel.: 720 632 591.
➨ Prodám mobilní telefon Nokia 3310,
málo pouÏívan˘, s nabíjeãkou,  ve 100 % stavu, jed-
noduché ovládání, velká písmena – vhodn˘ pro seni-
ory, jen 500 Kã. I na dobírku. Tel : 731 342 476.
➨ Prodám 2 nepromok. plachty 3x4m,

odolné proti slunci i mrazu, ze silnûj‰í plast. hmoty,

univerz. pouÏití na stavbû, zahradû apod., úplnû nové
v orig. balení,  290 Kã/ks. I na dob. Tel. : 731 342 476.
➨ Prodám dalekohled 25 x 60 mm, Russia, 
klasick˘ binokulár, ãern˘, s bra‰nou, v˘born˘ stav, úpl-
nû nov˘, jen 450 Kã. Za‰lu i na dobírku. T: 731 342 476. 
➨ Prodám 2 ks - nové fleecové deky
- rozmûr 150/100, barva rÛÏová, vínovû ãervená.
Cena 90,- Kã /ks. Tel. 739 298 698.
➨ Prodám 1 ks - dûtsk˘ spací pytel zateplen˘ 
od f. Scarlett - barva zelenkavá s motivy Ïirafy - no-
v˘, nepouÏívan˘. PÛvodní cena 420,- Kã/ks, nyní
250,- Kã/ks. Tel.: 739 298 698.
➨ Prodám koãárek - trojkombinaci 
od f. RÛÏov˘ panter, barva zelená s bíl˘mi pomnûnka-
mi, v dobrém stavu. Cena 700,- Kã. Tel.: 739 298 698.
➨ Prodám bílou dûtskou vaniãku 
s vypou‰tûcím ventilem. Cena 90,- Tel. 739 298 698.

➨ Pfiipravím na státní maturitu z matematiky. 
Tel.: 721 319 572.

➨ Pronajmu 2+1v Blansku s vlastním topením. 
Voln˘ 7/2013. Tel.: 607 507 157.
➨ Pronajmu k rekreaci rodinnou chatu 
v Jedovnicích u rybníka s krásn˘m v˘hledem. MoÏno
i dlouhodobû, v˘hodná cena. Tel.: 603 335 384. 
➨ Pronájem cihlového bytu 2+1 v OV
v centru Boskovic. Byt je ãásteãnû zafiízen s vlastním
topením. Nájemné 6000 Kã + inkaso. Informace do-
poledne na tel.: 608 794 042. 
➨ Vymûním slunn˘ byt 2+1 v OV v Boskovicích
za chladn˘ 1+1 v OV v Blansku. Doplatek dohodou,
tel.: 604 667 186. 
➨ Nabízím funkãní ‰icí stroj Veritas 
- daruji za odvoz. Tel.: 737 802 235. 
➨ Nabízím pronájem garáÏe
v Blansku-Sloupeãníku a u vlak. zastávky - mûsto.
Tel.: 602 724 073. 
➨ Nabízím t˘denní pronájem chaty pro 5 osob
u Brnûnské pfiehrady. Více na tel: 775 891 035 nebo
723 247 091. 
➨ Nabízím drobné ãalounické práce. 
(opravy vãetnû zaji‰tûní potahov˘ch látek). Tel.: 604
219 277.

¤ádková inzerce ZDARMA
PRODÁM

➨ S· 43/176/77, rozveden˘ s vyfie‰enou minulostí
se zájmem o pfiírodu, ãetbu, hudbu hledá ‰tíhlej‰í mi-
lou Ïenu k váÏnému seznámení. Nejradûji z Blanska
a okolí. SMS prosím na tel.: 702 525 970.
➨ Sympatick˘, ‰tíhl˘, 40let, hledá bezva kamarádku
na hezké chvíle, vûk nerozhoduje, jen Blansko a oko-
lí, sms na 736 422 433. 
➨ ·tíhlá S· hledá partnera pro Ïivot, 
kolem 50/180 s autem. Tel.: 702 330 665. 
➨ Hledám (i pátrám) po hodném, milém muÏi,
aby mûl srdíãko na místû, kde má bejt. Já 61/163
s pl. postavou ml. vzhledu (tanec, zpûv, …). Tû‰ím
se moc na zavolání. Zn: setkání poví více. Tel.: 732
494 772.

