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➨ Daruji kotû. 
Tel.: 724 979 038. 

DARUJI

➨ Prodám VW Golf Variant 1,9 SDI, 1999,
2. majitel, 192 000 km, imobilizér, pouÏíváno
k rodinn˘m úãelÛm. Nová pfievodovka, chladiã,
alternátor a fiazení. STK do 4/2016. Motorovû 
v˘borné a spolehlivé auto, spotfieba 5,5 l, pravi-
delnû servisováno. V cenû zahrnuta zimní sada
vãetnû diskÛ. Cena: 37 000 Kã, tel.: 602 517 126. 
➨ Prodám náhrobní desku do urnového háje.
Cena dohodou, tel.: 605 820 043. 
➨ Prodám pánské kolo, cena dohodou, 
tel.: 605 820 043. 
➨ Prodám obilí – jeãmen, p‰enice. 
Cena 400 Kã/q. Boskovice, tel.: 728 034 249. 
➨ Prodám jehnûãí maso v biokvalitû, 
omezené mnoÏství, pouze na objednávku. Tel.:
721 319 572. 
➨ Prodám notebook HP, Win XP, v provozu. 
Cena 399 Kã. Dále tiskárnu HP (skener, kopírka),
chybí inkoust. Cena 99 Kã. Tel.: 737 957 822. 
➨ Prodám zánovní sedací soupravu 
oranÏ. barvy - 2 rozkládací sedaãky, kfieslo a ta-
buret. PC 20 tis. Kã, nyní 10 tis. Kã. Boskovice.
Tel.: 737 142 136. 
➨ Prodám rÛzné kovové modely aut 
a autobusÛ. K vût‰inû obrázková dokumentace.
Cena 150 – 400 Kã. Spûchá, stûhování. Tel.: 722
605 184. 
➨ Prodám dfievûn˘ konferenãní stolek masiv, 
na desce zelené kachle „gotika”, foto za‰lu e-ma-
ilem. Rozmûr 78 x 139 cm, cena dohodou. Tel.:
606 931 795. 
➨ Prodám nové pro‰ívané deky, 
nov˘ zimní koÏich a kabát – neno‰en˘. Nov˘ ‰icí
stroj. Cena dohodou, tel.: 603 756 493. 
➨ Prodám hoblovaãku. 
Tel.: 797 771 610. 
➨ Prodám novou plynovou pistoli BERETA 
ráÏe 9 mm. Pouze 2x vystfieleno. Perfektní stav,
realistick˘ vzhled. PÛv. cena 2 900 Kã, nyní 1 400
Kã. Tel.: 737 957 822. 
➨ Prodám zahradu 17 km západnû od Boskovic.
26x26m, neoplocená, se stromy, samota, za 100
tis. Kã, tel.: 605 529 478. 
➨ Prodám Ford KA za 17tis. Kã, 
tel.: 605 529 478. 
➨ Prodám motorovou pilu za 1 900 Kã, 
tel.: 777 079 911. 

¤ádková inzerce ZDARMA
PRODÁM

➨ Kdo daruje nebo levnû prodá 
3-5 zeleninov˘ch pfiepravek? Tel.: 606 931 795. 
➨ Zaãínající dÛchodkynû hledá spfiíznûnou du‰i 
k obãasn˘m v˘letÛm a posezením. Tel.: 704
792 509.
➨ Prosím najdou se hodní lidé, 
ktefií pomohou finanãnû? 10 000 Kã na splátky
500 Kã za mûsíc. Jsem vdova 57 let a mám mal˘
dÛchod. Dûkuji za SMS 722 605 184. 
➨ Máte doma hrající televizi a nepotfiebujete ji? 
Darovali by jste ji vdovû? Pfiedem dûkuji za SMS
722 605 184. 
➨ ManÏelé stfiedního vûku s babiãkou 
hledají podnájem 1+1 v Blansku a okolí, spûchá,
do 7 000 Kã. Tel.: 736 239 604. 
➨ Prosím, nemáte doma notebook, 
kter˘ nepouÏíváte? MÛÏete ho darovat nebo za
men‰í splátky prodat. Dûkuji, SMS 722 605 184.

HLEDÁM

➨ Poskytnu prostor 8m2 v garáÏi 
na ul. 9. kvûtna. Vhodné pro malé auto, motor-
ky (zazimování) nebo uloÏení vûcí. Tel.: 602
724 073. 
➨ Pronajmu byt 1+1 v OV v panelovém domû
na ulici Slovákova v Boskovicích v 1. poschodí/7.
V domû je v˘tah, byt je z ãásti zafiízen, je ihned
k dispozici. Pokud máte zájem volejte mi po 17.
hod na tel.: 724 296 021 - Zouhar. 
➨ 57-letá invalidní dÛchodkynû 
pohlídá obãas dûti nebo star‰ím obãanÛm pomÛ-
Ïe uklidit, nakoupit, doprovodit k lékafii nebo si
jen tak popovídat. Odmûnu nechám na vás.
Dûkuji, SMS 722 605 184. 
➨ Nabízím individuální hodiny NJ a FJ 
- v Boskovicích - pro v‰echny od 6 do 100 let.
Tel.: 777 613 739. 

