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VZPOMÍNKA
Je těžké hledat slova, aby vyjádřily smutek v nás, 

jak rádi bychom Tě spatřili a slyšeli Tvůj hlas.
Odešel jsi náhle, nikdo to nečekal, 

nestihli jsme Ti poslední sbohem dát.
Neuslyšíme říct mami, Barunko, Terezko, Sandruško, 

Moničko, hoši, hoši a kamarádi. 

Dne 3. 8. 2021 jsme si připomněli 2. smutné výročí, kdy 
nás navždy opustil syn, bratr, strýc a kamarád

pan FRANTIŠEK PTÁČNÍK z Blanska.

Vzpomínají maminka, sestry Leona a Lucie s rodinami.

Aktuální nabídka platí do vyčerpání zásob, nejdéle však do 29. 8. 2021.

2690,-

Türen 41

Türen 40

Dveře rámové
Türen Dub
sonoma1

Oblá hrana
Povrch: solo struktur 
Sklo: satinato
Rozměry: 
60, 70, 80 (L/P)
Bez kování a zárubně
Türen 41 plné: 
2 090,- 
Türen 40 prosklené:
2 190,- 

cena od

2090,-

Interiérový nátěr
s vynikající kryvostí 
a velmi vysokou 
bělostí 
min. 89% BaSO4
Vydatnost 1 kg: 
8–12m2

Cena za 1 kg: 27,93

419,-

15 kg

399,-m2

vinylové tvrzené
plovoucí podlahy
KROnOsTEP WIDE
Rozměry lamely: 
295 x 1 280 mm
Balení: 3,02 m2

Oděruvzdornost: AC4
Třída zátěže: 23/32
Zámek: TOP clic
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Pila řetězová
elektrická 
UC 3541A

Příkon: 1 800 W
Délka lišty: 350 mm
Rychlost řetězu: 14,5 m/s
Rozteč řetězu: 3/8" 
Hmotnost: 4,7 kg
Napínání řetězu 
bez nářadí 

Bella 
malířský nátěr 1890,-

Šroubovák   
aku TE-CD 12/1

Napětí: 12 V
Otáčky: 1. 0–400/min.

2. 0–1 400/min.
Akumulátor: 2x 2,0 Ah Li-Ion
Rychloupínací sklíčidlo: 10 mm
Krouticí moment: 30 Nm
Hmotnost: 1,8 kg

Prohlédněte si
srpnový leták
na unihobby.cz
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Naše čtenářka paní Věra Šebková z Čebína, 

VZPOMÍNKA
Od života nic nežádal,

pro rodinu a děti zlaté srdce dal…

Dne 8. 8. 2021 to bylo 10 let, co nás navždy opustil 

pan MILOSLAV ZEMÁNEK z Blanska.

S láskou na něho vzpomínáme.
Kdo jste ho měli rádi, vzpomeňte s námi.

VZPOMÍNKA
Dne 14. srpna 2021 vzpomeneme 45. výročí tragické 
nehody u obce Velenov, při které zahynuli tři muži 
ve věku 46, 48 a 54 let. Jeden z nich byl náš otec, 

pan ANTONÍN JANKŮ z Velenova.

Děkujeme za tichou vzpomínku. 
Dcery Hana a Marta, synové Antonín, Otakar, Ladislav, 

jejich děti a děti již zesnulého syna Zdeňka.

Léto, léto,                                                                                                                  
co jenom k tobě patří?

Vůně hub a všechny písně ptačí.
Mít stále pusu od malin
a náruč plnou kopretin.

Toulat se jen tak rosou ranní,
když seno a žitné klasy
všude kolem voní.

Kráčet si po kobercích
zeleného mechu.
Z hvězdného nebe mít
nad hlavou střechu.

mezi svými přáteli zvaná Pojina nám do redakce zaslala spoustu svých 
básní. Tuto „letní“ nyní posíláme přes Listy regionů dál, co celého okresu. 
Krásné léto, milí čtenáři a příjemné počteníčko! 

V hospůdce malé
dát si žejdlík chladivého moku
a už zase mít smích
od ucha k uchu.

Večer, když kluci struny ladí,
tak si jen přeji,
a moje vlasy někdo hladí.
Co také víc si mohu ještě přát,
snad jenom to,
a mě má někdo stále
HODNĚ RÁD !!!

léto, léto – BUDIŽ  POCHVÁLENO !
Foto: zdroj net


