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¤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.

INZERCE REALITNÍHO NEBO PODNIKATELSKÉHO 
CHARAKTERU A SPOLEČENSKÁ KRONIKA JE ZPOPLATNĚNÁ.

PRODÁM 
 Prodám 2x monitor Sony CPD-E430, 19“ 
CRT, 4:3, 1600 x 1200 pix, 78 Hz,  VGA vstup, 
100% stav. Používaný pro grafické práce na 
Macku. Osobní odběr v Blansku, cena doho-
dou. Tel.: 606 931 795. 
 Prodám piáno zn. Bárta-výroba prvore-
publiková, volat večer 723 553 189, výborný 
stav, vyčištěno, naladěno, vlastní odvoz, cena 
dohodou.
 Prodám funkční televizi zn. LUXTRONIC  
s plochou obrazovkou, úhlopříčka 46 cm bez 
septoboxu. Tel.: 606 767 938, cena 400 Kč.

 Úcta a věrnost profesi. Nabízím k prodeji 
z pozůstalosti vše na opravy šicích strojů. 
Tel.: 605 563 810.
 Prodám obal na ukulele, cena 250 Kč. 
Tel.: 606 931 795.
 Prodám průmyslový šicí stroj Minerva, 
nerozbalený, nepoužitý, typ 774339474, r.v. 
1991 a průmyslový šicí stroj Altin Textima 
použitý. Nabídněte, tel.: 732 920 020.
Prodám pánské trekové kolo Acstar – pře-
vody 3x8,odpružená př. vidlice, brzdy ráfkové, 
cena 1 500 Kč. Zn: Kolo v dobré péči,velmi pěk-
né. Tel.: 724 909 258. 
 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 postel v barvě dub sonoma s le-
vým a zadním vyšším čelem a pevným roš-
tem. Úložný prostor – 2 šuflata pod postelí. 
Málo používaná asi rok, matrace nová výška 
30 cm. Původní cena 10 000 + 3 500 matrace, 
nyní jako komplet za 9 000 Kč. Na vyžádání 
zašlu foto e-mailem. Tel.: 606 767 938.
 Prodám šicí stroj zn. Toyota super jeans. 
Nevhodný dar, nový. Cena 1 500 Kč, tel.: 
731 577 455.

KOUPÍM
 Nechá někdo za symbolickou cenu plochou 
televizi na „staré vysílání“? Mohu vyměnit za 
mikrovlnou troubu. Tel.: 606 119 940. 
 Koupím chalupu nebo domek se zahradou, 
vše zařídím, platím hotově, tel.: 604 235 530.
 Koupím do své soukromé sbírky Obrazy 
různých motivů a stáří. Mohou být i poškoze-
né bez rámu a podpisu. Koupím i celou pozů-
stalost platba výhradně v hotovosti, slušné 
jednání. Tel.: 704 787 323.

HLEDÁM
 Hledám někoho, kdo by naučil hrát 14-ti 
letou dceru na klávesy. Tel.: 721 308 697.
 Hledám k pronájmu přístavek, halu, sto-
dolu pro celoroční parkování obytného vozi-
dla v okolí Černé Hory. Požadovaný rozměr:   
8 m x 4 m x 3,40 m. Tel.: 605 700 205.

SEZNÁMENÍ 
 Vdova 68 let hledá přítele pro život nad 
180 cm, pohledného, do 70-ti let – abstinenta. 
Jen vážně, tel.: 723 456 229.

CHCETE PRODAT, PRONAJMOUT NEBO 
KOUPIT DŮM, BYT ČI POZEMEK?

MILAN DUFEK
774 559 093

milan.dufek@openreality.cz
kancelář: 

Slámova 12, 618 00 Brno

. . .POMŮŽEME VÁM S TÍM

Pro prodávající

kompletní 

realitní a právní 

servis 

ZDARM
A!Volejte zdarma

800 100 994

VZPOMÍNKA 
Jen ten, komu smrt vzala to nejdražší, ví, co je bolest.

Dne 5. dubna 2020 uplynulo 25 roků od úmrtí 

pana PAVLA JANOUŠKA z Letovic.
Zemřel tragicky, cizím zaviněním,  

v nedožitých 27. letech. 

Všem, kdo vzpomínají s námi děkuje maminka a bratr. 

VZPOMÍNKA 
Kdo v srdci žije, neumírá…

Dne 8. dubna 2020 jsme vzpomněli 
nedožité 86. narozeniny 

pana FRANTIŠKA SOBOTKY z Blanska. 

S láskou vzpomínají manželka Zdislava  
a dcery Zdeňka a Dana s rodinami.

www.msrenova.cz
Renovace dveří a zárubní, 

výroba, montáž, lakování skla, 
lišty, zámky, kliky

PŘIJMEME BRIGÁDNÍKA
tel. 604 150 378

Chcete platit  za Vaše 
pojištění nižší  částku?

Řeším pojištění vozidel, 
nemovitostí, zdraví, odpovědnostní. 

Ráda se Vám budu věnovat
– kontakt 775 731 779

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

- 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

PRONÁJEM
LŮŽEK

723 606 098
www.pronajemluzek.cz
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