
VYKLÍZENÍ
STĚHOVÁNÍ

VÝKUP 
NÁBYTKU 

Tel.: 723 606 098

MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE 
CHCETE NOVĚ VYMALOVAT, TAPETOVAT, NATŘÍT COKOLIV? 

MY TO UMÍME! KVALITNĚ, RYCHLE, ČISTĚ A ZA ROZUMNOU CENU. 

VLASTIMIL ŠTĚPÁNEK – TEL.: 608 32 79 39

www.msrenova.cz l tel. 604 150 378
Renovace dveří a zárubní, výroba, montáž, 

lakování skla, lišty, zámky, kliky

HLEDÁM KE KOUPI 
stavební pozemek 

nebo RD i k rekonstrukci 
v dojezdové vzdálenosti 

do Boskovic nebo Letovic. 
Tel.: 773 756 741

ročník X číslo 5 červen 2021 www.listyregionu.cz

PRODÁM 
 Prodám skoro nový školní batoh – používaný 
„chvilku“ vloni. Foto zašlu na vyžádání, PC  
1.300 Kč, nyní 700 Kč. Barevně už „nevyhovuje“. 
Tel.: 606 931 795. 
 Prodám tři kuchyňské židle, světlé dřevo, 
čalouněné. 1 kus 650 Kč, tel.: 731 577 455. 
 Prodám krásná černobílá kůzlátka na chov 
pro radost či na zabití. Cena 500 Kč, Boskovice. 
Tel.: 724 334 078.
 Prodám Hyundai Accent 1,4. Zakoupen nový 
v ČR, nikdy nehavarovaný. STK 9/2022, servisní 
knížka, klima, v 9/2020 nové zimní pneu, nové 
brzdové destičky, tlumiče, světlomety, výměna 
oleje, filtrů. Letní pneu dobré, centrální zamyká-
ní, posilovač. Bez investic. Cena 39.900 Kč, tel.: 
777 733 722.  
 Prodám pro pokročilý věk a špatné zdraví 
leteckým modelářům modely letadel. Elektro-
pohon, spalovací motory a jeden na benzinový 
motor + různé plánky a materiály. 
Tel.: 728 012 950. 
 Prodám kytary – Jabo, cena 4.500 Kč, „špa-
nělku“, cena 1.700 Kč. Tel.: 777 450 543.
 Prodám westernové košile, vel. 39 cena  
950 Kč, vel. 41–42 cena 1.150 Kč. 
Tel.: 777 450 543.
 Prodám „mexickou“ vestu, cena 800 Kč. 
Tel.: 777 450 543. 
 Prodám kuchyňskou linku 1,6 m délka, stůl, 
lavici, židle – masiv, selský styl. Obložení na ze 
z jilmu, rohovou sedačku do obýváku – šedá, 2 
roky stará. Vše i jednotlivě, ceny dohodou. Stě-
hování, tel.: 776 658 071. 
 Prodám dva zavařovací hrnce s teplomě- 
rem. Cena 70 Kč/kus. Tel.: 731 646 743.
 Prodám staré pivní lahve. 
Tel.: 702 431 018.

¤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.
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VZPOMÍNKA
Dne 13. června 2021 uplynou 2 roky od úmrtí

pana JOSEFA JANKŮ z Boskovic.

Všem, kteří ho znali, 
děkujeme za tichou vzpomínku.

syn Marian s rodinou 

VZPOMÍNKA
Je smutné bez Tebe žít, není kdo poradit, potěšit.

Díky za to, čím jsi pro nás byl,
za každý den, který jsi s námi žil.

Dne 3. června 2021 uplynulo 5 roků, kdy nás opustil
manžel, tatínek, dědeček, strýc, kamarád

pan FRANTIŠEK PTÁČNÍK z Blanska.

Stále vzpomínají manželka, 
dcery Leona a Lucie s rodinami.

Dědo, moc nám chybíš!

