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VZPOMÍNKA ¤ádková inzerce ZDARMA

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.

PRODÁM
 Prodám obal na ukulele, cena 250 Kč. 
Tel.: 606 931 795.
 Prodám stolní ždímačku za 200 Kč. 
V Blansku mohu přivést a předvést. Tel.: 
606 119 940. 
 Prodám vchodové levé dveře světlý javor, 
195x85 cm, bezpečnostní zámek na 4 klí- 
če, cena dohodou. Volat po 18 hod., tel.: 
702 591 648. 
 Prodám rohový TV stolek, řešený do  
půlkruhu, dole skleněné dvířka, barva dřeva 
černá. Levně, foto, info na vyžádání. Tel.: 
606 931 795. 
 Prodám ruční zahradní kultivátor Grizzly, 
sekačku – křovinořez Hecht. Obojí velmi lev-
ně, málo používané. Tel.: 721123 334.
 Prodám konferenční stolek, foto zašlu 
e-mailem. Rozměr 78x139 cm, cena doho-
dou. Tel.: 606 931 795. 
 Prodám úplně novou knihu Marcus & 
Martinus „Naš příběh“. Cena původní 360 Kč, 
nyní 250 Kč. Tel.: 723 105 913. 
 Prodám profesionální boty pro kuchaře 
zn. Skechers. Velikost 36, černé, cena 600 Kč, 
původní cena 1 400 Kč. Málo nošené – změna 
zaměstnání. Tel.: 606 931 795.
 Prodám Mini Cooper 1.6i černé barvy, bílé 
doplňky, int. červený, rok 02, najeto 175tis. km, 
nová STK, za 65 000 Kč. Tel.: 730 655 978.
 Prodám dámskou obuv vel. 39,40,41, 
na všechna roční období, zachovalá, některá 
nebyla nošená, kůže i syntetika, možno vyzkou-
šet, levně od 100–400 Kč, tel.: 604 389 346.
 Prodám dámské kozačky, pravá kůže, 
uvnitř zateplené kožíškem i na stélce, černá 
barva vel. 40, obuje i vel. 41, jako nové. Cena 
400 Kč. Tel.: 604 389 346. 
 Prodám nový indukční dvouploténkový 
vařič, cena 1000 Kč.  Tel.: 731 202 669.
 Prodám kotníkové kožené boty, uvnitř 
zateplené i na stélce kožíškem vel. 40, obuje  
i 41, černé, jako nové, cena 250 Kč. Tel.: 
604 389 346. 
 Prodám špičkový zánovní televizor QLED 
SAMSUNG, obrazovka 139 cm, bezkonku-
renční obraz, hybridní vysílání atd. Cena do-
hodou, tel.: 737 957 822.
 Prodám dvě péřové prošívané deky. Velmi 
málo používané. Cena 2.500 Kč. Tel.:  
724 757 545.
 Prodám zánovní repro soustavu domácího 
kina JBL, 5x repro, 1x subvorfer, vynikající dy-
namický zvuk, příznivá cena. Tel.: 737 957 822.
 Prodám motorovou pilu Oleo – Mac 936, 
ruční okružní pilu FERM KS – 160 – nová,  
ostřičku řetězu POR 250 – nová, řezačku  
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Renovace dveří a zárubní, výroba, 
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PROVEDU VE VAŠEM LESE 
KÁCENÍ DŘEVA 

A VYTAHÁNÍ 
S MOŽNOSTÍ POŘEZU. 

Vše po domluvě 
na tel.: 601 179 530. 

Léta běží, však vzpomínky a smutek v srdcích zůstávají.

Je to 21 let, kdy 26. září 1998 zemřel
pan FERDINAND JUŘINA z Klepačova.

Kdo jste ho měli rádi, vzpomeňte s námi.
Za tichou vzpomínku děkuje manželka Drahomíra,  

syn Luboš s rodinou a dcera Marie s rodinou. 

VZPOMÍNKA
Léta běží, však vzpomínky a smutek v srdci zůstávají stále.

Je tomu již 8 dlouhých a smutných let, kdy 1. 10. 2011 
ve věku 29 roků vyhasl život našeho milovaného

syna a bratra Ing. MARKA ŠKRABALA,
učitele na průmyslové škole v Jedovnicích.

Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi. 
Vzpomínají rodiče, bratr Petr a přítelkyně Iva.

VZPOMÍNKA
Čas plyne a nevrací co vzal, ale vzpomínky zůstávají dál.

