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➨ Prodám dûtskou dfievûnou post˘lku 
120 cm x 60 cm s matrací, málo pouÏívaná.
Blansko, tel.: 723 881 133. 
➨ Prodám 200 m2 pouÏité betonové dlaÏby
50x50x5cm, cena 20 Kã/ kus. Tel.: 720 447 758. 
➨ Prodám 2 ks péfiov˘ch pefiin 1.200 Kã, 
bílou stropnici 280 Kã, vû‰ák do koupelny 380
Kã, nov˘ kobereãek do koupelny 450 Kã, star‰í
skfiíÀky do koupelny z plastu 350 Kã, tyãovou
garn˘Ï 3,3 m + pfiíslu‰enství 380 Kã, linoleum
2 pruhy o velikosti 75 cm x 430 cm 850 Kã,
sklenûnou skfiíÀ se zásuvkami o rozmûrech 90
cm x 190 cm x 35 cm. Tel.: 737 900 946. 
➨ Prodám 2 terária za symbolickou cenu 
100 Kã/kus. Jedno o rozmûrech  50d x 40‰ x 80v
cm vhodné pro chameleony a druhé o rozmûrech
100 x 47 x 23 cm vpfiedu, 37 cm vzadu vhodné
pro Ïelvu, my‰ku, kfieãka. Tel.: 605 076 400. 
➨ Prodám dûtskou autosedaãku kategorie
15-36 kg. Je moÏné ji rozloÏit na podsedák.
Perfektní stav. Cena 490 Kã, tel.: 736 529 326. 
➨ Prodám 2 star‰í válendy 
a konferenãní stolek – v‰e i jednotlivû. Prosím
SMS na 792 259 250, ozvu se. 

¤ádková inzerce ZDARMA
PRODÁM

➨ 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 podnájem bytu 1+1 v Boskovicích.
Platba pfiedem, tel.: 775 150 506. 
➨ Kdo pfienechá vûtve stfiíbrného smrku
a tújí? Tel.: 737 569 841. 

HLEDÁM

➨ Koupím chalupu nebo domek 
se zahradou, i k rekonstrukci. Platím hotovû,
v‰e vyfiídím. Tel.: 604 235 530. 
➨ Koupím chatu nebo zahradu. 
Tel.: 720 519 375.
➨ Koupím malotraktor Vari/Tera/MT/TK
vãetnû pfiíslu‰enství. MÛÏe b˘t i po‰kozen˘.
Nabídnûte prosím, tel.: 731 487 850. 
➨ 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. 

KOTLÍKOVÁ DOTACE
Poradenství a podání Ïádosti

Ing. Zuzana Brandtnerová

602 144 951, zubra@email.cz

Firma KRETZ s.r.o. Vavfiinec
hledá spolupracovníky:

Administrativní pracovník, sváfieã, montáÏ-
ník, obchodní zástupce pro âR i zahraniãí.

BliÏ‰í info: 602 576 335, 
e-mail: kretz@kretz.cz

s Oldìasem
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Králík peãen˘ s bÛãkem na ãesneku

Konec léta je období, kdy v králíkárnách na vesnicích do-
rostli králíci z jarních vrhÛ do konzumní velikosti. Tento
recept se u nás doma vafiil od nepamûti, protoÏe na dvor-
ku v králíkárnû, bylo vÏdycky nûkolik vykrmen˘ch králíã-
kÛ. Dnes uÏ králíky nechovám a tak, kdyÏ s manÏelkou
dostaneme na tuto dobrotu chuÈ, koupíme si králíka
a tro‰ku bÛãku a zaãneme se tû‰it na unikátní kombinaci
chutí, které tato dobrota poskytuje.
Ingredience:

Postup:
Králiãí maso po poráÏce, pfied pfiípravou, necháme dva dny v chladniãce uleÏet
(uzrát). Králíka naporcujeme a odblaníme. Porce mÛÏeme ãásteãnû vykostit.
BÛãek nakrájíme na plátky, cca 1 cm silné. V‰echno maso potfieme rozetfien˘m
ãesnekem, osolíme a opepfiíme, mÛÏeme lehce potfiít olejem. Jednu vût‰í cibuli
a jednu mrkev nakrájíme na koleãka, prokládáme jimi porce králíka a bÛãku, kte-
ré na stfiídaãku klademe na pekáã. Do masa nastrkáme pár bobkov˘ch listÛ a pár
kuliãek nového kofiení, necháme pfies noc uleÏet. Lehce podlijeme vodou a pe-
ãeme pozvolna 2,5 hodiny, pod pokliãkou domûkka, za stálého pfielívání porcí
v˘pekem. Na závûr na 15 minut sundáme pokliãku, maso získá krásnou barvu.
V dobû, kdy se maso peãe, si podusíme zelí. PouÏívám buì kysané, nebo ãer-
stvé rané. Alternativou k zelí je ‰penát. Jako pfiíloha se hodí vafiené brambory,
bramborov˘ knedlík nebo prostû krajíc chleba.

Králík (buì cel˘, nebo jenom pfiedek), bÛãek bez kÛÏe, sÛl, pepfi mlet˘,
kmín, bobkov˘ list, nové kofiení, ãesnek, cibule, mrkev, voda, olej. 

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 dÛchod-
ce. MS-Renova 604 150 378.

PODLAHÁ¤STVÍ  KUNC
• Renovace parket

• Pokládka parket, kazet, bordur
• Pokládka dfievûn˘ch venkovních ro‰tÛ

• Pokládka plovoucích podlah

MOÎNOST DODÁNÍ MATERIÁLU

Ladislav Kunc
+420 607 507 157 podlahy-kunc@seznam.cz

VZPOMÍNKA
Čas plyne a nevrací co vzal, 
ale vzpomínky zůstávají dál.

Dne 7. 10. 2016 jsme vzpomněli 5.výročí umrtí
manžela, tatínka, bratra, strýce, švagra 

pana Pavla Trávníčka z Blanska.
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi. 

Za tichou vzpomínku děkuje manželka Věra, 
syn Marek, Michal a bratr Ladislav s rodinou.


