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➨ Obytn˘ pfiívûs (pro 5 osob) 
celková délka 6340 cm, ‰ífika 2060cm, v˘‰ka
2370cm, hmotnost 1000 kg. Koupelna, ‰atní
skfiíÀ, ledniãka, vafiiã, dfiez, plynová kamna, pfií-
stfie‰ek + kuchyÀka. Anténa + setobox. Stáfií 3
roky, cena dohodou, pfii rychlém jednání sleva.
Tel.: 777 555 272, e-mail: ivakoutnikova@se-
znam.cz. 
➨ Koãár golfové hole zn. Chicco. 
Málo pouÏívané, barva béÏová a málo oranÏové,
polohovatelné, stfií‰ka vzadu s kapsou, dá se oddû-
lat, síÈka pod koãárem. Dvojitá kola, pfiední 
otoãná, tel.: 606 931 795.
➨ Stavební vrátek na 400V s váhou. 
Cena 2000,-Kã. Pfii rychlém jednání sleva. Tel.: 777
555 272. 
➨ Originální 14ti palcové poklice 
·koda 6 kusÛ. I jednotlivû, cena 800 Kã. Tel.: 723
908 292. 
➨ 2 roky staré, témûfi nepouÏívané 
propanbutanové infraãervené topení IR 5000 Turbo
za 1900 Kã. Tel.: 723 908 292. 
➨ Novou vloÏku do prÛtokového ohfiívaãe 
PO 35. Cena dohodou, tel.: 737 565 661.
➨ Fusak ãerven˘ 250 Kã, 
nov˘ teplomûr do vaniãky ryba-zn.NUK 30 Kã,  od-
sávaãka koj.mléka a klobouãky na kojení 100 Kã,
stavebnici na pocviãení tvarÛ 30 Kã, kalhotky na
plenu pro zdravé kyãle 80 Kã. Tel.: 722 650 359. 
➨ Pûknou zimní kombinézku rÛÏovou s kapucí, 
rukaviãkami a návleky na noÏiãky s obrázkem
vel.56/62 za 100 Kã. Tm. modrou zimní kombinéz-
ku s kapucí a obrázkem na 1 rok za 100 Kã. Dále sv.
modré zimní kalhoty se ‰ráky na 2-3 roky za 50 Kã.
722 650 359. 
➨ Ohfiívaã vody elektrick˘, beztlakov˘, 
typ BTO 5 IN, objem 5 l, pod umyvadlo. Cena 1000
Kã, v záruce. Boskovice. Tel.: 607 944 962. 
➨ Nov˘ kuffiíkov˘ ‰icí stroj zn. Loyd – levnû. 
Tel.: 608 424 265.
➨ Levnû sbírku ãasopisu Stadion,
1971-1979 – vyvázané do knih. Tel.: 739 066 462.
➨ GaráÏ (PREFA) s elektfiinou – staré Blansko
za zastávkou Blansko mûsto. Cena 145 000 Kã, pfii
rychlém jednání sleva. Tel.: 774 400 400. 
➨ Prodám 3/4 podíl na rodinném domû 
2x 3+1 s garáÏí a zahradou v Letovicích. Nastûho-
vání moÏné, byt provozuschopn˘. Cena dohodou,
bez RK. V pfiípadû nabídky bytu protihodnotou by
bylo moÏné dÛm koupit cel˘. Tel.: 604 869 019. 
➨ Hondu XR 600, r.v. 97, jetá pole/ les, 
jako víkendové pobavení. Motorka jede perfektnû,
má novou fietûzovou sadu. Motorka je drÏák a urãi-
tû tû v terénu nezklame. Motorka má zánovní obutí
a novou STK. Na motorce ladûn˘ v˘fuk, pfiidám 
originál v˘fuk a originál blatníky. Cena 49 000 Kã.
Dohoda moÏná. Info. a fotky na tel. 776 642 667,
mail: vitek.cerveny@seznam.cz 
➨ Kombinaci Casualplay S4: sportovní koãárek 
+ hlubokou korbu + autosedaãku Prima fix. Po
dvou dûtech, super stav. Cena 4000 Kã. Pro dal‰í
info pi‰te na email novotna.mo@seznam.cz 
➨ AUDI 80, rok v˘roby 1986, 
obsah 1,6. Pojízdn˘, STK do 2/ 2014. Cena doho-
dou. MoÏno téÏ po vyfiazení z registru na souãást-
ky. Volejte 721 869 126. 
➨ Prodám byt 1+1 v Boskovicích bez RK, 
tel.: 776 798 745. 
➨ Star˘ televizor Mánes, rádio Philips ze 30. let
a rádio Tesla ze 30. let. Tel.: 604 141 981. 

