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BLAHOP¤ÁNÍ 

A léta bûÏí … V srpnu se doÏil kulatého jubilea vzácn˘ch 90. let Bohuslav Mokr˘.
Nezapomnûl na nûj s gratulací ani ministr vnitra. Jednak proto, Ïe slouÏil v ãs. armá-
dû, ale zejména proto, Ïe je zaslouÏil˘ váleãn˘ veterán. UÏ od záfií 1944 pÛsobil v par-
tyzánském oddíle na Blanensku, kter˘ nesl název Prokop Hol˘, proto má i pfiíslu‰né 
osvûdãení, které potvrzuje statut váleãného veterána a zároveÀ ãeskoslovenského par-
tyzána. Mj. v leto‰ním roce obdrÏel váleãná vyznamenání k 70. v˘roãí osvobození 
na‰í vlasti od Konzulátu RF v Brnû, ale i od Ministra obrany âR. ZaslouÏenû byl oce-
nûn za nebojácné ãiny v dobû okupace na‰eho státu proti wehrmachtu nebo za pomoc
rusk˘m partyzánÛm, ktefií byli letecky nasazeni k boji proti fa‰istÛm v okolí Blanska,
odkud Bohuslav Mokr˘ z Rájce – Jestfiebí pochází. Velitelem oddílu byl para‰utista 
R. Procházka a partyzáni se zamûfiili na oblast Bystfiice nad Pern‰tejnem a pozdûji na
destrukãní ãinnost proti Ïeleznici v tûsném okolí Brna. Lesní úkryty ãasem zapadly …
partyzánské chodníãky zarostly trávou a lesem, pfiísahy pfieru‰ilo zapomínání … tak
nûjak dnes vidí onu váleãnou epopej, které se Bohumil Mokr˘ jako dvacetilet˘ mladík
ãestnû zúãastnil, aby pomohl svému národu v dobû nejtûÏ‰í. Dnes Ïije spokojen˘m Ïi-
votem stále ãilého dÛchodce, o kterého s velk˘m pochopením peãuje jeho manÏelka.
Váleãn˘ veterán je rovnûÏ v péãi âeskoslovenské obce legionáfiské, která mu Ïivotní
jubileum rovnûÏ pfiipomnûla. 

Text a foto: J. Kux

VZPOMÍNKA
Čas plyne a nevrací co vzal, 
ale vzpomínky zůstávají dál.

Dne 7. 10. 2015 jsme vzpomněli 4. výročí úmrtí
manžela, tatínka, bratra, 

pana Pavla Trávníčka z Blanska.
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi. 

Za tichou vzpomínku děkuje manželka Věra, syn Marek
a bratr Ladislav s rodinou.

Váleãn˘ veterán Bohuslav Mokr˘ v doprovodu ata‰é Konzulátu RF
v Brnû K. Sultánové pfii slavnostním udûlení medaile za osvobození vlasti v r. 1945.

➨ Prodám dfievûn˘ konferenãní stolek,
foto za‰lu e-mailem. Rozmûr 78 x 139 cm, cena

dohodou. Tel.: 606 931 795. 
➨ Prodám pianino zn. Fibich 
v zachovalém stavu. Na poÏádání foto a následnû
prohlídka nástroje v Boskovicích. Cena dohodou,
tel.: 607 853 413.
➨ Prodám  starou funkãní váhu 
- velkou decimálku, cena dohodou. Tel.: 607 704 757.
➨ Prodám polykarbonátov˘ skleník 
s podestou a aut. otvíráãem oken. v-1950, d-3700,
‰-1900 nové nepouÏité v originálním balení. Tel.:
602 884 457.
➨ Prodám klavír BroÏ, cena 8 000 Kã, 
tel.: 723 767 938. 
➨ Prodám lanov˘ naviják Proma - LN 600. 
Témûfi nepouÏívan˘. Cena 2000 Kã. Tel.: 602 433 769. 
➨ Prodám byt 3+1 v Boskovicích. 
Tel.: 774 151 965, 606 380 090. 
➨ Prodám dvû velkoformátové obrazové 
publikace BARRANDOV I - Vzestup k v˘‰inám,
BARRANDOV III - Oáza uprostfied dûsu. Formát
32x24 cm, velkolepé obrazové pojetí dûjin
Filmového studia Barrandov. PÛvodní cena knihy:
1499 Kã, nyní 449 Kã. Tel.: 737 957 822. 
➨ Prodám obilí – jeãmen, p‰enice. 
Cena 400 Kã/q. Boskovice, tel.: 728 034 249.
➨ Prodám kuchyÀ Asta oranÏová, 
4,5 m dlouhá, cena 2 500 Kã/1 m. Tel.: 732 949 689. 
➨ Prodám manÏelskou postel, cena 800 Kã. 
732 949 689. 
➨ Prodám dûtsk˘ pokoj za 1 000 Kã 
a jiné pfiíslu‰enství. Tel.: 732 949 689. 
➨ Prodáme 0,5 m3 ol‰ového dfieva 
- polena, za 800 Kã. Odvoz ze zahrádkáfiské ob-
lasti Baãina u Blanska nutn˘. Tel.: 737 802 235. 
➨ Prodám nové pro‰ívané deky, 
nov˘ zimní koÏich a kabát – neno‰en˘. Nov˘ ‰icí
stroj. Cena dohodou, tel.: 603 756 493. 

