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➨ Prodám slivovici – ‰vestka (53%). 
Cena 300 Kã/1 litr. Tel.: 607 507 157. 
➨ Prodám kuchyÀskou linku 
vãetnû nerez dfiezu a nové desky. Délka 180
cm, cena 2 700 Kã. Tel.: 606 931 795. 
➨ V Blansku - Tûchovû, 
v lokalitû „Na slunku” prodám stavební pozem-
ky pro v˘stavbu RD. V‰echny IS a pfiístupová
komunikace pfied pozemky. Tel.: 736 529 239. 
➨ Prodám prvorepublikovou vilu 4+1
v Kun‰tátû. Pozemek 952 m2, tel.: 605 022 928. 
➨ Prodám palivo SM, BO.
Cena 490Kã/prm. Tel.: 606 494 335.
➨ Prodám jídelní stÛl (ovál) a 4 Ïidle, 
bílá barva. Cena dohodou, tel.: 702 591 648.
➨ Prodám vchodové dvefie svûtl˘ javor, 
195x85 cm, bezpeãnostní zámek na 4 klíãe, ce-
na dohodou. Volat po 18 hod., tel.: 702 591 648. 
➨ Prodám kameru JVC na kazety 
za 2 500 Kã + rÛzné doplÀky, nacenûné zvlá‰È.
Tel.: 777 450 543.
➨ Prodám magnetofonové pásky 
za 50 a 60 Kã/kus. 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 staroÏitn˘ konferenãní stolek, 
foto za‰lu e-mailem. Rozmûr 78 x 139 cm, ce-
na dohodou. Tel.: 606 931 795. 
➨ Prodám doma vykrmené prase, 
tel.: 606 397 488.
➨ Prodám doma vykrmené prase, 
moÏno i s poráÏkou, tel.: 704 449 608.
➨ Prodám kvalitní jablka Gloster a Ontario
z domácího sadu. Vût‰í mnoÏství pfiivezu, tel.:
603 945 673.

¤ádková inzerce ZDARMA

PRODÁM

➨ Daruji za odvoz televizor zn. Panasonic, 
úhlopfiíãka 98 cm. Tel.: 728 480 686.

DARUJI

➨ Kdo daruje nebo levnû prodá men‰í sánû
pro jednu, max. dvû osoby? Tel.: 606 931 795. 
➨ Hledám paní  na obãasné pohlídání 
maminky v Blansku. Info na tel.: 720 182 897.
➨ Hledám pronájem zahrady Blansko 
a blízké okolí. Chata a pfiípadná elektrická pfií-
pojka vítána, nejlépe dlouhodob˘ pronájem.
Cena dohodou. Tel: 733 670 455.
➨ Vymûním byt v OV 2+1 
po celkové rekonstrukci v Boskovicích za byt
3+1 v Boskovicích ve zv˘‰eném pfiízemí. Tel.:
775 991 148. 
➨ Hledám pomocnici do domácnosti, 
2x t˘dnû – jen z Boskovic. Tel.: 604 667 186. 
➨ Naléhavû hledáme podnájem v Blansku
nebo blízkém okolí. 2+1-2+kk max. do 11 000
Kã vãetnû poplatkÛ. Jen ãásteãnû vybaven˘ ne-
bo bez. Jsme bezproblémoví dva dospûlí pra-
cující se synem 14 let. Tel.: 732 192 531.
➨ MuÏ 56 rokÛ hledá práci. 
Jsem drÏitelem prÛkazu OZZ. Blansko a nejbliÏ-
‰í okolí.  Prosím nabídnûte. Tel.: 732 192 531.

HLEDÁM

➨ 65/170 zaji‰tûn˘ dÛchodce 
rád pozná Ïenu do 60ti let. Samota tíÏí a dvûma
je líp neÏ jednomu. Odepí‰i v‰em, jen SMS,
731 378 170. 
➨ Hledám vûfiící pfiítelkyni, 
hudebnû nadanou (country). Hnûdookou blon-
d˘nku men‰í postavy, s dcerou 13 a více let.
Tel.: 777 450 543.
➨ Vdova 175/67 rokÛ hledá 
vy‰‰ího pfiítele k váÏnému seznámení do 70 ro-
kÛ, kter˘ také nechce b˘t sám, Blanensko. Tel.:
724 836 518. 
➨ Hledám ‰tíhlou Ïenu z Blanska 
pro váÏn˘ vztah, vûk 70 i více let. Tel.: 720 141 133.
➨ MuÏ 66 let, bez závazkÛ, nekufiák, 
hledá Ïenu 60 – 70 rokÛ, blond vdovu stfiední
postavy bez závazkÛ. Tel.: 606 861 556.

