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➨ Prodám sadu tonerÛ P4092C 
(1 ãern˘ + 3 barevné tonery) pro laserové tis-
kárny Samsung CLP-310/315; CLX-3170/3175,
nové 1 800 Kã, tel.: 737 802 235.
➨ Prodám 3-místnou velmi zachovalou 
sedaãku s prateln˘m potahem (800 Kã), po-
stel 90 x 200 cm s masivním borovicov˘m 
lakovan˘m rámem a kvalitní matrací (300 Kã)
a barevnou TV Mascom 71685 M3 s úhlopfiíã-
kou 90 cm (100 Kã). Jednotlivû anebo v‰e 
dohromady se slevou 300 Kã. Lysice okr. BK.
E-mail: mil_s@post.cz.
➨ Prodám doma vykrmené prase, 
tel.: 606 397 488. 
➨ Prodám lisované seno,
tel.: 605 876 018. 
➨ Prodám obleãení na holãiãku 
vel. 110-128, velmi levnû a pfiidám zdarma ob-
leãení na lítaãku. SMS:  608 852 123. 
➨ Prodám dûtské kolo AUTHOR vel. 13, 
zelenobílé  barvy, fiazení Schimano, odpruÏ.
vidlice, nové plá‰tû. Reflex. prvky, zvonek,
poãítadlo. PouÏívané cca 1,5roku, bez závad.
PC 9 500 Kã, prodávám za 5 500 Kã, tel.: 732
311 778. 
➨ Prodám crossové kolo zn. Olpran, 
rám ã. 17, modrobílé barvy, nové plá‰tû, velmi
dobr˘ stav. Cena 3000 Kã, tel.: 732 311 778. 
➨ Prodám RD 4+kk v obci Lazinov, 
nedaleko Letovic. Rekonstrukce v r. 2006. DÛm
je vhodn˘ jak k bydlení, tak k rekreaci. K domu
náleÏí i men‰í zahrada.  E-mail: marie.janhubo-
va@gmail.com , tel.: 603 468 224. 
➨ Prodám zemûdûlsk˘ kolov˘ traktor 
Zetor 5511 vãetnû jednoosového pfiívûsu a ne-
seného pluhu - velmi dobr˘ technick˘ stav.
Tel.: 602 548 593. 
➨ Prodám králíky kalifornské na chov, 
tel.: 608 444 214-po 14h., 608 936 831. 

¤ádková inzerce ZDARMA
PRODÁM

➨ Vykoupíme Va‰i nemovitost, byt, RD 
nebo chalupu, platíme hotovû, v‰e zafiídíme.
Tel.: 604 235 530. 

NABÍZÍM

➨ Kdo daruje za odvoz ãi za symbolickou cenu 
zachoval˘ dílensk˘ ponk nebo stÛl s pevnou 
ocelovou konstrukcí a masivní deskou - do ga-
ráÏe na drobné pfiíleÏitostné opravy?  Tel.: 602
283 832.
➨ S dcerou (3,5 roku) hledáme pronájem bytu 
v Blansku do 7 000 Kã vãetnû poplatkÛ. Dûkuji
za nabídky. Tel.: 776 006 709. 
➨ Hledám poctivého fanou‰ka, 
kter˘ by se mnou chodil do taneãních pro do-
spûláky. 61/160 cm, prosím SMS  739 819
652. Blanensko - dûkuji moc. 
➨ Hledám podnájem 0+1, 1+1 apod., 
Blansko a okolí, cena dohodou, spûchá. Tel.:
733 282 027. 
➨ Hledám podnájem garsonky v Boskovicích.
Tel.: 723 520 206. 
➨ Hledám pronájem bytu 2+1 v Blansku 
bez RK. Tel.: 721 833 167. 
➨ Hledám brigádu v oblasti skladu, 
expedice, vrátnice apod., jsem muÏ 42 let, ne-
kufiák, ãásteãn˘ ID. ¤P a rÛzné certifikáty vlast-
ním. Nejlépe Boskovicko, tel.: 604 412 296.

HLEDÁM

➨ Îena 51 let hledá pfiítele 
k váÏnému seznámení. Ve dvou se to lépe táh-
ne. Prosím jen volat, jsem ‰patnû mluvící. Tel.:
722 955 018. 
➨ Îena s vyfie‰enou minulostí 
a bez ekonomick˘ch problémÛ hledá inteligent-
ního pána ve vûku 75 - 80 rokÛ ke krásnému
proÏití zbytku Ïivota. Tel. 732 224 309. 
➨ MuÏ 60/170 rád pozná Ïenu 
z Blanska a okolí. Zn. Jen váÏné nabídky. Tel.:
733 282 027.    

SEZNÁMENÍ

➨ Koupím byt v Letovicích. 
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

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. 

najdete 
také na 

Pronajmu novinov˘ stánek 
– dobfie prosperující na frekvento-

vaném místû v Boskovicích 
„u Zelené ‰koly”. 

