
VZPOMÍNKA
Dne 11. 2. 2019 jsme si připomněli  

druhé smutné výročí úmrtí  
manžela, tatínka, dědečka, kamaráda

pana VLADIMÍRA TLAMKY z Boskovic.

Stále vzpomíná rodina a přátelé.

VZPOMÍNKA 

Dne 14. března 2020 by oslavil 92. narozeniny 

pan MILOSLAV ZEMÁNEK z Blanska.

Kdo jste ho znali, věnujte mu vzpomínku s námi.
Stále vzpomíná celá rodina.

BLAHOPŘÁNÍ
arm. gen. v. v. EMIL BOČEK  

oslavil 97 narozeniny

 Arm. gen. v. v. Emil Boček, český válečný veterán druhé 
světové války se narodil 25. 2. 1923 v Brně. 
 Po vychození obecné a měšanské školy v Tuřanech se 
Emil Boček začal učit strojním zámečníkem. Z domova  
odešel tajně dne 27. 12. 1939, v 16ti letech. Dostal se do  
Bejrútu a zúčastnil se bojů ve Francii v létě 1940. V září 

1940 ve Velké Británii absolvoval pilotní výcvik a byl přijat do RAF. Po dobu své-
ho operačního působení u 310. perutě uskutečnil 26 operačních letů. 
 Za svoji statečnost získal nespočet vyznamenání. Dne 23. března 1996 se osobně 
setkal ke krátkému rozhovoru s britskou královnou Alžbětou II. při její čtyřhodinové 
návštěvě Brna za doprovodu prezidenta České republiky Václava Havla. 28. října 2019 
mu byl udělen prezidentem republiky Milošem Zemanem Řád bílého lva I. třídy.
 V současné době je Emil Boček stále aktivní, žije u dcery v Černé Hoře, účastní 
se různých společenských a kulturních akcí v regionu i mimo něj.  
 Emilu Bočkovi přejeme společně s jeho rodinou hodně zdraví do dalších let, elán 
a spokojenost.	 Za	Listy	regionů	Renata	Kuncová	Polická
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PRODÁM
 Prodám zánovní nosič kol Wienzek alfa 
plus 2 na závěsné zařízení v zadní části auta. 
Pro 2 kola nebo elektrokola. Cena 3 000 Kč, 
tel.: 728 209 824.
 Prodám funkční televizi zn. LUXTRONIC 
s plochou obrazovkou, úhlopříčka 46 cm bez 
septoboxu. Tel.: 606 767 938, cena 400 Kč.
 Prodám péřovou přikrývku-nepoužívanou, 
2 křišálové lustry, starší psací stroj, pěkné sta-
ré bicí hodiny-nefunkční.  Tel.: 732 374 173.
 Prodám levně zánovní elekrokultivátor 
zn. Grizzly. Tel.: 721 123 334.
 Prodám levně málo používanou sekačku 
– křovinořez zn. Hecht. Tel.: 721 123 334.
 Prodám sáčkový vysavač ECG, bezvadný 
stav. Původní cena 1 500 Kč, nyní 500 Kč.  
V Blansku mohu přivést. Tel.: 606 119 940. 
 Prodám Duo rádio-gramofon Tesla 1308A, 
cena 6 500 Kč. Tel.: 777 450 543.
 Prodám různé DVD 100 Kč/kus + gramofonové 
desky. Tel.: 777 450 543.
 Prodám elektrotrojkolku zn. Spirit, zánovní, 
málo jetá, černá. Rozchod zadních kol 59 cm 
(dá se garážovat ve sklepě v bytovce), vpředu 
i vzadu košík, výkon 250W. PC 28 000 Kč, 
nyní 20 000 Kč. Vhodná pro seniory, na náku-
py. Tel.: 606 076 400.
 Prodám wolkmen 700 Kč a trafo 350 Kč, 
tel.: 777 450 543.
 Prodám Alfa Romeo 147 1.9JTD, najeto 
177 tis. km, rok 2004, tažné na 1,3t, dvě  
sady nových kol, černá barva, 3 dveř. Cena  
55 000 Kč, tel.: 730 655 978.
 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 obal na ukulele, cena 250 Kč. 
Tel.: 606 931 795.
 Prodám knihy všech žánrů, možno  
k nahlédnutí. Cena dohodou, tel.: 608 058 791. 

KOUPÍM
 Koupím staré zbraně, nekompletní i poškozené 
a cokoliv od armády. Přijedu. Tel.: 702 013 739, 
e-mail: ludvavanek@seznam.cz
 Koupím dvě plastové kádě na vodu (kulaté). 
Tel.: 732 450 506.
 Koupím tovární malotraktor české nebo 
slovenské výroby Vari/Tera/Agzat, MT, TK 
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atd. Může být i poškozený. Nabídněte prosím, 
děkuji. Tel.: 731 487 850.
 Koupím lištovou/bubnovou sekačku MF 
70, VARI s příslušenstvím, to není podmín-
kou. Mám zájem i o koupi zahradního traktoru 
se sečením. Koupím i poškozené nebo ne-
kompletní. Děkuji, tel.: 731 487 850.
 Koupím velký hnědý zelňák – i bez víka. 
Tel.: 732 450 506.
 Koupím garáž nebo hledám pronájem garáže 
v Blansku na Písečné. Tel.: 725 828 628.
 Koupím chalupu nebo domek se zahradou, 
vše zařídím, platím hotově, tel.: 604 235 530.

HLEDÁM
 Hledám někoho, kdo by naučil hrát 14ti 
letou dceru na klávesy. Tel.: 721 308 697.
 Hledám, kdo daruje pro výuku ve fotografickém 
kroužku starší nepoužívaný kinofilmový foto-
aparát. Fotoaparát může být i nefunkční, jde  
o možnost ukázat, jak vypadají a fungují jed-
notlivé součásti zařízení. Nabídky ideálně  
v okolí Boskovic a Letovic. Kontakt: email - 
petsvanc@seznam.cz, tel.: 731 480 663.
 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.
 Hledám akutně podnájem, cena dohodou. 
Jsem 70ti letý, tel.: 704 826 098.

SEZNÁMENÍ
 70ti letá, 156/65 rozvedená, veselé povahy, 
ráda poznám milého pána do 75 let, štíhlejší 
postavy, procházky, výlety, jen vážně. Tel.: 
608 058 791.
 Blanka bruneta, modré oči, 55/160/75 kg 
z Blanska hledá přítele. Samota tíží, jen absti-
nent, SMS: 722 955 018. 
 70ti letý, rozvedený rád pozná ženu  
podobného osudu. Tel.: 704 826 098.

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

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

Chcete platit 
za Vaše 

pojištění 
nižší částku?

Řeším pojištění 
vozidel, 

nemovitostí, zdraví, 
odpovědnostní.

Ráda se Vám 
budu věnovat
– kontakt 

775 731 779

HODINOVÝ MANŽEL
– nabízím montáže, opravy, 

údržbu a jiné. Zn.: Stavba – dílna 
– zahrada, rychle a levně.

www.hodinovy-manzel-boskovice.cz
tel.: 777 072 947NABÍDKA 

PRONÁJEM 
BUDOVY HOSPODY 

v RUDCE č. p. 79
Město Kunštát nabízí 

k pronájmu objekt 
k provozování hostinské 

činnosti 
Bližší informace poskytne 

tajemník MěÚ Kunštát, 
tel. 515 534 310, 

tajemnik@kunstat-mesto.cz


