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➨ Daruji za odvoz zachovalou smaltovanou vanu.
Tel.: 728 464 995. 

DARUJI

➨ 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. 
➨ Prodáme leto‰ní jehniãky a beránky. 
Tel.: 721 319 572. 
➨ Prodám dva stfie‰ní nosiãe na kolo 
- jeden za 350 Kã a druh˘ za 250 Kã. Dále  stfiíbr-
n˘ nosiã na kolo KW hliníkov˘ a nosiã na kolo PE-
MA (univer. uchycení) ocelov˘ po 250 Kã, tel.:
723 908 292. 
➨ Prodám men‰í motorku znaãky Ketoa, 
obsah 50 cm3. Motor Honda ãtyfitakt. Jede 70
km/hod. V˘born˘ stav. Cena 9.900 Kã. Zdravotní
dÛvody. Tel.:773 975 066.    
➨ Prodám náhradní díly na vÛz 
Toyota Corola E9 1,6 GTI. Tel.: 739 687 067.  
➨ Prodám Chrysler Voycer 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 nahrané videokazety za 5 Kã 
pfies 80 kusÛ (filmy a pohádky). Stûhování, spû-
chá. SMS: 722 605 184. 
➨ Prodám chatu se zahradou v Blansku 
– Podlesí. âásteãnû podsklepená, zdûná s po-
zemkem 354 m2, orientovaná na jiÏní stranu.
Pozemek lehce dostupn˘ autem z místní komuni-
kace, moÏnost vybudování domku k celoroãnímu
uÏívání, (pfiípojky v místû). Zn: Levnû, tel.: 721
625 289.
➨ Prodám bubnovou sekaãku „VARI PONY 2”
motor Honda, k tomu jednostrann˘ pluh, závûs-
né zafiízení, kovové ‰ípové návleky na kola. Stav
dobr˘, cena dohodou. Boskovice, tel.: 606 313
913 po 18 h. 
➨ Prodám Fiat Brava 1.6,nova STK,
eko placeno, r.96, 187 tis.km,  cena  25 000 Kã,
tel.: 777 079 911. 
➨ Prodám Ford KÁ za 16 000 Kã, 
Monitor 19" LG… LCD ‰irokouhlé za 1 300Kã,
tel.: 605 529 478. 

¤ádková inzerce ZDARMA
PRODÁM

➨ Vdova 58 let, prosí, kdo daruje 
1 rozkládací kfieslo nebo rovnou sedaãku. Mohu
vymûnit za rohovou pro‰ívanou – ‰patnû se na
ní spí. Nemám odvoz, pfiedem dûkuji. Tel.: 722
605 184. 
➨ Hledám star‰í kamna za odvoz, vanu, 
praãku, ledniãku. Tel.: 605 529 478. 
➨ Hledám k pronájmu men‰í domek 
a to v lokalitû Letovice nebo Boskovice. Kontakt:
katerina168@post.cz. 
➨ Hledám dlouhodob˘ pronájem 1+1 
nebo 1+kk v Blansku od 1. 9. 2015 do 7 500 Kã
vãetnû inkasa. Tel.: 733 351 235.

HLEDÁM

➨ Pronajmu byt 1+1 v Blansku 
na ulici Chelãického. Byt je po celkové rekonstruk-
ci. Vybavení -  kuchyÀská linka, plynov˘ sporák,
sprchov˘ kout. K dispozici je sklep. Nájem + inka-
so 7 700 Kã za mûsíc. Tel.: 607 724 114. 
➨ Hledáte milou spoleãnost pro své dûti 
nebo jen nechcete b˘t sami? Nabízím fie‰ení –
obãasné hlídání hravého dvouletého boloÀské-
ho psíka, kter˘ zaÏene Va‰e smutky a samotu a
vyplní Vá‰ ãas. Je pfiítuln˘ a spoleãensk˘.
Odmûna dohodou. Tel. 734 440 844, staãí SMS,
zavolám zpût. 
➨ Pronajmu 2+1 v RD v Kun‰tátû, 
cena 6 000 Kã. Tel.: 603 330 246. 
➨ Pronajmu dlouhodobû byt 3+1 
Blansko - Zborovce, slunn˘, s velk˘m balkonem a
vlastním topením. âásteãnû zafiízen˘. Cena 10
000 Kã vã. inkasa. Tel:739 546 123.
➨ Pronajmu byt 1+1 v OV v panelovém domû 
s v˘tahem na ulici Slovákova v Boskovicích v 1.
poschodí/7. Byt je ãásteãnû zafiízen, po domluvû
je moÏné ho dovybavit. Pokud máte zájem, volej-
te mi po 17. hod na tel.: 724 296 021 - Zouhar.

