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* Prodám Opel Omega 2.0 16V
combi r. v. 1998, stříbrná meta-
liza, vozidlo v plné výbavě. Cena
30 000 Kč, vozidlo spolehlivé,
nutno vidět. V případě zájmu
volat po 16. hod. na tel.:
704 024 742. 
* Prodám 4 zimní zánovní pneu
na  plech. discích 175/65 R14,
hodí se na TOYOTU YARIS.
Cena celkem 2 000 Kč. Tel.:
776 860 140.
* Prodám litá kola 15“ originál
Lantisi 4x98 + pneu 195/65/R15,
letní kola vyvážená, cena doho-
dou. Tel.: 734 769 544.
* Prodám Š FABII, r. v. 2000,
STK do 2015, levně. Tel.:
732 639 942.
* Prodám PEUGEOT 206 1.1i,
najeto 90 tis. km, zelená meta-
líza, r. v. 2001, STK do 9/015.
Cena 41 000 Kč. Tel.:
777 848 695.

UPOZORNĚNÍ pro makléře
realitních kanceláří! Inzeráty
RK zveřejňujeme pouze jako
plošnou komerční inzerci.
Děkujeme za pochopení.
* Prodám cihlový, mezonetový
byt 4+kk ve Slavkově. Park. stá-
ní, terasa, vlastní kotel, střed
města. Tel.: 737 207 880.
* Koupím garáž na ulici Na
Vyhlídce, nebo Hybešova.
Nabídky prosím na
henges.pr@gmail.com, tel.:
777 944 996, děkuji.
* Prodám řadový RD 4+1 v Mor.
Málkovicích, po nákladné
rekonstrukci: nová střecha,
okna, podlahy, rozvody, 2x kou-
pelna. Dům je zateplen. Poze-
mek 800 m2. RK nevolat! Cena
2 400 000 Kč. Tel.: 728 217 188.
* Koupím byt ve Vyškově 3+1
nebo 3+kk, bez RK. Nabídněte.
Tel.: 732 644 873.
* Prodám DB 3+1 Slavkov
u Brna, Zlatá Hora, 4. p., nebo
vyměním za 2+1, 2+kk. Tel.:
775 631 096.
* Prodám rekreační chalupu
v Černčíně 4+1, veranda, prů-
jezd, garáž, úrodná zahrada,
stromy, keře, víno, zahradní
sklepy s kůlnami, chlévy, dvůr.
Vybavení z 50. let, za zahradou
les. Cena 1 500 000 Kč, tel.:
večer 776 796 015.
* Prodám stavební pozemek
v Černčíně v zahradě se starším
domem. Cena 1 500 000 Kč. Tel.:
602 127 156.
* Hledám domek k trvalému
bydlení v Rousínově a blízkém
okolí. Tel.: 737 529 680.
* Kopím garáž ve Vyškově pod
Duklou. Tel.: 732 762 388.
* Prodám v OV 3+1 v Bohdali-
cích, plast. okna + nové soc.
zařízení. Možnost zahrádky
i garáže. Cena 1 100 000 Kč. Tel.:
608 451 915.
* Koupím byt 2–3+1 ve Vyškově.
Tel.: 604 767 470.
* Prodám garáž ve Vyškově, ul.
Sochorova, bez elektřiny. Tel.:
603 258 734.
* Prodám DB 3+1 ve Vyškově.
Tel.: 777 977 162 po 18. hod.
* Prodám byt 3+1 v OV na sídl.
V. Nejedlého ve Vyškově. Byt
v původním stavu. Cena
1 300 000 Kč. Tel.: 777 260 379.

* Hledám spolubydlící do RD

Byty – nemovitosti

Pronájmy
PRONÁJEM POKOJŮ na chalupě, kompletní
vybavení (spol. soc. zařízení, kuchyň). dlouhodobě,
VY - Dědice. Tel.: 604 673 818. Bydlení pro nenáročné.

