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➨ Prodám 2 matrace vhodné na chatu 
nebo chalupu. 5 let pouÏívané, cena za obû 
1 000 Kã. Tel.: 773 076 239. 
➨ Prodám benzinovou sekaãku ãtyfitaktní, 
zn. GRAFT FIEDL. Dva roky v provozu, v˘born˘
stav, cena 2 900 Kã. Tel.: 606 313 913. 
➨ Prodám knihy v‰ech ÏánrÛ od roku 1970, 
k nahlédnutí v Adamovû. Tel.: 608 058 791. 
➨ Prodám obal na ukulele, cena 250 Kã. 
Tel.: 606 931 795.
➨ Prodám radiogramofon Tesla 1308A
cena dohodou. Tel.: 777 450 543. 
➨ Prodám CD a DVD country. 
Videokazety a audiokazety Kelly Family. Cena
dohodu, tel.: 777 450 543. 
➨ 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 konferenãní stolek, 
foto za‰lu e-mailem. Rozmûr 78 x 139 cm, ce-
na dohodou. Tel.: 606 931 795. 
➨ Prodám kompletní kuch. linku, 
vã. dfiezu, pracovní desky, kombinovaného spo-
ráku Bosh a MW. 13 let stará, velmi zachovalá,
v‰e funkãní. Ihned k dispozici. Cena dohodou.
Fotky a rozmûry na vyÏádání. 725 415 008.
➨ Prodám kombinovan˘ sporák Bosh,
plynové hofiáky, elektrická trouba. 19 let star˘.
Ve‰keré funkce, vã. návodu. Cena 2 500 Kã,
tel.: 725 415 008. 
➨ Prodám dámskou obuv vel. 39,40,41, 
na v‰echna roãní období, kÛÏe i syntetika, no-
‰ená, ale velmi zachovalá 50-150 Kã. MoÏno
vyzkou‰et, tel.: 604 389 346.
➨ Prodám vyv˘‰enou postel se ‰uplíky. 
Dûlaná na zakázku, kvalitní bez po‰kození.
Dfievûn˘ ro‰t nosnost 90kg. Barva stfiíbrno‰edá
spoustu úloÏného prostoru. Je tfieba vlastní od-
voz z Boskovic. Cena 6 000 Kã, foto po‰lu. Tel.:
739 084 225.
➨ Prodám sekaãku na trávu „Blanice” 
na náhradní díly. Po‰kozen˘ motor. Cena 1 000
Kã, tel.: 608 845 408.
➨ Prodám luxusní ‰piãkovou televizi 
SAMSUNG QLED, 123 cm, brilantní obraz na
vy‰‰í úrovni neÏ bûÏné tv, HbbTV, nahrávání
USB, internet atd. Nutno vidût, cena dohodou.
Tel.: 737 957 822.
➨ 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.

DARUJI

➨ Hledám k pronájmu pfiístavek, halu, 
stodolu pro celoroãní parkování obytného vo-
zidla v okolí âerné Hory. PoÏadovan˘ rozmûr:
8m x 4m x 3,40m. Tel.: 778 057 587.
➨ Pracující Ïena - nekufiaãka,
hledá levn˘ podnájem, nejlépe samostatn˘ 
pokoj v RD, nebo men‰í chatku. Dûkuji za na-
bídku na tel: 774 360 310 nebo e-mail: yve-
ta.papouskova@seznam.cz
➨ Pronájem men‰ího bytu v BK a okolí 
hledá dÛchodce-lékafi, ihned a dlouhodobû.
Tel.: 773 228 170.

HLEDÁM

➨ Zafiídím ekologickou likvidaci motorového 
vozidla, tel.: 737 372 634.
➨ Nabízím hezk˘, zafiízen˘, 
neprÛchozí pokoj s balkónem v mûstû Letovice.
K dispozici je nová kuchyÀ, sporák, mikrovlnka,
lednice, praãka v koupelnû. Wifi v cenû. Cena 
3 000 Kã mûsíãnû. Volné ihned po domluvû.
Tel.: 776 512 076.

