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➨ Prodám nestfiíkaná jablka Rubín, Melrose
a jiné odrÛdy. 8 Kã/1 kg, volat po 17. hodinû.
Vanovice, tel.: 728 960 217. 
➨ Prodám samce Kalifornsk˘ ãern˘, 
cena dohodou. Tel.: 735 911 238. 
➨ Prodám televizi LG úhlopfiíãka 107 cm, 
6 let stará, málo pouÏívaná. 100% stav, cena
dohodou, tel.: 737565 661. 
➨ Prodám doma vykrmené prase, 
tel.: 606 397 488.
➨ Prodám jídelní stÛl a 6 polstrovan˘ch Ïidlí, 
spûchá. Cena dohodou. Tel.: 723 756 341.
➨ Prodám domácí nevafien˘ (RAW) 
rakytníkov˘ sirup. Posiluje imunitu organismu,
podporuje vitalitu, obsahuje mnoho vitamínÛ
a prvkÛ - bohaté info na internetu. Cena 70 Kã
za 250 ml, 130 Kã za 500 ml nebo 250 Kã za 1
litr. Osobní pfiedání Boskovice, Letovice. Tel:
608 820 748.  
➨ 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 luxusní ‰piãkovou televizi 
SAMSUNG QLED, 125 cm. Quantum dot panel,
100 Hz, bezkonkurenãní obraz, one connect
box, ve‰kerá v˘bava (wifi, internet...). V záruce.
Prodejní cena byla 56 000 Kã, obrovská sleva,
nutno vidût. Tel.: 737 957 822.
➨ Prodám konferenãní stolek, 
foto za‰lu e-mailem. Rozmûr 78 x 139 cm, ce-
na dohodou. Tel.: 606 931 795. 
➨ Prodám el. nÛÏky na Ïiv˘ plot, 
100% stav. Cena dohodou, tel.: 737 565 661.
➨ Prodám plechovou popelnici 100 l
v dobrém stavu. Cena dohodou, tel.: 737 565 661. 
➨ Prodám led lampu na nehty 
Quick UV Led Dryer For Profesional Use Only.
5x pouÏitá, pÛv. cena 1840 Kã, nyní 1 300 Kã,
pfiidám zdarma 2 laky, Primer, ãistiã gelu a neh-
tÛ. Tel.: 723 105 913.

¤ádková inzerce ZDARMA

PRODÁM

➨ Smûním padaná uskladnûná jablka 
za jin˘ domácí produkt. Tel.: 608 099 546. 
➨ Pronajmu zahradu na starém Blansku
s ovocn˘mi stromy a kefii, se zdûnou, podskle-
penou chatou s el. proudem. Mladé rodinû
s dûtmi, cena dohodou. Tel.: 608 099 546. 

NABÍZÍM

➨ Daruji za odvoz pÛlky cihel,
k rÛznému vyuÏití (zpevnûni cesty, ohraniãení
záhonÛ na zahradû apod.). Tel.: 776 106 964,
516 437 333.

DARUJI

➨ Hledám pfiítele – byl jsi u mû letos na jafie
v Blansku na Píseãné. Pracuje‰ na nádraÏí
v Blansku, ztratila jsem kontakt, prosím, ozvi
se. Blanka, tel.: 722 955 018. 

HLEDÁM

➨ Potkala jsem Vás v Lidlu v Blansku. 
Nic o Vás nevím, jen to, Ïe Va‰e Ïena byla
ZdeÀka. Jestli bych Vás mohla poznat blíÏ, za-
volejte mi prosím na: 604 880 931. 
➨ Sympatick˘ V· sportovec 
by se rád seznámil se ‰tíhlou Ïenou ve vûku ko-
lem 50ti let. Tel.: 731 001 887. 
➨ Hledám Ïenu 65-75 let, 
men‰í postavy na seznámení a pomazlení.
Kun‰tát, Letovice. Tel.: 732 289 043. 
➨ Hledám oporu a krásné souÏití ve dvou 
pro zbytek hezkého Ïivota. Jen upfiímnû a váÏ-
nû. Seniorka 64 let, tel.:  739 781 174 - volat
jen PO aÏ PÁ dopoledne.
➨ Hledám vûfiící pfiítelkyni 
k váÏnému seznámení. Chci nûkoho, o koho se
budu moci starat, v klidu Ïít a mít vedle sebe
milující osobu. Je mi 40 let. Tel.: 777 450 543. 

SEZNÁMENÍ

➨ Koupím star˘ mosazn˘ telegraf, 
klíã i po‰kozené. Tel: 607 846 060.
➨ Koupím byt v Boskovicích. 
RK prosím nevolat. Tel.: 731 383 217. 
➨ Hledáme ke koupi RD i k opravám.
Velká zahrada v˘hodou. Tel. 737 309 875.
➨ Koupíme byt 1+1 /2+1. RK nevolat. 
Tel. 735 135 851.
➨ Koupím chalupu nebo domek 
se zahradou, v‰e zafiídím, platím hotovû, tel.:
604 235 530.
➨ Koupím pouzdro na kytaru. 
Tel.: 606 931 795. 