4+1 ve Slavkově se zahrádkou.
Pouze pro mladé lidi. Kontakt:
604 241 803. 
* Pronajmu zařízený byt 1+1
v RD v Rousínově, cena vč.
inkasa 4 800 Kč. Vhodný pro
jednu až dvě osoby, ne pro rodi-
nu s dětmi. Tel.: 724 157 940.
* Pronajmu nový byt 2+kk ve
Vyškově, ul. Hrnčířská, cena vč.
inkasa 8 900 Kč. Volat po 15.
hod. na tel.: 774 405 366.
* Pronajmu pokoj + příslušen-
ství v RD ve Vyškově. Tel.:
608 066 856.
* Nabízím pronájem bytu 2+kk
ve Vyškově, ul. Hybešova. Tel.:
739 549 351.
* Pronajmu byt 2+1 v klidné
části Vyškova. Byt je zateplený
a zrevitalizovaný, nízké provoz-
ní náklady, vratná kauce. Je ve
zvýšeném přízemí s prostorným
balkonem. Jen SMS, zavolám
zpět 733 601 563, volný ihned.
* Dlouhodobě pronajmu byt
2+1 v klidné části Bučovic s vl.
plynovým topením a s možnost-
mi za domem parkovat auto.
Nájem 5 000 Kč + inkaso. Vratná
kauce 10 000 Kč. Byt je volný
ihned. Tel.: 732 658 623.
* Rodina s třemi dětmi hledá
pronájem bytu 3+1 nebo RD,
cena do 10 000 Kč vč. inkasa ve
Vyškově a okolí. Tel.:
737 370 440.
* Pronajmu garsonku v Rousí-
nově. Tel.: 775 026 667.
* Pronajmu byt 1+kk v „Cukro-
varské vile“ u Kauflandu ve
Vyškově. Nájemné vč. služeb
a inkasa 7 000 Kč. Vratná kauce
podmínkou. Volný od 1. 2. 2015.
Tel.: 775 299 330, e-mail: 
vincze@email.cz
* Pronajmu velký pokoj v RD
ve Vyškově. Tel.: 732 124 033.
* Pronajmu garáž u Jandovky
ve Vyškově dlouhodobě na dob-
rém místě. Tel.: 776 774 118.
* Pronajmu byt 2+1 s lodžií
v Rousínově, volný od 1. 3. 2015.
Tel.: 602 841 873.
* Pronajmu byt 2+1 ve Vyškově,
Na Vyhlídce. Volný od 1. 3. Vrat-
ná kauce. Tel.: 606 275 746.
* Pronajmeme vývěsku o roz-
měru 130x50 cm připevněnou
na zdi domu na Masarykově
nám. ve Vyškově. Tel.:
732 382 375.
* Pronajmu zrekonstruovaný
byt 2+1, 65 m2, v RD v klidné
části Ivanovic na Hané. K bytu
náleží i malá zahrádka (tráv-
ník). Tel.: 773 525 513.

* Prodám můj česnek fialový,
velké stroužky. Cena 100 Kč/kg.
Kotyza, Vyškov, tel.:
720 266 595.
* Prodám eliptický trenažer
(orbitrek) zn. Olpran, cena
1 000 Kč. Tel.: 734 132 801.
* Prodám veškerý materiál (asi
50 kg) vyšívací a pletací příze,
k tomu pomůcky, potřebnou
literaturu pro výrobu ručních
prací i uměleckou výrobu. Cena
dohodou. Tel.: 606 472 536.
* Prodám maso (dom. králík),
cena 100 Kč/kg a česnek modrý,
cena 80 Kč/kg. Tel.: 732 816 789.
* Prodám trojkombinaci kočár-
ku FIRKON VERONA, barvy
černobílé, motiv Paříž, cena
4 000 Kč s příslušenstvím. Tel.:
739 839 119.
*  Prodám elektrický šicí stroj
PFAFF, foto manželů Benešo-
vých (prezident), roz.:
31x23 cm, krejčovské nůžky
zn. Solingen (pánské), hokejo-
vou výstroj: kalhoty, rukavice,
vestu, přilbu, náloketníky, jízd-
ní skládací kolo a stavební
míchačku asi na 3 kolečka. Tel.:
702 669 512.
* Prodám b. klarinet a tenor
saxofon a pánský kroj. Tel.:
732 639 942.
* Prodám plotovou branku, š.
1 m, v.1,6 m, výplň pletivo PVC
+ sloupky. Nepoužitá, nová. Tel.:
777 131 810.
* Prodám kočárek pro dvojčát-
ka v červené barvě, dvojkombi-
nace. Vhodné na zahradu, dvo-
rek. Cena 500 Kč. Tel.:
776 343 358.
* Prodám řezbovaný jídelní stůl
+ 6 ks židlí, barva tmavě hnědá.
Velikost stolu 80x120 cm, roz-
ložený 80x220 cm. Foto zašlu