SEZNÁMENÍ

➨ Koupím staré filmové plakáty, 
ale i dal‰í druhy plakátÛ (divadelní, v˘stavní, re-
klamní apod.). V‰e pouze z období 1900-1990.
Tel.: 775 246 824. Klidnû pi‰te SMS, zavolám
zpût. Dûkuji.
➨ Koupím chalupu nebo domek se zahradou,
v‰e zafiídím, platím hotovû, tel.: 604 235 530.
➨ 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 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 kmen ofie‰áku, 
sám si i pokácím vhodn˘ na pofiez. Tel.: 601
179 530.

KOUPÍM

INZERCE REALITNÍHO A PODNIKATELSKÉHO
CHARAKTERU JE ZPOPLATNùNA.

VZPOMÍNKA
Dne 9. 2. 2019 to byly tfii roky, 

co nám ode‰el pan Eduard ·enkefiík z Blanska, 
b˘val˘ fotbalista a také rybáfi. 

Vûnujte mu tichou vzpomínku.
Vzpomíná manÏelka. 

VZPOMÍNKA
Dne 11. 2. 2019 jsme si pfiipomnûli 

první smutné v˘roãí úmrtí manÏela, tatínka, 
dûdeãka, kamaráda

pana Vladimíra Tlamky z Boskovic.

Stále vzpomíná rodina a pfiátelé.

VZPOMÍNKA
Ode‰el jsi, ale místo v na‰ich srdcích Ti bude náleÏet navûky.

Dne 9. 2. 2019 by se doÏil 91 rokÛ 
pan Josef Vyskoãil z Blanska.

Kdo jste jej znali a mûli rádi, vzpomeÀte s námi.
Vzpomíná manÏelka a dcera s rodinou.

BLAHOP¤ÁNÍ
Dne 1. února 2019 oslavil 

krásné Ïivotní jubileum 90 let 
pan Miroslav Starycha 

z Blanska.

Narodil se v Blansku, zde také vychodil
základní ‰kolu a dál pokraãoval ve stu-
diu v Brnû na První státní prÛmyslové
‰kole, kde roku 1947 odmaturoval s vy-
znamenáním. Je‰tû téhoÏ roku nastoupil
jako konstruktér do podniku Metra
Blansko. âasem zaãal pracovat ve „v˘-
zkumáku Metry”, kde za své pracovní
nasazení a úspûchy získal ocenûní „Za
vynikající práci”, které udûloval prezident âeskoslovenské republiky.
Cel˘ Ïivot se zajímal o vûdu, techniku a historii. Pfiispíval do regionál-
ních novin, publikoval v závodním ãasopise Metry Blansko, zajímal se
o vlastivûdu, spolupracoval s krouÏkem Klubu mlad˘ch ãtenáfiÛ pfii Z·
Dvorská. Spoleãnû s Ing. Blahomilem Grundou napsal Miroslav
Starycha knihu o Ïivotû zakladatele Metry Blansko Ing. Erichu
Rouãkovi. Kniha má název Îivot a dílo „moravského Edisona”, vyda-
lo ji Technické muzeum v Brnû a získala zvlá‰tní ocenûní v Národní
soutûÏi muzeí – Gloria musaealis.

Byl dlouholet˘m ãlenem spoleãnosti SPRIMT, kde spoleãnû s kolegy
vytvofiili unikátní sbírku mûfiících pfiístrojÛ. Spoleãnost SPRIMT celou
sbírku vûnovala Muzeu mûsta Blanska.

V souãasné dobû Ïije pan Starycha u dcery v Doubravici nad Svitavou. 

V‰echno nejlep‰í k Ïivotnímu jubileu, hlavnû zdraví a spokojenost
pfiejí dcery Xavera, Ludmila a Mirka s rodinami.

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

Chcete vymûnit Vá‰ 
stávající vÛz za novûj‰í?

Ráda Vám pomohu.
Volejte 775 731 779

HODINOV¯ MANÎEL 
- nabízím montáÏe, opravy, 
údrÏbu a jiné. Zn.: Stavba -

dílna - zahrada, rychle a levnû. 
www.hodinovy-manzel-blanensko.cz

tel.: 777 072 947

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

604 150 378

AUTODOPRAVA
STùHOVÁNÍ – VYKLÍZENÍ

HODINOV¯ MANÎEL
ÚKLID

Tel.: 723 606 098
www.autodopravamanousek.cz

auto.manousek@email.cz

více zpráv na
www.listyregionu.cz


