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➨ Prodám vyloupané vla‰ské ofiechy, 
1kg 180 Kã, tel.: 605 820 043. 
➨ Prodám hudební nástroje: 
harmonika klávesová 90 basÛ, saxofon tenor, sa-
xofon baryton. Tel.: 721 328 803. 
➨ Prodám koupelnová kamna. 
Zachovalá, tel.: 607 589 641.
➨ Prodám chlapecké zimní brusle 
posouvací vel. 32-35 cena 450 Kã. Koleãkové
brusle Fila posouvací vel. 32-35 cena 600 Kã ve
v˘borném stavu. Kopaãky Addidas, Ïluté vel. 35
za 280 Kã, tel.: 732 920 020. 
➨ Prodám kamna na dfievo zn. Mbs3, 
rok staré, cena 5 000 Kã, tel.: 732 378 946, volat
po 15 h. 
➨ Prodám rohov˘ stÛl pod poãítaã, 
cena 2 500 Kã, tel.: 732 378 946, volat po 15 h.
➨ Prodám interaktivní multifunkãní dûtskou 
hrací kostku SIMBA TOYS pro rozvoj jemné dût-
ské motoriky, s hodinami, skládáním zvífiátek,
hraje melodie, zvuky telefonu. Osobní odbûr moÏ-
n˘ Blansko, Boskovice, Letovice. Cena 300 Kã.
Tel.: 774 333 592 veãer. 
➨ Prodám hudbu na CD z filmÛ 
(soundtracky ze zahraniãní) Vinnetou, Angelika,
Louis de Funes aj. Na DVD komplet 30 pfiípadÛ
majora Zemana aj. Tel. 737 957 822, e-mail: j.kor-
cina@tisali.cz. 
➨ Prodám 500 ks knih rÛzn˘ch ÏánrÛ 
z pozÛstalosti. Cena dohodou pouze jako celek.
Tel.: 732 374 173. 
➨ Prodám zachovalou 3 místnou sedaãku 
Ektorp z IKEA, barva vínová. PÛvodní cena 13 000
Kã, nyní 1950 Kã. Tel.: 607 943 294. 
➨ Prodám zdûnou garáÏ ve velmi dobrém stavu
v Blansku na ulici 9. kvûtna. GaráÏ o uÏitné plo‰e
19 m2 stojí v fiadû garáÏí v klidné ãásti mûsta, je
udrÏovaná, se zavedenou elektfiinou 220/480 V.
Bezproblémov˘ pfiíjezd po zpevnûné komunikaci,
celkové roãní náklady 1.000 Kã, tel.: 737 900 946. 
➨ Prodám dfievûn˘ konferenãní stolek, 
foto za‰lu e-mailem. Rozmûr 78 x 139 cm, cena
dohodou. Tel.: 606 931 795. 

¤ádková inzerce ZDARMA
PRODÁM

➨ Hledáme zpûvaãku do DUA 
(se zpûvákem), které pÛsobí v Boskovicích a oko-
lí na rodinn˘ch oslavách, seniorsk˘ch setkáních,
svatbách apod. Více informací na e-mailu:
zpev2016@seznam.cz. 
➨ Prosím pro svobodnou matku a dûti 
4 a 2 roky o finanãní pomoc na zaplacení 
nájmu mûstu za cel˘ rok 2015. Jinak dûti ode-
berou do dûtského domova. Do konce roku se
máme vystûhovat, pokud nezaplatíme. â. ú.
0098758003/0800. 

HLEDÁM

➨ Pronajmu garáÏ v Blansku 
na ulici 9. kvûtna. Volná ihned. Tel.: 723 886 646. 
➨ Invalidní dÛchodkynû 57 rokÛ 
hledá rodinu, která potfiebuje babiãku, pomohu
s dûtmi i v domácnosti. Jen v Blansku. Tel.: 722
605 184. 
➨ Pronajmu dlouhodobû ãásteãnû zafiízen˘ byt 
3+1 Blansko Zborovce. Cena 9.500 Kã vãetnû in-
kasa. Tel:739 546 123. 
➨ Pronajmu dlouhodobû 1 nebo 2 pokoje 
v bytû 3+1 Blansko Zborovce. Cena 3 300
Kã/mûs. Tel:739 546 123. 
➨ Vymûním byt 1+1 v OV v Boskovicích 
za 2+1 nebo 3+1 s doplatkem. Tel.: 775 948 419. 

NABÍZÍM

➨ Îena bez spoleãensk˘ch a finanãních závazkÛ
hledá pána na úrovni  kolem 50 - 60 rokÛ.
Kontakt: e-mail: prokrasnedny@seznam.cz. 
➨ Îena 30/176 vysoká, ‰tíhlá, nekufiaãka 
by ráda poznala hodného muÏe pro Ïivot.
Blanensko, Boskovicko a okolí. SMS na tel: 725
777 908. 

