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Hledáme nad‰eného a zodpovûdného 
distributora, kter˘ bude kaÏd˘ mûsíc 
zaná‰et Listy regionÛ do schránek 

v pfiidûlené ãásti Blanska.
Zku‰enost s distribucí tiskovin v˘hodou, lze kompenzovat

velkou peãlivostí, zodpovûdností a dÛvûryhodností.

Zájemci pi‰te na listyregionu@seznam.cz. Jako
pfiedmût emailu uveìte „Distribuce Blansko”.

➨ Prodám byt 1+kk v Letovicích. 
Obytná plocha je 46 m2. Cena bytu je 1 190 000
Kã. Tel.: 725 779 011.
➨ Prodám koãárek FIRKON VERÁNO 
po 1 dítûti, pouÏívan˘ asi 1,5roku, trojkombinace.
Stav velmi dobr˘, cena 3 000 Kã, odbûr
Jedovnice. Tel.: 732 374 173, e-mail: alka.stanko-
va@email.cz 
➨ Prodám zachoval˘ elektrick˘ sporák BRAVO 
se sklokeramickou deskou za 2 000 Kã. PÛvodní
cena 15 000 Kã. Tel.: 723 908 292. 
➨ Prodám pfienos. pouzdro na záda 
na akordeon za 1 500 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. 
➨ Nabízím ORIGINAL DVD filmy 
v perfektním stavu. Napfi. Titanic, Mlãení jehÀá-
tek, Francouzská spojka, Základní instinkt, Jméno
rÛÏe aj. Tel.: 737 957 822, j.korcina@tiscali.cz 
➨ Prodám zahradu o samotû 
s pûkn˘m v˘hledem za 100 tis. Kã. Tel.: 777 079 911. 
➨ Prodám dfievûn˘ konferenãní stolek masiv, 
na desce zelené kachle „gotika”, foto za‰lu e-ma-
ilem. Rozmûr 78 x 139 cm, cena 3 800 Kã. Tel.:
606 931 795. 
➨ Prodám zdûnou, ãásteãnû podsklepenou 
chatu s pozemkem 354 m2 v Blansku na Podlesí,
orientovaná na jiÏní stranu. Velkou v˘hodou je, Ïe
je pozemek lehce dostupn˘ autem z místní komu-
nikace. MoÏnost vybudování domku k celoroã. 
uÏívání. Pfiípojky (voda, el., plyn) jsou v místû.
Cena: 199 000 Kã, tel.: 721 625 289.

➨ Koupím Jawa 550, pafiez, pion˘r, Stadion 
moÏno i díly nebo vraky. Tel.: 774 262 828. 
➨ Koupím staré stolafiské a ãalounické materiály,
d˘hy, fiezivo, Ïínûné matrace, pruÏiny atd. Dále
koupím star˘ nábytek nebo i celé pozÛstalosti.
Tel: 608 279 717. 
➨ Koupím videorekordér s ovladaãem. 
Tel.: 606 119 940. 
➨ Koupím men‰í byt v Blansku 1+1 (2+1). 
Ne od RK. Tel.: 739 967 371. 
➨ Koupím dÛm na Blanensku 
(Rájec, Sloup, Jedovnice nebo blízké okolí). Ne
RK! Tel.: 739 967 377. 

¤ádková inzerce ZDARMA
PRODÁM

➨ Studentka hledá brigádu: hlídání dûtí, 
pomoc seniorÛ, pomoc v domácnosti, úklid.
Spolehlivost, poctivost, ãasová flexibilita. Tel.:
607 734 874.
➨ Hledám dlouhodob˘ pronájem 
s moÏností pfiihlá‰ení k trvalému pobytu, 2+1,
2+kk, Blansko - Sever, max do 8 000 Kã vãetnû,
bez úãasti RK. Nabídky na mail rybackovalen-
ka@email.cz Dûkuji. 
➨ Hledám za úplatu peãovatelku 
pro mlad‰í seniorku z Boskovic. Na 2 hodiny
3x t˘dnû. Tel.: 604 667 186.
➨ Kamna nebo kotel na dfievo hledám za odvoz,
i nefunkãní. Dále ledniãku nebo mrazák funkãní,
dûkuji. Tel.: 777 079 911. 

HLEDÁM

➨ Osamûl˘m seniorÛm nabízíme pfiátelství, 
pfiípadnû pomoc. Tel.: 776 756 472. 
➨ Nabízím pronájem prostorné garáÏe 
v lokalitû Blansko - Zborovce, ulice Sloupeãník
(nad b˘val˘mi technick˘mi sluÏbami). Tel.: 731
511 132. 

NABÍZÍM

➨ Najde ‰tíhl˘, 41 let, sympatick˘, 
bezva kamarádku, na hezké chvíle, vûk nerozho-
duje. Jen Blansko a okolí. Sms 608 160 106. 
➨ 60-ti letá/175 hledá kamaráda, 
nekufiáka nad 180 cm aktivního, se smyslem pro
pfiírodu, lehãí turistiku a kulturu. První prosím
SMS 774 741 734. 

SEZNÁMENÍ

➨ Koupím trezor na krátké zbranû. 
Tel.: 602 283 832.
➨ Koupím garáÏ v Blansku na Píseãné.
Tel.: 606 931 795.
➨ Koupím v Blansku byt o velikosti  2+1
nebo 3+1. Lokalita nerozhoduje. Tel.: 722 659 170. 
➨ Zakoupím zdravá vãelstva, dobfie zaplatím. 
Tel.: 776 756 472. 
➨ Koupím dÛm v Boskovicích 
nebo poblíÏ Boskovic. Tel.: 607 458 508. 
➨ Moped nebo Mustang, i nepojízdné koupím,
i Babettu nebo star‰í stroj. Tel.: 605 529 478. 

KOUPÍM

METRA BLANSKO a.s. hledá do 

pracovního pomûru lak˘rníky, brusiãe,
obsluhu ohraÀovacího lisu a sváfieãe.
Nabízíme: odpovídající plat, stabilní práci

v Blansku s dobrou dopravní obsluÏností,

dovolenou navíc a dal‰í v˘hody.

Tel.: 515 554 201, E-mail: 

nabor@metra.cz www.metrafab.cz

! PENÍZE PRO KAÎDÉHO ! 
Vyplácení z vlastních zdrojÛ od více
vûfiitelÛ, registr a exekuce nyní neva-
dí – OSVâ i bez daÀového pfiiznání.

KONZULTACE DENNù NA 
TEL.: 739 066 462.

NIKDY NEVOLÁTE NA 900… NAJDETE 
TAKÉ NA 

VZPOMÍNKA
Dne 1. března 2015 by oslavila 

86. narozeniny naše drahá maminka, 
manželka, babička, prababička, 

paní Eliška JENEŠOVÁ z Blanska.

Nikdy nezapomene!
Manžel a dcera Hana s rodinou.

Poezie - Doteky jara
Jana Kotoučková

Jaro krásné tepe v každém z nás,
uroň si slzu a vejde tiše do tvých řas,

míza proudí stromy všemi
a bělostné kvítky posety celou zemí

vdechují život jara.

S úctou a pokorou hledím v kraj
a láskou spjata,

tiše šepot poupat počítám.
Raněna krásou, jež jaro v sobě skrývá,

se zatajeným dechem každý
pohádku máje v sobě vzývá.

S dojetím pláču i se směji,
krajino má tebe líbám ze všech 

nejvroucněji.

Doteky jara. Foto: Petra Havlíãková

Pfiíspûvek na‰eho ãtenáfie 


