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➨ Prodám obal na ukulele, cena 250 Kã.
Tel.: 606 931 795.
➨ Prodám vchodové levé dvefie svûtl˘ javor,
195x85 cm, bezpeãnostní zámek na 4 klíãe,
cena dohodou. Volat po 18 hod., tel.: 702
591 648. 
➨ Prodám konferenãní stolek, 
foto za‰lu e-mailem. Rozmûr 78 x 139 cm, ce-
na dohodou. Tel.: 606 931 795. 
➨ Prodám levnû benzinovou sekaãku 
– kfiovinofiez zn. HECHT. Málo pouÏívaná, dobr˘
stav. Cena dohodou, tel.: 721 123 334.
➨ Prodám DVD filmy, rÛzné. 150 Kã / kus
+ pohádky. Tel.: 777 450 543.
➨ Prodám DVD koncert Îalman, cena 300 Kã, 
DVD DobrodruÏství ‰esti trampÛ, cena 300 Kã.
CD Îambofii za 150 Kã. Tel.: 777 450 543.
➨ 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

¤ádková inzerce ZDARMA

PRODÁM

➨ Daruji za odvoz pÛlky cihel z bouraãky. 
Vhodné na vyspravení cesty, chodníãky na za-
hradû apod., tel.: 776 106 964. 
➨ Daruji za odvoz vût‰í mnoÏství zeminy
(vhodná ke zhutnûní); odbûr prÛmyslová zóna
Blansko; tel.: 604 550 828.
➨ Za odvoz daruji vût‰í mnoÏství
(cca 1-2 vleãky) kvalitního slámového koÀské-
ho hnoje. Odvoz moÏn˘ po tel. domluvû - 773
464 543. Lokalita Sasina, Svitávka, okr.
Blansko.

DARUJI

➨ Jsem vdovec, hledám pfiítelkyni.
Samota tíÏí. Tel.: 727 910 145.
➨ 65ti letá vitální babiãka men‰í postavy 
hledá prima dûdeãka se srdcem kluka, country
v˘lety, folk i dechovka vítané. Tel.: 608 058 791. 
➨ PostiÏená Blanka K. z Blanska 54/160/70
citovû zaloÏená, hledá sympatického pfiítele do
66 let s autem, k vycházkám a v˘letÛm, tanci.
Modrooká bruneta, uÏ babiãka. Káva prozradí
víc. Tel.: 722 955 018, SMS, internet nemám. 
➨ Hledám vûfiící pfiítelkyni, 
hudebnû nadanou (country). Hnûdookou blon-
d˘nku men‰í postavy 27 let, s dcerou.
Boskovicko, tel.: 777 450 543.
➨ Existuje správn˘ chlap okolo 60ti rokÛ?
Tel.: 721 123 334. 
➨ Osamûlá Ïena 59 rokÛ hledá kamaráda
k obãasn˘m v˘letÛm, nejlépe nekufiáka, moto-
ristu. Tel.: 773 076 239. 
➨ DÛchodce 74 let hledá partnerku 
na spoleãnou dovolenou v záfií. Seznámení Ïá-
doucí. Tel.: 602 541 815.

SEZNÁMENÍ

➨ Koupím chalupu nebo domek 
se zahradou, v‰e zafiídím, platím hotovû, tel.:
604 235 530.
➨ Koupím nálepky z krabiãek od zápalek,
star‰í i cizí, cena dohodou. Tel.: 606 446 919.
➨ Koupím malotraktor tera-vari 
s pfiíslu‰enstvím. Tel.: 604 226 234.

KOUPÍM

více zpráv na www.listyregionu.cz

INZERCE REALITNÍHO A PODNIKATELSKÉHO
CHARAKTERU JE ZPOPLATNùNA.

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.

SATELITNÍ DOTACE 
na montáÏ nového 

satelitu jen za 300 Kã 
nebo naladûní karty se 

100 programy. Tel.: 778 527 899
www.satelitnidotace.cz

OPPP Vy‰kov – pracovi‰tû
Blansko nabízí volné místo 

na pozici psychologa 
(cel˘ úvazek), praxe v oboru

vítána. 
Îivotopis za‰lete na: 

kovarova@opppvyskov.cz

NABÍZÍM ÚKLID DOMÒ A BYTÒ,
kanceláfií a men‰ích firem.

Tel.: 605 562 000

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

604 150 378

- stûhování bytÛ, domÛ, 
kanceláfií...

- vyklízení pÛd, sklepÛ...
- obalové materiály 
a krabice zdarma

- moÏnost montáÏe a demontáÏe
nábytku

- pracujeme o víkendech i svátcích
- po Blansku neúãtujeme kilometry

+420 723 60 60 98
www.autodopravamanousek.cz

auto.manousek@email.cz

Nábytek, stavebniny,
doplÀkové zboÏí
- v˘kup za hotové
- osobní pfiístup

- moÏnost dopravy, 
montáÏ a demontáÏ, stûhování

OTEV¤ENO
PO, ST, PÁ 9:00 - 17:00

SO 8:00 – 12:00
+420 776 566 634

www.bazarblansko.cz
bazarblansko@email.cz

VZPOMÍNKA
Dne 30. kvûtna 2019 to bylo 11 rokÛ od chvíle,

kdy nás navÏdy opustila      

paní LUDMILA DYâKOVÁ roz. Padûrová
z Boskovic.

Za tichou vzpomínku dûkují manÏel a dûti 
s rodinami.

OPRAVY A PRODEJ ·ICÍCH
STROJÒ A OWERLOCKÒ

Miroslav Jelínek
Tel.: 602 553 203

e-mail: jelinekservis@seznam.cz

Chcete platit za Va‰e
poji‰tûní niÏ‰í ãástku?

¤e‰ím poji‰tûní vozidel, nemo-
vitostí, zdraví, odpovûdnostní.

Ráda se Vám budu vûnovat 
– kontakt 775 731 779.

VZPOMÍNKA
Co osud vzal, to nevrací, i kdyÏ nám srdce krvácí.

Ta rána stále bolí, zapomenout nám nedovolí.

Dne 12. ãervna 2019 to bude 10 let, co nás opustil
ná‰ syn, tatínek, bratr a vnuk 

Pan MIROSLAV SLOUKA z Blanska.
Dne 27. ãervna 2019 by se doÏil 41 let.

S láskou vzpomínají syn Mirek, dcera Monika, 
rodiãe a sestra s rodinou.

VZPOMÍNKA
Dûkujeme za cestu, kterou jsi s námi ‰el. 

Za ruce, které nám tolik pomáhaly, 
za kaÏd˘ den, kter˘ jsi s námi Ïil.

Dne 3. ãervna 2019 uplynuly 3 roky od úmrtí 
pana FRANTI·KA PTÁâNÍKA z Blanska.

27. kvûtna 2019 by se doÏil 75. let. 

Stále vzpomínají manÏelka, syn Franti‰ek a dcery
Leona a Lucie s rodinami.

VZPOMÍNKA
Dne 10. ãervna 2019 jsme vzpomnûli 7. v˘roãí,

kdy nás navÏdy opustil

pan IVO MARTINEK z Blanska,

kter˘ by se 15. ãervna 2019 doÏil 85 rokÛ. 

S úctou a láskou stále vzpomínají manÏelka, 

dcery Ivana a Dana s rodinami. 


