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➨ Prodám ledniãku Elektrolux 115l, 
mrazáãek 18l. Rozmûry: 85x55x56cm. Do 14.
11. 2019 v záruce (doklady). PÛv. cena: 8 200
Kã, nyní 3 000 Kã. Tel.: 739 336 595.
➨ Prodám rodinnou chatu v Jedovnicích
u rybníka. Cena dohodou, tel.: 603 335 384. 
➨ Prodám obal na ukulele, cena 250 Kã. 
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 vchodové levé dvefie 
svûtl˘ javor, 195x85 cm, bezpeãnostní zámek
na 4 klíãe, cena dohodou. Volat po 18 hod., tel.:
702 591 648. 
➨ Prodám rÛzné audiokazety 
country a folk, 150 Kã/kus. USA country – 2
sady, 450 Kã/kus, TuãÀáci CS 300 Kã, Taxmeni
300 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

➨ Hledám vitálního kamaráda nad 60 rokÛ
– motoristu, kter˘ se mnou posedí u kávy nebo
zajede na mal˘ v˘let. Nekufiák podmínkou. Tel.:
721 123 334. 
➨ PostiÏená Blanka z Blanska 54/160/70 
citovû zaloÏená, hledá pfiítele k vycházkám a v˘-
letÛm, tanci. Modrooká bruneta, uÏ babiãka.
Káva prozradí víc. Tel.: 722 955 018. 
➨ Hledám vûfiící pfiítelkyni, 
hudebnû nadanou (country). Hnûdookou blon-
d˘nku men‰í postavy 27 let, s dcerou.
Boskovicko, tel.: 777 450 543.

SEZNÁMENÍ

➨ Koupím tovární malotraktor 
ãeské nebo slovenské v˘roby Vari/Tera/ Agzat,
MT, TK atd. MÛÏe b˘t i po‰kozen˘. Nabídnûte
prosím, dûkuji. Tel.: 731 487 850.
➨ Koupím chalupu nebo domek se zahradou,
v‰e zafiídím, platím hotovû, tel.: 604 235 530.
➨ Koupím li‰tovou/bubnovou sekaãku 
MF 70, VARI s pfiíslu‰enstvím, to není podmín-
kou. Mám zájem i o koupi zahradního traktoru
se seãením. Koupím i po‰kozené nebo nekom-
pletní. Dûkuji, tel.: 731 487 850.

KOUPÍM

INZERCE REALITNÍHO A PODNIKATELSKÉHO
CHARAKTERU JE ZPOPLATNùNA.

Podûkování ãtenáfice
ListÛ regionÛ

Podûkování

Tímto bych ráda podûkovala
paní Jifiinû za telefonát do re-
dakce, kdy se pfii rozváÏce
dubnov˘ch ListÛ regionÛ 
otevfiel kufr u auta a vypadl
balík ListÛ regionÛ na vozov-
ku. ¤idiã nic nezpozoroval a
uhánûl dál na rozváÏku novin.
Na‰e ãtenáfika paní Jifiina ba-
lík novin ze silnice v Blansku
zachránila, v novinách si na-
‰la telefon a zatelefonovala
mi, Ïe balík novin dala
k chodníku a fiekla pfiesnû
kde. Mile mi sdûlila, Ïe si s do-
volením jedny noviny z balí-
ku vytáhla a Ïe uÏ sedí v au-
tobuse a jede domÛ, kde si no-
viny ráda pfieãte… 

Noviny jsme si u chodníku ih-
ned vyzvedli, „ãekaly tam na
nás” a dostaly se tam, kam pat-
fií… do po‰tovních schránek.
Tak je‰tû jednou paní Jifiino,
dûkuji za Vá‰ lidsk˘ pfiístup
a za to, Ïe díky Vám Listy re-
gionÛ nûkde nûkomu ve
schránce nechybûly…

Renata Kuncová Polická, vydavatel

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.

Chci vyjádřit poděkování 
lékařům a sestrám neurolo-
gického oddělení Nemocnice
Blansko pod vedením primá-
ře MUDr. Tenory za příklad-
nou a odbornou péči v době
mé hospitalizace na tomto
oddělení.

Irena Hlou‰ková 

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

Ing. Petr Vegerbauer
úãetnictví, danû, ekonomika,

poradenství
mobil: +420 605 207 129,

www.akuv.cz

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

604 150 378

Pfiijmu vyuãenou ‰vadlenu
– nástup moÏn˘ ihned. 

Tel.: 775 345 243- 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 7. května 2019 by se dožil 85 roků 

pan FRANTIŠEK ZOUHAR z Blanska.

S úctou a láskou vzpomínají 
manželka a synové Ivo a Milan s rodinami. 

VZPOMÍNKA
Dne 20. května 2019 vzpomeneme 5. výročí, 
kdy nás navždy opustil náš manžel, tatínek, 

dědeček a kamarád 
pan JAN SLOVÁK z Boskovic.

Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi. 
Stále vzpomínají manželka, syn Radim 

a syn Jan s rodinou. 

BLAHOP¤ÁNÍ
Dne 9. května 2019 oslavil 70. narozeniny

pan JAN CHARVÁT z Doubravice nad Svitavou.

Do dalších roků hlavně hodně zdraví, lásky, 

pohody a klidu mu přeje celá jeho rodina.

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
Dne 9. května 2019 to byly 2 roky, co nás 

navždy opustila naše milá maminka, 
babička a prababička

paní RŮŽENA VÁLKOVÁ z Letovic.

Vzpomíná dcera s rodinou. 


