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PotkanÛ, krys, my‰í, ‰vábÛ, rusÛ, mravencÛ, faraonÛ, vos, molÛ, rybenek, blech, 
‰tûnic, plísní, virÛ, bakterií, plevelÛ, dfievomorky, ãervotoãÛ a v‰ech ostatních 
obtíÏn˘ch ‰kÛdcÛ.
Provádíme vyklízecí práce vã. likvidace odpadu, ochranu proti holubím koloniím, 
nástfiiky krovÛ proti dfievokazÛm, likvidaci neÏádoucí vegetace, poradenskou ãinnost.

mobil: 602 563 380, e-mail: parez.martin@seznam.cz

SVù¤TE PÉâI O VA·E ÎIVOTNÍ PROST¤EDÍ ODBORNÍKÒM FIRMY „PA¤EZ”

ZDRAVOTNù TECHNICKÉ PRÁCE

DERATIZACE●DESINSEKCE●DESINFEKCE

FIRMA

PA¤EZ

➨ Prodám VW Passat-Variant, 1,9 TDI, 96kW, 
r.v. 2002, 278000km, TP do 8/2014, v˘born˘ moto-
rick˘ stav, svûtle zelená barva, cena 84 000,- Kã. Tel.:
605 962 194. 
➨ Prodám byt cihla 1+1 Adamov, 40 m2. 
Cena je 865 000 Kã. Byt je bez závad, vlastní mûfiiãe
-plyn, voda, elektrika- celková platba inkasa cca 3000
Kã za mûsíc. Byt je kousek od zastávky vlaku, ob-
chodní síÈ, lékafi, ‰kola, ‰kolka je v místû. Foto na:
www.vegava.cz, tel.: 732 934 315. 
➨ Prodám Ford Galaxy 1.9TD r. 2000, 
naj.183tkm, taÏné, stfiíbrn˘, 109 tis.Kã. Tel.: 605 529 478. 
Prodám ovocn˘ sad u Kufiimi, 2200m2 za 99 tis. Kã.
Tel.: 605 529 478. 
➨ Prodám rod. dÛm ve Vranovû n.Dyjí, 
vhodn˘ k celoroã. rekr., 500 m od pfiehrady!
Celk.pl.382 m2, z toho obyt.pl.110 m2. Elektfi., topení
plyn, 2 x kuchyÀ, 2 x koupelna s wc, 2 pokoje,
obyt.podkr.,veranda, balkon, stáfií 20 let. Odhad. cena:
1 524 000,-Kã. Prodejní cena (o 426 000 ,-Kã niÏ‰í): 
1 098 000,- Kã. Tel.: 603 527 162, 608 548 590.
➨ Prodám velmi pûkn˘ manaÏersk˘ notebook,
úhl. 36 cm, DVD, WiFi, Windows XP Professional, ja-
ko nov˘, jen 3900 Kã. I na dobírku. Tel.: 604 961 269. 
➨ Prodám hvûzdáfisk˘ dalekohled - teleskop 
pro zaãínající astronomy, kompletní souprava vãetnû hle-
dáãku, kompasu, stativu, nov˘ v orig. balení, cena pouze
800 Kã. Mohu zaslat i na dobírku, tel.: 604 961 269.
➨ Prodám NOKIA 6070, barevn˘ displej, MMS,
fotoaparát/kamera, FM rádio, infraport, organizér, ja-
va, hry, s novou nab., stfiíbrn˘, jako nov˘, ve 100%
stavu, jen 800 Kã. I na dobírku, tel.: 604 961 269. 
➨ Prodám okrasnou zahradu 1300 m2, chata, 
zahradní krb, 2x udírna, vjezd autem. Cena dohodou.
V katastru Blansko-Baãina, foto ke zhlédnutí. Tel.:
722 034 915. 
➨ Prodám sporák na propan-butan i s bombou 
cena 1000 Kã. Blansko, tel.: 608 377 812. 
➨ 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. hmo-
ty, univerz. pouÏití na stavbû, zahradû apod., úplnû
nové v orig. balení,  290 Kã/ks. I na dob. Tel.: 731
342 476. 

