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➨ Prodám italsk˘ skútr Malaguti F15 Firefox LC
(50 ccm), 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 rodin-
ného domu 5+kuchyÀ s garáÏí v obci Knínice
u Boskovic. DÛm je patrov˘ se sedlovou stfie-
chou, jeho zastavûná plocha je 116 m2, pozemek
je ãtvercového tvaru a jeho celková 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. Byt se skládá
s místností a kuchyní, velké koupelny 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 rádio 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 (26 m2) 
se zahradou (324m2) v Blansku, oblast Hluchov.
Bez RK. Mobil: 608 518 829. 
➨ Prodám nové nepouÏité sklepní plastové okno
bílé jednoduché, zasklení 5mm do stavebního
otvoru 80x50 cm, v˘robce Ronn Drain complet.
Cena 1 100Kã. Odvoz vlastní (Boskovice). Tel.:
724 362 712. 
➨ Prodám pouÏité zachovalé dvefie 
- interiérové prosklené 80cm pravé, interiérové
prosklené 60 cm pravé, interiérové plné 60 cm
pravé. Cena 200 Kã/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 digitální videorekorder 
D 50Y-100M. Nov˘, tel.: 516 411 881.
Prodám digitální setobox ZIRCOM nov˘. Tel.: 516
411 881.  
➨ 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. 
➨ Prodám vykrmené prase za 35 Kã / kg. 
Váha cca 150 kg. Tel.: 606 397 488. 
➨ Prodám byt 1+kk v Letovicích. 
Obytná plocha je 46 m2. Cena bytu je 1 190 000
Kã. Tel.: 725 779 011.
➨ Prodám koãárek FIRKON VERÁNO 
po 1 dítûti, pouÏívan˘ asi 1,5roku, trojkombinace.
Stav velmi dobr˘, cena 3 000 Kã, odbûr
Jedovnice. Tel.:732 374 173, e-mail: alka.stanko-
va@email.cz 
➨ Prodám zachoval˘ elektrick˘ sporák BRAVO 
se sklokeramickou deskou za 2 000 Kã. PÛvodní
cena 15 000 Kã. Tel.: 723 908 292. 
➨ Prodám pfienos. pouzdro na záda na akordeon 
za 1500 Kã. Materiál PES 600D, zesílen˘ zip, tva-
rované mûkké zádové popruhy, pfiední kapsa, v˘-
ztuha dna. (‰ x hl x v)v cm 60 x 30 x 53. Tel.: 723
908 292. 
➨ Nabízím ORIGINAL DVD filmy
v perfektním stavu. Napfi. Titanic, Mlãení jehÀá-
tek, Francouzská spojka, Základní instinkt, Jméno
rÛÏe aj. Tel.: 737 957 822, j.korcina@tiscali.cz 
➨ Prodám zahradu o samotû
s pûkn˘m v˘hledem za 100 tis. Kã. Tel.: 777
079 911. 
➨ Prodám dfievûn˘ konferenãní stolek masiv, 
na desce zelené kachle „gotika” foto za‰lu e-mai-
lem. Rozmûr 78 x 139 cm, cena 3 800 Kã. Tel.:
606 931 795. 

¤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.
➨ Hledám paní (pána) na cestování 
po âesku a Evropû. Tel.: 724 231 309. 
➨ Vdova, 57 let hledá podnájem 2+1 dÛm, 
byt, chatu, do 7 000 Kã/ mûsíc. Rod. dÛvody, spû-
chá. Prosím, nabídnûte, tel.: 722 605 184. 
➨ Studentka hledá brigádu: hlídání dûtí, 
pomoc seniorÛ, pomoc vdomácnosti, úklid. Spolehlivost,
poctivost, ãasová flexibilita. Tel.: 607 734 874. 
➨ Hledám dlouhodob˘ pronájem 
s moÏností pfiihlá‰ení k trvalému pobytu, 2+1, 2+kk,
Blansko - Sever, max do 8 000 Kã vãetnû, bez úãasti RK.
Nabídky na mail rybackovalenka@email.cz.  Dûkuji. 
➨ Hledám za úplatu peãovatelku 
pro mlad‰í seniorku z Boskovic. Na 2 hodiny
3x t˘dnû. Tel.: 604 667 186.

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 stu-
denty(tky), nebo 1 dospûlého(lou). V domû 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 byt 2+1 63 m2

v ulici Na Vyhlídce v Boskovicích. Je po rekon-
strukci, ãásteãnû zafiízen˘. Cena 5 000 Kã/mûsíc +
inkaso. Tel.: 733 325 984. 
➨ Pronajmu 1+1 byt v Blansku, stfied mûsta. 
Tel.: 777 184 392. 
➨ Pronajmu k rekreaci rodinnou chatu 
u rybníka v Jedovnicích s krásn˘m v˘hledem.
V˘hodná cena, tel.: 603 335 384. 
➨ Osamûl˘m seniorÛm nabízíme pfiátelství, 
pfiípadnû pomoc. Tel.: 776 756 472. 
➨ Nabízím pronájem prostorné garáÏe 
v lokalitû Blansko - Zborovce, ulice Sloupeãník (nad
b˘val˘mi technick˘mi sluÏbami). Tel.: 731 511 132. 

