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➨ Prodám led lampu na nehty 
Quick UV Led Dryer For Profesional Use Only.
5x pouÏitá, pÛv. cena 1840 Kã, nyní 1 300 Kã,
pfiidám zdarma 2 laky, Primer, ãistiã gelu a neh-
tÛ. Tel.: 723 105 913.
➨ Prodám vchodové dvefie svûtl˘ javor,
levé, 195x85 cm, bezpeãnostní zámek na 4 klí-
ãe, cena 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 bílé dvefie 2m v˘‰ka, 65 cm ‰ífika. 
Panty jsou vlevo, pouÏívané v bytû v ‰atnû.
Cena 200 Kã, Boskovice, tel.: 603 949 137, e-
mail: janavaskov@seznam.cz.
➨ Prodám konferenãní stolek,
foto za‰lu e-mailem. Rozmûr 78 x 139 cm, ce-

na dohodou. Tel.: 606 931 795. 

¤ádková inzerce ZDARMA

PRODÁM

➨ Daruji do dobr˘ch rukou 8 letou fenku 
dlouhosrstého jezevãíka. Vitální, zdravá, oãko-
vaná, nekonfliktní.  Zvyklá na leno‰ení doma
i dlouhé procházky. Nejlépe by si zvykla na
star‰í paní. Z dÛvodu odchodu její paniãky pro
ni hledáme nov˘ domov. BliÏ‰í info na tel.: 776
565 690.
➨ 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. 
➨ Vûtve stfiíbrného smrku a thuje. 
Tel.: 737 569 841. 

HLEDÁM

➨ Vdovec 70 let hledá Ïenu 60-73 let, 
tmavovlásku, men‰í plnûj‰í postavy. Letovice a
okolí, samota tíÏí. Tel.: 778 204 894.
➨ Hledám muÏe do 57 let z Blanska,
abstinenta, kufiáka, zaji‰tûného. Zn.: Ve dvou se
to lépe táhne. Jsem rozvedená, kufiaãka, 53 let/
80 kg. Blanka. Tel.: 722 955 018. 

SEZNÁMENÍ
➨ Koupím pouzdro na kytaru. 
Tel.: 606 931 795. 
➨ Koupíme RD se zahradou. 
Blansko – Brno venkov. Tel.: 737 309 875.
➨ Hledáme ke koupi chatu – chalupu. 
Tel.: 735 135 851.
➨ Koupím byt, mÛÏe b˘t i v pÛvodním stavu.
Tel.: 735 047 955.
➨ Koupím Simson S51 v jakémkoliv stavu.
Jedinou podmínkou je, aby mûl platné povinné
ruãení a nebyl odhlá‰en z registru vozidel.
Volat po 14 hod, tel.: 725 461 657.
➨ Koupím chalupu nebo domek se zahradou,
v‰e zafiídím, platím hotovû, tel.: 604 235 530.

KOUPÍM

INZERCE REALITNÍHO A PODNIKATELSKÉHO
CHARAKTERU JE ZPOPLATNùNA.

Chcete vymûnit Vá‰ 
stávající vÛz za novûj‰í?

Ráda Vám pomohu.
Volejte 775 731 779

Pfiedná‰ka: 
ÚdrÏba dobrého zdraví

DùDEK KO¤ENÁ¤®

Bfietislav Nov˘
21.9.2018 17-20 hod

KSMB Blansko
Pfiedprodej vstupenek - 250 Kã

Lékárna Na po‰tû, 
Svitavská 1, Blansko, 

tel.:516  412 777, 516 417 651
IC Blanka, RoÏmitálova 6,
Blansko, tel.: 516 410 470

NE¤E·TE P¤ECHOD
NA DVB-T2

NAMONTUJEME VÁM 
SATELIT

NA 2 TELEVIZE 
JEN ZA 300 Kâ!

Tel.: 778 527 899
www.SATELITNIDOTACE.cz

VZPOMÍNKA
S lítostí v srdci Vám oznamujeme, Ïe dne 

27. srpna 2018 nás po dlouhé tûÏké nemoci 
opustil ve vûku 80 let 

RNDr. Oldfiich Dry‰l z Rájeãka,
b˘val˘ fieditel Stfiední pedagogické ‰koly

v Boskovicích a b˘val˘ starosta obce Rájeãko.

Za tichou vzpomínku dûkuje manÏelka, dcera a syn s rodinou.

VZPOMÍNKA
Dne 24. záfií 2018 

uplyne 5 let od úmrtí mého manÏela
Pana Jindfiicha Svobody z Blanska.

Za tichou vzpomínku dûkuje manÏelka, 
syn a dcera s rodinou.

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

KOUPÍM MOTOCYKLY
jakékoliv-staré, nepotfiebné,

neúplné, pfiekáÏející, 
díly ale i traktÛrky, jinou tech-

niku, staré vûci. 
Tel.: 723 837 437

VZPOMÍNKA
Dopracovaly pilné ruce, utichlo navÏdy 

pfiedobré srdce. Oãima drah˘ma se jiÏ nepodívá‰, 
teì klidn˘m spánkem odpoãívá‰.

Dne 17. 9. 2018 to bude rok, co nás navÏdy opustil 
pan Jifií ·tûpánek z Boskovic.

Stále vzpomínají manÏelka, dcera a syn s rodinami.

VZPOMÍNKA
Dne 20. záfií 2018 tomu bude rok, 

co nás navÏdy opustil pan Boris Klusák z Letovic.
Bolest, láska v srdci zÛstává.

Za tichou vzpomínku dûkuje pfiítelkynû 
Libu‰e s vnouãkem Ondrá‰kem 

a bratr Jaroslav s rodinou.

Zvlá‰È bych chtûla podûkovat manÏelÛm Franti‰kovi a Jifiince
Dlabajov˘m, ktefií mi v této tûÏké chvíli pomohli. 

www.msrenova.cz
Renovace dvefií a zárubní
v˘roba, montáÏ, lakování
skla, li‰ty, zámky, kliky

604 150 378

Pronajmu obchodní
prostory 

v Ole‰nici na Moravû, Nám.
Míru 82. 92 m2 (vãetnû WC
a kanceláfie). Od záfií 2018,
info na tel.: 731 199 620

VZPOMÍNKA
Drahá, stále jsi mezi námi, s láskou na Tebe

vzpomínáme a nikdy nezapomeneme.
Dne 27. záfií 2018 vzpomeneme 16. v˘roãí 

úmrtí milované manÏelky, maminky a babiãky 
paní Ludmily âerné z Blanska.

Kdo jste ji měli rádi, vzpomeňte s námi.
S láskou a úctou stále vzpomínají manžel,

dcera a dva synové s rodinami.

AUTODOPRAVA
STùHOVÁNÍ – VYKLÍZENÍ

HODINOV¯ MANÎEL
ÚKLID

Tel.: 723 606 098
www.autodopravamanousek.cz

auto.manousek@email.cz

více zpráv na www.listyregionu.cz