Tel.: 776 073 396.

s Oldìasem

A na závûr roku
nûco pro zasmání

LISTY REGIONÒ VA¤Í
Vánoãní rybí polévka

âaj z vala‰sk˘ch kotárÛ

Vyzkou‰en˘ recept mé tch˘nû paní Vûry Drápalové
z Boskovic, kter˘ má od své maminky. Vafiíme ji s man-
Ïelkou na ·tûdr˘ den dopoledne nebo den pfiedem,
v mnoÏství jako pro armádu spásy, neboÈ ji jíme celé vá-
noãní svátky. Cca 10 – 12 porcí.

Tento recept jsem dostal jako v‰elék (lék na v‰echno) od
svého kamaráda Pepy Hudce z Ostrova u Macochy, velké-
ho ‰pr˘mafie, ale hlavnû v˘borného rybáfie a chovatele ryb.

Ingredience:

Ingredience:

UÏití: 

Postup:
Do hrnce se studenou vodou (1,5 litru) dáme uvafiit do mûkka kofienovou zele-
ninu. Do vût‰ího hrnce (3 litrov˘) opût se studenou vodou, 2 cibulemi, ãesne-
kem, ãern˘m kofiením a bobkov˘m listem, dáme uvafiit kapfií hlavy, po chvíli 
varu osolíme a pfiidáme skelety, ofiezy a ploutve, sbíráme a odstraÀujeme ‰um –
aÏ se hlavy rozpadají (nesmí se rozvafiit), v‰e vyndáme a v˘var pfiecedíme. Na
pánvi v dobû vafiení kapra a zeleniny rozpustíme máslo a udûláme svûtlou jí‰ku,
dáme vychladnout. Do hrnce s rybím v˘varem vloÏíme kovov˘ cedník, na nûj
vloÏíme vnitfinosti a takto je uvafiíme, nerozvafií se – dáme vychladnout.
Polovinu uvafiené kofienové zeleniny nastrouháme na hrubém struhadle (druhá
polovina se dá pouÏít na br. salát). Maso z hlav, skeletÛ a ploutví obereme,
vnitfinosti nakrájíme na drobné kousky. V˘var z rybího masa zahfiíváme a po-
stupnû zahu‰Èujeme jí‰kou, dofieìujeme zeleninov˘m v˘varem. Pfiidáme pepfi
mlet˘, mu‰kátov˘ ofií‰ek a dosolujeme, vafiíme. KdyÏ má správnou hustotu (fiid-
ãí krémová konzistence), vloÏíme nastrouhanou zeleninu, maso a vnitfinosti,
dále lehce povafiíme (nesmí se rozvafiit), dochutíme a podáváme s kousky 
opeãené housky. 

Kapfií hlavy bez Ïaber a oãí, skelety zbylé po filetování, ofiezy, ploutve, vnitfi-
nosti – mlíãí, jikry, játra atd., v‰e ze dvou aÏ tfií kaprÛ, 200-250 g másla, hl.
mouka, sÛl, pepfi mlet˘ i cel˘, nové kofiení, bobkov˘ list, mu‰kátov˘ ofií‰ek,
mrkev, celer, petrÏel – 500 g v pomûru 3:2:1, 2 ks cibule, 1 strouÏek ãesneku, 
voda, houska na opeãení. Máslo 200-250 gr.

Po 5 gramech: Tfiezalka teãkovaná, Jitrocel kopinat˘, PodraÏec kfiovi‰tní,
Prvosenka jarní neboli Petrklíã, ZemûÏluã lékafiská, té jen 3 gramy.

âaj je moÏné vyuÏívat na jakákoli onemocnûní a potíÏe spojené s nachlazením,
nechutenstvím, splínem, konfliktem s manÏelkou, pfiítelkyní, vlastními potom-
ky, nadfiízen˘m atd. Byliny je nejlépe sbírat osobnû, ale lze je koupit i ve speci-
alizovan˘ch prodejnách zdravé v˘Ïivy.

Postup:

smûs bylin nasypeme do plechového hrnku, zalijeme 0,5 l vody a dÛkladnû pro-
mícháme. Necháme pfiejít varem a okamÏitû odstavíme. Necháme 15 minut odstát
a poté velmi, ale velmi opatrnû, nejlépe pfies plát˘nko scedíme do pÛllitrového 
hrnku. Nedoslazujeme, a to ani medem.
Otevfieme okno, ãaj opatrnû vychrstneme na dvÛr ãi na ulici a prázdn˘ hrnek 
doplníme aÏ po okraj dobrou slivovicí. Pijeme táhl˘mi dou‰ky s úlevou 
a blaÏen˘m úsmûvem.

Dobrou chuÈ a PF 2017  Oldìas.

Dobrou chuÈ a PF 2017  Oldìas.

Blansko a okolí

773 773 124
Boskovice a okolí 

776 813 660

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.


