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➨ Prodám vyÏínaã Stihl FS-55, 
málo pouÏívan˘ s pfiíslu‰enstvím. Zn. Levnû,
tel.: 776 258 757 – Blansko.
➨ Prodám motorovou pilu Stihl MS-250, 
fiezná délka 35 cm, v˘kon 2,3 kW/3,1 k/hmotnost
4,6 kg. Málo pouÏívaná, s pfiíslu‰enstvím, v dob-
rém stavu. Zn. Levnû, tel.: 776 258 757 – Blansko.
➨ Prodám traktor ZETOR 15 
plnû pojízdn˘ a funkãní veterán v dobrém sta-
vu. Cena k jednání 89 tis. Kã. Volejte prosím 9-
20 hod, tel.: 608 047 435. 
➨ Prodám nov˘ vû‰ák do pfiedsínû, 
vû‰ák do koupelny, 2 ks stropnice, linoleum - 2
ks o rozmûrech 75 cm x 430 cm, jídelní sou-
pravu se zlat˘m zdobením, kávovou soupravu
a karafu na víno. Tel.: 737 900 946. 
➨ Prodám ‰rotovník na obilí s podstavcem 
tovární v˘roby + náhradní kameny. Málo pouÏí-
van˘. Cena 4 500 Kã, tel.: 605 112 277. 
➨ Prodám chatu v Petrovicích u Blanska 
PSâ 679 02  - elektfiina, voda, parkování, za-
hrada je oplocená 380 m2,  krásné západy slun-
ce. Cena 699 000 Kã. Tel.: 721 833 167.  
➨ Prodám koãár zn. Tako Jumper po 2 dûtech,
trojkombinace, bûÏná opotfiebení. SporÈák je
manÏelem opravován, ale je‰tû poslouÏí. Cena
1 500 Kã, moÏná sleva. Tel.: 602 941 857.
➨ Prodám zcela nové autopotahy, 
pfiední sedadla, béÏová barva s postranními ko-
Ïen˘mi pruhy. PÛvodní cena: 790 Kã, nyní jen
299 Kã. Tel.: 737 957 822.
➨ Prodám zahradu 700 m2 v Letovicích
v PotÛãkách. Cena dle odhadní ceny, k prodeji
ihned. Tel.: 607 726 117.
➨ Prodám 100 ks semen 
léãivé paprikookurky-aãokãi (sniÏuje cholesterol,
tlak a cukr) za 100 Kã (bliÏ‰í info : achocha.unas.cz).
Kontakt:  prax1@seznam.cz, 724 799 340.

¤ádková inzerce ZDARMA
PRODÁM

➨ Vykoupíme Va‰i nemovitost, byt, RD 
nebo chalupu, platíme hotovû, v‰e zafiídíme.
Tel.: 604 235 530. 
➨ Vyhledám geopatogenní zóny 
a paranormální jevy najdu a odstraním bez stû-
hování nábytku, kdekoliv. Tel.: 776 106 964,
516 437 333. 

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.
➨ Hledám pronájem zahrady s chatkou 
v Boskovicích a blízkém okolí, za údrÏbu plus
mírn˘ poplatek, velmi spûchá, nabídnûte, dûku-
ji. Tel.: 604 834 339. 

HLEDÁM

➨ Koupím star‰í pivní pÛllitry, 
tfietinky i cedule z ãesk˘ch pivovarÛ. Velice
dobfie zaplatím. Tel: 604 723 161, email:
Dandan76@seznam.cz. 
➨ Koupím rodinn˘ dÛm min. 3+1 
do 4 mil. Kã. Tel.: 739 940 808.
➨ Hledám ke koupi chatu nebo chalupu. 
Zahrada podmínkou. Tel. 720 519 375.
➨ Koupím byt v Boskovicích, 
platba v hotovosti. Nabídnûte prosím. Tel.: 774
193 566.

KOUPÍM

s Oldìasem

Recept na‰í babiãky

LISTY REGIONÒ VA¤Í
Bramborové placky

V zimû je ve sklepû dostatek brambor a pfii zimních teplotách
ãlovûk potfiebuje trochu energie do tûla. Nabízím dobrotu,
kterou dûlala má babiãka Marie Dry‰lová, kdyÏ jsem byl ma-
l˘ kluk. Placky se dûlaly nasucho pfiímo na plotnû kamen.
Dnes je to uÏ spí‰e zapomenut˘ recept, ale kdyÏ ho uvafiíte,
strávníci Vám asi ruce utrhnou.

