
Redakãní strana /  i*

roãník III       ãíslo 7       záfií 2014 www.listyregionu.cz

12
NABÍZÍM KOSMETICKÉ SLUÎBY 

+ SONOFORÉZU
Studio VISAGE – Iva Koutníková, Blansko

- tel.: 774 355 272

! PENÍZE PRO KAÎDÉHO !
Vyplácení z vlastních zdrojÛ od více 

vûfiitelÛ, Registr a exekuce nyní       
nevadí - OSVâ i bez daÀ. pfiiznání.
Konzultace na tel.: 739 066 462.

Nevoláte nikdy na 900...

CERGOMONT s.r.o., 
dynamická spoleãnost pÛsobící v oblasti

energetick˘ch staveb, pfiijme asistenta/tku
pro podporu realizaãního t˘mu 

a administraci projektové dokumentace.
PoÏadujeme aktivní pfiístup, velmi dobré

komunikaãní schopnosti, pokroãilou 
znalost MS Excel a MS Word, spolehlivost

a vysoké pracovní nasazení. 
Nabízíme férov˘ pfiístup, 

pfiíjemn˘ pracovní kolektiv, moÏnost práce
na zkrácen˘ úvazek. 

V pfiípadû zájmu za‰lete prosím svÛj Ïivo-
topis e-mailem na adresu 

info@cergomont.cz pfiípadnû po‰tou na
adresu spoleãnosti CERGOMONT s.r.o.,

Sukova 1052/6, 678 01 Blansko

café Bergman
Smetanova 4 Blansko (u kruháãe pod kinem)
tel.: 604 940 541 www.cafebergman.cz

• denní menu
• rozvodové párty
• grilování na letní terase 

- trampolína pro dûti
• svatby, kfitiny, veãírky, 

oslavy

OD ZÁ¤Í DISCO VÍKENDY OLDIES 

➨ Prodám hezk˘, vzrostl˘ pandán. 
V x ‰ kvûtiny v kvûtináãi cca 150 x 130 cm. Vhodn˘
do prostorn˘ch a svûtl˘ch míst. Cena 200 Kã, tel.:
608 326 689. 
➨ Prodám rozmûrnûj‰í koÏenkov˘ sedací vak,
nepouÏívan˘, neponiãen˘. âervená barva, pÛvodní
tvar velkého kfiesla je ãasem zdeformovan˘.
Vhodn˘ spí‰e na dûtské povalování. Cena 150 Kã,
tel.: 608 326 689. 
➨ Prodám osobní automobil Fiat Brava, 
‰edá metalíza v dobrém stavu. Cena 20 000 Kã, tel.:
605 820 043. 
➨ Prodám mramorovou desku
do urnového háje, cena 1 000 Kã, tel.: 605 820 043. 
➨ Prodám mrazniãku Whirpool 
– 4 ‰uflíky, v dobrém stavu. Cena 1 500 Kã, tel.:
605 820 043. 
➨ Prodám v Boskovicích, v klidném prostfiedí 
zahrádkáfiské lokality v blízkosti lesa ovocnou za-
hradu se zdûnou chatou a prostorn˘m sklepem.
Nemovitost je dostupná motorov˘mi vozidly.
Informace na tel.: 737 483 290. 
➨ Prodám Citroen Xantia 1.6 benz., 
garáÏovan˘ 16 let, najeto jen 115 000 km. Cena 25
000 Kã. Tel.: 605 529 478.
➨ Prodám Pick up Seat Inca 1.4 benz.,
rok v˘r. 1996. Najeto 98 000 km, 5-ti místn˘, prosklen˘,
zelená  barva. Cena  22 000 Kã,  tel.: 605 529 478. 
➨ Prodám dûtské kolo chlapecké, 
pérák s pfiehazovaãkou, zachovalé, cca 6-8 let cena
1 000 Kã, dále dámské s pfiehazovaãkou rÛÏovo-
bílé cca 10-15 let, za 800 Kã. MoÏná sleva. Jen
SMS  a jen váÏní zájemci. Tel.: 739 732 506. 
➨ Prodám zdûnou, ãásteãnû podsklepenou 
chatu se zahradou 354 m2 v Blansku na Podlesí.
Pozemek lehce dostupn˘ autem. MoÏnost vystavû-
ní domku. Ve‰keré pfiípojky v místû. Cena dohodou,
tel.: 721 625 289. 
➨ Prodám chatu (12 m2, nezafiízená) 
se zahradou (414 m2, elektfiina a voda pfiivedena
k pozemku) na velice klidném, odlehlém místû ve
Svino‰icích u Brna. Zahrada je na vyv˘‰eném místû
ve svahu, orientována na jihov˘chod, s nádhern˘m
v˘hledem do zalesnûného okolí. K oplocenému po-

