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➨ Prodám terénní automobil 
Jeep Grand Cherokee Limited 2,7CRD, r.v. 2002,
najeto 166 000 km, svûtle ‰edá metalíza,v plné
v˘bavû, pohon 4x4, kÛÏe, v‰e v elektrice, dvouzó-
nová klimatizace, v‰e plnû funkãní a ve velice
dobrém stavu. Nutno vidût. Cena 135 000 Kã.
Kontakt: 607 962 607. 
➨ Prodám men‰í rodinn˘ dÛm 
s velkou zahradou v obci Svitávka. Cena doho-
dou. Tel.: 606 787 611. 
➨ Prodám Chrysler Voyacer po STK, 7 míst, 
bez danû, cena 35 tis. Tel.: 607 157 828.
➨ Prodám autoveterána VW Brouk, 
cena dohodou aÏ po zhlédnutí. Tel.: 602 159 919.
➨ Okno zdvojené ‰.150, v.120 cm,
(otevírací a sklápûcí), jako nové, cena 1550 Kã.
Dvefie venk., ztrojené ‰.85, v.200cm, 2/3 sklo, no-
vû natfieno, jako nové. Velká úspora tepla. Cena
1150 Kã. Tel.: 737 622 786. 
➨ GaráÏová vrata ‰. 240, v.195 cm, 
klasická kovová, zevnitfi dobfie zatepleno, novû
natfieno, bezpeãnostní zámek. Tel.: 737 622 786. 
➨ Prodám motorov˘ vyÏínaã RYOBI 700R. 
VyÏínaã je málo pouÏívan˘, funkãní, pravidelnû
servisovan˘. Návod a doklad o zakoupení k dis-
pozici. PÛvodní cena 2990 Kã, nyní prodám za
1.500 Kã. Dále prodám ‰típací kuÏel za 350 Kã.
Tel.: 608 845 408.
➨ Prodám Fiat Punto 1.1. -  5 dvéfiov˘, 
taÏné zafiízení, rok 95, Ïlutopísková metalíza, eko
uhrazeno. Cena 17 500 Kã. Tel.: 605 529 478. 
➨ Prodám kojenecké obleãení pro kluka 
od velikosti 50 aÏ do 3 let. Dále pro holãiãku od
vel.50-68 (zatím). Tel.: 736 242 697. 
➨ Prodám udrÏovan˘ RD 4+1
se zahradou v Ludíkovû. RK nevolat. Tel.: 723
362 310. 
➨ Prodám nepouÏívan˘ síÈov˘ zdroj 
(prosinec 2011) Toshiba Univerzal Ac adapter -
19V DC,6,3 A, 120 W,3-pin. Cena 600 Kã. Tel.:
776 555 273. 
➨ Prodám pfienos. pouzdro na záda
na akordeon za 1500 Kã. Materiál PES 600D, ze-
sílen˘ zip, tvarované mûkké zádové popruhy,
pfiední kapsa, v˘ztuha dna. (‰ x hl x v)v cm 60
x 30 x 53. Tel.: 723 908 292. 
➨ Prodám dfievo na topení. 1 m za 800 Kã, 
je moÏno nafiezat na krat‰í, 30, 40, 50 cm. Cena
za nafiezané za 1 m 1 100 Kã. Tel.: 776 555 273. 
➨ Prodám stavební rozvadûã. Cena dohodou, 
tel.: 737 428 696. 
➨ Prodám koãárek golfové hole zn. Chicco. 
Málo pouÏívané, barva béÏová a málo oranÏové,
polohovateln˘, stfií‰ka vzadu s kapsou, dá se
oddûlat, síÈka pod koãárem. Dvojitá kola, pfied-
ní otoãná, tel.: 606 931 795.
➨ Prodám zbytky lamina síly 18 mm z v˘roby.
RÛzné barvy, rozmûry. Tel.: 603 293 707. 
➨ Prodám 3 mûsíãní fenku 
nûmeckého kfiepeláka hnûdé barvy bez PP, ro-
diãe s PP. Kompletní oãkování i odãervení.

