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➨ Prodám dûtskou ãtyfikolku 
na elektrick˘ pohon, pro 4-9let, gumová kola,
dvû rychlosti, svûtlo, kotouãové brzdy, indikace
baterie, v perfektním stavu. Tel.: 603 929 928. 
➨ Prodám elektrickou botu pro ohfiev nohou,
nová, nepouÏitá, uvnitfi s beránkem. Cena 450
Kã. Pfiímotop – stojanov˘, pfienosn˘, niÏ‰í, vy‰-
‰í v˘kon. Cena 350 Kã. Elektrick˘ dvoukolov˘
rychlovafiiã, cena 300 Kã. Tel.: 721 426 284.
➨ Prodám jablka Rubín a Melróze 
bez chem. o‰etfiení a loupané ofiechy – levnû.
Tel.: 728 960 217 – veãer.
➨ Prodám lyÏe ATOMIC C-9 Carving, 
sjezdové vynikající kvality, délka 170 cm,
málo jeté a 2 sady holí ATOMIC, dále pfiezká-
ãe DALBELLO velikost 9-10, v‰e za 5 000 Kã
nebo jednotlivû ze zdravotních dÛvodÛ. Tel.:
773 228 170. 
➨ Prodám soupravu lyÏafiskou 
- kalhoty s laclem a bunda zn. CARBON de lu-
xe, ãerveno-ãerná pro muÏe v˘‰ky 175- 185
cm, levnû, za 3 500 Kã (pÛvodnû 15 tis.). Tel.:
773 228 170. 
➨ Prodám úplnû nové stylové pánské hodinky
„Daniel Hechter” nepouÏité. Cena pouze 199
Kã. Tel.: 737 957 822. 
➨ Prodám krásná velká ‰Èavnatá jablka, 
z domácího sadu. Jsou bez postfiiku a trvanlivá.
Po domluvû cca 20 kg a více pfiivezu. Tel: 603
945 673. 
➨ Prodám p‰enici, cena 400 Kã/q,
dovoz kolem Boskovic moÏn˘. Tel.: 724 365 446. 
➨ Prodám drátûné sklo 78 x 108 cm, 
v rámech z L 20/20, vhodné na balkon, plot, skle-
ník… Za symbolickou cenu. Tel.: 737 622 786. 
➨ Prodám 2 nepouÏité nové pro‰ívané deky. 
NáplÀ duté vlákno, âR. Cena za obû 800 Kã.
Tel.: 737 711 245 – odpoledne. 
➨ Prodám nové dívãí neno‰ené triãka 
a legíny zn. Lupilu, vel. 110 – 116 s 20% sle-
vou. Tel.: 737 711 245 – odpoledne. 
➨ Prodám p‰enici 400 Kã/q, Boskovice 
a okolí. Tel.: 728 034 249.  
➨ Prodám 2 star‰í válendy 
a konferenãní stolek – v‰e i jednotlivû. Prosím
SMS na 792 259 250, ozvu se.
➨ Prodám zahradu Blansko 
- Baãina 400 m2, s podsklepenou chatkou
16m2,  chem. WC, El 220/380W, pfiístup jen
pû‰ky, RK nevolat, tel.: 737 889 636. 
➨ Prodám ‰piãkov˘, nov˘ BLU RAY pfiehrávaã
PHILIPS Fidelio, v záruãní dobû. Jde o v˘robek
vy‰‰í tfiídy, spec. obvody pro vylep‰ení obrazu
v HD, pfiehrává v‰echny nosiãe, WIFI pfiipojení
k internetu atd. PÛvodní cena 14 990 Kã, nyní
pouze 5 900 Kã. Tel.: 737 957 822. 

¤ádková inzerce ZDARMA
PRODÁM

➨ Chcete vymûnit Va‰e star‰í auto 
za novûj‰í? Volejte 775 731 779 - v‰e potfiebné
zafiídím za Vás. 
➨ Pronajmu v RD v Blansku  vût‰í pokoj 
pro 1-2 osoby. V domû v‰e k dispozici, kontakt:
e-mail: abckiosk@seznam.cz.

