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➨ Prodám (i jednotlivû) hudební nástroje 
- harmonika pianová DELICIE 93basÛ a klarinet
B. Tel.: 739 369 688.
➨ Prodám el. nÛÏky na Ïiv˘ plot, 100% stav. 
Cena dohodou, tel.: 737 565 661.
➨ Prodám pánské málo no‰ené odûvy,
vel. 4-5 XL. Cena dohodou, tel.: 721 123 334.
➨ Prodám televizi LG úhlopfiíãka 107 cm, 
6 let stará, málo pouÏívaná. 100% stav, cena
dohodou, tel.: 737 565 661. 
➨ Prodám nestfiíkaná jablka Rubín, 
Melrose a jiné odrÛdy. 8 Kã/1 kg, volat po 17.
hodinû. Vanovice, tel.: 728 960 217. 
➨ Prodám star‰í terário 
o rozmûrech 60x40x50 cm (dx‰xv). Pfiední stra-
na s posuvn˘mi dvífiky. Vhodné pro chameleona,
Ïabky, hady a jiné. Cena 300 Kã, tel.: 605 076 400.
➨ Prodám nov˘ gramofon, 
vãetnû radia FM/AM a MP3. V záruce, cena jen
990 Kã, tel.: 737 957 822.
➨ Prodám star‰í terário 
o rozmûrech 86x50x26 cm (dx‰xv). Vhodné
pro Ïelvu, my‰i, kfieãky a jiné. Cena  200 Kã,
tel.: 605 076 400.
➨ Prodám kotouãov˘ magnetofon 
Tesla B730, cena 2 000 Kã, wolkmen s trafem,
cena 300 Kã, fotoaparát na kinofilm, cena 600
Kã, programy do PC, cena 150 Kã za kus. Série
DVD Dakar, cena 500 Kã, CD country 100
Kã/kus. Tel.: 777 450 543.
➨ Prodám vchodové dvefie svûtl˘ javor, 
195x85 cm, bezpeãnostní zámek na 4 klíãe, ce-
na dohodou. Volat po 18 hod., tel.: 702 591 648.
➨ Prodám levnû jablka 
bez chemického postfiiku. Tel.: 776 301 224. 
➨ Prodám samce Kalifornsk˘ ãern˘, 
cena dohodou. Tel.: 735 911 238.
➨ 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. 
➨ Prodám plechovou popelnici 100 l
v dobrém stavu. Cena dohodou, tel.: 737 565 661. 
➨ Prodám dÛm se zahrádkou 
ve stfiedu Blanska v klidné ulici s moÏností zapar-
kování pfied domem. Je ãásteãnû podsklepen˘,
v 1.podlaÏí 3+1, prádelna, dílna, v 2.podlaÏí 2+1 ,
v podkroví dvû místnosti. Za domem studna s
uÏitkovou vodou, dvorek s posezením a krbem.
Cena 4 260 000 Kã, více tel.: 605 076 400.

¤ádková inzerce ZDARMA

PRODÁM

➨ Smûním padaná uskladnûná jablka
za jin˘ domácí produkt. Tel.: 608 099 546.
➨ Nabízím hodiny Aj s rodil˘m mluvãím 
- v Boskovicích a okolí. Tel.: 777 613 739, 
ideálnû po 18 h.
➨ Pronajmu pokoj v RD v Blansku 
od 1. 1. 2019. Info: svet2016@seznam.cz
➨ 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

➨ Rodina se synem hledá podnájem 
v Blansku, nevybaven˘ nebo jen ãásteãnû.
Spûchá, max. do 10 000 Kã.  E-mail: lenickah-
vezdicka@post.cz.
➨ DÛchodce 63 let hledá podnájem 
nejlépe u osamûlé Ïeny, není podmínkou.
Velice spûchá, odepí‰i v‰em. Tel.: 731 378 170. 