➨ Prodám dalekohled 30 x 60 mm, Russia,
klasick˘ binokulár, ãern˘, s bra‰nou, v˘born˘ stav, 
úplnû nov˘, jen 450 Kã. Za‰lu i na dobírku. Tel.: 731
342 476. 
➨ Prodám kovová tûlíska na v˘robu 
potahovan˘ch knoflíkÛ, rÛzné velikosti. Dále formy na
plizování sukní. Kontaktujte na mob.: 732 450 506. 
➨ Prodám asi 200 rÛzn˘ch mincí, 
Evropa a svût 20. stol., pouze dohromady, 3 Kã za ks.
Na dobírku. Tel.: 604 961 269. 
➨ Prodám Nokii 6300, moderní design, 
tlou‰Èka pouze 12 mm, velmi odoln˘ ocelov˘ kryt, fo-
toaparát, MP3 pfiehrávaã, bluetooth,USB,internet, pa-
mûÈ. 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 99500km), garáÏo-
vaná, 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 vzduchovku âZ Slavia 630 
s dalekohledem, málo pouÏívaná, cena dohodou. Tel.:
737 565 661. 
➨ Prodám star˘ vy‰ívan˘ obraz 76x56 cm 
v krásném rámu, cena dohodou. Tel.: 737 565 661. 

➨ Pronajmu dlouhodobû byt 1+1 v Blansku 
na sídli‰ti Sever, ihned voln˘, solidní jednání. Tel.:
723 828 080. 

➨ Pronajmu garáÏe v Blansku. Tel.: 602 724 073. 
➨ Nabízím k pronájmu pûkn˘, udrÏovan˘ byt 2+1 
v Blansku na Píseãné. Byt je ãásteãnû rekonstruován
(plast. okna, koupelna s WC, zasklená lodÏie) a kom-
pletnû vybaven. Pouze nekufiáci. Voln˘ IHNED!
Nájemné 6.500,- + sluÏby 3000,- Tel.: 602 441 632. 
➨ Pronajmu byt 2+1 v Blansku Sever, prostorn˘,
ãásteãnû zafiízen˘, dvojlodÏie orientace JZ(Hofiice), za
5000Kã/mûs +inkaso, ihned voln˘, solidní jednání,
tel.: 728 448 173. 
➨ Pronájem 1+1 BLANSKO, Dvorská 36, 
IHNED VOLN ,̄ ãásteãnû vybaven˘, internet UPC Fiber
Power 10. BliÏ‰í info tel.: 608 965 363, info@salonri-
scha.cz - moÏné zaslat foto bytu na email. 
➨ 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.: 608 764 042. 
➨ Vymûním slunn˘ byt 2+1 v OV v Boskovicích
za chladn˘ 1+1 v OV v Blansku. Doplatek dohodou,
tel.: 604 667 186.

¤ádková inzerce ZDARMA
PRODÁM

➨ ·tíhl˘, sympatick˘, 39let, hledá bezva kamarádku, 
na hezké chvíle, vûk nerozhoduje, jen Blansko a oko-
lí. SMS na 702 339 822. 
➨ 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 nej-
radûji z Blanska a okolí, Boskovic. Tel. 722 415 009.
➨ Jsem rozveden˘ S· 42/175/75 s vyfie‰enou 
minulostí, klidnou povahou, se zájmem o pfiírodu, hud-
bu, tanec, ãetbu, a hledám Ïenu k váÏnému seznámení
z Blanska a okolí. SMS prosím na tel.: 606 828 070. 
➨ Sympatick˘, ‰tíhl˘, 40let, hledá bezva kamarádku
na hezké chvíle, vûk nerozhoduje, jen Blansko a oko-
lí, sms na 736 422 433. 

