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➨ Prodám profesionální boty pro kuchafie 
zn. Skechers. Velikost 36, barva ãerná, cena
700 Kã, pÛvodní cena 1 400 Kã. Málo no‰ené –
zmûna zamûstnání. Tel.: 606 931 795. 
➨ Prodám Orbitrek – témûfi nepouÏívan˘.
Cena 1 800 Kã, pfii rychlém jednání sleva. Tel.:
737 565 661. 
➨ Prodám konferenãní stolek, 
foto za‰lu e-mailem. Rozmûr 78 x 139 cm, ce-
na dohodou. Tel.: 606 931 795. 
➨ Prodám zavafiovací sklenice 
0,7l,ãisté, balené v krabicích po 12 kusech,
vhodné i pro vãelafie. Cena 5 Kã/kus. Tel.: 721
319 572.
➨ Prodám nov˘ jídelní svûtl˘ stÛl, 
kulaté rohy, 110x70 cm, v˘‰ka 75 cm. Cena 
2 300 Kã, tel.: 775 991 148. 

¤ádková inzerce ZDARMA

PRODÁM

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

NABÍZÍM

➨ Hledám taneãního partnera, 
kter˘ rád a dobfie tanãí, je slu‰n˘ a pfiíjemn˘. Je
mi 55 rokÛ/160 cm, jsem ‰tíhlá. Uvítám pfiimû-
fien˘ vûk a postavu. Tel.: 733 311 191. 

HLEDÁM

➨ Ing. z Boskovicka, pracující 
mladodÛchodce, nekufiák, hledá partnerku pro
komunikaci, kulturu, cestování, wellness apod.
SMS -  776 325 032.
➨ Je mi 70 rokÛ a hledám kamaráda, 
pfiítele ke schÛzkám a v˘letÛm. Tel.: 723 680 208.
➨ Vzkaz pro ZdeÀka – ztratila jsem Tvoji SMS,
pfiijeì, miluji Tû, vezmu si Tû -  Jasanová 1 –
Blanka. Tel.: 722 955 018. 
➨ Je mi 71 rokÛ, hledám kamaráda – pfiítele 
ke schÛzkám, v˘letÛm. Tel.: 739 750 697.
➨ 40let˘ muÏ hledá 30-38letou hodnou, 
‰tíhlou Ïenu nekufiaãku na váÏn˘ vztah. Tel.:
605 303 918. 

SEZNÁMENÍ

➨ Koupím chalupu nebo domek se zahradou,
v‰e zafiídím, platím hotovû, tel.: 604 235 530.
➨ Koupím Jawa, CZ, Stadion, Velorex atd., 
popfiípadû díly k tûmto motocyklÛm. Tel.: 722
491 746. 
➨ Koupím ·koda Erko - Rapid, Simson, 
Jawa - âZ, Babeta, Pafiez, Jaweta, Pion˘r a jiné.
Tel.: 736 741 967. 
➨ Koupím Simson bez TP 3 000 Kã. 
Tel.: 736 741 967. 
➨ Koupím byt 2+1 nebo 3+1 v Blansku. 
Ne od RK. Tel.: 739 940 808.
➨ Hledám ke koupi RD se zahradou, 
opravy nevadí. Tel.: 735 047 955.
➨ Koupím byt v Adamovû. Nabídnûte. 
Tel. 735 137 103.
➨ Koupím li‰tovou/bubnovou sekaãku 
MF 70, VARI s pfiíslu‰enstvím, není podmínkou.
Koupím i zahradní traktor se seãením. (i po‰ko-
zen˘ nebo nekompletní). 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,
dûkuji. Tel.: 731 487 850. 
➨ Koupím star‰í nevyuÏit˘ strojek 
na strouhání zeleniny zn. ETA. Tel.: 721 319 572.

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

HODINOV¯ MANÎEL 
- nabízím montáÏe, opravy, 
údrÏbu a jiné. Zn.: Stavba -

dílna - zahrada, rychle a levnû. 
www.hodinovy-manzel-blanensko.cz,

tel.: 777 072 947

Restaurace Na Koupali‰ti   
v Letovicích pfiijme ãí‰níky do pra-

covního pomûru i na brigádu.
Nadstandartní platové podmínky.
Info na tel.: 777 758 218.

