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➨ Prodám nov˘ dvouploténkov˘ indukãní 
vafiiã, cena 1 500 Kã, tel.: 731 202 669. 
➨ Prodám vchodové dvefie svûtl˘ javor,
190x85 cm, bezpeãnostní zámek na 4 klíãe, ce-
na dohodou. Volat po 18 hod., tel.: 702 591 648. 
➨ Prodám profesionální boty pro kuchafie 
zn. Skechers. Velikost 36, ãerné, cena 600 Kã,
pÛvodní cena 1 400 Kã. Málo no‰ené – zmûna
zamûstnání. Tel.: 606 931 795. 
➨ Prodám konferenãní stolek,
foto za‰lu e-mailem. Rozmûr 78 x 139 cm, ce-
na dohodou. Tel.: 606 931 795. 
➨ Prodám levnû 4 dílnou encyklopedii
Universum, Velkou sovûtskou encyklopedii 51
svazkÛ z roku 1954 v ru‰tinû bohatû ilustrova-
nou, Velk˘ slovník z roku 1873 - 10 svazkÛ,
knihy z 18. století v‰e vázané v kÛÏi, knihy o
automobilech, motocyklech, Ïivotopisy, cesto-
pisy apod., Historick˘ místopis Moravy
a Slezka 1848 aÏ 1960 ve tfiech dílech,
PrÛvodce brnûnsk˘m archivem z r. 1954, ku-
chafiské knihy, ovocnáfiské, zahradnické, dûje-
pisné apod., tel.: 604 141 981.
➨ Prodám levnû pfienosnou kuffiíkovou 
tiskárnu Gamma Rotary z 1. republiky, sady
star˘ch tuÏek  „Aristo’ jak s â/N popisem,
sadyKOH-I-N0OR v plechov˘ch dvouvrstv˘ch
pouzdrech, sady Admirál,  GRAFO „Minaret”,
versatilky 6ks ‰estibrevné v plechov˘ch pouzd-
rech Technicolor Versatil L & C. Hardtmuth
5617 S, v‰e nové, dfievûné jsou neostrouhané,
kovové versatilky nepouÏité, vhodné pro sbûra-
tele. Tel.: 704 709 080.
➨ Prodám místo v urnovém háji 
v Boskovicích vãetnû desky, vázy a lampiãky.
Nájem pfiedplacen do roku 2024. Cena doho-
dou. Tel.: 732 587 917.
➨ Prodám praãku Whirpool 
v perfektním stavu, 1200 otáãek, odstfiedûní, 6
smysl, 6 kg prádla. Cena 1 000 Kã. Boskovice,
tel.: 606 657 185.
➨ Prodám sbírku nálepek (r. 60-70) 
a sbírku po‰tov. známek vã. obálek (dûdictví).
Tel.: 724 839 260.
➨ Prodám Daewoo Musso 2.9D, 
offroad 4x4, motor Mercedes, taÏné na 2.8t, za
60 000 Kã. Tel.: 735 261 422.
➨ Prodám svûtlou ãtyfidvefiovou skfiíÀku, 
rozmûry: d 142 cm, ‰ 30 cm, v 82 cm. PouÏí-
vaná, pÛvodní cena 1 500 Kã, nyní 600 Kã. Tel.:
603 949 137, e-mail: janavaskov@seznam.cz.
➨ Prodám komplet - televize, setobox 
a pokojová anténa - jen v‰e dohromady. Cena 
1 500 Kã, tel.: 737 900 946.
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PRODÁM

➨ Pronajmu garáÏ v Blansku na Zborovcích, 
volná ihned. Tel.: 607 507 157. 
➨ Pronajmu k rekreaci rodinnou chatu 
v Jedovnicích u rybníka, s krásn˘m v˘hledem.
V˘hodná cena, tel.: 603 335 384. 

NABÍZÍM

➨ Daruji za odvoz vût‰í mnoÏství zeminy, 
Blansko pod Horní Lhotou. Tel.: 604 550 828.

DARUJI

➨ Hledám fiidiãe k invalidnímu chlapci, 
3x v t˘dnu na v˘pomoc s odvezením do ‰koly
nebo k lékafii. Auto je k dispozici. BliÏ‰í info: p.
Michaela Olmrová, tel.: 603 166 966. 
➨ Hledám k pronájmu pfiístavek, halu, 
stodolu pro celoroãní parkování obytného vo-
zidla v okolí âerné Hory. PoÏadovan˘ rozmûr:
8 m x 4 m x 3, 40 m. Tel.: 778 057 587.
➨ Daroval by prosím nûkdo v˘bavu 
pro miminko - novorozence holãiãku mamince
v nouzi? Dûkuji mimisek99@post.cz. 