➨ Nabízím k pronájmu byt 1+1
v revitalizovaném bytovém domû s v˘tahem na 
ulici Slovákova v Boskovicích. Byt je po ãásteã-

Fenka je vhodná na agility, zahradu nebo na
dvorek. Tel:: 776 804 591, mail: viple@cent-
rum.cz 
➨ Prodám Opel Corsa r.96, nová STK,
za 17 tis. Kã, satelit na karty za 1800 Kã, notebo-
ok 11.6" Acer za 3500 Kã. Tel.: 777 079 911. 
➨ Prodám originální 14ti palcové poklice
·koda v poãtu ‰esti kusÛ. I jednotlivû. Cena 800
Kã. Tel.: 723 908 292. 
➨ Prodám 2 roky staré, témûfi nepouÏívané 
propanbutanové infraãervené topení IR 5000
Turbo za 1900 Kã. Tel.: 723 908 292. 
➨ Prodám dûtskou autosedaãku na dítû 
0-2r. zn. Inglesina. cena 200 Kã. Tel.: 604 441 256. 
➨ Prodám CRT televizor Astra
v bezvadném stavu, obrazovka 51 cm, dálk. ovlá-
dání, r.v. 2008, cena 500 Kã, Letovice. Po dohodû
pfiivezu. Tel: 774 333 592. 
➨ Prodám dûtskou autosedaãku 
do 10 kg/vajíãko/.cena dohodou,tel.: 723 520 201.
➨ Renault Megane combi1.5Dci, 78kw,
mod. 2008, STK 11/2014, 6rychlostí, abs, klima,
el. okna, muzika, taÏné, hagusy, isofix, nové ole-
je, filtry, rozvody, Ïhaviãe, pal. filtr, brzd.desky aj.
Spotfieba 5 l nafty, super Ïihadlo, cena 105 000
Kã, koupeno v âR, po 1. majiteli do let. Jara. Tel.:
607 860 090. 
➨ Prodám celé soubory knih svûtov˘ch 
i ãesk˘ch autorÛ, prózy i básnické sbírky, vhodné
tûÏ k doplnûní knihoven. MoÏno obstarat jednotli-
vé romány, ãi básnické sbírky. Tel.: 604 141 981. 
➨ Prodám pozemek o v˘mûfie 1065 m2

orné pÛdy v Blansku – Hluchovû u Ïelezniãních
závor. Cena dohodou, tel.: 724 792 448. 
➨ Prodám levnû kfiíÏalky a jablka.
Tel.: 516 416 675.
➨ Prodám velmi pûkn˘ manaÏersk˘ notebook
zn. Dell, úhl. 36 cm, DVD, WiFi, Windows XP
Professional, v˘born˘ stav, jen 3900 Kã. I na do-
bírku. Tel.: 604 961 249. 
➨ Klasick˘ siln˘ dalekohled 16x50 
za v˘hodnou cenu! Prodám zcela nov˘ kvalitní
nûmeck˘ dalekohled, je urãen zejména pro mys-
livce a k pozorování pfiírody. Cena jen 1900 Kã.
Na dobírku. Vhodné i jako pûkn˘ dárek. Tel.: 723
509 549. 
➨ Elektrick˘ paralyzér - vzhled mobilu 
- v˘kon 1200000V - nepostradateln˘ ochránce na
veãerních procházkách, na cestû z práce apod.
Nov˘, nepouÏit˘, s vestavûnou svítilnou. Orig. ba-
lení, cena 390 Kã. Za‰lu i na dobírku. Tel.: 723
509 549. 
➨ Hvûzdáfisk˘ dalekohled - teleskop
pro zaãínající astronomy, kompletní souprava
vãetnû hledáãku, kompasu, stativu, nov˘ v orig.
balení, cena pouze 800 Kã. Mohu zaslat i na do-
bírku. Tel.: 604 961 269. 
➨ Prodám automatickou praãku Zanussi fl 503,
ledniãku Ardo, obû 100% funkãní, cena 1000Kã
praãka, 2000 Kã ledniãka, dohoda moÏná.
Boskovice, tel.: 608 078 613.
➨ Praãku BOSCH WFCX 2060, hl. 45 cm,
náplÀ 4 kg, indikaãní displej, r. v˘r. 2004, manu-
ál, funkãní. Cena 1500 Kã, pfii rychlém jednání
moÏná sleva. Tel.: 603 158 192. 