Dne 7. 10. 2019 jsme vzpomněli 8. výročí umrtí
manžela, tatínka, bratra, strýce, švagra 

pana PAVLA TRÁVNÍČKA z Blanska.

Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi. 
Za tichou vzpomínku děkuje manželka Věra, syn Marek, 

Michal a bratr Ladislav s rodinou.

VZPOMÍNKA
Léta běží, však vzpomínky a smutek v srdcích zůstávají.

Je to 15 roků, kdy 9. října 2004 zemřel

pan JOSEF NOVOTNÝ (roz. Kňazoučík) z Blanska.

Kdo jste ho měli rádi, vzpomeňte s námi.
Za tichou vzpomínku děkuje zarmoucená rodina.

VZPOMÍNKA
Rok za rokem ubíhá, čas prý rány hojí, 

vzpomínky na Tebe tatínku, však stále stejně bolí.

Dne 10. října 2019 jsme vzpomněli 5. smutné výročí 
od úmrtí milovaného tatínka a dědečka 

pana Ing. JAROSLAVA KAŠPÁRKA z Boskovic.

S láskou v srdci vzpomínají dcera Peka s manželem  
a vnoučata Vena, Dominik a Matouš. 

VZPOMÍNKA
Dne 21. srpna 2019 jsme vzpomněli čtvrté 

smutné výročí, co nás navždy opustila 

paní ZDEŇKA GRÉNAROVÁ 
ze Žárné. 

Dne 23. října 2019 uplyne 20 roků, 
co nás navždy opustil 

pan ANTONÍN GRÉNAR ze Žárné.  

Kdo jste je znali, vzpomeňte s námi. Vzpomínají synové s rodinami.
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obkladaček délka řezu 400 mm,  stolovou pilu 
– cirgulu, pásovou brusku. Cena dohodou, při 
rychlém jednání možná sleva. Tel.: 723 560 615.
 Prodám dva stojanové ventilátory bílé, 
sadu hrnců Ballarini, 3 dílná sada i s poklička-
mi – nové, starší počítač kompletní, plně 
funkční, hrnec a struhadlo na zelí. Ceny doho-
dou. tel.: 723 560 615.

KOUPÍM
 Koupím rotoped. Tel.: 606 931 795.
 Koupím starší - funkční pračku. Čím užší, 
tím lepší (malá koupelena).SMS a zavolám. 
720 565 037.
 Koupím koloběžku Mezeq YEDOO pro  
dospělé, kola 16/20“. Tel.: 606 931 795.
 Koupím chalupu nebo domek se zahradou, 
vše zařídím, platím hotově, tel.: 604 235 530.

HLEDÁM
 Hledám k pronájmu přístavek, halu, stodolu 
pro celoroční parkování obytného vozidla  
v okolí Černé Hory. Požadovaný rozměr:   
8 m x 4 m x 3, 40 m. Tel.: 605 700 205.
 Větve stříbrného smrku a tůjí. Tel.: 
737 569 841.

DARUJI
 Daruji za odvoz dvě válendy s úložným 
prostorem a část obyvákové stěny. Info na 
tel.: 606 931 795.
 Daruji za odvoz půlky cihel z bouračky. 
Vhodné na vyspravení cesty, chodníčky na 
zahradě apod., tel.: 776 106 964. 
 Daruji za odvoz větší množství zeminy 
(vhodná ke zhutnění); odběr průmyslová 
zóna Blansko; tel.: 604 550 828.

SEZNÁMENÍ
 Hledám muže na vážný, trvalý vztah,  
s vyřešenou minulostí, na vztah ve dvou  
se vším, co k tomu patří. Nejlépe 45–55 let  
a z okresu Blansko. Auto vítáno! Samota je zlá, 
tak co to zkusit spolu změnit, ve dvou se to lépe 
táhne. E-mail : sance.lasce@seznam.cz
 Osamělý Jarda hledá přítelkyni k vážnému 
seznámení střední postavy. Je mi 48 let – ozvi 
se mi. Tel.: 606 527 534.
 185 cm/68 roků – muž hledá přítelkyni 
k seznámení. Je mi samotnému smutno, za-
volej. Blansko a okolí, tel.: 702 380 755. 
 60-ti letá žena hledá spolehlivého muže 
– motoristu pro společné chvíle u kávy nebo 
na výletě. Tel.: 721 123 334.
 Žena středního věku hledá muže na vážný  
i nezávazný vztah a společné chvíle. Letovice. 
Tel.: 737 100 746.
 Blanka 54/160/75 kg z Blanska hledá přítele. 
Samota tíží, tel.: 722 955 018.