➨ Nabízím hlídání dûtí od miminek. 
Vzdûlání, praxi i doporuãení mám. MoÏnost i pomo-
ci (obsluhy) seniorÛm. Od záfií - Boskovicko. Tel.:
777 948 940. 
➨ Nabízím pronájem novû zrekonstruovaného
bytu 1+1 na ulici Chelãického v Blansku od 1. 9. 2013.
Nájem: 8.000,- Kã vãetnû inkasa. Tel.: 723 008 603. 
➨ Pronajmu garáÏ v Blansku - Sloupeãník, 
u palírny (bez el.) Tel.: 602 724 073. 
➨ Nabízím k pronájmu samostatnû stojící 
provozovnu v Blansku blízko centra, 30 m2. Vhodné
pro sluÏby nebo kanceláfi. Tel.: 739 040 831. 
➨ Pronajmu levnû v RD v Blansku pokoj 
pro 2 studenty(tky), nebo 1 dospûlého(lou). V domû
v‰e k dispozici. Info na: abckiosk@seznam.cz. 
➨ Nabízíme zkolaudovanou samostatnou 
místnost pro nehtové studio, pedikérky a podobné

➨ Prodám cca 6 kg Ïlutého sisalového motouzu 
síly 2-3 mm za poloviãní cenu. Info na: abcki-
osk@seznam.cz. 

➨ KníÏky z knihovny z pozÛstalosti, 
rÛzné obory lidské ãinnosti, odborná literatura 
apod. Jen váÏn˘m zájemcÛm, ne pfiekupníkÛm.
Tel.: 604 141 981. 
➨ Prodám fíkus vysok˘ 2 metry. 
Tel.: 516 416 675. 
➨ Barevn˘ televizor Tesla, úhlopfiíãka 52 cm.,
v˘born˘ stav i obraz, návod k obsluze, cena 500,-
Kã. Blansko, tel.: 604 389 346. 
➨ Pfienechám zafiízené prostory 
v Boskovicích vhodné pro kosmetiku, masáÏe, pe-
dikúru apod. Tel.: 608 635 406. 
➨ Louku se stromy blízko Kufiimi, 
pfies 3300 m2, ovocn˘ sad neoplocen˘, v chrán. ob-
lasti, nemoÏno stavût, pro pûstování. Za 125 tis.
Kã. Tel.: 605 529 478. 
➨ Chatu se zahradou v chatové oblasti 
na ul. Mánesova v Boskovicích, klidné místo pro
relaxaci. Elektfiina pfiivedena k pozemku. Cena
190.000,- Kã RK nevolat! Tel. 604 210 463. 
➨ Prodám plné cihle z bouraãky cca 2-3 palety,
plastové okno bílé o rozmûru 150x120 cm s venti-
lací. Ceny dohodou. Info na tel.: 608 889 821. 
➨ Disky kol na ·koda Felicie – 2 ks, 
cena dohodou, tel.: 608 889 821. 
➨ Zimní pneu 4 ks Uniroyal 185/65 R 14
za symbolickou cenu, málo jeté. Tel.: 773 228 170.
➨ GaráÏ v Blansku - Podlesí, zateplená, 
199 tis. Kã. Tel.: 605 529 478. 
➨ Ford FOCUS 2.0i, nová STK, eko uhrazeno, 
rok 98, hatchback, za 27 tisíc Kã. Tel.: 777 079 911. 
➨ Televizor OVT 52 cm, 5 let star˘, 
málo pouÏívan˘ vãetnû setoboxu. Cena dohodu,
tel.: 702 619 984. 
➨ Prodám zahradu – louku s ov. stromy. 
3 300 m2 u Kufiimi bez moÏnosti stavûní, za 115 tis.
Kã. Zahrada Brumov u Lomnice 670 m2 za 95 tis.
Kã. Tel.: 605 529 478. 
➨ Dvojpostel 2x1,8m za 3 tis. Kã,
2 postele po 500 Kã, v‰e s úloÏn˘m prostorem.
Zadní kola na malotraktor, 2 celá obutá kola + 2
pneu (Barum 8.25-20) za 4500 Kã, stfie‰ní nosiãe
na · Felicia za 500 Kã, stfie‰ní univerzální nové no-
siãe na hagusy za 1000 Kã, plastové dvojokno
183x143 cm za 2800 Kã. Tel.: 605 529 478.
➨ Nabízím k prodeji krásn˘ pozemek 
nedaleko Boskovic, smûrem na Blansko, vhodn˘ k v˘-
stavbû Rodinného domu. Více informací na www.pro-
dejpozemku.wz.cz nebo na tel. 602 607 043. 
➨ Prodám velmi pûkn˘ manaÏersk˘ notebook,
úhl. 36 cm, DVD, WiFi, Windows XP Professio-nal, jako
nov˘, jen 3900 Kã. I na dobírku. Tel.: 604 961 269. 
➨ Hvûzdáfisk˘ dalekohled - teleskop 
pro zaãínající astronomy, kompletní souprava vãet-
nû hledáãku, kompasu, stativu, nov˘ v orig. balení,
cena pouze 800 Kã. Mohu zaslat i na dobírku. Tel.:
604 961 269. 
➨ 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. 
➨ Autosedaãku zn. Cicco za 1.900 Kã. 
Tel.: 606 767 938.
➨ Koãár - golfové hole zn. Patron za 900 Kã. 
Tel.: 606 767 938. 
➨ Umûl˘ vánoãní stromek v. 150cm za 300 Kã.
Tel.: 606 767 938. 
➨ Nabízím ãistokrevná ‰tûÀata 
nûmeckého kfiepeláka barvy hnûdé (fenky). Rodiãe
s PP, ‰tûÀata bez PP. Odbûr zaãátkem prosince. Cena
dohodou. Mob:776804591 mail: viple@centrum.cz.
➨ 4 plechové disky s jet˘mi zimními pneu 
na ·kodu Octavia II. Pneu Matador MP 58 M+S,
195/65 R 15 91 T. Cena 4000 Kã za 4 kusy, pfii ry-
chlém jednání sleva. Tel.: 739 209 181

