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➨ Prodám koãárek – golfové hole zn. Chicco.
Málo pouÏívan˘, barva béÏová a málo oranÏové, po-
lohovateln˘, stfií‰ka vzadu s kapsou, síÈka s pevn˘m
dnem pod koãárem. Dvojitá kola, pfiední otoãná.
Cena 1 500 Kã, tel.: 606 931 795.
➨ Prodám slivovici 54%. Cena dohodou,
tel.: 516 455 781. 
➨ Prodám ‰tûÀata FLAT COATED RETRIEVER
bez PP, tel.: 721 545 761. 
➨ Prodám obroben˘ litinov˘ stÛl 
o rozmûrech 6,5 x 80 x 140 cm vhodn˘ na spodní
stopafiskou frézu nebo svafiování. Dále plechové su-
dy 200 litrÛ – 4 kusy, moped Stadion S22 k renova-
ci. Tel.: 732 144 739. 
➨ Prodám motocykl JAWA Pion˘r 21 
po celkové opravû, TK do 9/2016, cena dohodou,
tel.: 724 121 044. 
➨ Nabízím prodej cihlového bytu v Adamovû
2+1 (55 m2) na ul. Komenského. Souãástí je i sklep.
950.000 Kã (pfii rychlém jednání je moÏná sleva).
K bytu je moÏno dokoupit garáÏ. Tel.: 728 358 391. 
➨ Prodám jídelní rohovou lavici 
s úloÏn˘m prostorem + stÛl a 2 Ïidle. Cena 2 500
Kã, tel.: 721 853 483. 
➨ Prodám Renault Megane 1,6 55 kW r.v. 1998,
najeto 171000 km.,nová STK do 5/2015, man.kli-
matizace, el. pfiední okna + zpûtná zrcátka v barvû
vozu, centrální zamykání na dálku, originální rádio
s ovládáním pod volantem, nastaviteln˘ volant, ma-
nuální klimatizace. Kola elektrony, ABS, 2x airbag.
Pfiední mlhovky, kfiídlo nad zadními dvefimi. Auto je
plnû funkãní, udrÏované - vzhledem ke stáfií velice
zachovalé. Fotky a lep‰í informace na mail:
vitek.cerveny@seznam.cz, tel.: 776 642 667. Cena
25 000 Kã - dohoda na cenû moÏná. 
➨ Prodáme leto‰ní jehÀata dvojãata,
masné plemeno, v˘borná plodnost, nejradûji k cho-
vu, tel.: 721 319 572. 
➨ Prodám 3 válendy s úloÏ. prostorem 
a konf. stolek  po 100 Kã. Tel.: 724 799 340, abcki-
osk@seznam.cz 

➨ Pronajmu byt 2+1 ve stfiedu Blanska. 
Voln˘ ihned, tel.: 608 351 147.
➨ Pronajmu dlouhodobû byt 2 + kk 
v Jedovnicích. Tel.: 723 830 686. 
➨ Pronajmu levnû chatu v Jedovnicích u Ol‰ovce.
Tel.: 723 830 686. 
➨ Pronajmu byt 1+1 v OV v panelovém domû 
po rekonstrukci na ulici Slovákova v Boskovicích
v 1. poschodí/7. Byt je ãásteãnû zafiízen, po domlu-
vû je moÏné ho dovybavit. V domû je v˘tah, dÛm je
do 500 m od centra, od obchodÛ i od autobusového
a vlakového nádraÏí, k dispozici ihned. Pokud máte
zájem, volejte mi po 17. hod na tel.: 724 296 021. 
➨ Nabízíme k pronájmu prostorn˘ byt 3+1 
v klidné ãásti obce Lysice, okr. Blansko. V bytû jsou
nová plastová okna. Vytápûní je fie‰eno vlastním
plynov˘m topením. Byt je v souãasné dobû zafiízen˘
a je vhodn˘ pro rodinu s dûtmi. V blízkosti je ‰kola
a sportovní areál. Obec Lysice nabízí úplnou obãan-
skou vybavenost. Voln˘ od Záfií. Tel.: 739 646 218. 
➨ Pronajmu 1+1 velká prostorná kuchynû 
(moÏno 2+kk), kuchyÀská linka, sporák, stÛl, Ïidle.
V pokoji ob˘vací stûna. Velká nová lodÏie. Volné od
9/2013. Cena 7 000 Kã. Tel.: 605 160 034. 
➨ Pronajmu pûkn˘, udrÏovan˘, ãásteãnû
zafiízen˘ byt 2+1 v Blansku na sídli‰ti Píseãná. Voln˘

od 1. 9. 2013, cena 8500 Kã vãetnû inkasa. Tel.: 737
857 740, volat po 17. hodinû. 
➨ Pfiipravuji ke státní maturitû z matematiky,
stfiedo‰kolská prof. Tel.: 721 319 572. 
➨ Pronajmu RD 3+1 se zahradou v Blansku. 
Nabídky a informace na e-mailu: kozojet@seznam.cz 
➨ Nabízím hlídání dûtí od miminek.
Vzdûlání, praxi i doporuãení mám. MoÏnost i pomoci (obs-
luhy) seniorÛm. Od záfií - Boskovicko. Tel.: 777 948 940.
➨ Daruji mourovatá koÈátka. Blansko, 
tel.: 608 936 831. 
➨ 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.
➨ Nabízíme zkolaudovanou samostatnou místnost 
pro nehtové studio, pedikérky a podobné sluÏby. Velmi
zajímavá cena, studio v centru Blanska. Tel.: 731 474 247.