➨ Rodina s dítûtem hledá dlouhodob˘ podnájem
v Blansku 2+kk, 2+1, s moÏností pfiihlá‰ení k TP. Na
Severu, za rozumnou cenu max do 7000 vãetnû.
Nabídky na mail rybackovalenka@email.cz Seriózní
jednáni. Dûkujeme. 
➨ Hledám garáÏ v Blansku tel.: 773 453 628. 
➨ Dne 19. 4. 2013 se mi zabûhl na ulici vodní 
mezi minervou a jídelnou eurest britsk˘ modr˘ kocou-
rek jmenem Samuel. Je velice plach˘, pokud jej nûkdo
máte doma ozvûte se mi , dûkuji. Tel.: 724 809 956. 
➨ Hledám pronájem 1+1 v Blansku.
Tel.: 773 453 628.

HLEDÁM

NABÍZÍM

SEZNÁMENÍ

➨ Koupím ·koda 1202 pojízdnou 
a jen v pûkném stavu. Tel.: 602 734 913. 
➨ Koupím staré stolafiské a ãalounické materiály 
d˘hy, fiezivo, Ïínûné matrace, pruÏiny atd. Dále kou-
pím star˘ nábytek nebo i celé pozÛstalosti. Tel: 608
279 717. 
➨ Koupím chatu, chalupu s vodou a el. 
na Blanensku. Tel.: 731 083 618. 
➨ Koupíme celoroãnû obyvatelnou chatu
v Blansku, v chatov˘ch lokalitách. Ne v âe‰kovicích,
nutnost spojÛ MHD i o víkendech. Chata k okamÏité-
mu nastûhování min 40 m2. oplocen˘ pozemek v cha-
tû wc, koupelna. I na tuhá paliva. Pokud moÏno bez
RK. Za rozumnou cenu. Nabídky na mail rybackova-
lenka@email.cz. 
➨ Koupím rodinn˘ dÛm se zahradou 
v Boskovicích nebo v blízkém okolí. Tel.: 731 981 508. 
➨ Hledám RD na Blanensku. 
DÛm mÛÏe b˘t kdekoliv na Blanensku, v˘hodou je
vlaková zastávka v obci. Tel.: 720 358 721. 
➨ Koupím byt v Letovicích. Tel.: 773 568 099. 
➨ Koupím byt / dÛm v Blansku nebo Rájci 
do 1600000,. Tel.: 603 905 438.
➨ Hledám ke koupi rodinn˘ dÛm v âerné Hofie, 
Bofiitovû, LipÛvce, LaÏanech x okolí. Tel.: 722 624 829. 
➨ Koupím rodinn˘ domek v Boskovicích
nebo v blízkém okolí. Platím v hotovosti, dûkuji za na-
bídku. Bez RK. Tel.: 776 756 472 od 18 do 20 hodin. 
➨ Koupím doklady na Wartburg 311-1000
(De Luxe), rok v˘roby 1962-1964, i odhlá‰ené, ne-
bo i s autem za rozumnou cenu. Nabídnûte. Tel.:
604 210 463. 
➨ Koupím byt 2+1 v Boskovicích.
Podmínkou - byt s balkonem. RK nevolejte, dûkuji.
Tel.: 722 119 151. 
➨ Koupím palivové dfievo, tel.: 723 830 686.
➨ Koupím p‰enici, jeãmen, triticale, 
tel.: 723 830 686.

KOUPÍM

Nabízíme k pronájmu nebytové prostory prodejny
a skladu na ulici Komenského 14 v Boskovicích (pro-

dejní plocha 100,3 metrÛ ãtvereãních, skladová plocha
103,9 metrÛ ãtvereãních) od 1. 8. 2013.

Kontaktní telefon: 516 499 611, 516 499 619.

