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PRONAJMEME VÝROBNÍ NEBO 
SKLADOVACÍ PROSTORY V  LETOVICÍCH.
DOBRÁ DOSAŽITELNOST, UZAVŘENÝ AREÁL. VŠE V PŘÍZEMÍ.

PROSTORY VHODNÉ NAPŘÍKLAD I NA AUTODÍLNU.
MOBIL: 602 447 525, 734 103 000

VZPOMÍNKA
Chtěla bych se tímto rozloučit 

se svojí kamarádkou 

JARUŠKOU ROYTOVOU z Letovic, 

která nás nečekaně opustila 26. 2. 2021. 
Nemohla jsem jí doprovodit na její poslední cestě, 

a proto bych se s ní chtěla rozloučit tímto způsobem. 
Děkuji všem, kdo jste jí měli upřímně rádi, že jí věnujete tichou vzpomínku.

Růža

VZPOMÍNKA
V našich srdcích žiješ dál…

Dne 8. dubna 2021 jsme 
vzpomněli nedožité 87. narozeniny 

pana FRANTIŠKA SOBOTKY z Blanska. 

Vzpomínají manželka a dcery s rodinami.

Poděkování do redakce Listů regionů 
od Anonymních alkoholiků 
Děkujeme moc, paní Renato!
 Je to fakt celorepublikový unikát – ty naše příběhy ve vašich
novinách. Nikde jinde to takhle nefunguje. Sem-tam vyjde nějaký článek, ale 
spíš jen informace o skupině AA. Takhle příběhy na půl stránky a tolik let!!! Te 
k nám přišla jedna paní s dcerou – taky byly osloveny příběhem z Listů regionů. 
Dcera se přišla podívat už vloni a přemlouvala svou maminku k návštěvě. Ta ale 
moc nechtěla, no a skončila zase v nemocnici v Blansku. Až te se dcerou necha-
la přemluvit a tak došly společně – matka alkoholička a její dcera jako host. Ta 
momentální doba moc nenahrává společným setkáváním a bere iluze i naděje. 
My se ale scházíme pořád dál, na Charitě nás nechali, i když musíme mít ty 
roušky. No, my nestávkujeme a posloucháme a jsme rádi, že se můžeme scházet. 
Letos na podzim bude PROMĚNA slavit 10 let svého trvání. Doufám, že už bude 
líp a budete moci nás navštívit! Tomáš alkoholik, 1. února 2021

Dobrý den paní Renato!
 Tak jsem včera na mítinku vyzvedl ty výtisky, co jste nám donesla. Moc a moc 
děkujeme! No a právě včera přišel další nováček, který ten příběh z Listů regionů 
četl a zaujal ho. Vzpomínal i na minulý článek a pamatoval si i z něj dost podrob-
ností. Takže zase jsme mohli vidět „v přímém přenosu“ to, že ty články lidi  
zaujmou. Takže velké poděkování za nás i za všechny, kterým to nějak pomůže. 
A jsme rádi, že to není jen naše přání, nebo představa, ale že to tak opravdu fun-
guje!!! My se zatím scházíme „na živo“ pořád dál, i když s respirátory a nutnou 
desinfekcí místnosti. A uvidíme, co bude dál. Tomáš, 11. března 2021
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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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PRODÁM
 Prodám Hyundai Accent 1,4. STK 9/2022, 
servisní knížka, klima, 9/2020 nové zimní 
pneu, nové brzdové destičky, tlumiče, světlo-
mety, výměna oleje, filtrů. Letní pneu se vzor-
kem, centrální zamykání, posilovač. Stěhuji se 
z ČR. Tel.: 777 733 722.  
 Prodám vlečku za malotraktor, plechová, ori-
ginál za TK 14, rozměry 130 x 230, sklápění zad- 
ní, funkční. Stav velmi dobrý. Cena 14.000 Kč,  
tel.: 602 788 245.
 Prodám pánské kolo zn. Liberta, výborný 
stav. Cena 500 Kč, tel.: 776 658 071.
 Prodám pračku zn. Romo se ždímačkou, 
funkční. Cena 500 Kč, tel.: 776 658 071.
 Prodám branku k plotu 120x150 cm, továr-
ní výroby. Cena dohodou, tel.: 723 593 166.
 Prodám pláš na traktor 12,4/11-28 včet- 
ně vzdušnice. Sjeté na 50%. Cena dohodou,  
tel.: 723 593 166. 
 Prodám hrotovou štípačku na dřevo. Cena 
dohodu, tel.: 723 593 166. 
 Prodám levně funkční automatickou pračku. 
Tel.: 777 305 730. 
 Prodám sběratelům psací stroj UNDER-
WOD, nebo ROYAL. Oba jsou provozuschopné. 
Tel.: 732 224 309.
 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 nábytek přes 100 let starý. Jedná 
se o vyřezávané dubové skříně s ohýbaným  
a broušeným 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.

KOUPÍM
 Koupím na ježdění nebo renovaci jakouko-
liv Jawa, MZ, ČZ, Simson, PÁVek, Pionýr, 550, 
555, 125, 175, 250, 350, Pérák, 500, Simson, 
díly /motor/. Stav nerozhoduje. Děkuji za na-
bídku. Tel.: 723 971 027. 
 Koupím garáž v Blansku. Tel.: 777 305 730. 
 Koupím cihlový byt o velikosti 2 + KK nebo 
2 + 1 na sídlišti Písečná v Blansku. Nepotřebu-
ji ho ihned k nastěhování – možnost domluvy, 
např. v případě dostavby jiné nemovitosti. Tel.: 
737 900 946.

NABÍZÍM
 Senioři nabízí přátelství osamělým senio-
rům. Tel.: 732 224 309.
 Nabízím za odvoz větší množství zeminy 
(nejedná se o ornici). Odběr – průmyslová zóna 
Blansko, tel.: 604 550 828.

SEZNÁMENÍ
 Žena, 50 roků, středoškolačka, finančně 
zajištěná hledá hodného partnera (55–65 
roků) pro trvalý vztah z okresu Blansko, Svita-
vy (i jinde). Tel.: 732 224 309.
 Hledám partnera pro život i do nepohody. 
Bydlím v RD. Když mužská ruka chybí, padá mi 
vše na hlavu. Dnešní muži jsou samý počítač  
a sporty. Většina neumí přibít ani hřebík. Vše 
dělám úplně sama. Chci normální vztah, lásku, 
vzájemnou důvěru. Hledám vyššího přítele  
přiměřeného věku pro vážnou známost, nej- 
lépe kutila, který neholduje alkoholu. Jsem  
170 cm vysoká, 69 let, 89 kg. Najdu Tě? Mám 
ještě šanci se zamilovat a prožít zbytek života 
v hezčích barvách? Tel.: 724 836 518. 

TELEVIZNÍ 
DOTACE!
Montáž nového satelitu 
u Vás zdarma
Nemůžete mít satelit?
Zprovozníme televizi 
přes internet s 50% slevou

 

Eurosport do Vaší televize 
 Tel.: 778 880 006

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

KOUPÍM STARÉ 
PIVNÍ LÁHVE A SKLENICE. 
Sbírku i jednotlivé kusy.

Tel.: 732 170 454 
– sběratel

HLEDÁME KE KOUPI 
CHATU/CHALUPU 

k rekreaci, nabídněte. 
Tel.: 725 002 155

www.msrenova.cz
Renovace dveří 

a zárubní, 
výroba, montáž, 

lakování skla, lišty, 
zámky, kliky

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