NABÍZÍM

➨ Najde ‰tíhl˘, 41 let, sympatick˘, 
bezva kamarádku, na hezké chvíle, vûk nerozho-
duje. Jen Blansko a okolí. SMS 608 160 106. 
➨ Rozveden˘ nekufiák z Blanska 61/186/88 
hledá Ïenu 50-60 rokÛ, nad 170 cm, ‰tíhlej‰í po-
stavy se smyslem pro jízdu na kole nebo turisti-
ku. SouÏití v mém domû vítané, neboÈ láska kve-
te v kaÏdém vûku. SMS na tel.: 728 507 878. 

SEZNÁMENÍ

➨ Koupím trezor na krátké zbranû. 
Tel.: 602 283 832.
➨ Koupím garáÏ v Blansku na Píseãné.
Tel.: 606 931 795.
➨ V souãasné dobû sháním ke koupi 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 v Blansku byt o vel. 2+1 nebo 3+1.
Lokalita nerozhoduje. Tel.: 722 659 170. 
➨ Zakoupím zdravá vãelstva, dobfie zaplatím. 
Tel.: 776 756 472. 
➨ Koupím dÛm v Boskovicích
nebo poblíÏ Boskovic. Tel.: 607 458 508. 
➨ Koupím Moped nebo Mustang, Babettu 
i nepojízdné nebo star‰í stroj. Tel.: 605 529 478.
➨ Kamna nebo kotel na dfievo hledám za odvoz,
i nefunkãní. Dále ledniãku nebo mrazák funkãní,
dûkuji. Tel.:777 079 911. 
➨ Koupím Jawa 550, pafiez, pion˘r, Stadion 
moÏno i díly nebo vraky. Tel.: 774 262 828. 
➨ 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. 
➨ Koupím dÛm na Blanensku 
(Rájec, Sloup, Jedovnice nebo blízké okolí). Ne
RK! Tel.: 739 967 377. 
➨ Koupím men‰í byt v Blansku 1+1 (2+1). 
Ne od RK. Tel.: 739 967 371. 

KOUPÍM

PRODEJ Z DRUHÉ RUKY  jsme tu pro vás
Prodáme va‰e nepotfiebné vûci • Vykoupíme va‰e nepotfiebné vûci

Chybí vám peníze?  • PÛjãíme vám oproti zástavû
Jsme tu pro vás dennû: Po-Pá  9.00-12.00 13.00-17.00, So 10.00-12.00

Najdete nás v Blansku, ul. Smetanova 8. Naproti parku „Rudoarmûjce”
Volejte 602 871 487

Hledám ke koupi rodinn˘ dÛm
se zahradou (i k rekonstrukci ) 

nebo pozemek k v˘stavbû rodinného
domu v této lokalitû. 

Kontakt: 777 243 177 
Dûkuji Pavla Slováãková 

s Oldìasem
LISTY REGIONÒ VA¤Í

Treska s nudlemi 
a smetanovo - bylinkovou omáãkou

Bfiezen a duben jsou mûsíce, kdy první nedoãkavci z Petrova cechu vyráÏe-
jí na lov tresek do Norska. DomÛ si pak pfiiváÏejí pfiedev‰ím mraÏené file-
ty nûkolika druhÛ tresek. Treska je velice chutnou rybou a je ozdobou kaÏ-
dé tabule. Tento recept je jen jednou alternativou na pfiípravu této lahÛdky.
Ingredience 4 porce: Tûstoviny (nudle) Tagliatelle 400 g, filety ryby (treska obecná) 
4 ks po 150 g, rozmar˘n lísteãky ze 2 vûtviãek, bazalka 20 lístkÛ, paÏitka 20 stonkÛ,
petrÏelovou naÈ (hrstka), ãesnek 2 men‰í strouÏky, víno bílé suché 150 ml, smetana 
na vafiení 150 ml, s˘r buì parmazánového typu nebo niva 100 g, rybí v˘var nebo voda
200 ml, mouka hladká - 1 pol. lÏíce, pepfi ãern˘ mlet˘ nebo citronov˘, sÛl, máslo, olej,
citronová ‰Èáva, v‰e dle potfieby.
Postup: Nudle uvafiíme podle návodu na obalu. MraÏené ryby, necháme povolit, nakrájí-
me na men‰í medailonky, zakapeme citronovou ‰Èávou, osolíme, opepfiíme a necháme
odleÏet. Lístky rozmar˘nu a petrÏelky (zkrátka, co máme ze zeleného kofiení) jemnû use-
káme. Ochucené medailonky zvolna opeãeme z obou stran na oleji s máslem. Potom je
vyjmeme a uchováme na teple. Ve v˘peku necháme rozpustit máslo, opeãeme krátce na
koleãka nakrájen˘ ãesnek, pfiisypeme mouku, kterou krátce za stálého míchání orestu-
jeme, nastrouháme s˘r (já pouÏívám Nivu). Pfiidáme bylinky, v‰e podlijeme v˘varem
a vínem. Omáãku vafiíme zvolna do zhoustnutí. Nakonec za stálého ‰lehání vmícháme
smetanu a omáãku podle potfieby dochutíme. Vafiené nudle a rybí medailonky rozdûlí-
me na nahfiáté talífie a pfielijeme bylinkovou omáãkou. Podáváme ihned po pfiípravû.
Oldìas


