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➨ Prodám levnû fasádní barvu Ïluto-zelenou, 
silikon – zbytek z rekonstrukce. 45 kg (postaãí na
RD). Tel.: 608 867 194. 
➨ Prodám pafiák na brambory, cena dohodou.
Tel.: 739 687 066. 
➨ Prodám ‰kolní ta‰ku - batoh do 1. tfiídy
pro dûvãe. Pevn˘ spodek, pevná argonometrická
záda – „anatomic systém". Po prvÀáãkovi, jako no-
vá. PÛvodní cena 1 650 Kã, nyní 500 Kã. Foto za-
‰lu na vyÏádání. Tel.: 606 931 795.
➨ Prodám rod. domek urãen˘ k rekonstrukci.
Tel.: 731 745 359. 
➨ Prodám domácí fontánu z bílé keramiky 
na noze v˘‰ka 55cm. Cena dohodou, tel.: 604
389 346.
➨ Prodám zavafiovací hrnec, cena 200 Kã. 
Tel.: 604 389 346.
➨ Prodám byt 3+1 v Blansku. 
Tel.: 604 869 019. 
➨ Prodám dûtskou tfiíkolku vûk 2-3 roky. 
Jako nová, tel.: 774 741 734. Cena 400 Kã. 
➨ Prodám houpacího konû, pravé dfievo, 
ruãní práce, z roku 1950, funkãní. Cena dohodou,
tel.: 724 836 518. 
➨ Prodám klasického houpacího konû, 
cena dohodou, tel.: 724 836 518. 
➨ Prodám elektrickou motorovou pilu 
Florabest FKS 2200 A1, novou, nepouÏívanou.
Cena 1 500 Kã, tel.: 724 836 518.

¤ádková inzerce ZDARMA
PRODÁM

➨ Pronajmu byt 2+1 v Blansku, vlastní topení, 
v‰e v dosahu.  Tel.: 607 507 157.

NABÍZÍM

➨ Hledám vûtve stfiíbrného smrku. 
Tel.: 737 569 841. 

HLEDÁM

➨ Vdova 65/170 hledá hodného pfiítele 
z okolí Boskovic nebo Blanska, kterého baví pfiíro-
da, práce na zahradû a procházky se psem. Zn.:
„Jsi? Îije‰ nûkde?” Zavolej. Tel.: 723 456 229. 
➨ 52/160/70kg Blanka ze sídli‰tû Píseãná 
v Blansku hledá pfiítele do 65 let k váÏnému sezná-
mení. Tel.: 722 955 018. 

SEZNÁMENÍ

➨ Koupím chalupu nebo domek se zahradou, 
v‰e zafiídím, platím hotovû, tel.: 604 235 530.
➨ Koupím Simsona 3 000 Kã, Jawu, Stadion, 
Pafiez 5 000 Kã. Tel.: 736 741 967.

KOUPÍM

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

604 150 378

s Oldìasem
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·pikovaná srnãí k˘ta na su‰en˘ch
houbách s cibulovou r˘Ïí

âervenec a srpen jsou obdobím srnãí fiíje a mnoho mys-
livcÛ právû na toto období plánuje lov toho svého leto‰ní-
ho srnce. V tomto mûsíci jsme pfii pfiíznivém poãasí zvyklí
také na první úrodu pravákÛ i jin˘ch jedl˘ch hub. U nás
doma houby su‰íme do zásoby jako kofiení pod maso,
a ve spojení se srnãím…, posuìte sami.

Ingredience:

Postup:
Hrst su‰en˘ch hub si namoãíme v hrnku do vody. V pekáãi rozpálíme sádlo
a usmaÏíme na nûm do rÛÏova cibuli. Polovinu si oddûláme stranou. Zatím
co se nám dusí cibulka, oãistíme a odblaníme si k˘tu, kterou protáhneme
nûkolika kousky slaniny, osolíme a opepfiíme. Maso zatáhneme na pekáãi
s polovinou cibulky, do základu zarestujeme lÏíci hofiãice a lÏiãku rajãatové-
ho protlaku, pfiidáme kofiení a bylinky, zalijeme namoãen˘mi houbami a vo-
dou, osolíme a vloÏíme do trouby, kde pozvolna dusíme cca 1,5 hodiny.
Maso ve ‰Èávû obracíme. Poté si dáme vafiit osolenou r˘Ïi, na kterou roz-
prostfieme druhou ãást usmaÏené cibulky. Jakmile je maso mûkké, vyndáme
ho. Ze ‰Èávy vyndáme kofiení a zbytky bylinek, vlijeme rozkvedlanou mouku
a provafiíme, aby se ‰Èáva zahustila. Maso nakrájíme na plátky, podáváme
s kopeãkem cibulové r˘Ïe ozdoben˘m snítkou petrÏelky.

Cca 700-800 g srnãí k˘ty, slanina, ‰kvafiené sádlo, 2 ks cibule, 2 strouÏky ãesne-
ku, 1 hrst su‰en˘ch hub, pepfi, sÛl, mouka, hofiãice, protlak, bazalka, rozmar˘n, ty-
mián, nové kofiení, bobkov˘ list, zelená petrÏelka, 4 porce r˘Ïe

Dobrou chuÈ vám pfieje Oldìas.

VZPOMÍNKA
Každoročně v září 

vzpomínáme na rok 1996,
kdy nás náhle po sobě 

opustili naši blízcí 
František Charvát a jeho
žena Josefa Charvátová

z Doubravice nad Svitavou.

Letos už je to smutných 21 roků, tatínek, dědeček, pradědeček zemřel 2. září
a manželka, maminka, babička a prababička ho následovala hned 11. září.

Stále vzpomíná celá rodina

- 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

VZPOMÍNKA
Drahá, stále jsi mezi námi, s láskou na Tebe

vzpomínáme a nikdy nezapomeneme.
Dne 27. záfií 2017 vzpomeneme 15. v˘roãí 

úmrtí milované manÏelky, maminky a babiãky 
paní Ludmily âerné z Blanska.

Kdo jste ji měli rádi, vzpomeňte s námi.
S láskou a úctou stále vzpomínají manžel,

dcera a dva synové s rodinami.

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

PODùKOVÁNÍ
Chtûl bych touto cestou podûkovat  Mûstskému úfiadu
v Blansku, zvlá‰tû pak paní ing. Hromádkové z odboru
komunální údrÏby, která zafiídila rekonstrukci zpevnû-
né plochy pfied bytov˘m domem na ul. NádraÏní 1191/
3 v Blansku. 

Za spoleãenství vlastníkÛ Schmidt Lubo‰