¤ádková inzerce ZDARMA
PRODÁM

➨ 45/173 z Boskovic se rád seznámí 
se sympatickou Ïenou. Zájmy hudba, tanec, pfiíro-
da. Tel.: 737 885 016. 
➨ Îena 59 let hledá pfiítele, kterému nevadí 
moje vnouãata a toulání po horách. Tel.: 722 793 054. 
➨ V· 59/173 hledá aktivního nezadaného 
sympaÈáka se zájmem nejen o kulturu / divadlo-
hudba-v˘tv.umûní/ a turistiku. Tel.: 739 314 335. 
➨ 61/164 se ráda seznámí se sympatick˘m 
muÏem. Zájmy – hudba, zpûv, tanec, pfiíroda. Tel.:
732 494 772. 

➨ Hledám pronájem 1+1 v Blansku, 
tel.: 773 453 628. 
➨ Kdo u‰ije péfiové pro‰ívané deky. 
Tel.: 702 619 984. 
➨ Hledám domov pro pejska 
– kavalír king charles spaniel – mil˘, pohodov˘, do
dobr˘ch rukou. Zn.: rod. dÛvody. E-mail: kano@se-
znam.cz, mob. 734 848 349.

HLEDÁM

NABÍZÍM

SEZNÁMENÍ

➨ KolobûÏku pro dospûlé. 
Tel.: 606 931 795.
➨ 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. 
➨ P‰enici, jeãmen, triticale, Ïito. 
Tel.: 723 830 686. 
➨ Koupím garáÏ v Blansku 
v blízkosti ulice Erbenova a 9.kvûtna, moÏnost i v˘-
mûny za garáÏ u zastávky âD. Tel.: 723 886 646. 
➨ Byt 2+1 nebo 3+1 v Blansku. 
Mobil: 721 409 612. 
➨ Koupím staré housle, violu, cello, basu 
i velmi po‰kozené. Tel.: 728 279 034. 
➨ Rodinn˘ dÛm v okolí Boskovic. 
Ideálnû 2-3+1 se zahrádkou. Opravy nevadí. Tel.:
773 568 099. 
➨ Koupím pohlednice, 
zápalkové a fezové nálepky. Studen˘, Lidická 23B,
Brno. Tel.: 533 400 216, 739 130 854. Volat nejlépe
veãer, 19- 21 hodin.
➨ Koupím byt v BK 1+1 maximálnû 2 patro, 
nejlépe Sever nebo mûsto. Tel.:723 345 534.