KOUPÍM

INZERCE REALITNÍHO A PODNIKATELSKÉHO
CHARAKTERU JE ZPOPLATNùNA.

VZPOMÍNKA
Dne 3. listopadu 2018 uplynulo 25 let od úmrtí 

paní Vlasty Chloupkové z Vodûrad.

Souãasnû letos uplynulo 15 let, kdy nás opustil 
její manÏel pan Miroslav Chloupek,

b˘val˘ fieditel Z· ve Vodûradech.

Kdo jste je znali a mûli je rádi, vûnujte jim tichou vzpomínku. 
Dûkují rodiny StaÀkova a Chloupkova.

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.

Spoleãnost BERYL BK, s.r.o.
v˘robce nerezov˘ch madel 

pfiijme 
pracovníka do v˘roby.
Jednosmûnn˘ provoz, pln˘

pracovní úvazek, místo práce
âerná Hora. Klasické zámeã-
nické práce – fiezání, vrtání,

brou‰ení, kompletace v˘robkÛ
Praxe v˘hodou, absolventy 
za‰kolíme, MoÏn˘ nástup 
ihned nebo po dohodû.

Více informací pfies 
e-mail info@beryl.cz 

nebo pfii osobní náv‰tûvû

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

VZPOMÍNKA
Nezemřela. Spí. Má-li sen, je krásný, zdá se jí o těch, 

které milovala a kteří milovali ji.

Dne 14. listopadu 2018 to bude 8 smutn˘ch rokÛ, co nás
tragicky opustila Petra Kavická z Blanska.

Letos v únoru by se doÏila 30ti rokÛ.

Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.

S láskou vzpomínají maminka, bratr s rodinou a strýc z Lažánek s rodinou. 

VZPOMÍNKA
Odešla....

jediná na světě, jež nikdy nezradí, 
na ni nám zůstane nejhezčí vzpomínka

to byla nejdražší, to byla maminka. 
J. Seifert

Dne 2. 11. 2018 uplynuly 3 roky, kdy nás navÏdy 
opustila na‰e milovaná maminka, babiãka a prababiãka,

ÎOFIE LA·TÒVKOVÁ  z Bene‰ova.

Stále s láskou vzpomínáme také na na‰eho tatínka, 
pana KARLA LA·TÒVKY z Bene‰ova. 

Letos tomu bylo 20 rokÛ, co nás navÏdy opustil.
Za tichou vzpomínku dûkují dûti Karel, Stanislav, Vlastimil, Alena, 

Marie a Zdena s rodinami.

s Oldëasem
LISTY REGIONÒ VA¤Í

Domácí uzené maso

Ochladilo se, blíÏí se zima. KdyÏ jsem byl mal˘, mÛj dûda, pan Eduard KfiíÏ z Katefiiny,
pfies zimu nakládal a udil maso. ProtoÏe v˘sledek byl vÏdy fantastick˘, nakládal a udil
maso i sousedÛm z dûdiny. Postupnû jsem si vypracoval vlastní postup, tady je.
Ingredience na 15 kg masa:

Postup: Maso rozdûlíme na ‰rÛtky, dûlám je o velikosti cca 1 kg. ·rÛtky rozloÏíme po
stole. Do kaÏdé ‰rÛtky vmasírujeme 1 rozmaãkan˘ strouãek ãesneku. OdváÏíme
Pragandu a kuchyÀskou sÛl, dle celkové hmotnosti masa a lÏiãkou rozdûlíme na jed-
notlivé ‰rÛtky. Obû soli vetfieme do masa, ‰rÛtky rovnáme do nádoby k naloÏení masa,
tak abychom co nejvíce vytûsnili vzduch. Lze pouÏít kameninu, smalt, nebo potravi-
náfisk˘ plast. Dáme do chladna cca 8°C. 4. den uvafiím lák z 5 l vody s 600 gramy ku-
chyÀské soli, vychlazen˘m zaliji maso tak, aby ode‰el vzduch a maso bylo pod hladi-
nou. Po 14 dnech maso pfieloÏíme a dolijeme ãerstvû uvafien˘m lákem. Udím po 30
dnech. KaÏdou ‰rÛtku napíchnu na nerezov˘ háãek, lák sliju do velkého hrnce, doliju
vodou, pfiivedu k varu, vloÏím ‰rÛtky a ovafiuji pfii teplotû cca 95°C cca 1 hodinu, 
opláchnu, horké pfievûsím do vyhfiáté udírny. Udírnu pfiedehfiívám 10 hodin, udím tep-
l˘m koufiem (60-80 °C) cca 12 hodin bukov˘m dfievem bez kÛry. 

Vepfiové maso (bÛãek s kÛÏí, k˘ta, krkovice, kotleta), sÛl kuchyÀská 1,75 % z váhy ma-
sa, tj. 17,5 g na kilogram masa, Praganda 0,25 % z váhy masa, tj. 2,5 g na kilogram ma-
sa, ãesnek - dle chuti, lák – 5 l vody 600 g kuchyÀské soli

Dobrou chuÈ vám pfieje Oldëas.


