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SMETANOVA 6
678 01 BL ANSKO

Obchodní centrum JEŽEK

www. r e a l i t y hy n s t ov a . c z STP 
KŘETÍN

Ing. SILVIE HYNŠTOVÁ          LENKA OUJESKÁ VESELÁ
  +420 775 582 092   +420 775 246 549

STP 
OLOMUČANY 

CP 953 m2. Na pozemku 
kopaná studna. 

IS v blízkosti pozemku. 
V obci ZŠ, MŠ, obchod. 

Pěkné prostředí. 
Cena 1.049.000,– Kč.

CP 1354 m2 . 
Okrajová část obce, 

krásné místo, 
sítě na hranici pozemku.

Cena 600/m2. 

Stále je vhodná 
doba k prodeji nemovitostí. 
Spojte se s realitními 
specialisty (praxe 13 let). 

Nabízíme poradenství 
v oblasti realit 
ZDARMA

PODĚKOVÁNÍ
Chtěla bych touto cestou poděkovat 

prim. MUDr. S. Krejstovi a celému jeho týmu 
Jednodenní péče Nemocnice Blansko 

za vzornou a profesionální péči, která byla věnována 
mojí mamince paní Přibylové během léčby. 

Děkuji Dobromila Hrušková

- 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

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

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

Tel.: 605 562 000

PRODÁM
 Prodám obal na ukulele, cena 250 Kč. 
Tel.: 606 931 795.
 Prodám vchodové levé dveře světlý javor, 
195x85 cm, bezpečnostní zámek na 4 klíče, ce- 
na dohodou. Volat po 18 hod., tel.: 702 591 648. 
 Prodám konferenční stolek, foto zašlu 
e-mailem. Rozměr 78 x 139 cm, cena doho-
dou. Tel.: 606 931 795. 
 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 NOTEBOOK ASUS, 15,3 obrazovka, 
DVD mechanika atd. Cena pouze 2 990 Kč, 
tel.: 737 957 822.
 Prodám motorovou pilu Oleo - Mac 936, 
ruční okružní pilu FERM KS - 160 - nová, ostřič-
ku řetězu POR 250 - nová, řezačku obkladaček 
délka řezu 400 mm, stolovou pilu - cirgulu, pá-
sovou brusku. Cena dohodou, při rychlém jed-
nání možná sleva. Tel.: 723 560 615.
 Prodám dva stojanové ventilátory bílé, 
sada hrnců Ballarini, 3dílná sada s pokličkami 
- nové, starší plně funkční počítač kompletní, 
hrnec na zelí, jedenkrát použitý a struhadlo 
na zelí, Přikrývka a podložka vlněný svět Me-
rino, vhodné pro alergiky, astmatiky srdeční 
choroby, 100% čistá střižní vlna - nové, ka-
pesní hodinky zn. ETERNA a GRANA - obojí 
funkční. Ceny dohodou, tel.: 723 560 615.

KOUPÍM
 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.
 Koupím malotraktor tera, vari, agzat 
nebo i jiné značky s příslušenstvím. 
Tel.: 731 487 850.
 Koupím lištovou nebo bubnovou sekačku 
MF70, Vari a jiné tovární výroby. Koupím  
i nefunční. Tel.: 731 487 850.

DARUJI
 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.

¤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.

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.
 Hledám osobního asistenta z Blanska 
nebo blízkého okolí na příležitostné jednoden-
ní případně i vícedenní akce nebo i na občas-
nou výpomoc. Jsem vozíčkář, mentálně úplně 
v pořádku. Domluva jako přivýdělek. Více info: 
asistent-vozickare@centrum.cz.

SEZNÁMENÍ
 Muž 60 let/173 cm, rozvedený nekuřák 
hledá ženu pro společný, klidný život. 55-60 
let, vdovu, rozvedenou… Blansko a blízké 
okolí, tel.: 737 174 914.
 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
 Blanka 54/160/75 kg z Blanska hledá přítele. 
Samota tíží, tel.: 722 955 018. 
 Pavel 52/180 hledá vážný nebo intimní 
vztah (Letovice a okolí). Zájmy – příroda, 
sport. Tel.: 736 455 621. 
 Nebu už sám, je to prázdný život, zkus 
zavolat 604 880 931, třeba naplníme samotu 
a budeme spolu. Jsem vdova, 72 roků z Blan-
ska. Děkuji za zavolání nebo SMS, za pokus to 
stojí!
 Bc. 38/172, svobodná, hledám přítele 
pro upřímný partnerský vztah zn. láska za 
upřímnost. Tel.: 728 816 879.

www.msrenova.cz PŘIJMEME BRIGÁDNÍKA
Renovace dveří a zárubní, výroba, 
montáž, lakování skla, lišty, zámky, kliky  tel. 604 150 378

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


