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➨ Prodám zámeãnick˘ svûrák zn. ZNYORK 
125 mm, 100% stav, cena dohodou, tel.: 732
676 139. 
➨ Prodám men‰í ‰uplíkov˘ mrazák 
(3 ‰uplíky), v perfektním stavu, nevyuÏit˘, cena
2.500 Kã, tel.: 739 308 317. 
➨ Prodám levnû ruãnû vyrábûné ‰perky. 
Foto dodám emailem nebo osobní v˘bûr moÏn˘
dle domluvy, email: susanah11@seznam.cz, tel.:
602 283 832. 
➨ Prodám slivovici 300 Kã/litr, 
tel.: 516 432 250 – záznamník. 
➨ Prodám ãasopisy Kvûty, kus 12 Kã. 
MoÏno stál˘ odbûr, Blansko, tel.: 604 389 346. 
➨ Prodám byt OV 1+1 Blansko-Sever, 46 m. 
Bez R.K. Info na tel.: 604 625 207. 
➨ Prodám levnû pultov˘ mrazák, 
objem cca 120 l, star‰í praãku zn. ROMO a Ïdí-
maãku, cena dohodou, tel.: 605 909 476. 
➨ Prodám plynov˘ kotel Therm 20LX,

stáfií 7 let, ve 100% stavu. Pofiizovací cena 18.500
Kã, nyní 4.000 Kã, tel.: 737 565 661.
➨ Prodám opravdov˘m zájemcÛm uãebnice
nûmãiny, angliãtiny a francou‰tiny, dále ãesko-
nûmecké, ã.-anglické, ã.-francouzké a ã.-ruské
vojenské slovníky a rÛzné vojenské pfiedpisy, vût-
‰inou technické. Dále prodám ãasopisy
Vojenského historického ústavu „Vojenská histo-
rie” roãníky 1993 – 2007, tel.: 604 141 981. 
➨ Prodám DB 2+kk, 56 m2, novostavba, 
2 lodÏie, ãásteãnû zafiízen˘, lokalita Píseãná, dob-
rá dostupnost bus, vlak, ‰kola, ‰kolka, obchod,
dûtské hfii‰tû, cena 1.150.000 Kã, popfi. dohoda,
bez RK, tel.: 723 776 839. 
➨ Prodám laminátovou, plovoucí podlahu 
La Cultura, dekor borovice snûÏná - originální ba-
lení, 15 let záruka na otûr, tlou‰Èka 8 mm, 8 balí-
kÛ (1 balík - 1,996 m2) cca 16m2 + 6 obvodov˘ch
li‰t ve stejném dekoru. Cena 4000 Kã, tel.: 773
464 543. 
➨ Prodám motocykl Yamaha YBR 125 ccm,
r. v˘roby 2008, najeto 6300 km. PÛvodní cena 59
900, prodejní cena 40 000 Kã. DÛvod prodeje –
zdravotní dÛvody, tel.: 607 209 877. 

➨ Pronajmu - prodám garáÏ v Blansku 
– Sloupeãník, tel.: 602 724 073. 
➨ Pronajmu zafiízen˘ byt 2+1 v RD v Blansku, 
8 500,-/mûs., tel.: 605 909 476. 
➨ Pronajmu garáÏ na ul. 9. kvûtna v BK, 
800 Kã/mûs., tel.: 605 909 476. 
➨ Pronajmu byt 2+1 v Letovicich, tel.: 608 370 055.
➨ Dlouhodobû pronajmu samostatn˘ byt 
v rodinném domû v Blansku na Havlíãkovû ul.-2 +
pfiedsíÀ + jídelna + kuchyÀ (zafiízená s myãkou) +
koupelna s WC + malá zahrádka. 8500 + 3250 kã
inkaso, tel.: 773 639 616. 
➨ Daruji za odvoz vût‰í mnoÏství kvalitního, 
koÀského hnoje (slámov˘). Odvoz moÏn˘ po tele-
fonické domluvû tel.: 773 464 543. Lokalita:
Svitávka - Sasina, 5 km od Letovic.
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➨ Pro svou dceru, V· 34 rokÛ, 
mámu dvou dûtí (3 a 6 rokÛ) hledám muÏe,
kter˘ by byl dûtem kamarádem a jí partnerem
i kamarádem souãasnû. Nyní spoleãnû dokon-
ãujeme stavbu dvougeneraãního RD, kde bych
byl rád, kdybychom Ïili v‰ichni spoleãnû.
Dcera má zájem o pfiírodu, domácí práce
a o rodinu. Tel.: 602 507 616. 
➨ Milá Ïena sympatického vzhledu,
drobnûj‰í postavy, 29 let, by zde ráda poznala
aktivního muÏe na úrovni. Rozvedená a v péãi
mám syna. Rádi sportujeme, máme rádi v˘lety
i pfiírodu. Ze zaãátku jsem k lidem spí‰e uza-
vfienûj‰í, ale jsem pfiímá. Starám se o vlastní
domácnost. Nekoufiím a nepiji. Hledám váÏn˘
vztah zaloÏen˘ na lásce a porozumûní, tel.: 608
224 128. 
➨ 35 let˘ muÏ hledá 30-34 letou
hodnou ‰tíhlou Ïenu s dobr˘m srdíãkem, ne-
kufiaãku, pro váÏn˘ vztah pln˘ lásky, nûhy, dÛ-
vûry a tolerance. Îít jeden pro druhého, zkrát-
ka Ïenu pro Ïivot, tel.: 605 303 918.
➨ Rád bych se seznámil se Ïenou 
pro navázání váÏného vztahu. Jsem 42/176/75
– rozveden˘, S·, nekufiák. Pofiád vûfiím na lás-
ku a trval˘ vztah. Zajímám se o pfiírodu a v˘le-
ty do ní. Jsem z okolí Blanska, SMS prosím na:
606 828 070. 
➨ Hledám pfiítelkyni z Blanska, Boskovic
a okolí. Vûk nejlépe 50-55 let, není v‰ak pod-
mínkou. Se zálibami o okrasnou zahradu, cha-
tafiení. Jsem S·, 60/176/79, tel.: 722 034 915.➨ Hledám garáÏ v Blansku, tel.: 773 453 628.
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➨ Koupím v Blansku men‰í byt v dobrém stavu,
tel.: 724 118 370. 
➨ Koupím star‰í silnûj‰í linoleum 
v obstojném stavu do velké garáÏe, moÏné ze
spodní strany i s filcem. Za rozumnou cenu, tel.:
603 293 707, email: fa.svoboda@email.cz. 

