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➨ Prodám obal na ukulele, cena 250 Kã. 
Tel.: 606 931 795.
➨ Prodám svûtl˘ jídelní stÛl 95x70 cm, 
v˘‰ka 77 cm, síla nohy 7,5 cm. 2 ‰uplíky z uÏ-
‰ích stran. Cena 2 000 Kã, tel.: 775 991 148.
➨ Prodám konferenãní stolek, 
foto za‰lu e-mailem. Rozmûr 78 x 139 cm, ce-
na dohodou. Tel.: 606 931 795. 
➨ Prodám vchodové levé dvefie svûtl˘ javor, 
195x85 cm, bezpeãnostní zámek na 4 klíãe, ce-
na dohodou. Volat po 18 hod., tel.: 702 591 648. 
➨ Prodám hliníkov˘ rám na obraz, 
cena 300 Kã, sadu programÛ na poãítaã, cena
450 Kã, obraz puzzle s rámem, cena 1 380 Kã,
Ïidli staroÏitnou hnûdou, cena 4 000 Kã, obraz
Záti‰í cena 2 800 Kã, obraz Park Praha 2 500
Kã, obraz Spirála 1 700 Kã, retropoliãku do ku-
chynû 800 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.
➨ Prodám konferenãní stolek, 
model Toscana,  zachoval˘, dfievûn˘, masivní,
s ochrann˘m sklem. Délka 115 cm, ‰ífika 65
cm, v˘‰ka 56 cm, dvû boãní pfiihrádky z kaÏdé
strany. Odbûr Brno Lí‰eÀ. Cena 849 Kã. E-ma-
il:  jhil@centrum.cz.
➨ Prodám RD 9+3 - zemûdûlskou usedlost 
ve Vanovicích u Boskovic. Rozloha  4 431m2, 4 by-
ty, sauna, velká  stodola,  zahrada.  Pro osobní pro-
hlídku volejte 774 704 442  nebo videoprohlídka:
https://www.youtube.com/watch?v=Ucw7KjkjXIk
➨ Prodám jízdní kolo Madison Houston, 
velikost rámu 17, cena 500 Kã, tel.: 737 137 270.
➨ Prodám 4ks letní gumy Dunlop sport 
07,175/70R 84T, cena komplet 1 000Kã, tel.:
737 137 270.

¤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.

DARUJI

➨ Kdo daruje za odvoz star‰í lino 
do zahradní chaty (cca 4x4m)? Tel.: 775 125 436.
➨ Hledám pronájem 2+1 v Blansku 
a blízkém okolí. Ihned. Tel.: 723 606 098.
➨ Kdo daruje za odvoz 
nebo symbolickou cenu kámen vhodn˘ na
stavbu opûrné zahradní zítky (lomov˘ apod.)?
Tel.: 775 125 436. 

HLEDÁM

➨ Jsem vdovec, hledám Ïenu 
k obãanské v˘pomoci v domácnosti. Tel.: 727
910 145.
➨ Dvû kamarádky 58 a 67 let 
hledají dva kamarády, i samostatnû,  pro volné
chvíle, posezení u kávy, procházky pfiírodou, re-
kreaãní jízda na kole, tanec, slunce, dovolená.
Blansko a okolí. Tel.: 736 467 786, 723 560 615.
➨ Hledám vûfiící pfiítelkyni, 
hudebnû nadanou (country). Hnûdookou blon-
d˘nku men‰í postavy 27 let, s dcerou.
Boskovicko, tel.: 777 450 543.
➨ Hledám Ïenu do 60 let 
s vlastním zázemím na obãasné schÛzky, pose-
zení u sklenky vína, popovídání a nûÏného maz-
lení a milování, já skoro ãtyfiicátník, ohledupl-
n˘. Boskovice a okolí. Tel.: 606 112 063.
➨ Blanka 54, 160/70  hledá sympaÈáka, 
kutila do 58 let. Jsem kufiaãka, káva prozradí
víc. Neprozvánût, prosím. Tel.: 722 955 018. 

SEZNÁMENÍ

➨ Koupím chalupu nebo domek 
se zahradou, v‰e zafiídím, platím hotovû, tel.:
604 235 530.
➨ Koupím motocykly - jakékoliv, 
star‰í, neúplné, pfiekáÏející, díly, ale i mopedy,
traktÛrky a jinou techniku. Tel.: 723 837 437.

KOUPÍM

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

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

Tel.: 605 562 000

OPRAVY A PRODEJ ·ICÍCH
STROJÒ A OWERLOCKÒ

Miroslav Jelínek
Tel.: 602 553 203

e-mail: jelinekservis@seznam.cz

Ing. Petr Vegerbauer
úãetnictví, danû, ekonomika,

poradenství
mobil: +420 605 207 129,

www.akuv.cz

POMOHU VÁM S ÚSPOROU 
na Va‰em stávajícím poji‰tûní.

Poradím i s likvidací 
stávající ‰kody. 

Tel.: 775 731 779

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

604 150 378

Nábûr inzerce
volejte

606 931 785

- 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
Kdo v srdci žije, neumírá…

Dne 8. dubna 2019 by se dožil 85 roků 
pan FRANTIŠEK SOBOTKA z Blanska.

S úctou a láskou vzpomínají manželka Zdislava
a dcery Zdeňka a Dana s rodinami.

VZPOMÍNKA
Dne 27. 3. 2019 by oslavil 80. narozeniny
pan FRANTIŠEK FILOUŠ z Blanska.
Byl výborný hudebník a dlouholetý člen

Dechové hudby Blansko 
a hudby obřadní síně Blansko, vášnivý rybář,

včelař, zahrádkář a domácí kutil. 

Všem, kteří jste vzpomněli spolu s námi, děkujeme. 
Rodina Filoušova a Hakobova s vnučkou Ellinkou.

VZPOMÍNKA
Dne 23. dubna vzpomeneme na první 

smutné výročí úmrtí 
pana PAVLA ŠMÉTKY z Boskovic.

S láskou a úctou vzpomínají manželka Milada,
bratr Josef, syn Pavel, a dcera Petra s rodinami.

VZPOMÍNKA
Až na vrcholky hor, stoupal jsem s vámi rád...

Dne 30. dubna 2019 uplyne 10 roků, kdy nás 
opustil pan MIROSLAV CHLOUPEK z Blanska.

Za tichou vzpomínku děkuje rodina 
Chloupkova a Staňkova.

Kino Blansko bude uzavfieno
Mûsto Blansko v leto‰ním roce plá-

nuje provedení rekonstrukce elektroin-
stalace v objektu Kina Blansko a prove-
dení nové vstupní terasy se schodi‰tûm
pfii hlavním prÛãelí do budovy kina

slouÏící pro vstup do kina i kavárny.
V souãasné dobû probíhají v˘bûrová fií-
zení na zhotovitele v˘‰e uveden˘ch za-
kázek. Akce budou realizovány za úpl-
ného uzavfiení provozu Kina Blansko
a kavárny.

Uzavírky jsou pfiedbûÏnû plánovány
na období od 24. do 37. t˘dne roku 2019.

Text: Ing. Jifií Svoboda, 
MÚ Blansko, odbor INV