➨ RD ve Vranovû nad Dyjí, 
vhodn˘ i k celoroã. rekreaci, v klidném prostfiedí
u lesa (500 m od pfiehrady). Celk. plocha
382m2,z toho obyt.110 m2. El.,voda, topení plyn.
4 místn. (z toho 2 obyt. kuchynû), obytné pod-
kroví, balkon, 2 koupelny s WC, komora. U RD
hosp. budova, uÏívaná jako garáÏ. Cena (po sle-
vû): 1.098 000Kã, dal‰í sleva moÏná. DÛvod pro-
deje-stûhování. Tel.: 603 527 162, 608 548 590. 
➨ Prodám byt v OV 1+1 s lodÏií 
v Boskovicích. Cena 800 000 Kã. RK nevolat. Tel.:
776 389 720. 
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➨ Rozv. 41/180 vysoká, ‰tíhlá Ïena, 
nekufiaãka hledá hodného muÏe na trval˘ vztah.
Zn.: 603 570 188, ver-s@centrum.cz 
➨ Sympatick˘, ‰tíhl˘, 41let,
hledá kamarádku na diskr. schÛzky a hezké chví-
le, jen Blansko a okolí, SMS 736 422 433. 
➨ MuÏ 50/175, nekufiák, stfiední postavy 
hledá Ïenu pro vytvofiení hezkého vztahu za-
loÏeném na slu‰nosti a toleranci. Tel.: 731
933 295.
➨ 61/164 se ráda seznámí 
se sympatick˘m muÏem. Zájmy – hudba, zpûv,
tanec, pfiíroda. Tel.: 732 494 772. 
➨ Pohodová Ïena 59/159/61blond,
nekufiaãka, hledá muÏe. Spoleãn˘ ãas na chatû,
zahrádce, turistice. Vedu normální Ïivot s pozitiv-
ním my‰lením. mery-an@seznam.cz 

➨ Hledám na v˘pomoc autolak˘rníka 
pro práci v Blansku. Tel.: 602 778 628.
➨ Hledám práci v Blansku nebo blízkém okolí.
Úklid, pokojská, ‰ití, operátor ve v˘robû. Jsem
manuálnû zruãná. Na pln˘ úvazek i smûny. Jen
solidní nabídky. Dûkuji. Tel.: 739 732 506. 
➨ Kdo daruje koupelnovou skfiíÀ ‰.35 cm, 
v˘‰ka do 170 cm. Jen v Blansku nebo blízkém 
okolí. Dûkuji, nabídky na mail: rybackovalen-
ka@email.cz. 

né rekonstrukci - nová kuchyÀská linka, v poko-
ji je plovoucí podlaha, moÏnost WIFI. Tel.: 734
371 266. 
➨ Pronajmu byt 2+1 v Blansku. 
âásteãnû zafiízen˘, vlastní topení, voln˘ ihned,
tel.: 607 507 157. 
➨ Pfiipravím na státní maturitu z matematiky,
stfiedo‰kol. prof. Tel.: 721 319 572. 
➨ Nabízím pfiátelství, pomoc 
a v pfiípadû zájmu i bydlení v samostatném bytû
rodinného domu osamûlé osobû, která nikoho
nemá.  Tel. 776 756 472. 
➨ Potfiebujete pohlídat dûti 
nebo je zavést do ‰koly a krouÏkÛ? Ozvûte se dÛ-
chodkyni s dlouholetou praxí v matefiské ‰kole,
která ráda vypomÛÏe s hlídáním. Podrobnosti na
tel. 774 552 464, pouze Boskovice. 