NABÍZÍM

➨ ·tíhlá, tmavovlasá S· by ráda poznala muÏe
pro Ïivot kolem 55/180 s autem. Brno a okolí, tel.:
702 330 665. 
➨ âásteãnû invalidní dÛchodkynû 57/156/60 
by ráda dostala ‰anci poznat nekufiáka, abstinen-
ta s vyfie‰enou minulostí. Pokud moÏno fiidiãe.
Jsem domácí tip, klidné povahy. Dûkuji za SMS
722 605 184. 
➨ Îena bez spoleãensk˘ch a finanãních problémÛ 
hledá hodného a spoleãenského pána ve vûku  45
- 60 rokÛ. E-mail: prokrasnedny@seznam.cz. 

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. 
➨ Chci si pofiídit bydlení v Blansku, nejlépe byt.
Dûkuji za tip ãi nabídku. Tel. 723 505 117. 
➨ Koupím rodinn˘ domek 
k celoroãnímu uÏívání na Blanensku. Jsem
z Brna. Kontakt 736 789 559. 
➨ Koupím rodinn˘ domek se zahrádkou, 
majitele nechám bydlet, pomohu s drobn˘mi po-
tfiebami. E-mail: Mat.Dolansky@seznam.cz. 
➨ Koupím fezové etikety, zápalkové nálepky, 
pohlednice a známky. Studen˘ Ladislav, Lidická
23B, Brno. Tel.: veãer do 21. hodin 533 400 216. 
➨ Koupím dÛm v Boskovicích
nebo poblíÏ Boskovic. Tel.: 607 458 508. 
➨ Koupím rohovou lavici do kuchynû 
– men‰í. Do 1 000 Kã, tel.: 736 239 604. 
➨ Koupím rod. dÛm na Blanensku. 
Zahrada podmínkou. Tel.: 720 598 284. 
➨ Koupím rodinn˘ dÛm se zahradou 
na Blanensku. Opravy mi nevadí, nabídnûte pro-
sím. Bez RK. Tel.: 721 332 622.

KOUPÍM

Pro provozovnu v Rájci-Jestfiebí 
hledáme mechanika k opravám

pil, sekaãek, kfiovinofiezÛ, 
zahrad. traktorÛ. 

Praxe vítána. 
Kontakt: 777 709 518.

s Oldìasem
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Srnãí pfiírodní bifteãky

KdyÏ jsem byl mal˘ kluk, otec obãas ulovil nûjakého srneãka. B˘val gu-
lá‰ a pfii slavnostních pfiíleÏitostech bifteãky. Byla to taková dobrota,
kterou k dokonalosti pfiivedla má maminka, Ïe jejich chuÈ si pamatuji
i ve spánku. Teì obãas nûco ulovím i já a pro rodinu tuto dobrotu pfii-
pravím. A protoÏe ãervencové a srpnové období srnãí fiíje je i obdobím
lovu této krásné zvûfie, pfiiná‰íme vám tento recept nyní, kdy mnozí
z vás budete mít v mrazáku kousek srnãí k˘ty nebo kotletky. 

Ingredience:
Srnãí k˘ta, kotleta 800 g, olej na naloÏení, bazalka, pepfi mlet˘, sÛl.
Postup: OdleÏelé maso odblaníme, nakrájíme proti vláknu na plátky nebo medailonky silné
cca 1 cm, z kotlet mÛÏeme i 3 cm silné. Maso z k˘ty naklepeme paliãkou, z kotlety jen lehce.
Jemnû posypeme pepfiem, bazalkou a zastfiíkneme olejem, necháme odleÏet v lednici nejmé-
nû do druhého dne.
Pfied pfiípravou rozpálíme pánev s nepfiilnav˘m povrchem a klademe na ni plátky z k˘ty ne-
bo medailonky z kotlety, v prÛbûhu opékání osolíme, plátky dûláme cca 3 minuty z kaÏdé
strany, kotletu spí‰ 4 – 4,5 minuty, po obrácení zase osolíme.
Podáváme s vafien˘mi bramborami, volsk˘m okem a na koleãka nakrájenou cibulkou.
Zkou‰el jsem i kotletky z jelena a muflona, také excelentní.

Dobrou chuÈ Vám pfieje Oldìas.

Chcete b˘t vidût?
Inzerujte

s Listy regionÛ

Volejte 606 931 795
a domluvte si s námi schÛzku.


