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➨ Prodám manÏelskou postel bez matrací, 
cena 1 000 Kã, kuchyÀ Asta oranÏová 3,5 m, ce-
na 3 500 Kã. KuchyÀ béÏová 2,5 m, cena 1500 Kã
a válendu za 1 000 Kã. Tel.: 732 949 689. 
➨ Prodám 2 x 10 kg láhve na propanbutan 
a 2 ptaãí klece. Tel.: 606 119 940. 
➨ Prodám dfievûn˘ konferenãní stolek masiv,
na desce zelené kachle „gotika”, foto za‰lu e-ma-
ilem. Rozmûr 78 x 139 cm, cena 3 800 Kã. Tel.:
606 931 795. 
➨ Prodám polykarbonátov˘ zahradní skleník 
s podestou. 252 cm x 183 cm x 190 cm v˘‰ka.
Nov˘, nepouÏit˘. Cena 5 500 Kã, tel.: 603 330
246, 603 953 427. 
➨ Prodám nové knihy od Robina Cooka. 
Kus za 25 Kã, SMS na: 792 259 250. Zavolám,
odpovím. 
➨ Prodám star‰í kuffiíkov˘ ‰icí stroj (entl), 
za 250 Kã – funkãní. SMS 792 259 250. Zavolám,
odpovím. 
➨ Prodám náhradní díly na vÛz 
Toyota Corola E9 1,6 GTI. Tel.: 739 687 067.  
➨ Prodám Chrysler voyager v dobrém stavu, 
r. v˘r. 1997, 7 míst, cena dle dohody, cca 30 000
Kã. Benzín, tel.: 607 157 828. 
➨ Prodám malotraktor T4K14 s vlekem
a náhradními díly. Cena dohodou, tel.: 776 723 946.
➨ Prodám ‰tûÀata Jork‰íra, ãistokrevná, 
bez PP. Odbûr od 30. 6. 2015, cena 5 000 Kã, tel.:
732 920 020. 
➨ Prodám levnû digitální setobox 
Maskom MC 52OT. Tel.: 775 767 004. 
➨ Prodáme udrÏovanou a oplocenou zahradu 
s vjezdem, jiÏní svah, 1600 m2, na okraji Rozhraní
u Letovic. Spojení vlakem, autobusem, v obci
ve‰kerá infrastruktura. Na pozemku je zateplená
chatka 16m2, vytápûní kamny, suché WC, dfievník
se zásobou dfieva, voda de‰Èová na zalévání a
um˘vání. Pitná voda z pramene cca 300 m, elek-
tr. rozvod v chatce + dle potfieby el. generátor.
Pfiíjezd po obecní nezpevnûné cestû. Tel.: 735 091
818, stomah@seznam.cz. 
➨ Prodám zánovní vybavení do obchodu, 
barva oranÏ-bílá, materiál-lamino, stolafiská prá-
ce. Policov˘ systém – pulty a kontejnery, drátûn˘
program. Rozmûry sdûlím telefnicky, rÛzné do-
plÀky, kancel.  potfieby, atd.. Tel.: 724 909 258. 
➨ Prodám akumulaãní kamna 3,5kW 
- velmi levnû. Tel.: 603 523 953.
➨ Koupím dÛm v Boskovicích 
nebo poblíÏ Boskovic. Tel.: 607 458 508. 
➨ Prodám akumulátorové nÛÏky na Ïiv˘ plot 
apod. Témûfi nové, velká kapacita akumulátoru,
lehké do ruky. PÛvodní cena 790 Kã nyní 390 Kã.
Tel. 737 957 822. 
➨ Prodám skoro nepouÏívan˘ bûÏeck˘ trenaÏér,
délka pásu cca 143 cm, ‰ífika cca 52 cm, velmi
stabilní, z dÛvodu vysoké hmotnosti nutn˘ osob-
ní odbûr, pofiizovací cena 14 000 Kã, prodejní ce-
na 8 000 Kã, tel.: 723 056 506. 
➨ Prodám leto‰ní jehniãky a beránky.
Tel.: 721 319 572. 
➨ Prodám kvalitní silikonovou fasádní barvu
Ceresit, odstín ‰edozelená, originální balení 75
kg, cena dohodou. Tel.: 602 847 740. 
➨ Prodám p‰enici 400 Kã /1q. 
Tel.: 728 034 249 – Boskovicko. 
➨ Prodám RD (dvojdomek) 
ve Vranovû nad Dyjí. Sedlová stfiecha, stáfií 23 ro-
kÛ – u lesa. (3 bytové jednotky), obytné podkro-
ví, veranda, balkon. Plocha pozemku 9236 m2.
Info o cenû na tel.: 603 527 162, 608 548 590. 
➨ Prodám chatu se zahradou v Blansku 
– Podlesí. âásteãnû podsklepená s pozemkem
354 m2, orientovaná na jiÏní stranu. Pozemek leh-
ce dostupn˘ autem z místní komunikace, moÏnost
vybudování domku k celoroãnímu uÏívání, (pfiípoj-
ky v místû). Cena: 199 000 Kã, tel.: 721 625 289. 
➨ Prodám italsk˘ skútr Malaguti F15 Firefox LC
(50ccm), vodou chlazen˘. Rok v˘roby 2005,
málo jeÏdûn˘. Tuningové vybavení, variátor
Hebo, ladûn˘ v˘fuk Stage6. Skútr byl kupován
a byl pomûrnû málo vyuÏit˘. Cena: 22.000 Kã.
Jezdí velice dobfie. Email: ajas67@seznam.cz,
tel.: 724 264 096. 