NABÍZÍM

➨ Kdo daruje za odvoz 
ãi za symbolickou cenu zachoval˘ dílensk˘
ponk nebo stÛl s pevnou ocelovou konstrukcí
a masivní deskou - do garáÏe na drobné pfiíle-
Ïitostné opravy?  Tel.: 602 283 832.
➨ Hledám pronájem bytu 2+1 v Blansku 
bez RK. Tel.: 721 833 167.
➨ V âerné Hofie a okolí (cca do 10-15 km) 
hledám garáÏ nebo jin˘ kryt˘ prostor (místo
v hale, stodole apod.) pro pfiezimování sezón-
nû uÏívaného vozidla VW Transporter T3.
Vnûj‰í rozmûry auta jsou délka 4,6m, ‰ífika
1,9m a v˘‰ka 2,1m. Prosím nabídnûte.
Dûkuji. E-mail: tomas.strnad@hotmail.com,
736 539 155. 
➨ Hledám dlouh. pronájem pro 1 osobu.
Lokalita - okr. Blansko, Brno. Ne pfiízemí a prv-
ní patro. Ideálnû s balkonem, lodÏií nebo tera-
sou. Nezafiízen˘, do 7 000 Kã vãetnû poplatkÛ.
Dûkuji, tel.: 722 042 026.

HLEDÁM

➨ MuÏ 65/170 rozveden˘, hledá Ïenu 
podobného osudu. Blansko a okolí. Dvûma je
líp, neÏ jednomu. Tel.: 733 282 027. 
➨ 70letá Ïena hledá pfiítele. 
Zn.: „Jen váÏnû". Tel.: 737 808 278. 
➨ 39let˘ muÏ hledá 30 – 37-letou ‰tíhlou Ïenu 
nekufiaãku na váÏn˘ vztah pln˘ lásky, nûhy, dÛvû-
ry. Zn.: „Îít jeden pro druhého”. Tel.: 605 303 918. 

SEZNÁMENÍ

➨ Koupím chatu nebo zahradu. 
Tel.: 720 519 375.
➨ Koupím byt v Blansku. Ne od RK. 
Tel.: 720 423 567.
➨ Koupíme domek v Blansku nebo okolí 
do 20 km. Tel.: 739 940 808.
➨ Koupím moto ãeskoslovenské v˘roby: 
Stadion – Jawetta –Pafiez – Pion˘r – Jawa – CZ,
… atd, v pÛvodním nálezovém stavu: koroze,
nekompletní, popfiípadû pouze díly k tûmto mo-
tocyklÛm. Dûkuji za nabídku, tel.: 722 491 746. 
➨ Koupím chalupu nebo domek se zahradou, 
i k rekonstrukci. Platím hotovû, v‰e vyfiídím.
Tel.: 604 235 530. 
➨ Koupím men‰í rodinn˘ domek, 
max. 3+1 se zahradou. Tel.: 704 206 035.

KOUPÍM

ATOMO PROJEKT s.r.o., Bofiitov 326
Tel.: 516 412 635, atomo@atomo.cz

hledáme
Dûlníka kovov˘roby 

Pfiíprava dílÛ, 
obsluha v˘r. zafiízení, 

2 smûny. Nástup: 18 000 Kã. 

Spoleãnost 
BERYL BK, s.r.o.

nabízí práci v nové v˘robní hale
v âerné Hofie. 

Jedná se lehãí zámeãnické práce
pfii zpracování nerezov˘ch trubek

a profilÛ 
jednosmûnn˘ provoz, moÏno

zkrácen˘ pracovní úvazek 
ãi brigáda.   

BliÏ‰í informace 
e-mail: info@beryl.cz, 

tel.: 733 531 651 

Prodej vánoãních stromkÛ 
od 12. 12. 2016.

