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➨ Prodám auto ·koda Felicia 1,6 LX. 
Rok v˘roby 1998, TP do 9/2018. Cena cca 10
000 Kã. Tel.: 776 723 683. 
➨ Prodám seno,
tel.: 606 397 488. 
➨ Prodám rohovou sedaãku oranÏové barvy
ãtyfidílnou, délka cca 3,25 m, cena dohodou,
foto za‰lu, bez odvozu, Bce, tel.: 606 931 825,
volat po 16. hod.
➨ Prodám p‰enici 1q/350 Kã. 
Tel.: 732 841 091. 
➨ Prodám tfiídvéfiovou ‰atní skfiíÀ,
prostfiední díl zrcadlo, 1/3-police, 2/3-ramínka,
d-2 m, ‰-0,62 m, v-2,05 m, barva ol‰e, 5 000 Kã,
foto za‰lu, bez odvozu, BCE, tel.: 606 931 825,
volat po 16. hod.
➨ Prodám konferenãní stolek, 
kombinace sklo+dfievo, d-1,1 m, ‰-0,7 m, 3 000
Kã, foto za‰lu, bez odvozu, BCE, tel.: 606 931
825, volat po 16. hod.
➨ Prodám ãtyfidílnou ob˘vací stûnu, 
skfiíÀ, prosklenou skfiíÀ, skfiíÀ pod TV, police, 4
000 Kã, foto za‰lu, bez odvozu, BCE, tel.: 606
931 825, volat po 16. hod.
➨ Prodám manÏelskou postel 
vãetnû polohovacích ro‰tÛ, rozmûr 120 x 80,
barva ol‰e, 4 000 Kã, foto za‰lu, bez odvozu,
BCE, tel.: 606 931 825, volat po 16. hod. 
➨ Prodám kurník s v˘bûhem pro 6-8 slepic,
d-1495, ‰-755, v-1040 cm. Cena dle dohody,
nov˘ v orig. balení. Tel.: 602 884 457. 
➨ Prodám podsklepenou zahradní chatku
v Letovicích, pÛdorys 12 m2. Klidné slunné
místo, pozemek v nájmu 235 Kã za rok. Cena
15 000 Kã. Tel.: 737 144 112.
➨ Prodám mal˘ plynov˘ prÛtokov˘ ohfiívaã 
zn. MORA 5504, cena 1 000 Kã, foto za‰lu,
BCE, tel.: 702 808 449. 
➨ Prodám zahradu 700 m2 v Letovicích 
v PotÛãkách. Cena dle odhadní ceny. K prodeji
ihned. Tel.: 607 726 117. 
➨ Prodám strunovou elektrickou sekaãku 
OLEO-MAC (600 W). Cena dohodou, tel.: 728
502 170. 
➨ Prodám ‰rotovník na obilí s podstavcem
tovární v˘roby + náhradní kameny. Málo pouÏí-
van˘. Cena 4 500 Kã, tel.: 605 112 277. 
➨ Prodám garáÏová vrata plechová 
dvoukfiídlá ‰ 240 cm x v 190 cm. Cena 1 200
Kã, tel.: 776 793 287. 
➨ Prodám traverzu I 22 cm, délka 4,5 m. 
Traverzu U 22 cm, délka 4 m. Cena 220 Kã/m.
Tel.: 776 793 287. 
➨ Prodám plynov˘ sporák 200 Kã, 
sporák na pevná paliva 1 000 Kã, elektrickou
troubu 300 Kã a odstfiedivku Romo 100 Kã. Tel.
606 119 940. 

¤ádková inzerce ZDARMA
PRODÁM

➨ Pronajmu dlouhodobû garáÏ v Blansku 
na Zborovcích ve Sloupeãníku. Volná ihned.
Tel.: 607 507 157. 
➨ Pronajmu k rekreaci chatu v Jedovnicích 
u rybníka. V˘hodná cena, tel.: 603 335 384. 

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.
➨ Nalehavû schaníme dlouhodobû pronájem
star‰ího a men‰ího RD v Boskovicích do 7-8
tis./mûsíc vã. inkasa. Bez kauce, nabízíme 
údrÏbu vnitfiku i venku. Tel.: 604 834 339. 

HLEDÁM

➨ 60ti let˘ pracující dÛchodce, rozveden˘, 
hledá Ïenu stejného osudu. Dûti nevadí, z BK
a okolí. Tel.: 733 282 027. 
➨ 39ti let˘ muÏ hledá 32-38letou hodnou, 
‰tíhlou Ïenu nekufiaãku na váÏn˘ vztah. Tel.:
605 303 918.

