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➨ Prodám málo jeté pánské kolo. 
PÛvodní cena 5 000 Kã, nyní 1 500 Kã. Tel.:
606 767 938.
➨ Prodám fasádní barvu – Ïlutozelená 
– silikon telur. V˘r. 10/16. Zbytek z rekonstruk-
ce, 45 kg - staãí na RD. Sleva, tel.: 608 867 194.
➨ Prodám ledniãku s mrazniãkou ARDO  
230 l, obsah mrazáku 50 l. Cena 1 800 Kã, pfii
rychlém jednání sleva na 1 500 Kã. Tel.: 721
319 572. 
➨ Prodám oh˘baãku na Ïelezo,
stojanovou vrtaãku, starou sváfieãku - funkãní,
kotouãovou pilu stolovou, cena dohodou, tel.:
723 560 615.
➨ Prodám ponorné ãerpadlo 
zn. Elpumps VP 300, málo pouÏívané (koupû r.
2013). Zn. Levnû, tel.: 737 606 233 – Blansko. 
➨ Prodám pfiepravky na ovoce a zeleninu, 
rÛzné velikosti. Zavafiovací hrnec a sklenice. I
jednotlivû, v‰e velmi levnû. Tel.: 604 389 346. 
➨ Prodám profesionálnû vyãinûné
(z Brtnice) ovãí a jehnûãí koÏe‰iny rÛzn˘ch ba-
rev, cena dohodou. Tel.: 721 319 572. 
➨ Prodám koãár Tako Jumper trojkombinace
po 2 dûtech s doplÀky-kabela, plá‰tûnky.
Otoãná pfiední kola. Cena 1 000 Kã, tel.: 602
941 857.
➨ Prodám sportovní pánské hodinky 
Montre blue style. Úplnû nové, cena jen 199
Kã. Tel.: 737 957 822. 
➨ Prodám ‰atní skfiíÀ (2,5) s nástavci. 
Vrchní a spodní ãást police, prostfi. ramínka, 
d 2,48m, ‰ 0,61m, v 2,20m. Foto za‰lu, cena: 
1 800 Kã,  barva buk. Tel.: 723 964 897, 607
838 386. 
➨ Prodám tfiídílnou ob˘vací stûnu, 
2 skfiíÀky prosklené, moÏnost rÛznû sestavit,
barva buk, foto za‰lu. Cena 1 400 Kã. Tel.: 723
964 897, 607 838 386. 
➨ Prodám chatu v Petrovicích u Blanska  
- elektfiina, obecní voda, parkování, zahrada je
oplocená 380 m2,  krásné západy slunce. Cena
699 000 Kã, tel.: 721 833 167. 

¤ádková inzerce ZDARMA
PRODÁM

➨ Pronajmu k rekreaci rodinnou chatu 
s krásn˘m v˘hledem v Jedovnicích u rybníka.
V˘hodná cena, tel.: 603 335 384. 
➨ Pronajmu byt 2+1 pfiedûláno na 3+1 
o podlahové plo‰e 68 m2 v Rájci-Jestfiebí, vol-
n˘ od 1. 6. 2017. Byt se nachází ve 4.patfie bez
v˘tahu a bez balkónu. Mûsíãní nájem 10 000 Kã
vãetnû inkasa a vybavení bytu. Pozn. koufiení
v bytû zakázáno. Tel.: 724 547 171. 

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 pfiíleÏitostné opravy?  Tel.: 602 283 832.

HLEDÁM

➨ 37/180 ‰tíhl˘ pohodáfi by se rád seznámil 
s dívkou – Ïenou 35-48 let, ‰tíhlou, sympatic-
kou, fajn, hodnou. Tel.: 774 849 922. 
➨ 39-ti let˘ muÏ hledá 32-38-letou 
hodnou, ‰tíhlou Ïenu nekufiaãku na váÏn˘
vztah. Tel.: 605 303 918. 

SEZNÁMENÍ

➨ Hledáme ke koupi RD k trvalému bydlení. 
I v men‰í obci. Tel.: 739 940 808.
➨ Koupím chatu – chalupu, do 1,5 mil. 
Tel.: 720 519 375.
➨ ManÏelé hledají ke koupi byt 
v Boskovicích, Letovicích nebo ve Svitávce.
Nabídnûte prosím. Tel.: 774 193 566. 
➨ 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 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. Tel.: 722 491 746. 
➨ Koupím li‰tovou/bubnovou sekaãku 
MF 70, VARI s pfiíslu‰enstvím, není podmín-
kou. Mám zájem i o koupi zahradního traktoru
se seãením. Koupím i po‰kozené nebo nekom-
pletní. Tel.: 731 487 850. 
➨ Koupím tovární malotraktor 
ãeské nebo slovenské v˘roby Vari/Tera/Agzat, MT,
TK atd. MÛÏe b˘t i po‰kozen˘. Tel.: 731 487 850.

