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➨ Prodám konferenãní stolek, 
foto za‰lu e-mailem. Rozmûr 78 x 139 cm, ce-
na dohodou. Tel.: 606 931 795. 
➨ Prodám na chov králíky – Kalifornsk˘ ãern˘,
samici a samce. Oãkováni proti moru a myxo-
matóze. Tel.: 735 911 238. 
➨ Prodám dámské stepafiské boty, vel. 41.
Témûfi neno‰ené, PC 1 350 Kã, nyní 900 Kã
s dokladem, v záruce do záfií 2017. Foto na vy-
Ïádání za‰lu. Tel.: 776 565 690 Blansko. 
➨ Prodám Ïlutou koÏenou rozkládací sedaãku
s kfieslem z Aska. Sedaãka má úloÏn˘ prostor,
je pouÏívaná, s drobn˘mi odûrkami v nejvíce
namáhan˘ch místech. Cena 3 500 Kã.  K odvo-
zu z Boskovic. Tel.: 731 619 230. 
➨ MilovníkÛm staroÏitností nabízím 
dvû kompletní loÏnice z poãátku 20. stol. - svût-
l˘ dub a tmav˘ ofiech. Cena dohodou, tel.: 737
941 620. 
➨ Prodám bûÏky 205 cm zn. VISU EXTRA 
+ vázání cena 150 Kã, sjezdovky 170 cm zn.
ARTIS 6115 + vázání MARKER M27 za 550 Kã.
Tel.: 737 622 786.
➨ Prodám boty na bûÏky BOTAS ã. 5-6 
za 80 Kã a boty sjezd - lité pfieskáãe vel. 8-9 za
550 Kã. Tel.: 737 622 786. 
➨ Prodám dûtskou pfiebalovací podloÏku 
s pevnou deskou, koupací podloÏku do vaniã-
ky - málo pouÏívané. V‰e za 250 Kã. Tel.: 723
881 133. 
➨ Prodám seno, vykrmené prase 
s moÏností poráÏky nebo zabijaãkové v˘robky.
Tel.: 606 397 488. 
➨ Prodám secí stroj na kukufiici 8 fiádkÛ, 
tel.: 605 876 018. 
➨ Prodám klec pro andulku, 
pouÏívaná krátce, kulat˘ kvûtinov˘ stolek prÛ-
mûr 20,5 cm, v 64 cm, poliãku dl. 54 cm, ‰.13
cm, zrcadlovou skfiíÀku 52x30 cm. V‰e pozÛ-
stalost, cena dohodou. Tel.: 732 374 173.  
➨ Prodám chatu v Petrovicích u Blanska 
- elektfiina, voda, parkování, zahrada je oploce-
ná 380 m2,  krásné západy slunce. Cena
699.000 Kã. Tel.: 721 833 167. 
➨ Prodám ‰piãkov˘ BLU RAY pfiehrávaã 
PHILIPS. Pfiehrává v‰echny formáty CD, DVD,
BLU RAY, speciální obvody pro ‰piãkov˘ obraz.
Dálkové ovládání + ovládání na pfiístroji. Témûfi
nov˘, PC 14 000 Kã, nyní za zlomek ceny - do-
hodou. Tel.: 737 957 822. 

¤ádková inzerce ZDARMA
PRODÁM

➨ Pronajmu dlouhodobû garáÏ v Blansku 
na ul. 9. kvûtna. Volná ihned. Tel.: 606 931 795.
➨ Vykoupíme Va‰i nemovitost, byt, RD 
nebo chalupu, platíme hotovû, v‰e zafiídíme.
Tel.: 604 235 530.
➨ Pronajmu garáÏ v centru Blanska, 
vhodné i jako sklad nebo provozovna. Volná ih-
ned. Tel.: 723 830 686. 

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.
➨ Zdatn˘ dÛchodce hledá jak˘koliv podnájem.  
Blansko a okolí. Tel.: 733 282 027. 
➨ DÛchodkynû hledá pfiíleÏitostnou práci 
v obchodû na zástup za dovolenou, nemoc
nebo pravidelnû max. 1-2 dny v t˘dnu 4-6
hodin dennû.  Spolehlivá, aktivní. Tel.: 774
741 734.
➨ Vdova 59 let prosí, zda by nûkdo daroval 
notebook. SMS na 778 405 844. 
➨ Hledám Ïenu do spoleãného podnájmu, 
z BK , LE a okolí. Cena pro jednoho 3 200 Kã.
Tel.: 733 282 027. 

HLEDÁM

➨ Hledám Ïenu, kterou trápí samota jako mû,
do 60ti let. Já mám 65 let a samota tíÏí, dva do-
káÏou víc. Tel.: 733 282 027. 

