
Redakãní strana / i*

roãník IV       ãíslo 4       kvûten 2015 www.listyregionu.cz

12

VZPOMÍNKA
Dne 1. kvûtna 2015 by oslavil 49. narozeniny 

pan Jifií Trávníãek z Blanska.
Dne 6. února to byly dva roky, co zemfiel.

Kdo jste ho znali, vûnujte mu vzpomínku s námi.
Rodiãe a sestra s rodinou.

➨ Prodám dfievûn˘ konferenãní stolek masiv, 
na desce zelené kachle „gotika”, foto za‰lu e-mailem.
Rozmûr 78 x 139 cm, cena 3 800 Kã. Tel.: 606 931 795. 
➨ Prodám manÏelskou postel bez matrací, 
cena 1 000 Kã, kuchyÀ Asta oranÏová 3,5 m, cena 3 500
Kã. KuchyÀ béÏovou 2,5 m, cena 1500 Kã a válendu za 
1 000 Kã. Tel.: 732 949 689. 
➨ Prodám pûkné, pánské, trekingové kolo 
s doplÀky. Vhodné i pro vysoké postavy. Cena 990 Kã.
Tel.: 736 529 326. 
➨ Prodám osobní automobil 
FIAT MAREA WEEKEND 1.6, 16 V. První registrace 1998,
cena do 15 000 Kã dohodou. Tel. 607 508 645. 
➨ Prodám ·koda Felicie 1.3, âR, 3.majitel, 
STK do 12/15 Rok: 1997 179 780 km. 1.3/50kW (benzín),
EkodaÀ zaplacena, ãervená metalíza, nové rozvody palivo i brz-
dy, brzdy pfiední, zadní, pneu zimní+4 disky navíc, nová bate-
rie, stfie‰ní nosiãe, mlhovky, centrál, rádio, cena 20.000 Kã.
Frajman Sebranice 724 926 656, aloefrajman@seznam.cz. 
➨ Prodám 4ks kol OPEL (osobní auto) 
s nepo‰kozen˘mi ALU disky 15" upevnûné 5 ‰rouby s je‰tû pou-
Ïiteln˘mi jet̆ mi letními pneu 195/R15 88H Continental. Cena cel-
kem 3 000 Kã. Tel.: 728 738 598.
➨ Prodám star‰í dvoukolák s du‰emi 
o prÛmûru kola 50 cm. Tel:  608 535 560.  
➨ Prodám 2 x 10 kg láhve na propanbutan 
a 2 ptaãí klece. Tel.: 606 119 940. 
➨ Prodám p‰enici 400 Kã /1q. 
Tel.: 728 034 249 – Boskovicko. 
➨ Prodám RD (dvojdomek) 
ve Vranovû nad Dyjí. Sedlová stfiecha, stáfií 23 rokÛ – u le-
sa. (3 bytové jednotky), obytné podkroví, veranda, balkon.
Plocha pozemku 9 236 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 lehce do-
stupn˘ autem z místní komunikace, moÏnost vybudování
domku k celoroãnímu uÏívání, (pfiípojky v místû). Cena:
199 000 Kã, tel.: 721 625 289. 
➨ Prodám selsk˘ dfievûn˘ stÛl + 3 Ïidle
za 3 000 Kã, spûchá, stûhování. Tel.: 722 605 184. 
➨ Prodám italsk˘ skútr Malaguti F15 Firefox LC
(50 ccm), vodou chlazen .̆ Rok v˘roby 2005, málo jeÏdûn .̆
Tuningové vybavení, variátor Hebo, ladûn  ̆v f̆uk Stage6. Skútr
byl pomûrnû málo vyuÏit̆ . Cena: 22.000 Kã. Jezdí velice dobfie.
Email: ajas67@seznam.cz, tel.: 724 264 096. 
➨ Prodej novostavby 
samostatnû stojícího nízkoenergetického rodinného do-
mu 5+kuchyÀ s garáÏí v obci Knínice u Boskovic. DÛm je
patrov˘ se sedlovou stfiechou, 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 si-
tuován na JV ve 2.NP. Byt se skládá z místnosti a kuchy-
nû, 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 980Kã, okno zdvojené, ‰.150, v.120 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 pfiedvoleb, ãesk˘
návod. PÛvodní cena 790 Kã, nyní 390 Kã. Tel.: 737 957 822. 
➨ Prodám chatu (26 m2) se zahradou (324 m2) 
v Blansku, oblast Hluchov. Bez RK. Mobil: 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 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 satelit HOMECAST S3000CR, talífi, 
drÏák na zeì a propojovací káblíky. Cena 1 000 Kã. Tel.:
721 361 929. 
➨ Prodám elektrické akumulátorové nÛÏky 
na Ïiv˘ plot apod. Témûfi nové, délka ãepele 15 cm, velmi
lehounké do ruky. Nabíjeãka. Velmi dlouhá pracovní doba
bez nabití. Tel.: 737 957 822. 
➨ Prodám 2 pro‰ívané péfiové pfiikr˘vky
- nevhodn˘ dar. Cena dohodou. Dále prodám sportovní koãá-
rek ãerveno-ãern˘, cena 400 Kã. Odbûr v Jedovnicích. Tel.: 732
374 173, alka.stankova@email.cz.
➨ Prodám nepouÏit˘ sklokeramick˘ elektrick˘ 
sporák Amica za 7 000 Kã. Nevhodn˘ dar, tel.: 516 435 391. 
➨ Prodám vykrmené prase za 35 Kã / kg. 
Váha cca 150 kg. Tel.: 606 397 488. 
➨ Prodám dvû stejné, zasklené skfiíÀky 
(vhodné tfieba na knihovnu). Délka 115 cm x ‰ífika 30 cm
x v˘‰ka 50 cm. Levnû, odbûr Boskovice. Tel.: 728 337 472. 
➨ 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.stankova@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, tvarované
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 jehÀátek,
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. 