sluÏby. Velmi zajímavá cena, studio v centru
Blanska. Tel.: 731 474 247. 
➨ Pronajmu RD 4+1 v LaÏanech, zafiízen˘, 
podsklepen˘ s dílnou, ve v˘borném stavu. Nová ku-
chyÀ a 2 koupelny, velká zahrada. V˘borné spojení do
Brna, Blanska, Kufiimi a Boskovic. Ihned k nastûhování,
10 tis. Kã + 5 tis. Kã záloha na energie. Pfiím˘ pronájem
– bez provize RK. Tel.: 608 826 122. 
➨ Douãím matematiku studenty S· 
vãetnû pfiípravy ke státní maturitû i Ïáky Z·. Jen
v Boskovicích, tel.: 737 348 136. 
➨ Pronajmu byt 2+1 v Blansku 
na sídli‰ti Píseãná  (4.p. s v˘tahem, dÛm po rekon-
strukci - nová lodÏie, plastová okna).  Cena:  8.000,-
Kã vãetnû inkasa. Volné od 1/2014. Tel. 775 116
154 (po 17.hodinû). 
➨ Pronajmu byt 1+1 v OV v panelovém domû 
na ulici Slovákova v Boskovicích v 1. poschodí. Byt je
ãásteãnû zafiízen. V domû je v˘tah, dÛm je do 500 m od
centra, od obchodÛ i od autobusového a vlakového
nádraÏí, k dispozici bude od 1.6.2013. Pokud máte zá-
jem volejte mi po 17. hod na tel.ã.: 724 296 021.
➨ Nabízíme ‰tûÀata labradorského retrivra 
bez PP ãerná a bílá. Odbûr ihned. Blansko, tel.: 779
081 214 po 18. hod. Cena za náklady.

KOUPÍM

Ilustraãní foto.

RM odsouhlasila zavedení placení
parkovného na pÛl hodiny zdarma na
parkovi‰tích na ul. Bezruãova a na ul.
Hradní a Su‰ilova a zavedením placení

1 Kã na parkovi‰tích na ul. 17. listopa-
du a nám. 9. kvûtna za první pÛl hodinu. 

MÚ Boskovice, Dominik BoÏek
Foto: lk

Boskovice a okolí

VZPOMÍNKA
Dne 3. 11. uplynulo 20 let ode dne, kdy nás 

opustila paní Vlasta Chloupková z Voděrad 
a za 10 let nato jsme se rozloučili s jejím 

manželem, panem Miroslavem Chloupkem, 
ředitelem školy ve Voděradech. 
Kdo jste je znali a měli je rádi, 
věnujte jim tichou vzpomínku. 

Děkují dcera Vlasta s manželem, snacha Eva 
a vnuk Radovan s rodinou. 

Parkování na placen˘ch parko-
vi‰tích s pÛlhodinou za 1 Kã 

Otázka: „Kdy se ãistí pleÈ?” a) ráno    b) veãer    c) ráno i veãer

Odpovûdi zasílejte e-mailem: listyregionu@seznam.cz, 
nebo na adresu Listy regionÛ, Jasanová 20, 678  01 Blansko. 

Uzávûrka soutûÏe je 2. 12. 2013

Kdo odpoví správnû, bude ho kontaktovat paní Iva Koutníková 
ze STUDIA VISAGE.

Za kaÏdou správnou odpovûì 
dárkov˘ poukaz v hodnotû 500 Kã

od firmy JAFRA  cosmetics.

SoutûÏte s

V nedûli 24. listopadu se v Kinû
Boskovice od 16.00 hod. koná filmov˘
festival zimních sportÛ Snow Film
Fest. Zveme vás na celoveãerní pásmo
‰piãkov˘ch filmÛ o extrémním lyÏová-
ní, zimním lezení, snowboardingu,
snow-kitingu a dal‰ích zimních rado-
vánkách. Vstupné 80 Kã, pro studenty
a seniory za 60 Kã.

Ve stfiedu 27. listopadu srdeãnû
zveme na Zámeck˘ skleník, kde se
v 18.00 hod. koná Divadelní veãer.
Úãinkují Voice Band (SPg· Bosko-
vice) a Divadelní spolek Rájec-
Jestfiebí s komedií Na správné adrese
(M. Camoletti). Vstupné dobrovolné.