➨ Prodám 3/4 podíl na rodinném domû 
2 x 3+1 s garáÏí a zahradou v Letovicích. Nastûhování
moÏné, byt provozuschopn˘. Cena dohodou, bez RK.
V pfiípadû nabídky bytu protihodnotou by bylo moÏ-
né dÛm koupit cel˘. Tel.: 604 869 019. 
➨ Prodám 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 ori-
ginál v˘fuk a originál blatníky. Cena 49 000 Kã.
Dohoda moÏná. Info. a fotky na tel. 776 642 667,
mail: vitek.cerveny@seznam.cz 
➨ Prodám 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@se-
znam.cz 
➨ Prodám AUDI 80, rok v˘roby 1986,
obsah 1,6. Pojízdn˘, STK do 2/ 2014. Cena doho-
dou. MoÏno téÏ po vyfiazení z registru na souãástky.
Volejte 721 869 126. 
➨ Prodám byt 1+1 v Boskovicích bez RK, 
tel.: 776 798 745. 
➨ Prodám novou mikrovlnou troubu
WHIRPOOL JT 369 SL. Nevhodn˘ dar, orig. zabale-
ná, bohaté pfiíslu‰enství,cena dohodou, tel.: 608
527 221.
➨ Prodám nov˘ pultov˘ mrazák 
WHIRPOOL WH 2310 A+E, nepouÏit˘ a v originál-
ním balení.  Jedná se o v˘hru jenÏ nevyuÏiji. Cena
dohodou. Tel.: 608 527 221. 
➨ Prodám star˘ televizor Mánes, rádio Philips
ze 30. let a rádio Tesla ze 30. let. Tel.: 604 141 981. 
➨ Prodám 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. 
➨ Prodám nov˘, ruãnû tkan˘ koberec,
‰ífika cca 80 cm x 8 m. Cena dohodou, tel.: 702 619 984. 
➨ Prodám chemicky nestfiíkaná jablka
dovezená z ãistého prostfiedí. Místo odbûru
Blansko. Tel.: 516 416 675.

¤ádková inzerce ZDARMA
PRODÁM

➨ Samota tíÏí a proto hledám bezva chlapa 
pro Ïivot se smyslem pro rodinu. Je mi 44 rokÛ,
moje záliby jsou rodina, zahrádka, vycházky, v˘lety,
uÏívat si klidu a pohody a tû‰it se z kaÏdého nového
dne… Zn. Jen váÏnû, tel.: 728 032 154. 
➨ 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. 

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

HLEDÁM

NABÍZÍM

SEZNÁMENÍ

➨ 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 dÛm se zahradou v Blansku, 
Jedovnicích nebo okolí. Tel.: 603 905 438. 
➨ Koupím byt 2+1 (3 + 1) v Blansku. Investice.
Tel.: 739 967 371. 
➨ Koupím p‰enici, jeãmen, triticale, Ïito.
Tel.: 723 830 686. 

KOUPÍM

HLEDÁTE PRÁCI???
Mezinárodní spoleãnost hledá obchodní zástupce na
HPP i VPP pro region Blanensko a Boskovicko.
PoÏadováno min. S· vzdûlání, zájemci se informujte
na telefonním ãísle 607 737 026 v pracovní dny
10.00 – 16.00 hod.

PRODEJ PALIVOVÉHO D¤ÍVÍ 
such˘ ‰típan˘ buk - polínka do kotle a krbu, sypané
nebo skládané na paletû. Dopravu zajistíme, objed-
návky celoroãnû. Mobil 602 792 758.

Blansko – Tûchov
RÛzné typy domÛ 

a dvojdomÛ 
o velikosti od 3+kk 

s parkovacím stáním 
na pozemku nebo 

s garáÏí.
V˘stavba probíhá.

Ceny od 2,85 mil. Kã (vãetnû pozemku a DPH)

TP DOMY s.r.o., tel.: 596 158 260, 602 531 078
e-mail: info@tradepanad.cz www.tradepanad.cz

RODINNÉ DOMY 
V MORAVSKÉM KRASU

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 7. 10. 2013

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

- 1x poukázka
na odbûr 1 ks kapra

- 2 x poukázka
na odbûr 1 ks 

tolstolobika

o ryby z v˘lovu Ol‰ovce

Cenu 
vûnovala firma

Ol‰ovec spol. s. r.o.
Jedovnice

SoutûÏte s
najdete 
také na 