Ingredience:

Postup:
Brambory umyjeme, uvafiíme ve slupce, slijeme vodu a necháme vychladnout.
Brambory oloupeme. Na vál si rozprostfieme mouku se ‰petkou soli a na ni na-
strouháme na jemné stranû struhadla brambory. Obûma rukama vypracujeme
tûsto tak, aÏ pfiestane lepit, rozdûlíme kousky, podle toho, jak velké placky
chceme dûlat. Kousky rozválíme váleãkem na tenké plátky (cca 2-3 mm), po-
máháme si podsypáváním malého mnoÏství mouky. Placky peãeme nasucho,
na rozpálené litinové nebo teflonové pánvi, babiãka je pekla pfiímo na plotnû
sporáku. Tmavé skvrny vzniklé pfii peãení nejsou na závadu. Hotové placky ba-
biãka potfiela rozpu‰tûn˘m sádlem a skládala do hrnce zakrytého pokliãkou,
aby „do‰ly”. Potom je z jedné strany, potfiela ‰vestkov˘mi povidly a posypala
mlet˘m mákem. Pak je srolovala a skládala na talífi, kde je jemnû pfies sítko po-
cukrovala mouãkov˘m cukrem, pokud jsme tam s dûdou nestáli s nataÏenou
rukou. Nûkdy je jen potfiela sádlem, natrhala rukou do mísy a tam teprve pro-
míchala s povidly, mákem a pocukrovala, pak se jedly vidliãkou pfiímo z mísy.
Dnes se pouÏívají placky i tfieba k peãené huse nebo kachnû (restaurace je na-
bízejí jako lok‰e).

500 g brambor (lep‰í jsou star‰í brambory), 150 g hl. mouky, ‰petka soli, ‰vest-
ková povidla, jemnû pomlet˘ mák, sádlo, cukr mouãka.

Dobrou chuÈ vám pfieje Oldìas.

BLAHOP¤ÁNÍ
25. bfiezna 2017 se doÏívá 101 rokÛ 

paní Marie Ondfiíãková z Boskovic, b˘valá uãitelka 
na dívãí ‰kole v Boskovicích. 

K jejímu krásnému jubileu pfiejeme hlavnû zdraví a spokojenost.
Její b˘valí Ïáci Eva Machová, Eva Dolanská 

a Bofiivoj Braun‰leger.

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.

Sirup na ka‰el
Co k pfiípravû potfiebujete? 150
g cukru a 0,5 litru piva.
Postup: Nejprve rozpusÈte cukr na 
mírném ohni, dokud se nepromûní na
karamel. Následnû dejte hrnec z ohnû
a opatrnû na karamel nalejte celé pivo.
VraÈte na sporák a dÛkladnû míchejte,
aby se ingredience pûknû spojily. Vafite
po dobu 15 – 20 minut, dokud nebude
sirup vypadat jako med. UloÏte ho do
sklenûné nádoby. Dospûlí mohou uÏívat
jednu polévkovou lÏíci sirupu dennû,
dûtem staãí jedna ãajová lÏiãka. Úãinek
vás pfiekvapí. 

Foto: RePo

VZPOMÍNKA
Dne 14. března 2017 by oslavil 89. narozeniny 

pan Miloslav Zemánek z Blanska.

Kdo jste ho znali, věnujte mu vzpomínku s námi. 
Manželka Anděla Zemánková s rodinou.

Padesátikorunovou
bankovku lze vymûnit
jen do konce bfiezna

Lidé, ktefií mají doma neplatné padesátikorunové bankovky, mají uÏ jen
dva t˘dny na to, aby si je vymûnili za platné. Padesátikorunové bankovky
lze zdarma na poãkání vymûnit na poboãkách âeské národní banky do 
31. bfiezna. NejbliÏ‰í poboãka âNB je v Brnû. BliÏ‰í informace a kontakty je
moÏné najít na: www.cnb.cz. Text a foto: RePo


