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Nov˘ bazar v Blansku – vãetnû servisu

Pane MaÀou‰ku, co vá‰ bazar kon-
krétnû nabízí?

„Kromû bûÏn˘ch bazarov˘ch prodejÛ
a v˘kupÛ se snaÏíme navázat s kaÏd˘m
zákazníkem osobní vztah a vyjít kaÏdé-
mu maximálnû vstfiíc. ZboÏí nám zákaz-
níci mohou dovézt osobnû nebo mohou
vyuÏít sluÏeb bazaru, kdy pfiijedeme,
nábytek nebo materiál demontujeme,
sneseme, vyplatíme a odvezeme k nám
na prodejnu. Je to pro zákazníky ideální
moÏnost vûc zhodnotit a navíc jim dát
dal‰í vyuÏití.” 

Pokud to dobfie chápu, nábytek vy-
koupíte a pak teprve prodáváte. Co
kdyÏ neprodáte? 

„V tom pfiípadû tyto vûci darujeme,
poslouÏí je‰tû potfiebn˘m lidem.
Navázali jsme spolupráci s vedoucím
humanitárního skladu oblastní charity
Blansko, panem Franti‰kem Jahodou.
Nábytek nebo jiné vûci, které „nezob-
chodujeme”, odvezeme do humanitární-
ho skladu a zde najdou je‰tû smysluplné
vyuÏití.”

Vím, Ïe provozujete autodopravu
a stûhování, vyklízení….

„Ano, i tuto sluÏbu nabízíme.
Spolupracuji s kolegy – odborníky, kte-
fií se pohybují v umûní a mezi staroÏit-
nostmi a tyto vûci dokáÏí zákazníkÛm
férovû nacenit.”

Vidím, Ïe máte ‰irok˘ zábûr...
Úsmûv… „Ano, to je pravda. Mimo

jiné pÛjãujeme dodávku. Nabízíme
moÏnost zapÛjãení roÏnû s motorem na
sele, dûtem, které pfiijdou v doprovodu
rodiãÛ náv‰tûvu bazaru zpfiíjemníme
mal˘m dárkem. Jednou za ãtvrt roku
budeme v prostorách pfied bazarem po-
fiádat rÛzné tématické akce pro rodiny
s dûtmi.”

Kde tedy na‰i ãtenáfii bazar mohou
nav‰tívit?

No pfiece v Blansku, na adrese
Masarykova 20. Pro více informací nav-
‰tivte www.bazarblansko.cz nebo zavo-
lejte na telefon 776 566 634.

Pane MaÀou‰ku, dûkuji za rozhovor
a jak se fiíká: „AÈ se dílo dafií!”

Renata Kuncová Polická
Foto: archiv Bazar Blansko

„Ano, to je pravda. Právû toto moje
zamûfiení mû motivovalo k tomu najít
pro pouÏitelné vûci dal‰í vyuÏití. Bylo
mi líto velkého mnoÏství zbyteãnû vy-
hozen˘ch vûcí pfii stûhování nebo vyklí-
zení zákazníkÛ. Právû takováto sluÏba
mÛÏe ve finále najít je‰tû vûcem dal‰í

vyuÏití a zákazníkÛm u‰etfiit peníze za
vyklízení a následné stûhování zbyteã-
ností.”

To je úÏasn˘ nápad, jak v‰e nakom-
binovat a propojit…. Nabízí se otázka
– Vykupujete tfieba i staroÏitnosti?

Masarykova ulice v Blansku – v˘padovka na Brno

Stále nové zboÏí

Vjezd do bazaru 

Máte doma nevyuÏit˘ nábytek, bílou elektroniku, stavební materiál apod., nûco, co by mohlo je‰-
tû poslouÏit ostatním lidem? V tom pfiípadû se pfiijdûte podívat! V Blansku nedaleko nádraÏí zaãát-
kem února pan MaÀou‰ek otevfiel nov˘ rodinn˘ bazar nábytku, stavebnin a rÛzn˘ch doplÀkov˘ch
pfiedmûtÛ. Abych vám, ãtenáfiÛm ListÛ regionÛ pfiiblíÏila, co v‰e bazar nabízí, vypravila jsem se pa-
na MaÀou‰ka ve firmû nav‰tívit a vyzpovídat ho: 
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