NABÍZÍM

➨ ·tíhlá, tmavovlasá S· by ráda poznala 
muÏe pro Ïivot kolem 55/180 s autem. Brno a
okolí, tel.: 702 330 665. 

SEZNÁMENÍ
➨ Koupím ruãní lis na ovoce.
Tel.: 606 767 938. 
➨ Koupím fezové etikety, zápalkové nálepky, 
pohlednice a známky. Studen˘ Ladislav, Lidická
23B, Brno. Tel.: veãer do 21. hodin 533 400 216.
➨ Koupíme chalupu na Blanensku. 
Rekreace - bydlení. Zahrada podmínkou. Tel.: 720
598 284. 
➨ 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. 
➨ Koupím nálepky od zápalek – star‰í. 
Tel.: 606 446 919. 
➨ Koupím odznaky vzorn˘ voják 
do roku 1960 s prÛkazem. Napfi. vzorn˘ hláskafi,
kuchafi, Ïelezniãáfi, v˘sadkáfi, dûlostfielec  aj., po-
hraniãní stráÏe a ministerstva vnitra. Tel.: 721
639 481.

KOUPÍM

Pro provozovnu v Rájci-Jestfiebí hledáme 
mechanika k opravám pil, sekaãek, 

kfiovinofiezÛ, zahrad. traktorÛ.
Praxe nutná. Kontakt: 777 709 518.

âínské medikamenty,
originál, elixíry, tobolky, ãaje, pomáhají pfii

problémech cévních, srdeãních, 
mozkov˘ch, pohybov˘ch, po chemoterapii,

regenerace organizmu. 
Konzultace, dodání na: 603 929 928.

V˘bor pro kulturu a sport a Fotbalov˘ klub
âerná Hora vás srdeãnû zvou na koncert Veselé

trojky, v pátek 28. srpna 2015 od 18 hodin 
na v˘leti‰ti za Domem s peãovatelskou sluÏbou.
Pfiedprodej vstupenek ve Vinotéce pod lipami, 

rezervace na e-mailu vtkoncert@seznam.cz

s Oldìasem
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Pizza

Tento recept jsem získal od dcery Terezky, která pofiád vym˘‰lí co dobrého
uvafiit sv˘m dûtem Vojtovi a Markétce. Teì, v období letních hork˘ch dnÛ, je
navíc je‰tû doba vhodná pro lehké pokrmy, jako je pizza. Zkuste si udûlat na
obûd nebo veãefii pizzu podle tohoto jednoduchého receptu. Z níÏe uvede-
n˘ch ingrediencí budete mít tûsto na ãtyfii malé pizzy o prÛmûru cca 25 cm.

Ingredience:
250 g vody, 35 g olivového oleje (asi 5 lÏic), 10 g soli (asi 2 lÏiãky), 500 g hladké mouky,
1 lÏiãka droÏdí.
Postup: Rozdûláme kvásek, vmícháme do ostatních surovin a vypracujeme hladké tûsto, dá-
me vykynout. Po vykynutí rozválíme na dva aÏ tfii plí‰ky na tenkou vrstvu, posypeme mlet˘m
oregánem a na tûsto vloÏíme dal‰í suroviny. Nabízí se 1 000 ingrediencí (dcera dává zakysa-
nou smetanu, kousky Hermelínu, ananas a brusinkov˘ kompot – skvûlé). VyuÏít dále mÛÏe-
te tfieba rÛzné druhy s˘rÛ, uzenin, ale i sardinky, zapomenout nesmíte na olivy.
Peãeme na 180 °C cca 17-20 minut. Jako pfiílohu mÛÏeme podávat hlávkov˘ salát.
Dobrou chuÈ Vám pfieje Oldìas.

VZPOMÍNKA

Od života nic nežádal, 
pro rodinu a děti zlaté srdce dal…

Dne 8. 8. 2015 to byly 4 roky, co nás 
navÏdy opustil pan 

Miloslav Zemánek z Blanska.

S láskou na něho vzpomínáme. 
Manželka Anděla s celou rodinou.

VZPOMÍNKA

V úter˘ 25. srpna tomu bude 10 let,
co nás ve vûku nedoÏit˘ch 

70 let navÏdy opustil ná‰ manÏel, 
tatínek, dûdeãek, bratr a str˘c

pan Jan Novák.

Nikdy nezapomeneme.

Chcete b˘t vidût?
Inzerujte

s Listy regionÛ

Volejte 606 931 795
a domluvte si s námi schÛzku.

najdete také na 


