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➨ Prodám kávoml˘nek ETA 066. 
Málo pouÏívan˘, cena 300 Kã. Tel.: 606
119 940. 
➨ Prodám pfiívûsn˘ vozík za auto, 
120x150 cm, oplechovan˘. Cena 4 000 Kã, tel.:
606 313 913. 
➨ Prodám tfii péfiové nové deky, i jednotlivû.
Cena 1 400 Kã/1 kus. Tel.: 775 991 148. 
➨ Prodám staroÏitn˘ konferenãní stolek,
foto za‰lu e-mailem. Rozmûr 78 x 139 cm, ce-
na dohodou. Tel.: 606 931 795. 
➨ Prodám ruãní loupaã kukufiice. 
Cena dohodou, tel.: 776 106 964, 516 437 333. 
➨ Prodám ‰piãkov˘ televizor 
ULTRA HD SAMSUNG, 123 cm, satelitní tu-
ner, internet, wifi, youtube atd. Brilantní ob-
raz, PC 34.800 Kã, nyní jen 7.990 Kã. Tel.:
737 957 822.
➨ Prodám med, pfiímo od vãelafie.
Nabízím med kvûtov˘, lesní, pastovan˘. Tel.:
774 740 973. 
➨ Prodám kombinovan˘ sporák 
ve v˘borném stavu. Levnû, 500 Kã. Tel. 732
224 309. 
➨ Prodám snûhové fietûzy na ·kodu Felicii. 
Dobr˘ stav. Odvoz vlastní, Blansko nebo Brno.
300 Kã. 732 408 457. 
➨ Prodám jeãmen z leto‰ní skliznû 
a malé balíky slámy. Cena jeãmene 400 Kã/q +
záloha 10 Kã na pytel, cena balíkÛ 25 Kã/ks.
Dovoz Boskovice moÏn˘. Tel.: 724 365 446. 
➨ Prodám obilí, tel.: 728 034 249. 
➨ Prodám fotoaparát MINOLTA AF- 
Big  Finder-/kinofilm 35 mm /s pouzdrem vãet-
nû návodu. Cena dohodou, tel.: 723 777 899. 
➨ Prodám fotoaparát SMENA (v pouzdfie)
a k tomu expozimetr zn. Metra (v  pouzdfie).
Cena dohodou, tel.: 723 777 899. 

¤ádková inzerce ZDARMA
PRODÁM

➨ Odnauãím koufiení – ihned,
tel.: 776 106 964, 516 437 333. 

NABÍZÍM

➨ Hledám men‰í RD k trvalému bydlení.
Tel.: 739 940 808.
➨ Zhotoví nûkdo nefunkãní model 
první lokomotivy Cookeril? Materiál dfievo
a kov. Kontakt: milansyko@centrum.cz.  
➨ Rádi poznáme seniory, ktefií nikoho nemají 
a chtûjí zahnat samotu. Nabízíme pfiátelství, po-
moc. Tel. 732 224 309. 

HLEDÁM

➨ Hledám nenároãného, klidného a upfiímného 
pfiítele, kter˘ neholduje alkoholu. Nad 170 cm,
do 70-ti let. Jsem vdova, 170/65 let. Tel.: Volat
jen veãer nebo SMS, 792 244 067. 
➨ 75-let˘ vdovec, finanãnû zaji‰tûn, 
plnû motorizovan˘ by se rád seznámil s po-
hlednou Ïenou pfiimûfieného vûku (Boskovice).
Autov˘lety, les, koupání apod. Samota tíÏí, dû-
kuji. Tel.: 607 640 439. 
➨ 52/160/70kg Blanka ze sídli‰tû Píseãná 
v Blansku hledá pfiítele do 65 let k váÏnému se-
známení. Tel.: 722 955 018. 
➨ Hledám inteligentního pána
jako Ïivotní oporu. Já 72-letá hodlám b˘t
oporou aÏ do konce Ïivota také. Tel. 732
224 309. 
➨ 40-ti let˘ muÏ hledá 30-38-letou hodnou, 
‰tíhlou Ïenu nekufiaãku na váÏn˘ vztah. Tel.:
605 303 918. 

