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➨ Prodám okruÏní cirkulu Narex VOP35 
vã. pil. kotouãÛ, ocel. nájezdy pro os. auto, he-
ver hfiebenov˘ Brano 5t. Tel.: 602 512 186.
➨ ·koda FABIA 1.2 htp, vyr. 2003, 
ãervená, 118 tis. km, STK 5/2020, bezvadná a spo-
lehlivá, cena 55 000 Kã, Blansko. Tel.: 721 402 632.
➨ Prodám dvefie venk. ztrojené, 
‰ 85, v 200 cm, 2/3 sklo, vãetnû zárubnû. Tel.:
737 622 786.
➨ Prodám okap (r˘na) 
- hranat˘ profil 5x5 cm délka 5,5 m, pozink.
Tel.: 737 622 786.
➨ Prodám drátûné sklo 78 x 108 cm, 
v rámech z L 20/20, vhodné na balkon, plot,
skleník aj. Novû natfieno, v‰e za symbol. cenu.
Tel.: 737 622 786.
➨ Prodám v Blansku – Tûchovû 
v lokalitû „Na slunku” stavební pozemky pro
v˘stavbu RD. V‰echny IS a pfiístupová komuni-
kace pfied pozemky. Tel.: 736 529 239. 
➨ Prodám gramofonové desky
rÛzn˘ch ÏánrÛ z 60. – 70. let. Levnû, tel.: 724
080 716. 
➨ Prodám levnû 4 dílnou encyklopedii 
Universum, Velkou sovûtskou encyklopedii 51
svazkÛ z roku 1954 v ru‰tinû bohatû ilustrova-
nou, Velk˘ slovník z roku 1873 - 10 svazkÛ, 
knihy z 18. století v‰e vázané v kÛÏi, knihy o
automobilech, motocyklech, Ïivotopisy, cestopisy
apod., Historick˘ místopis Moravy a Slezka 1848
aÏ 1960 ve tfiech dílech, PrÛvodce brnûnsk˘m ar-
chivem z r. 1954, kuchafiské knihy, ovocnáfiské,
zahradnické, dûjepisné apod., tel.: 604 141 981.
➨ Prodám levnû 
pfienosnou kuffiíkovou tiskárnu Gamma Rotary
z 1. republiky, sady star˘ch tuÏek  „Aristo” jak
s â/N popisem, sady KOH-I-N0OR v plecho-
v˘ch dvouvrstv˘ch pouzdrech, sady Admirál,
GRAFO „Minaret”, versatilky 6ks ‰estibarevné
v plechov˘ch pouzdrech Technicolor Versatil
L & C. Hardtmuth 5617 S, v‰e nové, dfievûné
jsou neostrouhané kovové versatilky nepouÏité,
vhodné pro sbûratele. Tel.: 704 709 080.
➨ Prodám nov˘ jídelní svûtl˘ stÛl,
kulaté rohy, 110 x 70 cm, v˘‰ka 75 cm. Cena 1
300 Kã, tel.: 775 991 148. 
➨ Prodám barevná sklíãka do biolampy 
i s návodem. Cena 1 000 Kã, tel.: 775 991 148. 
➨ Prodám LCD monitor, úhlopfiíãka 61 cm,
s TV tunerem. Cena 500 Kã, tel.: 775 991 148. 
➨ Prodám Orbitrek – témûfi nepouÏívan˘. 
Cena 1 800 Kã, pfii rychlém jednání sleva. Tel.:
737 565 661. 
➨ Prodám zavafiovací sklenice 0,7 l, ãisté,
balené v krabicích po 12 kusech, vhodné i pro
vãelafie. Cena 5 Kã/ kus. Tel.: 721 319 572.
➨ Prodám profesionální boty pro kuchafie 
zn. Skechers. Velikost 36, ãerné, cena 600 Kã,
pÛvodní cena 1 400 Kã. Málo no‰ené – zmûna
zamûstnání. Tel.: 606 931 795. 
➨ Prodám konferenãní stolek,
foto za‰lu e-mailem. Rozmûr 78 x 139 cm, ce-
na dohodou. Tel.: 606 931 795. 

