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BlíÏí se ãas v˘letÛ, zahradniãení
a rÛzn˘ch vycházek do pfiírody,
kde na nás ãíhá nebezpeãí v podo-
bû rÛzné havûti, která si na nás
„pochutnává”…mám léta vyzkou-
‰en˘ jednoduch˘ a nenákladn˘ 
recept, kter˘ úspû‰nû aplikuji i na
svého psa. Proto se ráda podûlím
s ãtenáfii ListÛ regionÛ. Celé rostli-
ny vla‰Èoviãníku promyjte, nastfií-

hejte do zavafiovací sklenice, zalij-
te jedl˘m olejem, uzavfiete víãkem
a postavte na okno, na slunce na 8-
10 dní. Pak slijte do men‰ích lah-
viãek. Pfied procházkou do pfiírody
si tímto olejem namaÏte ruce, 
nohy aÏ po kolena a tfieba i krk.
HavûÈ se vám vyhne. Jak jednodu-
ché…

Helena Sajbrtová

➨ Prodám autosedaãku zn. Concord 
od miminka do 36 kg. Pro miminka odnímateln˘
nástavec pro polohu v pololeÏe. Pro vût‰í dítû se
z autosedaãky udûlá jen „podsedák”, vyuÏití cca
do 8 let. Cena 1 500 Kã, tel.: 606 931 795. 
➨ Prodám uãebnice pro studenty gymnázia 
a jin˘ch stfiedních ‰kol. Seznam po‰lu, e-mail: 
elipoli@email.cz.
➨ Prodám 2 kusy masáÏních autopotahÛ, 
kuliãkové – dfievûné. Nové, cena 400 Kã za oba.
Tel.: 737 565 661. 
➨ Prodám dfievûn˘ konferenãní stolek, 
na desce ve 3D zelené kachle „gotika”, foto za‰lu
e-mailem. Rozmûr 78 x 139 cm, cena 3 800 Kã.
Tel.: 606 931 795. 
➨ Prodám jeãmen, cena 1 q – 400 Kã. 
Tel.: 728 034 249 – Boskovicko. 
➨ Prodám kurník s v˘bûhem pro 6-8 slepic, 
d-1495,  ‰-755, v-1040. Cena 7 000 Kã, nov˘,
v orig. balení. Tel.: 602 884 457. 
➨ Prodám GPS navigaci Garmin. 
Úplnû nová, velká obrazovka 5". PÛvodní cena 
2 700 Kã, nyní 899 Kã. Tel.: 737 957 822.

¤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. 

HLEDÁM

➨ Pronajmu garáÏ v Blansku 
na ulici 9. kvûtna. Volná 6/2016. Info na tel.: 604
236 535. 
➨ Pronajmu k rekreaci rodinnou chatu 
v Jedovnicích u rybníka s krásn˘m v˘hledem.
V˘hodná cena, tel.: 603 335 384. 

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 koleãkové brusle se ãtyfimi koleãky,
vel. 38. Prosím SMS na: 777 763 157, chodím do
‰koly, ozvu se vám. 
➨ Koupím RD se zahradou nebo pozemek
pro stavbu, nabídnûte prosím, v‰e zafiídím, tel.:
604 235 530. 
➨ Koupíme nebo vypÛjãíme (za poplatek) 
dûtské jízdní kolo s mal˘mi boãními koleãky cca
na 4 roky. E-mail: mj.nm@seznam.cz. 
➨ 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. 
➨ Koupím pûknou, udrÏovanou chatu 
v zahrádkáfiské nebo chatové kolonii se zavede-
nou elektrikou a vodou, s vlastním pozemkem,

s moÏností pfiíjezdu autem k chatû, v blízkém 
okolí Blanska. Tel.: 737 606 233. 
➨ Mladá rodina koupí za pfiíznivou cenu 
pouÏité hraãky, knihy, pfiípadnû tfiíkolku a odrá-
Ïedlo pro 18 mûs. chlapeãka a také hraãky pro
star‰í vûk. Tel.: 732 881 044, e-mail: pevna.z@
email.cz. 
➨ Koupím p‰enici, jeãmen, tritikále, 
tel.: 723 830 686. 
➨ Koupím garáÏ v Blansku, bez úãasti RK. 
Tel.: 723 830 686. 
➨ Koupím byt v Blansku 1 +1 nebo 2 + 1, 
v centru, tel.: 723 830 686. 

KOUPÍM

s Oldìasem
LISTY REGIONÒ VA¤Í

Jarní kufiátko s nádivkou

Na jafie vÏdy pobíhala po dvofie hejna ãerstvû vylíhlé drÛbeÏe,
odtud názvy ze supermarketÛ „jarní kufiátko”. Dnes si kufie kou-
píte ve slu‰né kvalitû, velmi levnû, kdekoli v obchodû. ReceptÛ
na pfiípravu kufiecího masa jsou tisíce. Pfiiná‰íme Vám vlastní
recept na chutnou úpravu tohoto druhu masa, chutné jídlo pro
celou rodinu.