¤ádková inzerce ZDARMA
PRODÁM

➨ Jirka stále hledá Marii ze Svitávky 
(ãi ze ZboÀku u Letovic). Neroze‰li jsme se ze vztahu k so-
bû, jak se mylnû domnívá‰. Rozdûlila nás telefonní ãísla
a TvÛj omyln˘ dopis, kter˘ jsem dostal 29. 9. 2014.
Nemohu Tû najít, stále ãekám. Tel.: 775 157 530. 
➨ Hledám za odvoz kamna nebo kotel na dfievo, 
i nefunkãní. Dále ledniãku nebo mrazák funkãní, dûkuji.
Tel.: 777 079 911. 
➨ Vdova 57 let hledá podnájem 2+1 dÛm, byt, chatu,
za 7 000 Kã – z roddin˘ch dÛvodÛ. Spûchá, prosím, na-
bídnûte. Tel.: 722 605 184. 
➨ 62 letá dÛchodkynû hledá bydlení 
nejlépe u star‰ích manÏelÛ za v˘pomoc v domácnosti i na
zahradû, jen za pfiíspûvek na náklady. Spolehlivá, ãistotná.
Tel.: 604 785 600. 
➨ Uãitelka v dÛchodu hledá ãinnost - náhradní babiãka,
paní na hlídání, rozvoz zboÏí, dobrovolnictví. Nejlépe
Blansko, ale moÏno i okolí. Tel.: 734 534 962.
➨ Hledám paní (pána) na cestování 
po âesku a Evropû. Tel.: 724 231 309. 
➨ Studentka hledá brigádu: hlídání dûtí, 
pomoc seniorÛ, pomoc v domácnosti, 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 email 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 studenty(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 rekonstrukci, 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˘va-
l˘mi technick˘mi sluÏbami). Tel.: 731 511 132. 

NABÍZÍM

➨ Najde ‰tíhl˘ muÏ, 41 let, sympatick˘, 
bezva kamarádku, na hezké chvíle, vûk nerozhoduje. Jen
Blansko a okolí. SMS 608 160 106. 
➨ Îena 42/180, nekufiaãka hledá pfiítele na trval˘ vztah,
s autem a se zájmem o rod. Ïivot. Tel.: 603 570 188. 

SEZNÁMENÍ

➨ 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 v Boskovicích nebo poblíÏ Boskovic.
Tel.: 607 458 508. 
➨ Koupíme chalupu na Blanensku. Rekreace - bydlení.
Zahrada podmínkou. Tel.: 720 598 284. 
➨ 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. 
➨ Koupím moped nebo mustang, i nepojízdné, 
Babettu nebo star‰í stroj. Tel.: 605 529 478. 
➨ Koupím Jawa 550, pafiez, pion˘r, Stadion 
moÏno i díly nebo vraky. Tel.: 774 262 828. 

KOUPÍM

s Oldìasem
LISTY REGIONÒ VA¤Í

Kufiecí, vepfiové rará‰ky
Vlastní recept na dobr˘ obûd nebo jen tak pochoutku, k pivu
nebo vínu, pro posezení na jarním sluníãku.

Ingredience 5-6  porcí: Maso kufiecí, vepfiové nebo smûs, cca 1 kg, 1 vejce, pivo,
hladká mouka, solamyl, sojová omáãka, ãesnek, sÛl, pepfi, olej na smaÏení.
Postup: Vykostûné kufiecí a vepfiové maso nakrájejte na pásky (nudliãky o velikosti
1x1x5-6 cm. Z piva, vejce, mouky, solamylu, soli, pepfie, ãesneku, tro‰ky sojové 
omáãky vypracujte hust˘ krém (tûstíãko) do kterého na 3 – 3 hodiny dáme mace-
rovat maso. SmaÏíme po jednotliv˘ch kouscích naskládan˘ch na rozpálen˘ olej na
pánvi tak, aby se nedot˘kaly. SmaÏíme dozlatova, necháme okapat na papírov˘ch
utûrkách. V˘borné za tepla i na studenou kuchyni. 
Urãitou obmûnou mÛÏe b˘t pfiidání nastrouhaného parmazánu do tûstíãka nebo
pfiidání dvou nastrouhan˘ch syrov˘ch brambor s majoránkou – na bramborové
tûsto vynecháme sojovou omáãku.
Dobrou chuÈ Vám pfieje Oldìas.


