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➨ 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. 
➨ Prodám zachovalou ãalounûnou rohovou 
sedací soupravu (ãtyfii sedáky + roh) s moÏnos-
tí rozloÏení na postele, cena dohodou. Tel.: 723
964 897. 
➨ Prodám prostorné ‰atní skfiínû s nástavci 
(2,5) ve svûtlém laku, v‰e zachovalé, cena skfiínû
1 ks/650 Kã, nástavce 250 Kã. Tel.: 723 964 897. 
➨ Prodám p‰enici. Tel.: 731 776 571. 
➨ Prodám velmi levnû 2 sousedící pozemky
v Letovicích za b˘v. Brnûnsk˘mi papírnami o roz-
loze 2 301 a 7 794 m2. Rekreaãní stavby povole-
ny. BliÏ‰í info na tel.: 721 610 512. 
➨ Prodám dvefie venkovní ztrojené 
- ‰.85 cm, v.200 cm, 1/2 sklo, novû natfieno.
Provedení: jako balkon + pfiidáno tfietí kfiídlo,
moÏno na léto vysadit. Tel.: 737 622 786. 
➨ Prodám mobilní telefon Samsung, 
dotykov˘, fotoaparát, FM rádio, 3G. Málo pouÏí-
van˘. Cena 499 Kã, tel.: 737 957 822. 
➨ Prodám jeãmen, cena 1 q – 400 Kã. 
Tel.: 728 034 249 – Boskovicko. 
➨ Prodám filmy DVD 
Poklad na Stfiíbrném jezefie, Vinnetou a dal‰í fil-
my. 70 Kã/kus. Tel.: 737 957 822. 
➨ Prodám kuffiíkov˘ ‰icí stroj Veritas, 
‰icí stroj skfiíÀov˘ zn. Minerva tzv. Salonka. Ceny
dohodou, tel.: 774 299 540. 

¤ádková inzerce ZDARMA
PRODÁM

➨ Hledám paní na v˘pomoc do domácnosti, 
3 dny v t˘dnu. Dále dle dohody. Dobré platové
podmínky, podrobnosti telefonicky, pfiípadnû 
osobnû, tel.: 608 467 099. 
➨ Hledám chatu s pozemkem, 
okolí Blanska, Jedovnic, platím hotovû, v‰e zafií-
dím, tel.: 604 235 530. 
➨ Hledám odborníka na profiezání zahrady. 
Ozvûte, prosím na tel.: 608 827 959. 

➨ Koupím byt 2+1, 3+1 v OV v Blansku, 
nejsem RK, chceme do vût‰ího. ZN.: VáÏn˘ zájem.
Tel.: 704 790 409, e-mail: pomir@seznam.cz. 

HLEDÁM

➨ Pronajmu 1+1 v Blansku u pfiehrady, 
témûfi zafiízen˘, od kvûtna 2016. DÛm po rekon-
strukci, zasklen˘ balkón. Tel.: 737 802 235. 
➨ Pronajmu k rekreaci rodinnou chatu
v Jedovnicích u rybníka s krásn˘m v˘hledem.
V˘hodná cena, tel.: 603 335 384. 
➨ Pohlídám va‰e dítû, zku‰enosti mám.
Boskovice a blízké okolí. Tel.: 731 942 214. 
➨ Pronajmu dlouhodobû 1 pokoj v bytû 3+1
Blansko–Zborovce. Pokoj je zafiízen˘ (internet,TV).
Cena 3 300 Kã/mûs. Tel.: 739 546 123. 
➨ V RD v Blansku pronajmu 1-2 lÛÏkov˘ pokoj.
V domû je v‰e k dispozici. Inf.: abckiosk@se-
znam.cz. 

NABÍZÍM

➨ 38-let˘ muÏ hledá 30 - 36letou ‰tíhlou Ïenu
nekufiaãku, na váÏn˘ vztah pln˘ lásky, nûhy, dÛvû-
ry, hodnou Ïenu s dobr˘m srdíãkem, Ïít jeden pro
druhého. Tel.: 605 303 918. 

SEZNÁMENÍ
➨ Koupím star‰í traktor Zetor typ 7711 
(nebo podobn˘) v dobrém stavu s TP a SPZ. Tel.:
603 780 320.
➨ Koupím chatu/chalupu na Blanensku. 
Tel.:  720 519 375. 
➨ Koupím moto Jawa pion˘r, pafiez, Stadion, 
Jaweta, âZ  moÏno i díly, tel.: 774 262 828. 