NABÍZÍM

➨ Îila jsem krásn˘m rodinn˘m a láskypln˘m
Ïivotem. Hledám muÏe, kter˘ mû do Ïivota opût
vrátí, a já mu tím stejn˘m oplatím. Seniorka 65
let, tel.: 739 781 174.
➨ Hledám muÏe ve vûku 45-55 let
pro spoleãnû strávené chvíle a na v˘lety. Auto vítá-
no, okr. Blansko. E-mail: sance.lasce@seznam.cz. 
➨ Pavel 52/180 hledá 
váÏn˘ nebo intimní vztah (Letovice a okolí).
Zájmy – pfiíroda, sport. Tel.: 736 455 621. 
➨ PostiÏená dÛchodkynû Blanka K. 
z Blanska 54/160/80 hledá sympatického pfiíte-
le do 60 let s autem, k vycházkám a v˘letÛm,
tanci. Modrooká bruneta, uÏ babiãka. Káva pro-
zradí víc. Tel.: 722 955 018. 
➨ Slu‰n˘, zdrav˘ muÏ stfiedních let
hledá Ïenu na obãasné sexschÛzky v jejím sou-
kromí – Boskovicko. Tel.:  721 608 179.
➨ MuÏ 68/170 rozveden˘, moc rád pozná Ïenu 
stejného osudu, i vdovu. Vím, Ïe nûkde Ïije‰, 
odepi‰, zavolej, neãekej. Tel.: 731 378 170. 
➨ Hledám spolehlivého kamaráda 60-70 rokÛ
k obãasn˘m v˘letÛm. Tel.: 721 123 334. 

SEZNÁMENÍ

➨ Koupím kolobûÏku Mezeq YEDOO 
pro dospûlé, kola 16/20". Tel.: 606 931 795. 
➨ Koupím Simson, Jawa, Stadion, Babeta,
Pafiez, Pion˘r, Mustang, âZ, aj. Tel.: 728 222 938.
➨ Koupím tera vari s pfiíslu‰enstvím.
MÛÏe b˘t i nefunkãní. Tel.: 731 487 850.
➨ Koupím chalupu nebo domek 
se zahradou, v‰e zafiídím, platím hotovû, tel.:
604 235 530.
➨ Koupím 2 kuchyÀské Ïidle star‰ího typu,
polstrované, tmavé, zachovalé. Tel.: 608 058 791. 

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

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
Ve stfiedu 14. srpna 2019 by oslavil 80 let 

pan Jaroslav Parma z Blanska.
Kdo jste ho znali, vzpomeÀte s námi.

manÏelka NadûÏda, dûti Irena, Jaroslav 
a Petra s rodinami.

OPRAVY A PRODEJ ·ICÍCH
STROJÒ A OWERLOCKÒ

Miroslav Jelínek
Tel.: 602 553 203

e-mail: jelinekservis@seznam.cz

KOUPÍM MOTOCYKLY 
– jakékoliv – star‰í, neúplné,

pfiekáÏející, mopedy, díly, 
traktÛrky i jinou techniku. 

Tel.: 723 837 437 

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
...kdo jsi mûl rád, vzpomeÀ...

Dne 11. 8. 2019 uplynulo 20 let od úmrtí 

na‰eho tatínka pana Rostislava Boãka z Blanska.

Vzpomínají syn a dcera s rodinami.

VZPOMÍNKA
Od života nic nežádal, 

pro rodinu a děti zlaté srdce dal…
Dne 8. 8. 2019 to bylo 8 let, co nás navÏdy 

opustil pan Miloslav Zemánek z Blanska.

S láskou na něho vzpomínáme. 
Manželka Anděla s celou rodinou.

PODLAHÁ¤STVÍ  KUNC
• Renovace parket

• Pokládka parket, kazet, bordur
• Pokládka dfievûn˘ch venkovních ro‰tÛ

• Pokládka plovoucích podlah

Ladislav Kunc  +420 607 507 157
MOÎNOST DODÁNÍ MATERIÁLU