MÁTE DOMA 
STAROU ŽIDLI, 
TABURET, STŮL, STAROU 

LAMPU BEZ STÍNIDLA?
DEJTE JIM JEŠTĚ ŠANCI.
Opravím dřevo, počalouním, pošiju.

Provedu kvalitně, 
rychle za přívětivou cenu.
Tel.: 731 259 843

KOUPÍM 
 Koupím garáž v Blansku, sídliště Písečná. 
Tel.: 606 931 795. 
 Z pozůstalosti po letcích, vojácích, partyzá-
nech, četnících, vysokých funkcionářích apod. 
koupím vyznamenání, odznaky, průkazy, písem-
nosti, foto, části uniforem. Stačí SMS, zavolám. 
Tel.: 608 420 808.
 Koupím cihlový byt o velikosti 2 + KK nebo  
2 + 1 na sídlišti Písečná v Blansku. Nepotřebuji 
ho ihned k nastěhování – možnost domluvy, 
např. v případě dostavby jiné nemovitosti. Tel.: 
737 900 946.
 Koupím na ježdění nebo renovaci jakoukoliv 
Jawa, MZ, ČZ, Simson, PÁVek, Pionýr, 550, 555, 
125, 175, 250, 350, Pérák, 500, Simson, díly /
motor/. Stav nerozhoduje. Děkuji za nabídku. Tel.: 
723 971 027.
 Koupím stará křesla, nabídky s fotografiemi 
posílejte na e-mail: p.k.soukup@seznam.cz.
 Koupím garáž Blansko Zborovce. 
Tel.: 606 169 82.

HLEDÁM
 Nabízíme přízemní byt 2+1 v osobním vlast-
nictví v klidné části Boskovic výměnou za rodin-
ný dům v Boskovicích a okolí s doplatkem ceny 
za dům. Plocha bytu 58 m2, před 10 lety proběh- 
la úplná rekonstrukce. Topení vlastním kotlem.  
K bytu patří dvě sklepní kóje a část zahrady za 
domem. Více na tel.: 604 223 037.
 Hledám někoho znalého k dlouhodobé spo-
lupráci na údržbu okrasné zahrady u RD v Černé 
Hoře. Tel.: 723 105 913.
 Přijmu řidiče taxislužby. Tel.: 723 606 098. 

SEZNÁMENÍ
 Hledám slečnu na seznámení. Najdu Tě? Okolí 
Blanska, pouze volat PŘES WhatsApp 604 659 557.
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BYLINKY 
podle znamení: 
Jaké se hodí pro to vaše?

BLÍŽENCI (22. 5.– 21. 6.) 
 Blíženci hodně sází na svůj intelekt, to 
je něco, co je nesmí za žádných okolností 
zklamat. Proto je pro ně velmi vhodný 
kmín kořenný, někdy také známý pod ná-
zvem luční kmín – koření, které máte běž-
ně v kuchyni. Pomáhá s urovnáním myš-
lenek a pocitem těžké hlavy. Na pamě 
slouží ženšen nebo oblíbený rozmarýn. 
Na roztěkanost, která se jich někdy zmoc-
ňuje, funguje Blížencům meduňka či ba-
zalka. A pokud je trápí problémy s dýcha-
cími cestami, zabere spolehlivě tymián.

RAK (22. 6.– 22. 7.) 
 Raci, znamení živlu vody, bývají velmi 
citliví až přecitlivělí. Takže je z toho ně-
kdy zlobí žaludek a trávicí soustava. Po-
slouží jim máta a na uklidnění meduňka, 
ale také jasně oranžový měsíček lékařský 
nebo zázvor. Pro ženy ve znamení Raka, 
které bývají náchylnější na gynekologické 
obtíže, je velmi účinná šalvěj a kontryhel. 
Pokud se Raci cítí zpomaleně a příliš utlu-
meně, vytáhne je z toho štiplavý zázvoro-
vý čaj. Zdroj: net