zemku v osobním vlastnictví vhodnému k rekreaci,
zahrádkafiení i houbafiení pfiiléhá les, louka a dal‰í za-
hrada. Dojezd do Brna a Moravského krasu je cca 20
min. Bez úãasti RK. Dal‰í info a foto na e-mailové ad-
rese info@salonrischa.cz 
➨ Prodám zvlhãovaã vzduchu, 
málo pouÏívan˘, vhodn˘ pro miminka a alergiky.
Pofiizovací cena 3 000Kã, nyní 500 Kã. Tel. 774
741 734.   
➨ Prodám BEZ RK byt 2+1 s balkonem
v Letovicích. ·kola, ‰kolka, zdravotní stfiedisko, 
supermarket, restaurace a dûtské hfii‰tû v místû,
centrum mûsta 1,5 km. DÛm po rekonstrukci - za-
teplení, stoupaãky, plastová okna. Je zde pfiípojka
spoleãné antény a internetu. K bytu náleÏí spíÏka
v mezipatfie a koãárkárna. Pfievod do OV moÏn˘.
606 781 310. 
➨ Prodám fiadov˘ RD 6+1 s garáÏí 
a zahrádkou v Blansku. Bez RK. Tel. 725 865 544. 
➨ Prodám domovní ãistírnu odpadních vod 
BIO CLEANER BC4 s fiídící jednotkou, která byla
v provozu 7 let bez nûjak˘ch oprav. Cena 19 000
Kã, tel.: 777 655 374.
➨ Prodáme star‰í rozlehlej‰í dÛm se zahradou 
a dvorkem - nedaleko Boskovic, smûrem na Blansko.
Více informací na www.prodejpozemku.wz.cz nebo
na tel. 602 607 043. 
➨ Prodám Fiat Punto, nová STK,
EKO zaplaceno, pûtidvéfiové, rok 95, najeto 165
000 km, za 17 tis.Kã. Tel.: 777 079 911. 
➨ Prodám okruÏní pilu, trubkové le‰ení,
kuchyÀsk˘ sporák na pevné palivo, ponorné ãer-
padlo 380V, rÛzné zámeãnické vûci. Levnû – pozÛ-
stalost, tel.: 607 704 757. 
➨ Prodám kombinovan˘, univerzální 
‰evcovsk˘ stroj vãetnû dokumentace, TYP 6058,
v˘robce Kovo Bzenec. K tomu zdarma ‰icí ‰evcov-
sk˘ stroj. Cena dohodou, tel.: 739 066 462. 
➨ Prodám válendu s úloÏn˘m prostorem. 
PÛvodní cena 2 300 Kã, nyní za 1 000 Kã. 5 km od
Boskovic, tel.: 733 508 250. 
➨ Prodám svûtl˘, le‰tûn˘ konferenãní stolek
96x50cm, v˘‰ka 56 cm. Cena 500 Kã, tel.: 775 991 148. 
➨ Prodám nové, levé pokojové dvefie 
prosklené, ‰. 80 cm, barva WENGE. Cena 800 Kã,
tel.: 775 991 148. 
➨ Prodám talífi do mikrovlnné trouby 
prÛmûr 28 cm. Cena 200 Kã, tel.: 775 991 148. 

➨ Prodám DB Blansko – Píseãná. 1kk, 
28 m2. Cena: 850 tisíc Kã, tel.: 608 744 664. 
➨ Prodám 350 kusÛ tvarovan˘ch cihel 
vhodn˘ch na okrasnou zídku nebo plot. Levnû, tel.:
732 144 739. 
➨ Prodám Kalifornské ãerné králíky. 
Oãkované (samice, samci), cena 300 Kã za kus,
tel.: 516 413 626. 