KOUPÍM

Reality Pohoda
ul. 17. listopadu 13, BOSKOVICE
tel.: 733 713 239, 607 901 588
NOVÉ BYDLENÍ, TO JE POHODA!www.rkpohoda.cz

Byt 2+1 OV v Mor.
Chastové - Brnûnci
ve 2. patfie/2 o CP 61
m2. Voln˘ ihned. Cena
890 000 Kã vã. vyba-
vení + provize RK.
Tel.: 733 713 239

RD 3+1 se zahradou
o CP 456 m2

v Boskovicích.
Cena 1 960 000 Kã
+ provize RK. 
Tel.: 733 713 239

Komerãní objekt 
(b˘valé ‰koly v zapoã.
rekon.) v Kfietínû o
CP 1024 m2. 
Cena  2 490 000 Kã +
provize RK. 
Tel.: 733 713 239

RD Rozhraní 3+1 se
zahradou 
o CP 2749 m2. Voln˘
ihned. 
Cena 1 090 000 Kã 
+ provize RK. 
Tel.: 733 713 239

Tel.: 775 506 101-3      info@dietalinie.cz 
www.dietalinie.cz

Krabiãková dieta
Vá‰ zdrav˘ Ïivotní styl nechte na nás!

NedrÏte drastickou dietu, stravujte se
zdravû a pfiitom hubnûte.

Pod vedením nutriãního poradce vám
pfiipravíme 5-6 ãerstv˘ch jídel dennû.

Rozvoz jídel aÏ k vám.

Tel.: 775 506 101-3      info@dietalinie.cz 
www.dietalinie.cz

PotkanÛ, krys, my‰í, ‰vábÛ, rusÛ, mravencÛ, faraonÛ, vos, molÛ, rybenek, blech, 
‰tûnic, plísní, virÛ, bakterií, plevelÛ, dfievomorky, ãervotoãÛ a v‰ech ostatních 
obtíÏn˘ch ‰kÛdcÛ.
Provádíme vyklízecí práce vã. likvidace odpadu, ochranu proti holubím koloniím, 
nástfiiky krovÛ proti dfievokazÛm, likvidaci neÏádoucí vegetace, poradenskou ãinnost.

mobil: 602 563 380, e-mail: parez.martin@seznam.cz

SVù¤TE PÉâI O VA·E ÎIVOTNÍ PROST¤EDÍ ODBORNÍKÒM FIRMY „PA¤EZ”
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V záfiijovém ãísle ListÛ regionÛ jsme vylosovali tfii v˘herce ze sou-
tûÏe zapomenut˘ch receptÛ. Dnes zvefiejÀujeme druh˘ vylosovan˘

recept paní Ivony ·imkÛjové ze Lhoty Rapotiny na D˘Àovou polévku.
Budeme potfiebovat: 1 cibuli, 2 strouÏky ãesneku, kousek ãerstvého zázvoru, asi ãtvrtku 
oranÏové d˘nû, kousek másla, 2 lÏíce kari kofiení, 1 kufiecí bujón, 1 zakysanou smetanu.
Cibuli, ãesnek, zázvor oloupeme, pokrájíme nadrobno, d˘ni na hranolky. Rozpustíme máslo,
pfiidáme cibuli, ãesnek, zázvor, zamícháme a pfiidáme kari kofiení. Zalijeme asi 1 l vody, pfiidá-
me kufiecí bujón a d˘ni, vafiíme asi 30 minut. Podle chuti osolíme. Hotovou polévku mÛÏeme
rozmixovat, nakonec zamícháme kysanou smetanu. 


