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➨ Koãárek – golfové hole zn. Chicco. 
Málo pouÏívan˘, barva béÏová a málo oranÏové,
polohovateln˘, pevná záda, stfií‰ka vzadu s kap-
sou, síÈka pod koãárem. Dvojitá kola, pfiední 
otoãná, tel.: 606 931 795.
➨ Koãár po jednom dítûti, málo pouÏívan˘,
trojkombinace, ãeská znaãka Dorjan. Barva ãer-
veno-ãerná, tel.: 606 931 795. 
➨ Nov˘ kuffiíkov˘ ‰icí stroj zn. Loyd – levnû. 
Tel.: 608 424 265.
➨ Novou vloÏku do prÛtokového ohfiívaãe PO 35.
Cena dohodou, tel.: 737 565 661.
➨ Slivovici 54%. Cena dohodou, 
tel.: 516 455 781. 
➨ GaráÏ (PREFA) s elektfiinou – staré Blansko 
za zastávkou Blansko mûsto. Cena 145 000 Kã,
pfii rychlém jednání sleva. Tel.: 774 400 400. 
➨ Levnû sbírku ãasopisu Stadion,
1971-1979 – vyvázané do knih. Tel.: 739 066 462.
➨ Obroben˘ litinov˘ stÛl 
o rozmûrech 6,5 x 80 x 140 cm vhodn˘ na spod-
ní stopafiskou frézu nebo svafiování. Dále plecho-
vé sudy 200 litrÛ – 4 kusy, moped Stadion S22
k renovaci. Tel.: 732 144 739 
➨ 3/4 podíl na rodinném domû 2x3+1 
s garáÏí a zahradou v Letovicích. Nastûhování
moÏné, byt provozuschopn˘. Cena dohodou, bez
RK. V pfiípadû nabídky bytu protihodnotou by by-
lo 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 má zánovní 
obutí a novou STK. Na motorce ladûn˘ v˘fuk, pfii-
dám 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 

➨ Hlídání dûtí od miminek. Vzdûlání, 
praxi i doporuãení mám. MoÏnost i pomoci (obsluhy)
seniorÛm. Od záfií - Boskovicko. Tel.: 777 948 940.
➨ 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. 

➨ Zafiízené prostory v Boskovicích 
vhodné pro kosmetiku, masáÏe, pedikúru apod.
Tel.: 608 635 406. 
➨ Louku se stromy blízko Kufiimi,
pfies 3300 m2, ovocn˘ sad neoplocen˘, v chrán.
oblasti, 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. 
➨ Plné cihly z bouraãky cca 2-3 palety,
plastové okno bílé o rozmûru 150x120 cm s ven-
tilací. Ceny dohodou. Tel.: 608 889 821. 
➨ 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. 

➨ 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 dohodou. MoÏno
téÏ po vyfiazení z registru na souãástky. Volejte
721 869 126. 
➨ Byt 1+1 v Boskovicích bez RK,
tel.: 776 798 745. 
➨ Novou mikrovlnou troubu
WHIRPOOL JT 369 SL. Nevhodn˘ dar, orig. zaba-
lená, bohaté pfiíslu‰enství,cena dohodou, tel.:
608 527 221. 
➨ Nov˘ pultov˘ mrazák 
WHIRPOOL WH 2310 A+E, nepouÏit˘ a v origi-
nálním balení.  Jedná se o v˘hru jenÏ nevyuÏiji.
Cena dohodou. Tel.: 608 527 221. 
➨ Star˘ televizor Mánes, rádio Philips ze 30. let
a rádio Tesla ze 30. let. Tel.: 604 141 981. 
➨ KníÏky z knihovny z pozÛstalosti, 
rÛzné obory lidské ãinnosti, odborná literatura 
apod. Jen váÏn˘m zájemcÛm, ne pfiekupníkÛm.
Tel.: 604 141 981. 
➨ Fíkus vysok˘ 2 metry. Tel.: 516 416 675. 
➨ Nov˘, ruãnû tkan˘ koberec,
‰ífika cca 80 cm x 8 m. Cena dohodou, tel.: 702
619 984. 
➨ Chemicky nestfiíkaná jablka 
dovezená z ãistého prostfiedí. Místo odbûru
Blansko. 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. 

¤ádková inzerce ZDARMA
PRODÁM

➨ 45/173 z Boskovic se rád seznámí 
se sympatickou Ïenou. Zájmy hudba, tanec, pfií-
roda. 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. 