KOUPÍM

s Oldìasem
LISTY REGIONÒ VA¤Í

Hlávkov˘ salát v nálevu s opraÏen˘m
‰pekem – vlastní recept

Îil jsem s rodiãi na vesnici, mûli jsme zahradu a spoustu zá-
honkÛ a pafieni‰È a ãerstvé zeleniny. Nikdy nezapomenu na chuÈ
domácího salátu s octov˘m nálevem, posypan˘ opeãen˘mi kos-
teãkami slaniny. Na jafie jsme jej mûli takfika dennû ke v‰em
pokrmÛm. Pozdûji, kdyÏ jsem mûl svou zahrádku a své pafiníky,
krmil jsem také svou rodinu touto dobrotou. Dûlám ji stále,
i kdyÏ dnes uÏ z kupované zeleniny. Nejradûji mám salát, jako
pfiílohu ke knedlíkÛm s vejci. Máme duben a v dobfie zaloÏe-
n˘ch pafinících je v tuto dobu jiÏ salát k dispozici, tak se s vá-
mi chci podûlit o recept na tuto pochoutku.

Ingredience na dva beránky:

Postup:
Do hrnku si dáme sÛl, cukr, zalijeme teplou vodou, rozmícháme, dochutíme octem.
Na malou pánviãku nakrájíme na kosteãky 5 x 5 mm slaninu v mnoÏství odpovídají-
cí mnoÏství salátu a chuti strávníkÛ, jemnû ‰plíchneme solí a opeãeme.
Salát rozebereme na listy, opereme, necháme okapat, listy natrháme do mísy, zali-
jeme nálevem, nûkolikrát v míse rukama obrátíme, aby se nálev dostal ke v‰em líst-
kÛm, rozdûlíme na misky podle poãtu strávníkÛ a lehce posypeme opeãenou slani-
nou a zakápneme pár kapkami v˘peku.

Salát hlávkov˘, jarní rychlen˘, polní, ledov˘, no zkrátka, jak˘ zrovna je k mání
v mnoÏství 1 hlávka na dva lidi. Na nálev: 2 dl vody, 1 PL cukru, 2 KL octa, 1/2 KL
soli, slanina.

Dobrou chuÈ Vám pfieje Oldìas.

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.
tel.: 516 412 635

hledá pro svÛj provoz kovov˘roby 
v Bofiitovû u âerné Hory: 

Dûlníka/obsluhu zafiízení nástup: 16 000 Kã. 
ÚdrÏbáfie (technické vzdûlání (strojafi/che-
mik), manuální zruãnost, samostatnost,

svafiování a vyhlá‰ka 50 v˘hodou), 
nástup 17 000 Kã. 

Îivotopis posílejte na: atomo@atomo.cz 

Hledám brigádnici/ka 
pro roznos letákÛ. Blansko a okolí, 

na dohodu o provedení práce. 
Více na tel.: 605 294 183. 

Nabízím vyuÏití 30% slev 
pfii nákupu

a slu‰n˘ pfiiv˘dûlek (ãlenství) 
u prosperující ãeské firmy s pÛsobností

i na Slovensku.
Více na tel.: 776 752 525

VZPOMÍNKA
Jak krásné bylo by Ti přát, jak těžké 

je jen vzpomínat.
Dne 28. 3. 2016 by se dožil 60. narozenin 

pan Rudolf Köhler z Boskovic. 
Za tichou vzpomínku děkuje manželka.

VZPOMÍNKA
Do dalekého moře ústí, však ten, koho jsme milovali, 

nikdy v myšlenkách nás neopustí. 
Dne 20. 3. 2016 by se dožil manžel a dědeček 

Pan Jaroslav Vyšehrad z Blanska 60 let.
Stále vzpomínají manželka, syn Jaroslav s rodinou 

a vnuk Sebastian. 
Kdo jste ho znali, věnujte mu s námi tichou vzpomínku.

VZPOMÍNKA
Děkujeme za to, že jsi byl, za každý den, 

který jsi s námi žil.
Dne 1. dubna 2016 by pan Alois Ambrož z Boskovic 

oslavil 90. narozeniny.
Stále vzpomínají manželka Anna, dcera Dana s rodinou

a syn Pavel s rodinou.

VZPOMÍNKA
Dne 1. kvûtna 2016 by oslavil 50. narozeniny 

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

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

775 23 75 23
TAXI FLORENTI BOSKOVICE