➨ Prodám novostavbu
samostatnû stojícího nízkoenergetického ro-
dinného domu 5+kuchyÀ s garáÏí v obci
Knínice u Boskovic. DÛm je patrov˘ se sedlo-
vou stfiechou, jeho zastavûná plocha je 116
m2, pozemek je ãtvercového tvaru a jeho cel-
ková plocha je 534 m2 vãetnû stavby. Obytná
plocha celkem 140 m2. Cena vãetnû poplatkÛ 3
450 000 Kã, kontakt: r.elm@email.cz, tel.: 602
738 388. 
➨ Prodám byt 1+kk v Letovicích 
v pfiíjemném prostfiedí s nádhern˘m v˘hledem.
Byt je situován na JV ve 2.NP. Velká koupelna
s oknem, WC je zvlá‰È. K bytu patfií parkovací
místo. Tel.: 777 834 853. 
➨ Prodám dvefie ztrojené 85x200-2/3 sklo, 
za 980 Kã, okno zdvojené ‰.150v120 za 1 100 Kã,
vaniãky do sprchy, prádelny a pod.. 75x90 hl.18
cm a 75x124 hl.21 cm, za 220 Kã, foto za‰lu na
email.  Tel.: 737 622 786. 
➨ Prodám kuchyÀské radio GRUNDIG,
úplnû nové, citliv˘ tuner, ãist˘ pfiíjem, 10 pfiedvo-
leb, ãesk˘ návod. PÛvodní cena 790 Kã, nyní 390
Kã. Tel.: 737 957 822. 
➨ Prodám chatu (26m2) se zahradou (324m2) 
v Blansku, oblast Hluchov. Bez RK, tel.: 608
518 829. 
➨ Prodám nové, nepouÏité sklepní plastové okno
bílé jednoduché, zasklení 5 mm do stavebního 
otvoru 80x50 cm, v˘robce Ronn Drain complet.
Cena 1 100 Kã. Odvoz vlastní (Boskovice). Tel.:
724 362 712. 
➨ Prodám pouÏité zachovalé dvefie 
- interiérové prosklené 80 cm pravé, interiérové
prosklené 60 cm pravé, interiérové plné 60 cm
pravé. Cena 200Kã/ks. Odvoz vlastní (Boskovice).
Tel.: 724 362 712. 
➨ Prodám 6 tabulí technického skla
950x1700x5mm z autobusu. Vhodné na skleník,
apod. Cena 300 Kã za v‰e, odvoz vlastní
(Boskovice). Tel.: 724 362 712. 
➨ Prodám dvû stejné, zasklené skfiíÀky 
(vhodné tfieba na knihovnu). Délka 115 cm x ‰ífi-
ka 30 cm x v˘‰ka 50 cm. Levnû, odbûr Boskovice.
Tel.: 728 337 472.

¤ádková inzerce ZDARMA
PRODÁM

➨ Uãitelka v dÛchodu hledá ãinnost
- náhradní babiãka, paní na hlídání, rozvoz zboÏí,
dobrovolnictví. Nejlépe Blansko, ale moÏno i oko-
lí. Tel.: 734 534 962.
➨ 62 letá dÛchodkynû hledá bydlení 
nejlépe u star‰ích manÏelÛ za v˘pomoc v domác-
nosti i na zahradû, jen za pfiíspûvek na náklady.
Spolehlivá, ãistotná. Tel.: 604 785 600. 
➨ Hledám paní (pána) na cestování 
po âesku a Evropû. Tel.: 724 231 309. 

HLEDÁM

➨ Pronajmu v Blansku byt 2+1, nájem 6 800 Kã 
+ inkaso.  Více na 737 622 786.
➨ Pronajmu levnû v RD v Blansku pokoj 
pro 2 studenty(tky), nebo 1 dospûlého(lou). V do-
mû v‰e k dispozici. Info na: abckiosk@seznam.cz.
➨ Vymûním byt 2+1 v OV ve 3. patfie v Blansku 
na sídli‰ti Sever za 2+1 v OV s v˘tahem nebo
v pfiízemí. Nejlépe také v Blansku sídli‰tû Sever.
Bez RK, tel.: 602 878 279. 
➨ Pronajmu k rekreaci rodinnou chatu 
u rybníka v Jedovnicích s krásn˘m v˘hledem.
V˘hodná cena, tel.: 603 335 384. 

