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PRODÁM
 Prodám konferenční stolek, foto zašlu 
e-mailem. Rozměr 78x139 cm, cena doho-
dou. Tel.: 606 931 795.
 Prodám levně patrovou dětskou postel,  
v Boskovicích. Cena 2 200 Kč. Tel.: 776 253 113.
 Prodám levně automatickou pračku, tel.: 
777 305 730.
 Prodám zánovní hifi věž PANASONIC. Per-
fektní zvuk, CD, FM, USB, AUX. Původní cena  
5 900 Kč, nyní jen 1 990 Kč. Tel.: 737 957 822.
 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.
 Prodám jablka „Ančata“, cena 20 Kč/1 kg. 
Tel.: 776 822 021.
 Prodám postel s levým a zadním vyšším 
čelem a pevným roštem. Úložný prostor – 2 
šuflata pod postelí. Zánovní, málo používaná, 

Hledám ke koupi dům. 
Blansko, Boskovice, 

Letovice, Adamov a okolí. 
I před rekonstrukcí, 
zahrádka výhodou. 
Tel.: 733 121 057

VZPOMÍNKA
Dne 1. 8. 2020 tomu bude rok od náhlého úmrtí mého 

manžela, tatínka a dědečka 

pana JAROSLAVA FADRNÉHO z Blanska. 
24. 7. 2020 by se dožil 70 let. 

S velkou bolestí v srdci stále vzpomíná manželka Jana, 
děti David a Jana s rodinami.

VZPOMÍNKA 
Již nikdy nepromluvíš, již nikdy neuslyšíme Tvůj hlas, 
neuslyšíme říct mami, Barunko, Terezko, Sandruško, 
Moničko a již nikdy neřekneš hoši-hoši, kamarádi.

Dne 3. 8. 2020 vzpomínáme na 1. smutné výročí, 
kdy nás navždy opustil syn, bratr, strýc a kamarád

pan FRANTIŠEK PTÁČNÍK z Blanska.

Kdo jste ho měli rádi, vzpomeňte s námi. 

VZPOMÍNKA
Od života nic nežádal,

pro rodinu a děti zlaté srdce dal…

Dne 8. 8. 2020 to bylo 9 let, co nás navždy opustil 

pan MILOSLAV ZEMÁNEK z Blanska.

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

výška matrace 30 cm. Cena dohodou, foto 
zašlu na vyžádání. Tel.: 606 767 938.
 Prodám malé balíky slámy (oves, pšenice, 
ječmen). Cena oves 40 Kč/ks, ječmen 30 Kč/ks, 
pšenice 30 Kč/ks. Dovoz Boskovicko za ná-
klady na naftu. Tel.: 724 365 446.
 Prodám elektrickou odvětvovací pilu na 
tyči (použita 1x-úplně nová), elektrický pří-
ruční mandl, kompresorek na huštění pneu 
(starší provedení), staré zvětšováky na foto 
(dědictví po fotografovi), pluh na orání pole  
s el. vrátkem. Ceny dohodou, tel.: 724 120 704.

KOUPÍM 
 Koupím starý motocykl Jawa, ČZ i jiný 
zahraniční starší kus nebo náhradní díly na 
různé staré moto. Tel.: 606 030 130.
 Koupím garáž v Blansku na Písečné u točny 
autobusu. Tel.: 725 828 628. 
 Koupím pánské jízdní kolo, levně, v Bos-
kovicích. Tel.: 776 707 183.
 Rád bych koupil na renovaci do sbírky 
jakoukoliv Jawu, Simson, PÁVek, Pionýr, 550, 
555, 125, 175, 250, 350, Pérák, 500, SIM-
SON, díly (motor). Stav nerozhoduje. Přijedu, 
zaplatím, odjíždím. Děkuji za nabídku, tel.: 
723 971 027.
 Koupím tovární malotraktor české nebo 
slovenské výroby Vari/Tera/Agzat, MT, TK 
atd. Může být i poškozený. Nabídněte prosím, 
děkuji. Tel.: 731 487 850.
 Koupím lištovou/bubnovou sekačku MF 
70, VARI s příslušenstvím,  není podmínkou. 
Mám zájem i o koupi zahradního traktoru se 
sečením. Koupím i poškozené nebo nekom-
pletní. Děkuji, tel.: 731 487 850.
 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 moto čs výroby: Stadion, Jawetta, 
Pařez, Pionýr, Jawa, atd. v původním nále- 
zovém stavu. Koroze, nekompletní, díly. Tel.: 
722 491 746.  

HLEDÁM 
 Kdo daruje zbytky lina (od 10 cm a víc...) 
pro děti do ZUŠ? Zn.: Vyzvednu si, tel.: 732 
279 044.
 Hledám pro samostatně bydlícího, pohy-
bově středně handicapovaného kamaráda, 
ženu z Boskovic a okolí na občasnou bri- 
gádu dohodou, se zaměřením na pomoc  
při rehabilitaci, při běžném provozu domác-
nosti a pro doprovod při procházkách. E-mail:  
inglos@seznam.cz

DARUJI
 Daruji za odvoz půlky cihel z bouračky. 
Vhodné na vyspravení cesty, chodníčky na 
zahradě apod., tel.: 776 106 964. 
 Nabízím za odvoz větší množství zeminy 
(nejedná se o ornici). Odběr průmyslová zóna 
Blansko, tel. 604 550 828.

SEZNÁMENÍ
 Hledám pohodového muže pro vážný 
vztah, který osvětlí moji samotu. Podmínka 
abstinent, do 75 let, vyšší postavy. Jsem 
68/170 plnoštíhlá. Tel.: 728 688 316.
 Muž 70/180/105 kg hledá partnerku z RD, 
zahrada, hospodářství… Rád pracuji, pomo-
hu na zahradě, udělám, postarám se. Zn. Ve 
dvou se to lépe táhne. Tel.: 702 380 755.

www.msrenova.cz
Renovace dveří a zárubní, 

výroba, montáž, lakování skla, 
lišty, zámky, kliky

tel. 604 150 378

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

- 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

PRONÁJEM
LŮŽEK

723 606 098
www.pronajemluzek.czCHCETE PLATIT ZA VAŠE 

POJIŠTĚNÍ NIŽŠÍ ČÁSTKU?
Řeším pojištění vozidel, nemovitostí, zdraví, odpovědnostní.
Ráda se Vám budu věnovat – KONTAKT 775 731 779

Sháním ke koupi byt 
v Blansku, Boskovicích, 

Adamově nebo v Letovicích.  

K investici, 1+KK až 3+1. 

Tel.: 733 792 823

V KINĚ BLANSKO 
zahraje 

ŽALMAN
28. srpna v 19 hodin 

zveme do blanenského kina 
na koncert 

Pavla Žalmana Lohonky a spol. 
Vstupenky stojí 300 Kč 

a jsou k dostání v předprodeji 
v Blansku v Informační kanceláři 

Blanka a v Boskovicích 
v Městském informačním středisku.

Výtěžek benefičního koncertu 
podpoří Charitní záchranou síť, 

která pomáhá lidem v nouzi  
po celém regionu, pro které není 

momentálně dostupná žádná  
jiná pomoc.