Zafiídím konsolidaci Va‰ich pÛjãek.
775 731 779

Na obrázku jsou ãtyfii rébusy oddûlené svislou ãarou. Pro úãast v soutûÏi sta-
ãí zaslat jeden (jak˘koliv) z tûchto ãtyfi  rébusÛ na e-mail: listyregionu@se-
znam.cz nebo na adresu Listy regionÛ, Jasanová 20, 678 01 Blansko.
KvÛli pfiípadné v˘hfie prosíme o uvedení va‰eho telefonního ãísla. 

Uzávûrka soutûÏe je 1. 7. 2013

Správné vylu‰tûní rébusu 
z kvûtnového ãísla je:

Mezek má mozek. 
Nebozez je nástroj. 

Kolumbus objevil Ameriku. 

Sadu náfiadí od firmy 
RESYS steel, s.r.o. vyhrál

pan Pavel Kosiãka z Blanska.
V̆ herci gratulujeme

a budeme ho kontaktovat.

Dûkujeme za v‰echny zaslané
odpovûdi, kter˘ch nebylo málo…

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

o dva dárkové poukazy, 
kaÏd˘ v hodnotû 250 Kã

Cenu vûnovala 
firma 

RESTAURACE 
A PENZION 

KOPEâEK ***
Rájec – Jestfiebí

SoutûÏte s

PODùKOVÁNÍ
Léta jsem trpûla heamangiomem na pravé ãásti nosu, kter˘ mi zpÛsoboval nevyzpy-

tatelné krvácení a obtûÏoval mi Ïivot. Musím se pfiiznat, Ïe jsem se obávala komplika-
cí a tak jsem fie‰ení neustále odkládala. Dostal se mi do rukou Zpravodaj Nemocnice
Blansko, kde jsem se dozvûdûla o zavedení  nov˘ch léãebn˘ch metod pomocí laseru na
zdej‰ím KoÏním oddûlení, které poskytuje novû i sluÏby estetické medicíny.Toto oddû-
lení, stejnû jako celá Nemocnice Blansko, je plnû akreditovan˘m a certifikovan˘m pra-
covi‰tûm dle âSN EN ISO 9001, ãímÏ splnilo poÏadavky systému managmentu kvality
a normy kvality pro oblast zdravotnictví.

Dodala jsem si odvahy a objednala jsem se ke konzultaci k panu primáfii MUDr.
Lubomíru Novotnému. Byla jsem velmi pfiíjemnû pfiekvapena navrÏen˘m fie‰ením, kte-
ré mûlo probûhnout ve dvou  14 denních intervalech tak, aby se pfiípadné komplikace 
omezily na minimum.

Byla jsem také detailnû informována, co mû ãeká a tak zmizel i strach. Musím fiíci,
Ïe první ãást  zákroku se neobe‰la bez krvácivé komplikace, ale dostalo se mi opravdu
perfektní a velmi zodpovûdné péãe od pana primáfie a velmi ‰ikovn˘ch i mil˘ch sestfii-
ãek. Dnes mám uÏ v‰echno za sebou a po tfiech t˘dnech je v‰e tak perfektnû zhojené, Ïe
nûjakou jizviãku po zákroku by nikdo ani nena‰el. Pro mne je to úleva, Ïe jsem se své-
ho témûfi celoÏivotního problému zbavila a chci panu primáfii MUDr. Novotnému podû-
kovat za jeho profesionalitu a lidsk˘ pfiístup k pacientÛm, kter˘m pomáhá. Myslím si,
Ïe ani nevíme, jak˘ poklad v blanenské nemocnici máme! MK

ELEKTROOPRAVNAELEKTRO PRODEJ A ZNAâKOV¯ 
SERVIS PRAâEK A MYâEK

Opravujeme spotfiebiãe znaãek: Whirlpoool • Ariston • Indesid 
• Fagor • LG • AEG • Electrolux • Zanussi, po domluvû i jiné...

P¤ÍJEM ZAKÁZEK TELEFONICKY, NEBO V PRACOVNÍ DNY NA OBCHODù

Servis •  Obchod - Bezruãova 18, Boskovice 680 01
Po - pá 8 - 12 hod. 13 - 17 hod. Mobil: 733 318 860, 737 274 760