Ingredience:

Postup:
Celé kufie fiádnû pro‰pikujeme ‰palíãky slaniny obalen˘mi v soli a pepfii, potfieme
tukem, osolíme a opepfiíme, odloÏíme. Na vût‰í pánvi osmahneme na tuku 1 na-
jemno nakrájenou cibuli s uzeninou, solí, pepfiem, majoránkou a na závûr pfiidáme
rozmaãkan˘ ãesnek, houby.
Do mísy si nakrájíme suché rohlíky, zastfiíkneme je mlékem, aby zvlhly. Rozdûlíme
si vajíãka na Ïloutky a bílky, z bílkÛ vy‰leháme sníh. Chladnou smûs z pánve, Ïlout-
ky a sníh v tomto pofiadí postupnû vmícháme do namoãen˘ch rohlíkÛ, dochutíme
solí, pepfiem, hustotu upravíme strouhankou. Takto pfiipravenou smûs vpravíme do
kufiete, otvor za‰pejlujeme nebo za‰ijeme. Pekáã na kufie lehce vytfieme tukem, dno
poklademe cibulí nakrájenou najemno, bobkov˘mi listy, nov˘m kofiením, zbylou
slaninou, vloÏíme kufie, lehce podlijeme.
Peãeme v troubû pozvolna cca 180°C cca 2 hodiny, za obãasného polévání kufiete
v˘pekem, kter˘ doléváme vodou nebo bíl˘m vínem, kufie mÛÏeme polovinu ãasu
péct otoãené prsama dolÛ. V pÛlce peãení podlijeme trochou vody s rozmíchanou
lÏící mouky, keãupu a hofiãice, v˘pek dochutíme. Pokud nám zbude nádivka a ne-
vleze se do kufiete, na závûr peãení ji rozprostfieme do pekáãe okolo kufiete, pfied
podáváním v˘pek slijeme pfies sítko. Kufie naporcujeme. Podáváme na talífii
s bramborem nebo r˘Ïí, pfielijeme v˘pekem.

1 kufie cca 1500 g, 100 g slaniny, 1 cibule, sÛl, pepfi mlet˘ a cel˘, nové kofiení,
bobkov˘ list, voda, bílé víno, 1 PL keãupu, 1 PL hofiãice, 1 PL hladké mouky. Na
nádivku: 3 star‰í rohlíky, strouhanku, mléko, olej/sádlo, 3 vejce, 200 g uzeného
bÛãku nebo toãeného salámu, sÛl, pepfi, majoránka, 1 cibule, 2-3 strouÏky ãesne-
ku, mÛÏeme pfiidat su‰ené houby (namoãené).

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.,
Bofiitov 326 

hledáme

Dûlníka/fiidiãe VZV 
NáplÀ práce: pfiíprava dílÛ ke zpracování,

obsluha v˘robních zafiízení, fiízení VZV.

Nástup: 16.000 Kã. 

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

* mokrá pedikúra * masáže nohou
* přístrojová pedikúra * profi pedikúra

Svitavská 500 Blansko – bývalý areál Adastu
Petra Bartošová, tel.: 603 857 702

Pedikúra bosá noha 

Pfiíspûvek na‰eho ãtenáfie

Olej proti klí‰ÈatÛm a komárÛm

Dne 7. 4. 2016 byl v Blansku 
zaloÏen spolek Maloodbûratelé 
elektrické energie z. s. s celorepub-
likovou pÛsobností. Zakladatelé
chtûjí obnovit platbu domácností
za elektrickou energii podle sku-
teãn˘ch nákladÛ, a proto potfiebují
podporu vefiejnosti alespoÀ ãlen-
stvím v novû zaloÏeném spolku.
Spolek nevyÏaduje Ïádné ãlenské
pfiíspûvky a vût‰ina komunikace
bude probíhat pfies internet. Je
moÏné se pfiihlásit na e-mailu:
smaee2016@gmail.com a je nutné

uvést: jméno a pfiíjmení vãetnû ti-
tulÛ, adresu bydli‰tû vãetnû smûro-
vacího ãísla, datum narození a
e-mailovou adresu. Na vyÏádání
Vám po‰leme stanovy spolku.
Pfiihlá‰ku je také moÏné poslat pí-
semnû na adresu MEE z.s.,
Pekafiská 1922/5, 678 01 Blansko
se závazkem, Ïe ãlen bude hradit
náklady na posílání informací.
Chceme b˘t skuteãnû nezávislí
a hájit zájmy vût‰iny maloodbûra-
telÛ elektrické energie.  

Pfiedseda Ing. Václav Marek

Oznámení