➨ Îena v dÛchodu hledá práci na 4-6 hod. 
Vybalování zboÏí, vrátná, ostraha v supermarketu. Blansko
a okolí. Za nabídky pfiedem dûkuji. Tel.: 605 961 896. 
➨ Najdou se hodní lidé, ktefií by mi pronajali 
oplocenou zahradu s chatkou Blansko a okolí? Tel.:
605 961 896. 
➨ Urgentnû hledám RD se zahradou. 
DÛm mÛÏe b˘t kdekoliv na Blanensku, podmínkou je
pouze vlaková zastávka v obci. Tel.: 720 358 721. 
➨ 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.

HLEDÁM

NABÍZÍM

SEZNÁMENÍ

➨ Koupím rodinn˘ dÛm se zahradou 
min. 200m2 v okrese Blansko. Nastûhování jaro
2013. Tel.: 720 358 723. 
➨ Rádi bychom koupili celoroãnû obyvatelnou chatu
v Blansku a jeho okolí max do 2km od Blanska.
Nutnost MHD i o víkendech, chata k nastûhování. Za
váÏné nabídky pfiedem dûkuji, tel.: 608 437 094; 739
732 506. 
➨ Koupím dospûl˘ les. Tel.: 605 529 478. 
➨ Koupím byt 2+1 v Boskovicích.

Podmínkou - byt s balkonem. RK nevolejte, dûkuji.
Tel.: 722 119 151. 
➨ Koupím pûkn˘ byt po rekonstrukci 
2-3+1 v Blansku, tel.: 732 381 285. 
➨ 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. 
➨ Hledám ke koupi rodinn˘ dÛm v âerné Hofie, 
Bofiitovû, LipÛvce, LaÏanech a okolí. Tel.: 722 624 829. 
➨ Hledám ke koupi rodinn˘ dÛm ve Skalici,
Mladkovû nebo Svitávce. Tel.: 731 981 508. 
➨ Urgentnû hledám rodinn˘ dÛm se zahradou
do ceny 1.300.000,- Kã (mám hotovost). DÛm mÛ-
Ïe b˘t kdekoliv na Blanensku, podmínkou je pouze
vlaková zastávka v obci. Prodala jsem dÛm a do
dvou mûsícÛ si musím nûco najít. S RK uÏ spolu-
pracuji. Z nabídek na internetu jsem si zatím nevy-
brala. Pracuji ve zdravotnictví, prosím email blecho-
vac@seznam.cz nebo sms nejlépe po 18hod. na tel.:
720 358 721 urãitû se ozvu. 
➨ Koupím p‰enici, jeãmen, Ïito a krmnou fiepu. 
Tel.: 723 830 686. 
➨ Rodinná farma koupí/pronajme 
zemûdûlskou pÛdu. Nejsme spekulanti, pfiekupníci
ani RK. Tel.: 732 287 368. 
➨ Koupím rodinn˘ dÛm se zahradou v Boskovicích 
nebo v blízkém okolí. Tel.: 731 981 508. 
➨ Koupím garáÏ na Zborovcích v Blansku. 
Tel.: 723 881 133. 
➨ Koupím men‰í rodinn˘ dÛm 
do ceny 1.800.000,- Kã na Blanensku. Tel.: 720 358 724. 
➨ Koupím Barkas 1000 prosklenou skfiíÀovou 
karoserii v pojízdném stavu s SPZ. Tel.: 607 157 828. 
➨ 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 okamÏitému na-
stûhování min 40 m 2. oplocen˘ pozemek v chatû
wc, koupelna. I na tuhá paliva. Pokud moÏno bez
RK. Za rozumnou cenu. Nabídky na mail rybacko-
valenka@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

Na obrázku jsou dva rébusy oddûlené svislou ãarou. Pro úãast v soutûÏi staãí
zaslat jeden (jak˘koliv) z tûchto dvou 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 6. 5. 2013

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

o FÉN NA VLASY
Cenu 

vûnovala
firma

SoutûÏte s Pozor!
Na Zelen˘ ãtvrtek

v Blansku na poliklini-
ce nebo v jejím okolí
jsem ztratila fietízek 

s pfiívû‰kem.
Prosím poctivého 

nálezce, aÈ se ozve.
Odmûna ho nemine.

Tel.: 731 322 907