HLEDÁM

➨ Hledám muÏe do 57 let z Blanska,
abstinenta, kufiáka, zaji‰tûného. Zn.: Ve dvou se
to lépe táhne. Jsem rozvedená, kufiaãka, 53 let.
Blanka. Tel.: 722 955 018. 
➨ Jsem JoÏka a hledám milou Ïenu
do 60ti let. Dûti nevadí, samota moc tíÏí. Zbytek
ústnû nebo osobnû, tel.: 731 378 170.
➨ Hledám pfiítelkyni asi do 63 let,
na chatafiení a poklidn˘ Ïivot. Nekufiaãku, nejlé-
pe Boskovice. Tel.: 603 335 384. 

SEZNÁMENÍ

➨ ManÏelé hledají ke koupi RD se zahradou. 
Moravsk˘ kras. Tel.: 735 137 103.
➨ Koupím rodinn˘ dÛm v Boskovicích 
nebo nejbliÏ‰ím okolí max. do 15 km. Tel.: 739
715 261. 
➨ Hledáme ke koupi startovací byt 1+1. 
I v pÛvodním stavu. Tel.: 739 940 808.
➨ Koupím chalupu nebo domek se zahradou,
v‰e zafiídím, platím hotovû, tel.: 604 235 530.

KOUPÍM

BLAHOP¤ÁNÍ
Dne 17. srpna 2018 oslaví krásné

Ïivotní jubileum 80 let 
pan Milan Hrub˘ z Blanska.

Pan Hrub˘ je aktivním sportov-
cem, bûhat zaãal v roce 1977
a s pfiestávkami bûhá dodnes. Jeho
specializací jsou maratony a pÛl-
maratony. KdyÏ pfiidáme ostatní zá-
vody v délce od 20 do 32 km, tak
jich celkem odbûhl uÏ pfies sedm-
desát. Sedmnáctkrát se úãastnil
PÛlmaratonu Moravsk˘m krasem
v Blansku a i letos ho uvidíme na
startovním poli. Nejvíce si cení zís-
kání dvou titulÛ mistra republiky
na MâR v roce 2013 – silniãní bûh
na 32 km ve Víru a leto‰ní v˘kon
na pÛlmaratonu v Kolínû. KdyÏ
spoãítáme panu Hrubému celkové
nabûhané km, tak je to celkem 69
680 km tj. teoreticky dokonãuje
druh˘ obûh zemûkoule po rovníku.
Pan Hrub˘ jasnû dokazuje, Ïe „vûk
je jen ãíslo” a dodává: „Obãas se
mi stává, Ïe se mi do tréninku ne-
chce. Abych to pfiekonal, tak si po-
fiádnû „vynadám” a fieknu si „kdyÏ
mÛÏe‰, tak musí‰”. 

Tati, pfiejeme Ti k Tv˘m narozeninám hlavnû hodnû zdraví, optimismus
a Ïivotní pohodu. ManÏelka Marie a dûti s rodinami.

INZERCE REALITNÍHO A PODNIKATELSKÉHO
CHARAKTERU JE ZPOPLATNùNA.

www.msrenova.cz
Renovace dvefií a zárubní

v˘roba, montáÏ, lakování

skla, li‰ty, zámky, kliky

604 150 378

AUTODOPRAVA
STùHOVÁNÍ – VYKLÍZENÍ

HODINOV¯ MANÎEL
ÚKLID

Tel.: 723 606 098

www.autodopravamanousek.cz

auto.manousek@email.cz

VZPOMÍNKA
Dne 17. 7. 2018 to bylo pût rokÛ od chvíle, 

kdy nás opustil 
pan Josef Holas z Boskovic.

Za tichou vzpomínku dûkuje manÏelka 
a dûti s rodinami

âtenáfii a inzerenti, ktefií poskytnou redakci k oti‰tûní osobní údaje a foto-
grafie, v˘slovnû souhlasí s tím, Ïe tyto údaje budou zvefiejnûny v ti‰tûné
formû ListÛ regionÛ a na www.listyregionu.cz.

HODINOV¯ MANÎEL 
- nabízím montáÏe, opravy, 

údrÏbu a jiné. Zn.: Stavba -

dílna - zahrada, rychle a levnû. 

www.hodinovy-manzel-blanensko.cz

tel.: 777 072 947

VZPOMÍNKA
Od života nic nežádal, 

pro rodinu a děti zlaté srdce dal…
Dne 8. 8. 2018 to bylo 7 let, co nás navÏdy 
opustil pan Miloslav Zemánek z Blanska.

S láskou na něho vzpomínáme. 
Manželka Anděla s celou rodinou.

VZPOMÍNKA
...kdo jsi mûl rád, vzpomeÀ...

Dne 11. 8. 2018 jsme si pfiipomnûli 19. v˘roãí úmrtí  

pana Rostislava Boãka z Blanska.

Stále vzpomínají manÏelka, syn a dcera s rodinami.

více zpráv na
www.listyregionu.cz