SEZNÁMENÍ

➨ Rodina na spoleãenské úrovni hledá 
ke koupi rodinn˘ domek, platí v hotovosti.
Majitele nechá bydlet a pomÛÏe s drobn˘mi po-
tfiebami. e-mail: Mat.Dolansky@seznam.cz. 

KOUPÍM

s Oldìasem
LISTY REGIONÒ VA¤Í

Maminãina vánoãka

Mnozí z nás si bez maminãiné nebo babiããiné vánoãky ne-
umûjí Vánoce ani pfiedstavit. A pro Ty, ktefií nemají je‰tû
vlastní recept, rád poskytnu recept mojí maminky. Její
vánoãka je nezapomenutelná…

Ingredience na 8 porcí:

Postup:
Máslo necháme pfii pokojové teplotû zmûknout. V tro‰ce vlaÏného mléka se ‰petkou cuk-
ru necháme v hrníãku vzejít kvasnice. Zatím si nachystáme hrozinky namoãené v rumu
a mandle nebo ofiechy. Máslo utfieme s cukrem, 3 Ïloutky, ‰petkou soli, pfiidáme mouku,
kvásek a zbytek mléka, nastrouhanou kÛru z citronu, vypracujme hladké a lesklé tûsto.
Zapracujeme do tûsta rozinky, mandle a ofiechy. Necháme na teplém místû 1 – 2 hodiny
kynout. Vykynuté tûsto si vyklopíme na pomouãen˘ vál a rozdûlíme si ho na 8 stejn˘ch
dílÛ. Ze ãtyfi dílÛ vyválíme hady, ze kter˘ch upleteme spodní díl, poloÏíme na vyma‰tûn˘
plech a potfieme rozkvedlan˘m vejcem. Ze tfií dílÛ opût vyválíme hady a spleteme pro-
stfiední díl, pfieneseme na plech jako druhé patro a potfieme rozkvedlan˘m vejcem.
Poslední zbyl˘ kus si rozdûlíme na dva, vyválíme a svineme je, poloÏíme na plech jako
tfietí patro a opût potfieme. Pro jistotu, aby se nám „nerozjela” pfii peãení, propíchneme
seshora na 4 – 5 místech ‰pejlemi (pouÏijí se ke kontrole propeãení), necháme je‰tû pÛl
hodiny kynout. Peãeme pfiibliÏnû 1 hodinu na 180°C. Upeãenou pocukrujeme smûsí
mouãkového a vanilkového cukru.

Mouka hladká 0,5kg, polohrubá 0,5 kg, máslo 200 – 250 g, vlaÏné mléko 300 ml,
cukr mouãka 200 g, 1 ks vanilkov˘ cukr, droÏdí 60 – 80 g, 3 Ïlutky, 1 celé vejce na
potfiení, ‰petka soli, citronová kÛra z 1/2 citronu, 100 g rozinek namoãen˘ch v rumu,
100 g mandlí nebo vla‰sk˘ch ofiechÛ, na posypání mouãkov˘ a vanilkov˘ cukr.

Dobrou chuÈ Vám pfieje Oldìas.

Hledám ke koupi dÛm na Blanensku. 
Tel.: 728 996 814 

Koupím byt na investici. 
Tel.: 720 519 375 

Koupím dÛm/chalupu Boskovice – Letovice. 
Tel.: 774 193 566 

Renovace dvefií a zárubní.
Nejde to uÏ nové koupit? 

Tak to nové udûláme! 

Akce byt 7 dvefií 

za 26 000 Kã, sleva 10 % pro dÛchodce.

MS-Renova 604 150 378.

ATOMO PROJEKT s.r.o., 
Bofiitov 326, âerná Hora

pfiijme do pracovního pomûru: 

- Dûlníka kovov˘roby/obsluhu zafiízení

- nástupní plat 16 000 Kã

- Smûnového mistra kovov˘roby

PoÏadujeme: strojafie s minimálnû 3-letou

praxí ve v˘robním provozu, organizaãní

schopnosti, manuální zruãnost, technické

vzdûlání, dobrou fyzickou kondici.

Nástupní plat 21 000 Kã.

Informace, pfiihlá‰ky na: 

atomo@atomo.cz, tel.: 516 412 635

Rok 2016 - úãetnictví, danû, 
kontrolní hlá‰ení a dal‰í,
nabízíme zpracování kvalitnû a levnû.  

Ing. ·enkefiíková - 603 498 994 

Informace pro OSVâ 
k zaloÏení jednoosobové s.r.o.

- moÏná v˘hoda pro Vás - vysvûtlíme.  

Ing. ·enkefiíková - 603 498 994

SPOLEâNOST ALF SERVIS
P¤IJME

Technika komunikaãních technologií
Technika

Pfiihlá‰ky s Ïivotopisy pfiijímáme 
na info@alfservis.cz do 15. 1. 2016. 

BliÏ‰í informace 
na tel. 515 532 600, info@alfservis.cz. 

www.alfservis.cz

SLEDUJTE 
www.listyregionu.cz 

zprávy - novinky
rádio

fiádková inzerce 