NABÍZÍM

➨ Koupím byt 1+1 i men‰í. Boskovice
nebo V. Opatovice, tel.: 731 222 642. 
➨ Koupím staré stolafiské a ãalounické materiály,
d˘hy, fiezivo, Ïínûné matrace, pruÏiny atd. Dále
koupím star˘ nábytek nebo i celé pozÛstalosti.
Tel: 608 279 717. 
➨ Koupíme chalupu na Blanensku. 
Rekreace - bydlení. Zahrada podmínkou. Tel.: 720
598 284. 
➨ Koupím byt 1+1 v Blansku, 
nejradûji na Severu nebo Zborovcích. Dûkuji za
nabídky od majitelÛ. Tel.: 722 659 170.
➨ Koupím dvoupokojov˘ byt s lodÏií 
nebo balkonem v domû s v˘tahem. Jen Blansko
nebo Boskovice. Tel.: 724 231 309.
➨ Koupím dÛm v Boskovicích 
nebo poblíÏ Boskovic. Tel.: 607 458 508. 

KOUPÍM

Pfiijmeme na dlouhodobou brigádu v rodinném domû, 
zahradû a dílnû v Dolní Lhotû - kluka - vûk 14 aÏ 17 rokÛ. U mlad‰ích je nutné povolení
a namátková kontrola – rodiãÛ. Nebo ‰ikovného a ãilého (popfi. invalidního) dÛchodce.

Napfi. sekání trávy, práce na zahradû, voÏení a skládání dfieva, natírání, ãi „kompletní rajó-
ny” v domû, práce v dílnû. Nutná zku‰enost se základními domácími pracemi z domova. 

Plat 40 aÏ 60 Kã/hod dle zku‰enosti z domova a nároãnosti prací. 
Svoboda Tel: 603 293 707 

Va‰e nová  ÚâETNÍ 
Zajistím nejen úãetnictví (OSVâ , s.r.o., a.s.)

DaÀová pfiiznání, mzdy, zpracování 
ve‰ker˘ch dokumentÛ, za pfiíznivé ceny.

telefon: 731 842 458
e-mail: pro.jitka@seznam.cz

s Oldìasem
LISTY REGIONÒ VA¤Í

Pstruh na kmínû netradiãnû
po Kronfelzovsku

Léto mají rybáfii spojené s lovem pstruhÛ a sivenÛ, pfiikládám tedy jeden 
originální receptík na pfiípravu této dobroty. Jednou jsem pfiijel ke kamará-
dovi Petrovi na chalupu do Kronfelzova v Jeseníkách. Právû ãistil nádrÏ
s vykrmovan˘mi pstruhy a dva se jevili tak, Ïe by nemuseli tuto péãi pfieÏít.
Hodil mi je na bfieh se slovy, „Veãefii vafií‰ Ty!”. A takhle jsme to spoleãnû
experimentálnû vyfie‰ili, velmi jemná chuÈ. KaÏd˘ dobr˘ recept vznikne
zpravidla tehdy, kdyÏ tam oproti pfiedloze nûco chybí nebo tam dáte nûco
navíc. My jsme tehdy dali navíc na pánev mrkev a do sebe pár slivovic.

Ingredience:
Pstruh (Siven) vykuchan˘ - libovoln˘ poãet dle velikosti pánve nebo pekáãku. Máslo, sÛl,
mrkev, kmín, citron, mouka hladká, voda (bílé víno).
Postup: Pstruha vykucháme, omyjeme, profiízneme pfies pátefi, aby se nám co nejvíc otevfiel
pro nasolení, zastfiíkneme citronem, osolíme zevnitfi i zvenku, necháme 20 minut odleÏet.
Obrátíme v mouce, dÛkladnû okmínujeme, na pánev dáme pÛl cm vody, pfiidáme na tenká
koleãka nakrájenou mrkev, 15-20 koleãek na 1 pstruha, lehce osolíme, dusíme.
AÏ se nám zaãne linout z pánve vÛnû mrkve, pfiidáme máslo. Necháme vydusit tak, aby nám
v˘var v másle neprskal, ale byl hodnû zredukovan˘, pfiidáme pstruhy a strãíme do trouby.
VÏdy kdyÏ hrozí, Ïe se úplnû vypafií z másla voda, pfiilijeme pár lÏic vody nebo vína. Pstruhy
napÛl opékáme a napÛl dusíme, pfieléváme v˘pekem, aÏ jsou pûknû hotoví. Nakonec vydu-
síme takfika aÏ na tuk, udûlá se nám pûkná ‰Èáviãka a na rybách kÛrãiãka a kmín dostane tu
pravou chuÈ.
Pro obmûnu lze zakápnout trochou smetany pfied dokonãením. Pfiíloha brambor vafien˘, jak
jinak – máslem ma‰tûn˘, s petrÏelkou nebo paÏitkou
Dobrou chuÈ Vám pfieje Oldìas.