Na ãtvrtek 28. fiíjna jsme pro vás
pfiipravili dal‰í z koncertÛ cyklu jazz-
blues-boskovice. V 19.30 vystoupí na
Zámeckém skleníku brnûnská hudební
skupina Hoochie Coochie Band hrající
dfievní rhythm and blues. Vstupné 100
Kã v pfiedprodeji, na místû 140 Kã.

V pátek 6. a v sobotu 7. prosince se
koná na Masarykovû námûstí v Bosko-
vicích jiÏ tradiãní Vánoãní jarmark. Jako
hlavní host vystoupí v kulturním progra-
mu v 17.00 skupina Poutníci se sv˘m
programem Country Vánoce.

Více informací naleznete na na‰ich 
nov˘ch internetov˘ch stránkách

www.kulturaboskovice.cz. 

KZMB zvou:

Jednota Orel Boskovice pfiipravila publikaci
Vzpomínky na boskovického rodáka Tomá‰e kardi-
nála ·pidlíka, která bude slavnostnû pfiedstavena ve-
fiejnosti druhou adventní nedûli odpoledne v bosko-
vické orlovnû. Na setkání s Otcem ·pidlíkem vzpo-
mínají nejen ãlenové rodiny a obãané Boskovic
a Boskovicka, ale i jeho ital‰tí pfiátelé. Texty jsou
doplnûny fiadou fotografií. Spoleãnû s publikací bu-
de k vidûní i doplnûná v˘stavka panelÛ. Publikace
vznikla díky finanãní podpofie Mûsta Boskovic a bu-
de k zakoupení za symbolickou ãástku. 

Ing. Jaromíra Vítková

Nová publikace 
se pfiedstaví vefiejnosti

James Herries pfii svém vystoupení.

James Herries pfiedává ‰ek na 25 950 Kã.

V̆ bornou atmosféru vytvofiil v Zá-
meckém skleníku v Boskovicích 31. fiíj-
na zpûvák James Harries spolu s diváky.

Podruhé se se‰li na koncertu pro Dûtsk˘
domov Boskovice. 

Pofiádající Team Agency prostfiednic-
tvím Jamese Herriese pfiedala je‰tû pfied
zaãátkem vystoupení pfiedsedkyni ob-
ãanského sdruÏení „Sám do Ïivota”
Jarmile MatûjÛ ‰ek na 25 950 korun.
Obãanské sdruÏení vzniklo pfii Dût-
ském domovû Boskovice a pomáhá dû-
tem pfii vzdûlávací ãinnosti a rozvoji
studijních, sportovních a umûleck˘ch
zájmÛ, ale hlavnû také dûtem, které mu-
sí po ukonãení stfiedo‰kolského studia
opustit Dûtsk˘ domov. Na pódiu zazpí-
valy dûti, které si pfiipravily písniãku
„KdyÏ jsem já slouÏil”. 

Pak uÏ veãer ovládl autor hudby
k populárním ãesk˘m filmÛm, charis-
matick˘ James Harries s kytarou.
„Dûkujeme v‰em partnerÛm, ktefií akci
podpofiili. A také divákÛm, pfii‰lo jich
letos sto tfiicet, coÏ je skvûlé,” sdûlil
Tomá‰ Mokr˘ z pofiádající agentury.
Tradice je na svûtû, pfií‰tí rok v podob-
ném termínu se mÛÏou v‰ichni tû‰it na
uÏ tfietí roãník koncertu pro Dûtsk˘ do-
mov Boskovice. 

-ta-
Foto: Pavel Krupka

Koncert pro Dûtsk˘ domov
se vydafiil

Zveme vás na rozsvícení
VÁNOâNÍHO STROMU
v Boskovicích, které se 
bude konat v nedûli 1. 12.
na Masarykovû námûstí v 17:00.

najdete 
také na 

Dvakrát mûfi a jednou fieÏ.  •  Okolo ‰tûpnice b˘vá plot.  

Správné vylu‰tûní rébusu
z fiíjnového ãísla je: 

Dárkové balíãky Davídkova kofiení od firmy
Davídkovo kofiení s r. o. 

získávají
Paní Lucie Zedková z âerné Hory,  

paní Jaroslava ·indelková z Drnovic a paní Ilona Koudelková z Letovic.

V̆ hercÛm gratulujeme a budeme je kontaktovat.

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