➨ Koupím zachovalou men‰í Fabii, 
pokud moÏno první majitel, dobr˘ techn. stav, ne
tmavé barvy. SMS na 732 756 634 nebo feo-
ra@centrum.cz. 
➨ Koupím rodinn˘ dÛm v okolí Blanska 
nebo byt 2+1 v Blansku. Tel.: 721 863 686. 
➨ Koupím star‰í rodinn˘ dÛm k opravû
do 1,5 milionu. Tel. 603 905 438. 
➨ Koupím starou pouÏitelnou stfie‰ní krytinu 
bobrovku. Cena dohodou. Tel.: 737 748 058. 
➨ Koupím staré stolafiské a ãalounické 
materiály d˘hy, fiezivo, Ïínûné matrace, pruÏiny
atd. Dále koupím star˘ nábytek nebo i celé pozÛ-
stalosti. Tel: 608 279 717.
➨ Koupím byt nejlépe v Blansku 
nebo Boskovicích, cena dohodou. Tel. 722 659 170.
➨ Koupím p‰enici, jeãmen, tritikále, 
kukufiici a krmnou fiepu. Tel.: 723 830 686. 
➨ Koupím les. Lesní pozemek
s alespoÀ ãástí dospûl˘ch stromÛ. Do 150 tis. Kã.
Tel.: 605 529 478. 
➨ Koupím staré housle, violu, cello, 
basu i velmi po‰kozené. Tel.: 728 279 034. 
➨ Koupím dÛm na Blanensku z dÛvodu
stûhování, do 2.500.000,-. Tel.: 739 967 377. 
➨ Rodinná farma koupí zemûdûlské pozemky,
region Letovicko, tel.: 732 287 368. 
➨ Koupím zachovalou Felicii,
dobr˘ techn. stav, ne tmavé barvy. Pi‰te prosím
údaje o autû a odkud jste formou SMS na 732
756 634 nebo na mail feora@centrum.cz. 
➨ Hledám ke koupi byt 2+1 (3+1) 
nejlépe v okolní obci okr. Blansko ( Jedovnice,
Sloup, Rájec a pod.). Tel.: 739 940 808. 
➨ Koupím li‰tovou sekaãku Mf 70 
- pfiíslu‰enství vítáno. Platba hotovû, tel.: 605 895 712. 
➨ Koupím garáÏ v Blansku 
v blízkosti ulice Erbenova a 9. kvûtna, moÏ-
nost i v˘mûny za garáÏ u zastávky âD. Tel.:
723 886 646. âALOUNICTVÍ A V¯ROBA POSTELÍ 

s úloÏn˘m prostorem na boãní v˘klop. 
Barvy dfieva, v˘‰ka sedu a potahové látky dle
pfiání zákazníka. V˘roba, opravy a prodej mat-
rací, ro‰tÛ a postelí.

Radek Svoboda, Dolní Lhota 170, Blansko. 
Tel.: 603 293 707, e-mail: fa.svoboda@email.cz

BLAHOP¤EJEME

Dne 14. března slaví paní LUDMILA KUNCOVÁ
z Blanska krásné životní jubileum 80. let.

Babi, tak hlavně hodně zdraví, klidu, pohody, radosti
z vnoučat a pravnoučat přeje manžel, dcera Ludmila, syn

Ladislav a Radek s rodinami.

V neděli 9. března 2014 
oslavila životní jubileum

paní 
NADĚŽDA PARMOVÁ 

z Blanska.

Mamince ke krásným 75.
narozeninám přejí pevné
zdraví, pohodu v kruhu
svých blízkých a přátel

a stále plno elánu a život-
ního optimismu 
děti s rodinami.

Naší dopisovatelce se
s přáním všeho nejlepší-
ho, hlavně zdravíčka při-

pojuje redakce.

V únorovém ãísle ListÛ

regionÛ jsme v rozhovoru

s panem starostou mûsta

Blanska nedopatfiením

uvedli ‰patnû kfiesní jmé-

no známého blanenského

reÏiséra a divadelníka pa-

na Jifiího Polá‰ka. Tímto

se mu omlouváme za na-

‰i chybu.
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