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

s Oldìasem
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Kapfií hranolky

Jarní mûsíce vytáhnou k fiekám a rybníkÛm tisíce rybáfiÛ.
Mnoho z nich si pfiiná‰í od vody domÛ nûjak˘ ten úlovek,
nejãastûji kapra, lína, cejna, plotici, karasa…vyrábím
z nich neskuteãnou dobrotu k pivu a vínu. TakÏe rybáfii
„Petru zdar”.

Ingredience:

Postup:
Filet z kapra si nakrájíme na hranolky 0,5 cm silné o délce  5-6 cm. VloÏíme do
mísy, zastfiíkneme citronem, osolíme, (mÛÏeme pfiidat jemnû ãesneku), nechá-
me 20 minut odleÏet, promícháme a znovu necháme odleÏet.
Do mikrotenového sáãku si dáme 4 polévkové lÏíce hladké mouky (1 lÏíci mÛ-
Ïeme nahradit ‰krobovou mouãkou), do které zamícháme 1 polévkovou lÏíci
sladké papriky (mÛÏeme dát i ‰petku pálivé) a kávovou lÏiãku mletého kmínu.
Sáãek nafoukneme, uzavfieme a protfiepeme. Na pánvi si rozpálíme olej, alespoÀ
1 cm vrstvu.
Do sáãku vloÏíme na papírov˘ch ubrouscích osu‰ené hranolky, znovu nafouk-
neme a protfiepeme. Obsah vysypeme na cedník, prohodíme, abychom se 
zbavili pfiebyteãné mouky. Vkládáme do rozpáleného oleje, fritujeme do zlatova.
Hotové necháme odkapat na papírovém ubrousku nebo cedníku, budou kfiupa-
vé. Podáváme je‰tû teplé s domácí tatarskou omáãkou k vínu nebo pivu.

Kapr filet 600 – 800 g s kÛÏí, mÛÏe b˘t i jin˘ druh ryby. Olej na smaÏení, ci-
tron, sÛl, mletá paprika, mlet˘ kmín, tfien˘ ãesnek, hl. mouka, pánev, mikro-
tenov˘ sáãek. 

Dobrou chuÈ vám pfieje Oldìas.

VZPOMÍNKA
Dne 17. 5. 2017 by oslavil 100. narozeniny 

pan Miroslav Knies z Blanska.

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

Syn Miroslav a dcera Alena s rodinami.

VZPOMÍNKA
Dne 12. 5. 2017 uplynul 1. smutný rok, kdy nám 

navždy odešel náš milovaný tatínek, dědeček 
a pradědeček pan Alois Jeneš z Blanska.

16. 5. 2017 by oslavil 90. let.

Všichni, kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Děkujeme, dcera Hana s manželem, vnoučata a pravnoučata.

OMLUVA
KZMB se omlouvá ãtenáfiÛm
ListÛ regionÛ, Ïe v dubnovém
ãísle v upoutávce na koncert
Boskovické kapely bylo chyb-
nû uvedeno jméno skladatele
Slávka Smí‰ovského.

STAROÎITNOSTI 

ANTIK 

BOSKOVICE
Vykupujeme a prodáváme 

ve‰keré staroÏitnosti

Mobil: 

602 528 912, 

602 503 229
Otevfieno: 

St – Pá: 10 -16 hod.
So 10 -12 hod.

Boskovice, Dukelská 18a

Husité putovali kfiíÏovou cestu pfiíspûvek ãtenáfie
O velkém pátku, dnu, kdy se otevírají po-

klady, chodíme tradiãní kfiíÏovou cestu na
památku ukfiiÏování JeÏí‰e Krista. Tento den
pfiedchází nejv˘znamnûj‰ímu dni liturgické-
ho roku, velikonoãní nedûli – BoÏímu hodu
velikonoãnímu. V âerné Hofie tradiãnû cho-
díme tuto cestu na v˘chodním úboãí kopce
Paseka pfies v‰echna zastavení kfiíÏové ces-
ty na vrchol, kde stojí kaple sv. Rodiny.
Bylo nás stejn˘ poãet jako let Kristovi v do-

bû jeho ukfiiÏování, tedy tfiiatfiicet.
Nejmlad‰í úãastnici jsou dva mûsíce a nej-
star‰ímu úãastníkovi je sedmasedmdesát let.
Z tohoto mnoÏství bylo patnáct dûtí. Navíc
s nimi byli je‰tû dva psi, vlastnû fenky. Po
krátké poboÏnosti v prostoru kaple jsme se
kolem ãernohorského zámku, pÛvodnû stfie-
dovûkého hradu, vrátili zpût. Chvála Bohu
za zdafiilé velikonoãní putování.

Text a foto: Jifií Vymûtalík