¤ádková inzerce ZDARMA
PRODÁM

➨ Pronajmu 2+1 v RD v Kun‰tátû, 
cena 6 000 Kã. Tel.: 736 146 546.

NABÍZÍM

➨ Vdova 57 let hledá pfiítele/pfiítelkyni.  
Îivotem zklamaní – máme je‰tû ‰anci b˘t ‰Èastni?
SMS 722 605 184. 
➨ Îena 43/180 vysoká, ‰Èíhlá nekufiaãka 
hledá sympatického muÏe pro Ïivot. Boskovice
a okolí. Zn: volat na 603 570 188.

SEZNÁMENÍ

➨ Koupím staré stolafiské 
a ãalounické materiály, d˘hy, fiezivo, Ïínûné mat-
race, pruÏiny atd. Dále koupím star˘ nábytek ne-
bo i celé pozÛstalosti. Tel: 608 279 717. 
➨ Koupím rod. dÛm na Blanensku. 
Zahrada podmínkou. Tel.: 720 598 284. 

KOUPÍM

Spoleãnost BERYL BK, s.r.o. 
nabízí práci ve v˘robní hale

v âerné Hofie. 
Jedná se o HPP, jednosmûnn˘

provoz, pozice strojní zámeãník. 
Informace k dispozici pfies

e-mail info@beryl.cz 
nebo tel. 733 531 651. 

s Oldìasem
LISTY REGIONÒ VA¤Í

Kufiata na rÛÏovkách (na houbách)
na plechu a na ro‰tu

Recept souseda na chatû pana Franti‰ka Marka, hodící se k nûkterému
z posledních podzimních zahradních párty s grilováním. âas od ãasu se
najde na chatû pfiíleÏitost a narazí se beãka piva. VÏdy uÏ dopfiedu 
vym˘‰líme, co k pivu. Jednou se v ãase této události v lese urodilo
hodnû rÛÏovek a tak Franta pfii‰el s nápadem, kter˘ má uÏ dnes nûko-
lik repríz a hlubokou tradici. 

Ingredience na 8 porcí:

Postup:
Porce kufiat si nasolíme, naãesnekujeme a okofieníme dle chuti, dáme odleÏet. Pod ro‰tem
rozdûláme oheÀ a udrÏujeme Ïhavé uhlí, na ro‰t dáme plech na buchty, rozpustíme na nûm
sádlo, vloÏíme nakrájenou zeleninu, jemnû osolíme, pfii restování promícháváme vafieã-
kou.
Po pûti minutách restování vloÏíme na zeleninu kufiecí porce, po chvíli podléváme pivem,
udrÏujeme oheÀ, porce v základu obracíme, podléváme pivem. Dochucujeme základ.
Jakmile jdou kufiata od kosti, posuneme plech na kraj ro‰tu a na ro‰t poloÏíme jednotli-
vé porce kufiat, udûláme nad Ïhav˘m uhlím pûknou kÛrãiãku. Servírujeme porci kufiete na
talífi, nabûraãkou pfielijeme zeleninou s v˘pekem. Podáváme s peãivem a pivem (pûknû se
u toho pije).

Kufiecí ãtvrtky nebo stehna 8ks, MuchomÛrka rÛÏovka 10-20 vût‰ích ks, mÛÏeme nahradit
jin˘mi houbami, cibule 4 ks, pórek 1 ks, kapie 4 ks, ãesnek dle potfieby, kofiení - dle
libosti, sÛl, sádlo, pivo na podlévání.

Dobrou chuÈ Vám pfieje Oldìas.

775 23 75 23
TAXI FLORENTI BOSKOVICE

VZPOMÍNKA

Dne 20. 10. 2015 to bude již 25 let, 

co nás ve věku 64 roků 

opustil náš manžel, tatínek, dědeček a strýc 

pan Mojmír Francínek.

Za tichou vzpomínku děkuje rodina.