Prodej ryb od 19. 12. 2016.
VLADÍK, D¤EVOV¯ROBA

DOUBRAVICE NAD SVITAVOU
Tel.: 516 432 791

Po – Ne  8 – 18 hod. 

s Oldìasem
LISTY REGIONÒ VA¤Í

Slavnostní roláda z kachny
nebo kufiete

Konec roku pfiiná‰í spoustu slavnostních chvil pro oslavy
a rÛzná posezení (tfieba Silvestr). Pro tyto slavnostní chvíle
nabízím vlastní recept na jednoduchou gastronomickou po-
choutku. Recept na roládu se sekanou, s rÛzn˘mi chuÈov˘mi
a ozdobn˘mi vloÏkami, kter˘ zvládne kaÏd˘ prÛmûrn˘ kuchafi,
lze nakomponovat jako roládu z kachny, kufiete (ale i hovûzí-
ho nebo vepfiového masa). Za studena potom tento v˘robek
studené kuchynû, kter˘ stojí v gastronomii o tfiídu v˘‰ neÏ rÛz-
né druhy sekané, podáváme vyskládané na pûkném podno-
su, o‰etfiené na povrchu Ïelatinou-krásnû se leskne.

Vykostûní kachny a kufiete - odfiízneme biskupa a kfiídla za
prvním kloubem. ObfieÏeme pod posledním kloubem nohy
a kfiídla (lépe se nám svleãou z kosti). KÛÏi rozfiízneme na
hfibetu a po kostfie odfiezáváme maso smûrem k prsní kosti,
totéÏ na nohách a kfiídlech. Dbáme, aby kÛÏe zÛstala celá.
Vznikl˘ plát masa na kÛÏi rozloÏíme na desku a noÏem sefie-
záváme maso tam, kde je vysoká vrstva a klademe ho tam,
kde je ho málo nebo vÛbec  Ïádné. Na závûr v‰e dÛkladnû
propojíme paliãkou na maso.
Ingredience:

Postup:
Pfiipravíme si plát masa, nasolíme (sÛl 4/5, rychlosÛl 1/5), opepfiíme a naãesne-
kujeme, zarolujeme bez nádivky a zabalíme do potravináfiské fólie, dáme do
chladniãky na 48 hodin proleÏet. Pfiipravíme si sekanou na vnitfiek rolády, osolí-
me, okofieníme dle vlastní chuti, dáme také na 48 hodin do chladniãky proleÏet.
Na velk˘ plát alobalu jemnû potfien˘ olejem si rozloÏíme plát masa, doprostfied
naneseme sekanou (nádivku), do sekané vtlaãíme vloÏku a celé zarolujeme tak,
aby roláda mûla v prÛmûru cca 8 cm, konce zakroutíme. Dobré je, kdyÏ máme
dokola dvû aÏ tfii vrstvy alobalu, takto se nám nerozmotá pfii peãení. Peãeme na
plechu s 1 cm vody pozvolna na 160 – 170 °C 120 minut. Upeãené dáme vy-
chladit na rovnou podloÏku, krájíme aÏ druh˘ den, vyskládáme na podnos nebo
talífi, potfieme Ïelatinou a znovu dáme na 5 minut do chladna, podáváme. 

Plát masa (kufie, kachna), nádivka (fiádnû okofienûná sekaná), sÛl, kofiení, ãesnek,
olej, alobal, plech na buchty, potravináfiská fólie, Ïelatina, pírko. VloÏky (nûkolik
moÏn˘ch variant) - pepfi zelen˘ nebo ãerven˘ sterilovan˘, sádlo vepfiové na kos-
teãky 1x1 cm, uvafien˘ oloupan˘ vepfiov˘ jazyk, uvafiená mrkev, párek dietní nebo
frankfurtsk˘, kapie nakrájená na kousky 0,5 cm, Ïampióny sterilované malé, pap-
rika mletá sladká i pálivá, ‰penát spafiené listy.

Tak je‰tû hodnû zdraví a ‰tûstí do nového roku 2017, 
ale hlavnû dobrou chuÈ 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 dÛ-
chodce. MS-Renova 604 150 378.

VZPOMÍNKA
Odešla....

jediná na světě, jež nikdy nezradí,
na ni nám zůstane nejhezčí vzpomínka

to byla nejdražší, to byla maminka.
J. Seifert

Dne 2. listopadu 2016 uplynul  rok, kdy nás  navždy 
opustila naše milovaná maminka, babička a prababička, 

paní ŽOFIE LAŠTŮVKOVÁ z Benešova.

Za tichou vzpomínku děkují děti s rodinami.