¤ádková inzerce ZDARMA

PRODÁM

➨ Nabízím uãiteli stfiední ‰koly 
kompletnû zpracovanou matematiku, vãetnû
maturitních testÛ. Tel.: 721 319 572.
➨ Pronajmu k rekreaci rodinnou chatu 
v Jedovnicích u rybníka, s krásn˘m v˘hledem.
V˘hodná cena, tel.: 603 335 384. 

NABÍZÍM

➨ Daruji zavafiovací sklenice 0,7 l 
cca 40-50 kusÛ. Tel.: 732 449 768. 

DARUJI

➨ Hledám k pronájmu pfiístavek, halu, 
stodolu pro celoroãní parkování obytného vo-
zidla v okolí âerné Hory. PoÏadovan˘ rozmûr:
8 m x 4 m x 3, 40 m. Tel.: 778 057 587.
➨ Matka se tfiemi mal˘mi dûtmi prosí nutnû 
o ubytování, azyl u hodn˘ch lidí. Nemáme se
kde uãit, kde si hrát. Jsem ochotná s v˘po-
mocí v domácnosti nebo na zahradû. Kontakt
email: mamca 500@seznam.cz. 

HLEDÁM

➨ 40let˘ muÏ hledá 30-38letou hodnou, 
‰tíhlou Ïenu nekufiaãku na váÏn˘ vztah. Tel.:
605 303 918. 
➨ Ahoj, jsem Jirka. Hledám hodnou,
milou Ïenu, nekufiaãku, blond˘nku 25-30 let,
150 – 160 cm, country, pfiíroda. Budu se tû‰it,
tel.: 777 450 543. 

SEZNÁMENÍ

➨ Koupím vlajeãky, odznáãky, plakáty, 
ãepice a jiné upomínkové pfiedmûty, spojené
s podnikem ADAST.  Tel.: 737 372 634.
➨ Koupím chalupu nebo domek 
se zahradou, v‰e zafiídím, platím hotovû, tel.:
604 235 530.
➨ Koupím star‰í nevyuÏit˘ strojek 
na strouhání zeleniny zn. ETA. Tel: 721 319 572.
➨ Koupíme byt 1+1/2+1 
– platba hotovostí. Tel. 735 137 103.
➨ Mladá rodina koupí rodinn˘ dÛm 
se zahrádkou. Hotovost. Tel.: 735 047 955. 
➨ Hledáme ke koupi chatu – chalupu 
do 2 mil. Tel. 739 940 808.

KOUPÍM

INZERCE REALITNÍHO A PODNIKATELSKÉHO
CHARAKTERU JE ZPOPLATNùNA.

www.msrenova.cz
Renovace dvefií a zárubní

v˘roba, montáÏ, lakování

skla, li‰ty, zámky, kliky

604 150 378

AUTODOPRAVA
STùHOVÁNÍ – VYKLÍZENÍ

HODINOV¯ MANÎEL
ÚKLID

Tel.: 723 606 098

www.autodopravamanousek.cz

auto.manousek@email.cz

s Oldëasem
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Srnãí peãenû Esterházy
podle Josefa Váni

Kdysi jsem uãil Ïivoãi‰nou v˘robu a chov zvífiat na zemûdûlské
‰kole v Boskovicích. Tehdy zde studoval kurz trenérÛ dostiho-
v˘ch koní, tehdy je‰tû mlad˘, ale uÏ slavn˘ Ïokej Josef VáÀa.
Sedûl jsem takhle v kabinetû a opravoval písemky, kdyÏ nûkdo
zaklepal, otevfiely se dvefie a on VáÀa: „Pane uãiteli, docent
Hanák mû posílá pro model konû, pÛjãíte mi ho?” PÛjãil jsem
mu ho a on ho zase po hodinû pfiinesl.
Uplynulo mnoho let, mezi tím VáÀa vyhrál osmkrát Velkou par-
dubickou a v televizi dávali nûjak˘ pofiad o vafiení, kde byl jed-
ním z hostÛ. Vafiil kufiecí prsa smaÏená v tûstíãku z jogurtu,
moc mû to nezaujalo, ale pak se zmínil, Ïe v dobû, kdy se ne-
jezdí dostihy a mÛÏe se tro‰ku najíst, si dává srnãí na zpÛsob
Esterházy. Umínil jsem si, Ïe si to také uvafiím, uvafiil a v˘sle-
dek pfiedãil oãekávání, v˘borná pochoutka. AÏ jednou potkám
VáÀu, tak mu to musím fiíct.