HLEDÁM

➨ Hledám pfiítele do 55ti rokÛ, s plnovousem 
z Blanska a okolí. Samota tíÏí, v˘lety, kultura ve
dvou. Tel.: 722 955 018. 
➨ 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 39 let, Boskovicko. Tel.:
777 450 543. 
➨ Vdova 60 rokÛ hledá pfiítele – nekufiáka,
motoristu k obãasn˘m v˘letÛm v Moravském
krasu a pokec u dobré káviãky. Tel.: 721 123 334. 
➨ Sympatick˘ V· sportovec 
by se rád seznámil se ‰tíhlou Ïenou ve vûku ko-
lem 50ti let. Tel.: 731 001 887. 

SEZNÁMENÍ

➨ Koupím chalupu nebo domek se zahradou,
v‰e zafiídím, platím hotovû, tel.: 604 235 530.
➨ Koupím pouzdro na kytaru. 
Tel.: 606 931 795.
➨ Koupím motocykly 
jakékoliv - staré, nepotfiebné, neúplné, mopedy,
díly, traktÛrky, staré vûci i jinou techniku.
Rychlé slu‰né jednání tel.: 723 837 437.

KOUPÍM

INZERCE REALITNÍHO A PODNIKATELSKÉHO
CHARAKTERU JE ZPOPLATNùNA.

VZPOMÍNKA
Dne 24. 12. 2018 to bude rok, 

kdy nás opustil 
pan Alois Kejík z Blanska.

Za tichou vzpomínku dûkuje za celou rodinu manÏelka.

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, mís-
to práce âerná Hora. Klasické zámeãnické 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

s Oldëasem
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Novoroãní ãoãkov˘ salát

Konec roku pfiiná‰í shon, ale také Vánoce, Silvestr a Nov˘ rok. KdyÏ pfieÏijeme svátky
a Silvestra, b˘vá Nov˘ rok slavnostním okamÏikem, pfiiná‰ejícím rÛzná pfiedsevzetí, pfiá-
ní a nadûje pro ãasy pfií‰tí. V tento den, na Nov˘ rok, vafiíme s manÏelkou tradiãnû
Novoroãní ãoãkov˘ salát. ¤íká se, Ïe pfiiná‰í ‰tûstí a do kapsy peníze.

Ingredience:

Postup: 
âoãku na 6 hodin namoãíme do studené vody a poté neosolenou uvafiíme domûkka.
Na tuku si opeãeme na drobno nakrájenou osolenou cibulku s na kousky nakrájen˘m
uzen˘m, opepfiíme, vmícháme do studené uvafiené ãoãky, spoleãnû s najemno nakráje-
n˘mi okurky, najemno nasekan˘m ãesnekem, nakonec pfiidáme majonézu a pár kapek
citronové ‰Èávy, promícháme a dáme vychladit.
V alternativû pro dûti mÛÏeme vynechat pepfi a uzené nahradit ananasem na kosteãky.

300 g ãoãky, 100 g sádla, 2 cibule, 1 strouÏek ãesneku, 200 g uzeného masa, 2 ks ky-
selého okurku, sÛl, pepfi, 150 g majonézy, citron, pfiípadnû naloÏen˘ ananas.

Dobrou chuÈ v novém roce 2019, ale také hodnû zdraví a ‰tûstí Vám pfieje Oldëas.

Vánoãní v˘stava 
betlémÛ 

v Letovicích
V pátek 7. prosince 2018 probûhla v Galerii DOMINO

v Letovicích (u ãerpací stanice Shell) venisáÏ Vánoãní v˘-
stavy betlémÛ, v˘zdoby a obrazÛ se zimní tématikou. 

V̆ stava bude otevfiena do 31. 1. 2019 v dobû Po - Pá
9.00 - 15.00 hod., So  9.00 - 11.00 hod., Ne 14.00 - 17.00
hod. Galerie bude mít zavfieno od 22. 12. 2018 do soboty
5. 1. 2019.


