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PRODÁM
 Prodám fusak na zimu pro dospělého na 
invalidní vozík. Cena 1 000 Kč, tel.: 737 170 783.
 Prodám soupravu na paličkování - herduli 
se stojánkem, paličky, podvinky a jiné potře-
by. Tel.: 723 386 559 Blansko.
 Prodám starší psací stroj-funkční, promítací 
plátno se stativem, rozměr 100x100 cm. Pouze 
osobní odběr. Cena dohodou, tel.: 732 374 173.     
 Prodám 30 lahví alkoholu cca 18 litrů  
(lahve 0,5; 0,7 a 1 l), Whiskey (10 x), Captain 
Morgan (2x), Vodka (9x), Grappa (1x), Koňak 
(8x). Nevhodné dárky. Jen v celku. Cena 4 500 Kč, 
e-mail fyadr@seznam.cz
 Prodám set dívčího oblečení vel. 62-68 
(40 ks), set kojeneckého oblečení vel. 62-68 
(unisex, 30 ks), set chlapeckého oblečení vel. 
86-98 (20 ks) a set těhotenského oblečení 
(vel. S, 2x rifle, 2x tričko, 1x svetr, 1x mikina). 
Levně. Fotky zašlu na e-mail. Předání v Blan-
sku nebo v Brně. Tel. 723 886 646.
 Prodám profesionální boty pro kuchaře 
zn. Skechers. Velikost 36, černé, cena 600 Kč, 
původní cena 1 400 Kč. Málo nošené – změna 
zaměstnání. Tel.: 606 931 795. 
 Prodám vchodové levé dveře světlý javor, 
195x85 cm, bezpečnostní zámek na 4 klíče, cena 
dohodou. Volat po 18 hod., tel.: 702 591 648. 
 Prodám obal na ukulele, cena 250 Kč. 
Tel.: 606 931 795.
 Prodám téměř nenošený světlý „dubeňák“, 
krásná kožešina, velmi levně. Tel.: 603 522 232.
 Přenechám udržované hrobové místo  
s náhrobkem v Brně na Ústředním hřbito-
vě. Jednohrob 3 m2. Foto zašlu na vyžádání, 
nájem předplacen do 11/2027. Tlecí doba uběh-
la. Cena dohodou, e-mail: fyadr@seznam.cz
 Prodám Alfa Romeo 147 1.9JTD, najeto 
175 tis. km, rok 2004, tažné 1 300 kg, po roz-
vodech, olejích, filtrech, nové brzdy, tlumi- 
če, bez investic, dobré zimní pneu na ALu 
kolech, 3-dveřové černé barvy, za 60 tis. Kč. 
Tel.: 730 655 978.

 Prodám rohový TV stolek, řešený do půl-
kruhu, dole skleněné dvířka, barva dřeva černá. 
Levně, foto, info na vyžádání. Tel.: 606 931 795. 
 Prodám vodoměrnou šachtu, výška 1,1 
metru a stavební rozvaděč. Tel.: 737 428 696.
 Prodám knihy, tel.: 516 436 037.

KOUPÍM
 Koupím do sbírky jakoukoliv Jawa či 
Simson, na stavu nezáleží. Děkuji za nabídku. 
Tel.: 721 112 733.
 Koupím chalupu nebo domek se zahradou, 
vše zařídím, platím hotově, tel.: 604 235 530.

HLEDÁM
 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.
 Hledám bytovou jednotku alespoň 2+kk  
k pronájmu. Do 20 km v okolí Lipovce, cenu 
prosím do 10 000 Kč. RK prosím nevolat, tel.: 
603 993 820.

DARUJI
 Daruji za odvoz půlky cihel z bouračky. 
Vhodné na vyspravení cesty, chodníčky na 
zahradě apod., tel.: 776 106 964. 
 Daruji za odvoz větší množství zeminy 
(vhodná ke zhutnění); odběr průmyslová 
zóna Blansko; tel.: 604 550 828.

SEZNÁMENÍ
 52/180 cm Pavel od Letovic hledá vážný 
vztah. Baví mě příroda, sport. Tel.: 736 455 621.
 Muž 55 roků by chtěl najít upřímnou ženu 
pro vážný a trvalý vztah. Zn. Jen vážně, tel.: 
516 476 402.
 Blanka 54/160/75kg z Blanska hledá  
přítele. Samota tíží, tel.: 722 955 018. 

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

www.msrenova.cz PŘIJMEME BRIGÁDNÍKA
Renovace dveří a zárubní, výroba, 
montáž, lakování skla, lišty, zámky, kliky  tel. 604 150 378

- 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

VZPOMÍNKA 
24. 10. 2019 zemřel 

KAREL WEISER z Adamova

Odešel nám tak náhle zdravý člověk 
pro lhostejnost a liknavý přístup ze tří stran.

O to je to bolestnější, že nejde se s tím 
smířit, ta bezmocnost je zoufalá.

Znali jste ho mnozí, když po celém 
ADASTU pracoval pro vás jako elektronik opravář.

Věnujte mu tichou vzpomínku. Jménem rodiny manželka Jitka Weiserová

VZPOMÍNKA 
Prázdný je domov, smutno je v něm, 

cestička na hřbitov, zůstala jen.
Kytičku květů Ti můžeme se zapálenou svíčkou

na hrob dát, s bolestí v srdci jen vzpomínat.

Dne 22. 12. 2019 vzpomeneme smutné 10. výročí 
násilné smrti naší milované maminky

paní ELIŠKY PERNICOVÉ z Němčic.

Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi. Syn František a dcera Eliška s rodinami. 

VZPOMÍNKA
Lásku měl na rtech, dobrotu v srdci, 

poctivost ve své duši...

Dne 24. prosince 2019 vzpomeneme 23. výročí úmrtí 

pana FRANTIŠKA SOBOTKY z Blanska

S úctou a láskou vzpomínají manželka a dcery s rodinami.

VZPOMÍNKA
Odešla jsi tak tiše, jako když hvězda padá,

zůstala jen bolest, která neuvadá.

Dne 29. prosince uplyne druhý smutný 
rok od úmrtí mé manželky, paní

ANNY ZEMÁNKOVÉ, 
rozené Čížkové z Boskovic.  

Vzpomínáme a děkujeme všem, kteří si na ni vzpomenou s námi. 
Za rodinu manžel Alois, syn Vladimír a Radek s rodinami

Chcete platit 
za Vaše

pojištění 
nižší částku?

Řeším pojištění 
vozidel, nemovitostí,

zdraví, 
odpovědnostní.

Ráda se Vám 
budu věnovat

– kontakt 
775 731 779

KOUPÍM 
MOTOCYKLY

– jakékoliv, staré, 
neúplné, díly, 

mopedy, traktůrky, 
auta, staré věci 

a techniku. 
Tel.: 723 837 437