➨ Hledám pronájem 1+1 v Blansku. 
Tel.: 773 453 628. 

HLEDÁM

NABÍZÍM
SEZNÁMENÍ

➨ Staré stolafiské a ãalounické materiály d˘hy, 
fiezivo, Ïínûné matrace, pruÏiny atd. Dále koupím sta-
r˘ nábytek nebo i celé pozÛstalosti. Tel: 608 279 717.
➨ P‰enici, jeãmen, triticale, Ïito. 
Tel.: 723 830 686. 
➨ GaráÏ v Blansku v blízkosti ulice Erbenova 
a  9.kvûtna, moÏnost i v˘mûny za garáÏ u zastáv-
ky âD. Tel.: 723 886 646. 
➨ Pohlednice, zápalkové a fezové nálepky. 
Studen˘, Lidická 23B, Brno. Tel.: 533 400 216,
739 130 854. Volat nejlépe veãer, 19- 21 hodin.

➨ Pronajmu garáÏ v Blansku - Sloupeãník,
u palírny (bez el.) Tel.: 602 724 073. 
➨ K pronájmu samostatnû stojící provozovnu 
v Blansku blízko centra, 30 m2. Vhodné pro sluÏ-
by nebo kanceláfi. Tel.: 739 040 831. 
➨ Nabízíme zkolaudovanou samostatnou
místnost pro nehtové studio, pedikérky a podob-
né sluÏby. Velmi zajímavá cena, studio v centru
Blanska. Tel.: 731 474 247. 
➨ Za odvoz daruji koÀsk˘, slámov˘ hnÛj. 
HnÛj moÏno odvézt po telefonické domluvû tel.:
773 464 543. Místo odbûru Sasina, okres Blansko. 
➨ 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 rekonstrukci - 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 autobuso-
vého a vlakového nádraÏí. Volejte po 17.hod na
tel.: 724 296 021.

KOUPÍM

ÚVùRY 
úãelové, neúãelové, hypotéky, pfieúvûrování,
refinancování. Konsolidace úvûrÛ a pÛjãek.
AÏ 500 tis. bez pfiíjmÛ a bez zaji‰tûní. AÏ 3 mil.
bez pfiíjmÛ, ale se zástavou nemovitosti.
Podmínka: ãisté registry. Tel.: 723 617 213.

PRODEJ PALIVOVÉHO D¤ÍVÍ 
such˘ ‰típan˘ buk do kotle a krbÛ. Jehliãnaté
a listnaté palivo v délkách 1m, 2m a 2,5m.
Objednávky celoroãnû na tel.: 602 792 758, 

dopravu zajistíme.
DOMÁCÍ VÁNOâNÍ CUKROVÍ 

Z 90% jde o cukroví krémové. NepouÏívám
Ïádné náhraÏky. Do tûsta pouÏívám Heru,
Ïádné levné margaríny, krémy jsou skuteãnû
máslové. K osobnímu odbûru (Blansko).

Cena za 1kg/320,- Objednávky nebo více
informací na: tel.: 606 398 829.

Na obrázku jsou tfii rébusy oddûlené svislou ãarou. Pro úãast v soutûÏi staãí za-
slat jeden (jak˘koliv) z tûchto tfií rébusÛ na e-mail: listyregionu@seznam.cz
nebo na adresu Listy regionÛ, Jasanová 20, 678 01 Blansko. KvÛli pfií-
padné v˘hfie prosíme o uvedení va‰eho telefonního ãísla. 

Uzávûrka soutûÏe je 4. 11. 2013

Správné vylu‰tûní rébusu 
z minulého ãísla je:

Mlad˘ nab˘vej, star˘ uÏívej.
V mládeÏi budoucí národ. 

V˘hry od firmy 
Ol‰ovec spol. s r. o. získávají
Pan Pavel Kosiãka z Blanska 

- poukázka na odbûr 1 ks kapra.
Paní Vladimíra RáboÀová, Blansko
a paní Danu‰e Proke‰ová, Kun‰tát -
poukázky na odbûr 1 ks tolstolobika.

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

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

O tfii dárkové balíãky
Davídkova kofiení.

Cenu vûnovala 
firma 

DAVÍDKOVO
KO¤ENÍ S.R.O.

SoutûÏte s

prodej domácích elektrospotfiebiãÛ  • prodej a montáÏ satelitní techniky

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