I Vá‰ pes mÛÏe vypadat skvûle!  
Stfiíhání a úprava psÛ v‰ech 

plemen, krátké objednací lhÛty –
Salon TaÈána, Kamnáfiská 5,
Blansko, tel.: 723 573 674

AUTODOPRAVA
STùHOVÁNÍ – VYKLÍZENÍ

HODINOV¯ MANÎEL
ÚKLID

Tel.: 723 606 098
www.autodopravamanousek.cz

auto.manousek@email.cz

VZPOMÍNKA
Dne 8. dubna 2018 by se dožil 84 roků  
pan František Sobotka z Blanska.

Za tichou vzpomínku děkují manželka 
a dcery s rodinami. 

s Oldëasem
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Babiããina tfiená hrnková bábovka

Teì na jafie kaÏd˘ pfiivítá po návratu domÛ, do tepla, kousek
nûjaké sladkosti a dobré kafíãko. Tento jednoduch˘ recept je
upraven podle pÛvodního receptu mé babiãky paní Milady
KfiíÏové z Katefiiny – urãitû existuje v kaÏdé domácnosti v rÛz-
n˘ch obmûnách, jedineãn˘ je pouze tehdy, pokud ho peãe
Va‰e babiãka pro Vás, jako vnuka. VÏdy kdyÏ jsem odjíÏdûl
z prázdnin, vÏdycky jsem si jednu upeãenou vezl s sebou.

Ingredience:

Postup:
Cukr a Ïloutky utfieme dohromady a pak postupnû pfiidáváme ostatní ingredi-
ence v pofiadí tuk, mléko, mouka smíchaná s PDP. Na závûr vmícháme sníh z
bílkÛ. Tûsto (2/3), nalijeme do vymazané a vysypané bábovkové formy, do
tro‰ky (1/3) tûsta dáme navíc kakao, lijeme jako druhé. Upeãeme (30-40 mi-
nut) v pfiedehfiáté troubû na 180°C a je‰tû teplé pocukrujeme. Je to rychlá a
moc dobrá bábovka ke kávû.

2 hrnky polohrubé mouky, 1 hrnek cukru (krupice nebo krystal), 1 hrnek vlaÏného
mléka, 1/2 hrnku oleje (alt.1/8 másla nebo Hery), 4 ks vejce (Ïloutky, bílky na
sníh), kakao 2 PL, prá‰ek do peãiva, vanilkov˘ cukr, citronová kÛra, tuk na vyma-
zání a mouka na vysypání formy.

Dobrou chuÈ vám pfieje Oldëas.

Pozvánka - udûlení 
Ceny mûsta

Blansko
Zastupitelstvo mûsta Blansko se na

svém 17. zasedání konaném dne 28. 2.
2018 rozhodlo v roce 2018 udûlit celkem
tfii Ceny mûsta Blansko. Za celoÏivotní
pfiínos v oblasti umûní panu Jifiímu
Polá‰kovi, za celoÏivotní pfiínos v oblasti
sportu panu Jaroslavu Krejãífiovi a za zá-
chranu lidského Ïivota panu Davidu
Jakubcovi.

Ceny budou udûleny v prÛbûhu slav-
nostního veãera, kter˘ se uskuteãní ve
ãtvrtek 31. 5. 2018 v dobû od 17:00 hod do
18:30 hod ve velkém sále Dûlnického do-
mu. V rámci kulturního programu vystou-
pí znám˘ blanensk˘ hudebník pan Milo‰
Pernica a ochotníci Blanenského divadla. 

Vstup na akci je zdarma, místa k se-
zení pfiedem se nerezervují.

PODLAHÁ¤STVÍ  KUNC
• Renovace parket

• Pokládka parket, kazet, bordur
• Pokládka dfievûn˘ch venkovních ro‰tÛ

• Pokládka plovoucích podlah

MOÎNOST DODÁNÍ MATERIÁLU

Ladislav Kunc
+420 607 507 157 podlahy-kunc@seznam.cz