SEZNÁMENÍ

➨ Koupím chalupu nebo domek se zahradou,
v‰e zafiídím, platím hotovû, tel.: 604 235 530.
➨ Koupím moto ãeskoslovenské v˘roby:
Stadion,  Jawetta, Pafiez, Pion˘r, Jawa CZ atd,
v pÛvodním nálezovém stavu: koroze, nekom-
pletní, popfiípadû pouze díly k tûmto motocyk-
lÛm. Dûkuji za nabídku. Tel.: 722 491 746. 
➨ Koupím rodinn˘ dÛm, i k rekonstrukci. 
Tel.: 739 940 808.
➨ Hledám ke koupi chatu. 
Zahrada podmínkou. Tel.: 720 519 375.
➨ Koupím byt v Boskovicích nebo ve Svitávce.
I v pÛvodním stavu. Tel.: 721 195 819.
➨ Koupím men‰í rodinn˘ domek se zahradou
v Boskovicích, nebo v okolí Boskovic. Tel.: 704
206 073. 
➨ Koupím do sbírky star‰í pivní pÛllitry, 
tfietinky i cedule z ãesk˘ch pivovarÛ. Velice
dobfie zaplatím. Tel: 604 723 161, email:
Dandan76@seznam.cz. 

KOUPÍM

www.msrenova.cz
Renovace dvefií a zárubní
v˘roba, montáÏ, lakování
skla, li‰ty, zámky, kliky

604 150 378

- stûhování bytÛ, domÛ, 
kanceláfií...

- vyklízení pÛd, sklepÛ...
- obalové materiály 
a krabice zdarma

- moÏnost montáÏe a demontáÏe
nábytku

- pracujeme o víkendech i svátcích
- po Blansku neúãtujeme kilometry

+420 723 60 60 98
www.autodopravamanousek.cz

auto.manousek@email.cz
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LISTY REGIONÒ VA¤Í

Oldovo jehnûãí rizoto

Jaro a hlavnû velikonoce jsou obdobím konzumace jehnû-
ãího a kÛzleãího masa. Tradiãnû se konzumuje peãená 
k˘ta se ‰penátem, peãené hrudí na másle s nádivkou ne-
bo kÛzle smaÏené na fiízek. Jehnûãí vafiíme i doma, kaÏd˘
rok zpravidla kupujeme jedno celé jehnû. Po spotfiebová-
ní kvalitnûj‰ích ãástí zÛstávají je‰tû Ïebra, kosti z pátefie
se zbytky masa a pár ofiezÛ. Z tûchto ãástí dûlám rizoto.

Ingredience:

Postup:
Maso oãistíme, osolíme, opepfiíme, naãesnekujeme. RozloÏíme na plech, podli-
jeme a upeãeme dozlatova s nov˘m kofiením a bobkov˘m listem, prosypané na
kosteãky nakrájenou kofienovou zeleninou. Zatím si uvafiíme r˘Ïi. Maso vyjme-
me z v˘peku, oãistíme od povázek a loje, svalovinu nakrájíme na drobnûj‰í
kousky. V hrnci si rozpálíme malé mnoÏství másla, osmaÏíme na nûm nadrob-
no nakrájenou cibulku a na kousky nakrájená su‰ená rajãata. Pfiidáme mletou
ãervenou papriku, tro‰ku rajského protlaku, zarestujeme, rozfiedíme v˘pekem s
kofienovou zeleninou, provafiíme, pfiimícháváme maso, r˘Ïi, hrá‰ek, dochutíme.
Podáváme na nahfiátém talífii, posypané strouhan˘m s˘rem s kyselou okurkou.

Jehnûãí maso na kosti (krk, Ïebra, hfibet, ofiezy a ménû hodnotné ãásti), kofienová
zelenina, cibule, ãesnek, sÛl, mletá sladká paprika, pepfi, nové kofiení, bobkov˘ list,
rajsk˘ protlak, máslo, r˘Ïe, su‰ená rajãata, sterilovan˘ hrá‰ek, s˘r na postrouhá-
ní (parmazánového typu). Uvádím zámûrnû bez gramáÏí, protoÏe mnoÏství se mu-
sí odhadnout podle mnoÏství masa.

Dobrou chuÈ vám pfieje Oldìas.

VZPOMÍNKA
Dne 2. dubna 2017 uplynul jeden rok od úmrtí

Arnošta Hlaváčika z Blanska.
Dny, týdny, měsíce plynou, 

ale nikdy nezahojí tu ránu bolestivou.
Děkujeme všem, kdo ho znali za tichou vzpomínku.

Manželka Jana, děti Vítek a Míša.

VZPOMÍNKA
Dne 21. dubna 2017 uplyne 10 let od úmrtí 

Ing. Zdeňka Juřeka z Boskovic.

Všem, kteří si v tento den na něj vzpomenou, děkujeme.
Manželka, dcera Dagmar, 

vnuk Patrik a syn Zdeněk s rodinou. 

Chcete b˘t vidût?
Inzerujte

s Listy regionÛ

Volejte 606 931 795
a domluvte si s námi schÛzku.

OMLUVA
Redakce ListÛ regionÛ se omlouvá jak sv˘m ãtenáfiÛm, tak paní Marii Ondfiíkové

z Boskovic, v bfieznovém ãísle jsme omylem uvedli 

u blahopfiání ke 101. narozeninám jméno Marie Ondfiíãková.


