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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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Městské kulturní středisko Adamov,  
Opletalova 345/22 /Ptačina/

Rezervace vstupenek:
tel. 607 518 104

e-mail mks@mks-adamov.cz

10. září 2020 
v 17:30 hodin

přednáška Radka Jaroše, profesionálního horolezce a spisovatele

KORUNA HIMALÁJE

Vstupné: 150 Kč, 
děti, studenti 

a senioři 100 Kč

VÝZVA – PODĚKOVÁNÍ
 Jmenuji se Pavel Navrátil a dne 8. 8. 2020 jsem se byl svlažit v Blansku v rekreač-
ním zařízení Pálava. Při odchodu jsem zjistil, že mám otevřený batoh a vytrousil 
jsem peněženku. Jak to tak bývá, nosím v peněžence všechny doklady. Vím, jaká 
je doba a se ztrátou jsem se vyrovnal. Byl jsem velice překvapený, když mi den 
poté zavolala Městská policie v Blansku s tím, že je má peněženka na světě a je  
k vyzvednutí v restauraci Myslivna. Pro peněženku jsem se stavil, obsluze podě-
koval a dozvěděl se, že mou peněženku přinesla nějaká paní. Chtěl bych touto 
cestou poděkovat Městské policii a jmenovitě panu Tesařovi, dále pak personálu 
restaurace Myslivna a hlavně pak oné neznáme paní, kterou touto cestou prosím, 
zda by mohla kontaktovat redakci Listů regionu. Redakci je znám můj telefon  
i e-mailová adresa. Moc bych si přál se s touto paní setkat. V peněžence byla ne-
malá finanční hotovost a chování nálezce si velice vážím a díky takovým skutkům 
věřím, že nás svět je stále ještě v pořádku. Pavel Navrátil

CHCETE PLATIT ZA VAŠE 
POJIŠTĚNÍ NIŽŠÍ ČÁSTKU?
Řeším pojištění vozidel, nemovitostí, zdraví, odpovědnostní.
Ráda se Vám budu věnovat – KONTAKT 775 731 779

www.msrenova.cz
Renovace dveří a zárubní, 

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

tel. 604 150 378

PRODÁM 
 Prodám nábytek přes 100 let starý. Jedná se 
o vyřezávané dubové skříně s ohýbaným a brou-
šeným prosklením. Součástí kompletu jsou dvě 
skříně, skříň s pohovkou, rozkládací stůl a šest 
židlí, nábytek je uskladněn v Brně. Foto zašlu na 
vyžádání, cena dohodou, tel.: 602 500 503.
 Prodám nové bezpečnostní dveře včetně 
zárubní. 80 levé ořech, práh, 2 zámky, vrchní 
kování. Cena 8 900 Kč, tel.: 605 165 633.
 Prodám lednici s mrazákem Elektrolux. 
Cena 1 500 Kč, tel.: 777 306 403.
 Prodám pánské trekingové kolo. Značka 
„levně“, info: ant.sebek@seznam.cz
 Prodám obal na ukulele, cena 250 Kč.  
Tel.: 606 931 795.
 Prodám postel s levým a zadním vyšším 
čelem a pevným roštem. Úložný prostor – 2 
šuplata pod postelí. Zánovní, málo používa-
ná, výška matrace 30 cm. Cena dohodou, 
foto zašlu na vyžádání. Tel.: 606 767 938.
 Prodám rohový TV stolek, řešený do půl-
kruhu, dole skleněná dvířka místo na DVD + 2 
police, barva dřeva černá. Málo používaný, 
„kus“ nábytku.  Cena dohodou, foto, info na 
vyžádání. Tel.: 606 931 795. 

KOUPÍM 
 Koupím garáž v Blansku na Písečné u točny 
autobusu. Tel.: 725 828 628. 
 Koupím starý motocykl Jawa, ČZ i jiný 
zahraniční starší kus nebo náhradní díly na 
různé staré moto. Tel.: 606 030 130.
 Koupím dům v okrese Blansko, i před rekon-
strukcí. Zahrádka výhodou. Tel.: 733 121 057.
 Koupím jakoukoliv Jawa, ČZ, MZ či Simson. 
Děkuji za nabídku. Tel.: 723 971 027.
 Koupím byt, zn.: Nabídněte. Tel.: 733 792 823. 

HLEDÁM
 Hledám prostor k pronajmutí na zaparko-
vání staršího auta. Nejlépe v Boskovicích, 
spěchá. Tel.: 704 214 320, 777 234 208. 
 Hledám větve stříbrného smrku a tůjí. 
Tel.: 737 569 841. 
 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.

NABÍZÍM 
 Nabízím samoživitelce levné bydlení. Zn.: 
Solidní jednání, vzájemná výpomoc. Letovicko, 
tel.: 721 028 721. 

DARUJI
 Daruji za odvoz půlky cihel z bouračky. 
Vhodné na vyspravení cesty, chodníčky na 
zahradě apod., tel.: 776 106 964. 
 Nabízím za odvoz větší množství zeminy 
(nejedná se o ornici). Odběr průmyslová zóna 
Blansko, tel. 604 550 828.

SEZNÁMENÍ
 66 let/178 cm rozvedený, nekuřák, nepiji 
alkohol a rád bych se seznámil s milou ženou. 
Tel.: 774 059 973.
 Hledám seznámení se štíhlejší ženou ve 
věku 60-68 roků. Jsem VŠ, nekuřák, alkohol 
jen příležitostně, štíhlé postavy (176). Na- 
bízím společně do divadla, kina, na turistiku, 
do wellness i k moři. Bydlím ve vlastním ro-
dinném domě. Výhledově i vážný vztah. Zn.: 
Vdovec-mob: 608 288 183.

VYŘEŠTE DVB-T2!
TELEVIZE přes satelit nebo internet ZDARMA!

MALÍŘSKÉ 
A NATĚRAČSKÉ PRÁCE 

CHCETE NOVĚ V YMALOVAT, 
TAPETOVAT, NATŘÍT COKOLIV? 

MY TO UMÍME! 
KVALITNĚ, RYCHLE, ČISTĚ 

A ZA ROZUMNOU CENU. 
VLASTIMIL ŠTĚPÁNEK 

TEL.: 608 32 79 39

HLEDÁME KE KOUPI 
CHATU/CHALUPU 

k rekreaci, nabídněte. 
Tel.: 725 002 155

KOUPÍM 
STARÉ PIVNÍ LÁHVE 

A SKLENICE SNÁPISY, 
I JEDNOTLIVÉ KUSY. 
DĚKUJI, SBĚRATEL. 
Tel.: 732 170 454 

tel.: 778 527 899
www.satelitnidotace.cz