Ingredience na 4 – 6 porcí:

Postup:
1. V hrnci, na polovinû másla opeãeme krátce na prudko, jemné nudliãky z
poloviny mrkve, petrÏele a celeru, se ‰Èávou a jemn˘mi plátky citronové kÛry
z ãistého citronu. Peãeme cca 3 minuty, musí zÛstat tro‰ku kfiupavé.
Vyjmeme je z hrnce a uschováme na pozdûji.
2. Ve stejném hrnci na druhé polovinû másla ze v‰ech stran opeãeme maso,
které jsme pfied tím oãistili od blan a ‰lach, fiádnû pro‰pikovali, zdrezírovali
provázkem do úhledného balíãku, osolili a opepfiili. Maso vyjmeme. 
3. Vsypeme cukr krystal a necháme karamelizovat. KdyÏ dosáhne medové
barvy, vsypeme na kostky nakrájenou kofienovou zeleninu, pozdûji cibuli a 
opékáme aÏ do nazlátlé barvy, zelenina a cibulka na sebe nabaluje karamel.
4. Zarestujeme hofiãici, vlijeme v˘var, uvedeme do varu, dosolíme, vloÏíme
zpût maso, 5 kuliãek nového kofiení a dva bobkové listy, pfiikryjeme poklicí,
pozvolna za obãasného obracení masa dusíme na plotnû nebo v troubû cca
90 minut (domûkka).
5. Maso vyjmeme do nádoby z varného skla a vloÏíme do trouby zapnuté na
80°C (nemûlo by vychladnout).
6. Vyjmeme kofiení, obsah hrnce rozmixujeme, vmícháme smetanu s
rozkvedlanou moukou, znovu projedeme tyãov˘m mixérem, doladíme
chuÈ za pomocí citronové ‰Èávy a soli. Smetanu mÛÏeme pouÏít jak slad-
kou, tak zakysanou, v pfiípadû sladké pouÏijeme více citronové ‰Èávy.
Tûsnû pfied vypnutím varu vmícháme do omáãky uschovanou opraÏenou ze-
leninu na nudliãky. Maso vyjmeme z trouby, nakrájíme na plátky.
7. Na talífi nalijeme omáãku, vloÏíme na plátky nakrájen˘ knedlík nebo krupi-
cové noky, maso, dozdobíme koleãkem citronu.

800 g srnãí k˘ty (z mladého kusu), 100 g slaniny, zelenina (150 g mrkev, 150 g ce-
ler, 100 g petrÏel), 1 cibule, 200 g másla, sÛl, pepfi mlet˘, nové kofiení, bobkov˘ list,
200 ml sladké nebo kysané smetany, hl. mouka, 1 PL hofiãice, citronová ‰Èáva, kÛ-
ra z jednoho citronu, 2 PL krystalového cukru, masov˘ v˘var nebo voda, housko-
v˘ knedlík nebo krupicov˘ nok. 

Dobrou chuÈ pfieje Oldëas.

âtenáfii a inzerenti, ktefií poskytnou redakci k oti‰tûní osobní údaje a foto-
grafie, v˘slovnû souhlasí s tím, Ïe tyto údaje budou zvefiejnûny v ti‰tûné
formû ListÛ regionÛ a na www.listyregionu.cz.

Pavla ·toudková
na Memoriálu Ludvíka
DaÀka v Turnovû dne
29. 5. 2018 zabûhla na
trati 800 metrÛ ãas
2:07.32, ãímÏ vytvofiila
nov˘ ãesk˘ Ïákovsk˘
rekord.

za atletiku ASK Blansko 
Martin Bezdíãek

Foto: archiv ASK Blansko