¤ádková inzerce ZDARMA
PRODÁM

➨ Rodina s 1 dítûtem hledá v Blansku 
nejlépe na Severu, dlouhodob˘ podnájem s moÏ-
ností pfiihlá‰ení TP. 2+kk, do 7000, vãetnû. Od 4
mûsíce 2015. Jen na tel SMS dûkuji. 739 732 506.  
➨ Hledám hodné lidi, ktefií levnû pronajmou 
oplocenou zahrádku s chatiãkou, kde je voda i elektfii-
na. Nejlépe Blansko. Moc dûkuji. Tel.: 732 494 772.
➨ Hledám k pronajmutí zahradu 
na slunném místû s moÏností zalévání. Okolí
Letovic nebo Boskovic. Tel.: 721 018 555. 

HLEDÁM

➨ Pronajmu pûkn˘ zafiízen˘ byt 2+1 v Letovicích.
8 500 Kã/mûsíc vãetnû inkasa. Tel.: 731 221 922.
➨ Pokud se cítíte sami a nemá vám kdo pomoci 
v domácnosti nebo doprovodit k lékafii, ráda vám
pomohu. Tel.: 732 253 923. 
➨ Nabízím douãování ‰panûl‰tiny v Blansku 
v‰ech úrovní. Mám vystudovanou ‰panûl‰tinu na vy-
soké ‰kole + roãní studium na univerzitû v Alicante.
Kontaktujte mû prosím na e-mail veronika.zivna@se-
znam.cz, ráda zodpovím Va‰e pfiípadné dotazy. 
➨ Pronajmu byt 2+1 (54 m2) po rekonstrukci 
v centru Blanska, ulice Bezruãova, 2. patro. Nastûhování
je moÏné ihned. Cena vãetnû inkasa 8.500 Kã/mûsíc.
Bez úãasti RK. BliÏ‰í info na tel.: 606 631 661. 
➨ Pronajmu byt 2+1 stfied Blanska, 
po rekonstrukci, voln  ̆od 1. 9. 2014, tel.: 608 351 147. 
➨ Osamûl˘m seniorÛm nabízíme pfiátelství, 
pomoc a v pfiípadû zájmu i bydlení v krásném jed-
nopokojovém bytû v na‰em rodinném domû. Tel.
776 756 472. 
➨ Pronajmu pûkn˘ byt 2+1 v Blansku na Severu. 
Byt je ãásteãnû zafiízen. Cena 8 500 Kã/ mûsíc vãet-
nû inkasa. Voln˘ od fiíjna 2014. Tel.: 723 886 646. 
➨ Nabízím k rekreaci rodinnou chatu 
v Jedovnicích u rybníka s krásn˘m v˘hledem. MoÏno
i dlouhodobû, v˘hodná cena. Tel.: 603 335 384. 

NABÍZÍM

➨ Ráda poznám hodného a inteligentního pána
pro krásn˘ vztah kamarádství, moÏná ãasem více.
Nehledám bohatství, co potfiebuji k Ïivotu, to mám. Jsem
S· ve vûku 43 rokÛ. Tû‰ím se na odpovûì. Odpovûdi pro-
sím za‰lete na e-mail : Dana.Bohatcova@seznam.cz. 
➨ 36-ti let˘ muÏ hledá 30 – 36-ti letou
hodnou, ‰tíhlou Ïenu nekufiaãku pro váÏn˘ vztah pl-
n˘ lásky, nûhy a dÛvûry. Îít jeden pro druhého. Tel.:
605 303 918. 
➨ Osamûl˘ S· 44/176/78 pohodov˘ nekufiák
v‰estrann˘ch zájmÛ hledá sympatick˘ protûj‰ek pro
trval˘ vztah z Blanska a okolí. SMS na 702 525 970.  

SEZNÁMENÍ

➨ Koupím ihned garáÏ v Blansku na Píseãné.
Tel.: 606 931 795.
➨ Koupím koãárek golfové hole, zachoval˘ 
se síÈkou pod koãárkem do 1.200 Kã. Tel.: 774 741 734.  
➨ Koupím p‰enici, jeãmen, tritikále, 
tel. 723 830 686. 
➨ Koupím palivové dfievo, 
tel. 723 830 686 
➨ Koupím pfiívûsn˘ vozík za motorku
PAV 40 (41) v jakémkoliv stavu. Prosím nabídnûte.
Dûkuji, tel.: 777 334 949.
➨ Koupím star‰í rodinn˘ dÛm k opravû
do 1,5 milionu. Dûkuji. Tel.: 603 905 438. 
➨ 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 chatu - chalupu, 
el. a voda podmínkou. Pûkné místo. Tel. 731 083 618. 

KOUPÍM

najdete

také na 