SEZNÁMENÍ

➨ Koupím byt 2+1, 3+1 nebo 3+kk 
v Blansku, tel.: 776 582 709.
➨ 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. Dûkuji, tel.: 731 487 850. 
➨ Koupím tovární malotraktor 
ãeské nebo slovenské v˘roby Vari/Tera/Agzat,
MT, TK atd. MÛÏe b˘t i po‰kozen˘. Nabídnûte
prosím, tel.: 731 487 850. 
➨ Zaji‰tûní manÏelé hledají RD 
do 4 mil. Tel.: 739 940 808.
➨ Koupím byt 1+1 nebo 2+1. 
I v pÛvodním stavu. Tel.: 720 423 567.
➨ Koupím chatu-zahradu. 
Tel.: 720 519 375.
➨ Koupíme rodinn˘ domek, 
tak 2+1 nebo 3+1 se zahradou. MoÏná i v˘mû-
na za byt 3+1 v Boskovicích. Tel.: 704 206 035. 
➨ Koupím byt 2+1 nebo 1+1 
v centru Blanska. Tel.: 723 830 686. 
➨ Koupím odznaky vzorn˘ch vojákÛ 
do roku 1960 s prÛkazem, napfi. stfielec, kulo-
metník, Ïelezniãáfi, kuchafi aj., pohraniãní, MV,
v˘sadkáfiské, tankové.  Nabídnûte, tel.: 721
639 481. 
➨ Koupím garáÏ v Boskovicích. 
Tel.: 723 908 292. 

KOUPÍM

s Oldìasem
LISTY REGIONÒ VA¤Í

Domácí zelÀaãka

Klasick˘ recept ãeské kuchynû, kter˘ se uchytil i u nás doma.
KdyÏ se v zimû vracím z vyjíÏìky na bûÏkách na chatu v obci
Such˘, uÏ se se zmrzl˘m úsmûvem tû‰ím, jak si dám talífi hor-
ké zelÀaãky, která je pro tuto pfiíleÏitost zpravidla pfiipravená.

Ingredience:

Postup:
Na rozpu‰tûném tuku usmaÏíme najemno nakrájenou cibuli. Proprané a nakrá-
jené zelí vloÏíme do hrnce a zalijeme vodou s masoxem nebo lépe s v˘varem,
osolíme, pfiidáme pepfi, sÛl, nové kofiení, bobkov˘ list a vafiíme. Po 5 - 10 mi-
nutách vloÏíme brambory nakrájené na malé kostky. KdyÏ je v‰e uvafieno 
domûkka, zahustíme smetanou, ve které rozmícháme mouku, provafiíme, 
dochutíme. Podáváme na talífii s kopeãkem opeãené klobásy nebo s ãipsy z 
opeãeného uzeného bÛãku. Pro paprikovou verzi, dáme do základu s cibulí 
zarestovat lÏíci mleté ãervené papriky.

Zelí kysané 1 sáãek cca 600 g, brambory 500 g, sádlo nebo olej, hl. mouka 80 g, 2
cibule, paprika mletá sladká i pálivá, bobkov˘ list, nové kofiení, pepfi, sÛl, masox,
smetana sladká nebo zakysaná 1 kelímek, voda nebo v˘var, klobása nebo uzen˘
bok.

Dobrou chuÈ vám pfieje Oldìas.

VZPOMÍNKA
Dne 10. února 2017 uplynul jeden rok, 

kdy nám odešel na druhý břeh života manžel, 

tatínek a dědeček pan Luboš Pečínka z Boskovic.

Děkujeme všem, kdo ho znali za tichou vzpomínku. 

Stále vzpomíná manželka a děti.  

Renovace dvefií a zárubní.
Nejde to uÏ nové koupit? 

Tak to nové udûláme! 
Akce byt 7 dvefií 

za 26 000 Kã, sleva 10 % pro dÛ-
chodce. MS-Renova 604 150 378.

Pro restauraci v Adamovû
hledáme obsluhu za bar 

a do kuchynû. 
Pfiíjemné pracovní prostfiedí (neku-

fiácké), dobré platové podmínky. 
Kontakt: 603 169 609

VZPOMÍNKA
„Kde jsou?” 

Šli pěšinkou tou prostou, 
jíž každý půjdeme 

– toť náš los 
a - stromy budou růst, 

jak rostou – a jako dříve 
zpívat bude kos…

12. ledna 2017 by se dožila 96 roků naše maminka, babička a prababička, 
paní Jarmila Jalová z Blanska. Za svým mužem nám odešla 2. 3. 2013.

10. března 2017 by se dožil 105 roků náš tatínek, 
dědeček a pradědeček pan Miroslav Jalový, stavitel z Blanska. 

Bohužel nám v roce 1988 odešel na věčnost. 

S úctou a snahou udržet jejich vzorový odkaz vzpomínají a za vzpomínku
známým děkují dcery Irena, Miroslava a Jarmila s rodinami.

Blansko a okolí

773 773 124
Boskovice a okolí 

776 813 660


