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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

Chcete 
platit 

za Vaše
pojištění 

nižší 
částku?

Řeším pojištění 
vozidel, 

nemovitostí,
zdraví, 

odpovědnostní.
Ráda se Vám 
budu věnovat
– kontakt 

775 731 779
ročník IX číslo 1 únor 2020 www.listyregionu.cz

KULTURNÍ DŮM A HOSPŮDKA 
NA TOČNĚ TĚCHOV - BLANSKO
tel. 724 266 931, www.hospudkatechov.cz
Pátek 28. 2. od 20.00 – tradiční Rockový minifesťák  
– Prasklý Bachor a Silver Band revival znovu na Těchově! Dvě 
kapely, dvě legendy. Přijďte si zatancovat a poslechnout. 
Jsou fakt  dobří a rok od roku lepší. 
Vstupné v předprodeji 140 Kč / na místě 160 Kč 
Předprodej zahájen v Hospůdce Na Točně, rezervace možná 
na tel. 724 266 931 nebo jana.skotak@seznam.cz

28. března – 3. ples Hospůdky Na Točně 
– hraje K-Band – vstupenky už prodáváme v hospodě.

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem, kteří se přišli rozloučit dne 23. 1. 2020 se zesnulým

panem MIROSLAVEM MATUŠKOU z Blanska.

Zároveň děkujeme všem 
za květinové dary a projevy soustrasti při našem zármutku.

Jménem rodiny Marie Matušková, manželka.

VZPOMÍNKA
Odešel jsi, jak si to zřejmě osud přál,

v našich srdcích a vzpomínkách zůstaneš navždy dál.

Dne 1. 2. 2020 by oslavil 
pan FRANTIŠEK PTÁČNÍK z Blanska 

krásné 50. narozeniny.

Vzpomínáme a děkujeme všem, kteří si vzpomenou s námi.
Maminka a sestry Leona a Lucie s rodinami.

Koupím staré pivní 
láhve a sklenice 

s nálepkami pivovarů 
našeho regionu – 

sběratel. 
Tel.: 732 170 454

PRODÁM
 Prodám	rohovou	sedačku	s	pravým	rohem	
250x180x85(výška) cm a dvě křesla půdorys 
95x95 cm, starší, ale neroztrhané a neprose- 
zené. Barva světle hnědá se vzorem v tmavší 
barvě. Má úložný prostor, je rozkládací na dvoj-
lůžko. K odebrání začátkem března, možno si 
vzít i po částech. Cena za sedačku 2 200 Kč, 
křeslo 400 Kč/kus. Tel.: 605 076 400.
 Prodám	kusový	koberec	do	dětského	pokoje,	
zeleno oranžový s medvídky a kytičkami,  
120x170 cm, nyní 500 Kč, PC 2 700 Kč.  
Čistý, nepoškozený. Foto zašlu e-mailem,  
tel.: 776 565 690. 
 Prodám	 doma	 vykrmené	 prase	 tel.: 
606 397 488.
 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	piáno	zn.	Bárta	-	výroba	prvorepub-	
liková-volat večer 723 553 189, výborný stav, vy-
čištěno, naladěno, vlastní odvoz, cena dohodou.
 Prodám	zánovní	televizor	SAMSUNG	QLED, 
úhl. 123 cm, super obraz a vybavení, velmi lev-
ně. Tel.: 737 957 822.
 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	rohový	TV	stolek,	řešený	do	půl-
kruhu, dole skleněné dvířka, barva dřeva černá. 
Levně, foto, info na vyžádání. Tel.: 606 931 795. 
 Prodám	elektrotrojkolku	zn.	Spirit,	zánovní,	
málo jetá, černá. Rozchod zadních kol 59 cm 
(dá se garážovat ve sklepě v bytovce), vpředu i 
vzadu košík, výkon 250W. PC 28 000 Kč, nyní 
20 000 Kč. Vhodná pro seniory, na nákupy. Tel.: 
606 076 400.

KOUPÍM	
 Koupím	garáž	nebo	hledám	pronájem	garáže	
v Blansku na Písečné. Tel.: 725 828 628.
 Koupím	 tovární	 malotraktor	 české	 nebo	
slovenské výroby Vari/Tera/Agzat, MT, TK atd. 
Může být i poškozený. Nabídněte prosím, děku-
ji. 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 nekompletní. Děkuji, 
tel.: 731 487 850.
 Koupím	chalupu	nebo	domek	se	zahradou,	
vše zařídím, platím hotově, tel.: 604 235 530.

HLEDÁM
 Hledám	někoho,	kdo	by	naučil	hrát	14ti	letou	
dceru na klávesy. Tel.: 721 308 697.
 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.

DARUJI
 Daruji	psa,	větší	rasy,	kříženec,	bílé	barvy,	
stáří 3 roky. Zn.: Větší výběh. Tel.: 737 506 987. 
 Nabízím	 za	 odvoz	 větší	 množství	 zeminy	
(nejedná se o ornici). Odběr průmyslová zóna 
Blansko, tel.: 604 550 828.

SEZNÁMENÍ
 Muž,	65	roků,	nekuřák,	neholdující	alkoholu,	
rozvedený, hledá ženu. Tel.: 704 734 931.
 Muž	68/180cm	 rád	pozná	upřímnou	 ženu	
pro vážný a trvalý vztah. Jen vážně, tel.: 
704 826 098.
 66ti	letá	vitální,	pohledná	a	moderní	babička, 
hledá slušného, vitálního, pohledného a moder-
ního dědečka. Mít radost ze života a mít ještě 
pro co žít. Tel.: 739 781 174.
 Blanka	55/160/75kg	z	Blanska	hledá	přítele. 
Samota tíží, jen SMS: 722 955 018. 
 Hledám	ženu	do	58	let,	štíhlou,	výšky	do 
175 cm. Tel.: 731 736 070.
 Hledám	bezdětnou	ženu	štíhlé	postavy bez 
závazků od 60-70 roků. Jsem muž 67 let, neku-
řák, finančně zajištěný. Prosím, ozvi se! Tel.: 
606 861 556.
 Jsem	muž	70	let	z	Boskovic	a	hledám	přítele 
– přítelkyni k společnému „courání po krá-
sách české země, hradech, zámcích…“. Tel.: 
723 647 085.Po
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