SEZNÁMENÍ

➨ Koupím byt 1+1 v Blansku. Platím hotovû, 
tel.: 607 253 186. 
➨ Koupím chalupu nebo domek se zahradou,
v‰e zafiídím, platím hotovû, tel.: 604 235 530.
➨ Koupím men‰í byt v Blansku nebo
Adamovû.
Tel.: 720 519 375.
➨ Koupím byt v Boskovicích. 
Tel.: 774 193 566.
➨ Koupím star‰í  robot ETA 0024, nabídnûte. 
Tel.: 721 319 572. 
➨ Koupím byt 2+1 v Blansku. 
Tel.: 721 833 167. 

KOUPÍM

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

604 150 378

s Oldëasem
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¤ízky z brambor

Tento recept mám od kamaráda Milana Men‰íka z Valchova.
Zastavil jsem se za ním minul˘ t˘den v práci, vyhodnotit mi-
nulou spoleãnou náv‰tûvu vinného sklepa. Jak mû uvidûl,
hned spustil: „Chtûl jsem ti volat, mám nov˘ recept, to bys ne-
vûfiil! Uvafiil jsem to, dal brambory, teda fiízky do kastrólku na
sporák, aby zÛstaly tepl˘, a jak jsem chodil okolo, tak jsem si
dycky vzal. No to ti bylo tak dobr˘, Ïe jsem to seÏral v‰ecko…”
Vzpomnûl jsem si na dobu, kdyÏ jsem byl mal˘ a v Rájeãku
jsme s babiãkou a dûdou na podzim vybírali brambory.
Seschlá naÈ se na hromadû zapálila a babiãka tam nasypa-
la pár drobnûj‰ích brambor, které jsme pak klackem z ohnû
vyhrabovali, rozmáãkli, jemnû posolili a hltali tu je‰tû 
horkou dobrotu, vonící zemí a popelem. Teì je ta doba pod-
zimního vybírání brambor… jen se mi zdá, Ïe je to v‰echno
uÏ stra‰nû dávno. 

Ingredience:

Postup:
Brambory omyjeme, mÛÏeme oloupat, nakrájíme na plátky 6 – 7 mm silné,
rozloÏíme na papírové utûrky a vysu‰íme. Obalíme v trojobalu (hladká mou-
ka, osolené roz‰lehané vejce a strouhanka). SmaÏíme jako fiízek, pozvolna.
Vyndáme, lehce necháme okapat tuk na papírové utûrce, dáme do nádoby
s pokliãkou, necháme chvilku dojít. Solíme aÏ hotové. Jíme jen tak, nebo
s tro‰kou tatarky. Jednoduché, geniální, v˘teãné…

Brambory (dle poãtu strávníkÛ), olej na smaÏení (moÏno nahradit sádlem), hladká
mouka, vejce, strouhanka, sÛl. 

Dobrou chuÈ vám pfieje Oldëas. 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

Nová otevírací doba
knihovny v Blansku

Pfiem˘‰leli jsme, jak vám vyjít trochu vstfiíc a rozhodli jsme od 
1. fiíjna 2017 zmûnit na‰i otevírací dobu. Pro zmûnu jsme se rozhodli
z dÛvodu kopírování úfiedních dnÛ a hodin na úfiadech. TakÏe jakmile
vyfiídíte v‰e potfiebné na úfiadech, mÛÏete zaskoãit i k nám. Je nám jas-
né, Ïe ne v‰em bude nová otevírací doba vyhovovat, ale snaÏili jsme
se, i s ohledem na va‰e podnûty, upravit dobu tak, abychom tu pro vás
byli na zaãátku t˘dne déle a zároveÀ v oba úfiední dny.

Novû tedy bude otevfieno takto: 
Pondûlí 8:00 – 18:00
Úter˘ zavfieno
Stfieda 10:00 – 18:00
âtvrtek 10:00 – 18:00
Pátek 10:00 – 18:00 oddûlení pro dûti a mládeÏ 

10:00 – 20:00 oddûlení pro dospûlé ãtenáfie, studovna a ãítárna

VZPOMÍNKA
Léta běží, však vzpomínky a smutek v srdci zůstávají stále.
Je tomu již 6 dlouhých a smutných let, kdy 1. 10. 2011 

ve věku 29 roků vyhasl život našeho milovaného 
syna a bratra  Ing. Marka ŠKRABALA, 

učitele na průmyslové škole v Jedovnicích.

Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
Vzpomínají rodiče, bratr Petr a přítelkyně Iva.

ZAHÁJEN PRODEJ UHLÍ - AKCE
PraÏská 76, Letovice (b˘val˘ SD KOVO·ROT)

Tel.: 606 664 463

více zpráv na
www.listyregionu.cz