Prodej
PALIVOVÉ DŘEVO. Tvrdé štípané,
sušené i čerstvé. www.drepos.cz

775 557 811 Pustiměř

na e-mail. Cena 3 000 Kč. Tel.:
776 343 358.
* Prodám kvalitní krmení pro
hospodářská zvířata: králíka
9,80 Kč/kg, nosnice 10,90
Kč/kg. Zdarma dovezu. Tel.:
724 933 493.
* Prodám stylovou sedací sou-
pravu – holandský nábytek,
masiv dub, čalounění v odstínu
zelené. 3místná + 2 křesla,
nerozkládací, pohodlná, zacho-
valá. Foto na vyžádání. Cena
3 000 Kč. Tel.: 603 798 031.
* Prodám vestavěnou skříň,
buk, s posuvnými dveřmi: h. 69x
v. 265x š. 386, možnost i bez
rohového dílu (š.313), foto pošlu
na e-mail, cena 8 000 Kč. Tel.:
605 320 467.

* Koupím starožitnosti, veškerý
nábytek do r. 1960, porcelán,
lustry, knihy, hračky, obrazy,
medaile a vše z 1. a 2. svět. války.
Přijedu, platba hotově. Tel.:
777 032 904.
* Koupím dekorativní sklo,
vázy lité i lisované z 50.–70. let,
filmové plakáty z kin a koupím
staré trámy z bouračky. Přijedu,
tel.: 777 032 904.
* Koupím nábytek starost. rázu,
obrazy, sklo, hodiny, porcelán
apod. Tel.: 608 446 406.
* Koupím pánské nár., kapesní
hodinky i nejdoucí a poškozené,
vojenské i polic. odznaky metá-
ly, a jiné s touto tématikou. Tel.:
602 953 842.
* Koupím odznaky, medaile,
zápalkové nálepky,  krabičky,
mince. Tel.: 607 702 994.
* Koupím starší, malou chlad-
ničku do objemu 60 l pro vyba-
vení studentského pokoje. Tel.:
603 830 518.
* Koupím starší kuchyňskou
linku. Tel.: 606 271 258.
* Koupím starý nábytek,
pohlednice do r. 1950, bytové
doplňky, lustry, lampy, hodinky,
hodiny i půdní veteš. Platí stále.
Tel.: 602 953 842.

Žena, 59/163, rozvedená, hledá
přítele z Vyškova a okolí, nejlépe
s autem, není podmínkou. SMS
na tel.: 777 142 720.
* Žena, 57 let, hledá nezadané-
ho muže s autem na trvalý
vztah. Nevadí mi ID. Jen vážně
a upřímně. Tel.: 608 021 302.
* Vdovec, 64 let, hledá protějšek
přiměřeného věku. Tel.: 604 929 626. 
* Rozvedený muž v nejlepších
letech hledá malou, mladou
a štíhlou ženu na intimní chvíle
z Vyškova nebo z blízkého okolí.
Tel.: 792 264 735.
* Muž, 54/180/85, hledá upřím-
nou, něžnou a spolehlivou part-
nerku pro stále harmonický
vztah. Prosím, jen vážné nabíd-
ky. Tel.: 723 092 030.

* Navštivte knihovnu Lukáše Při-
byla: THE-AGE-SIXTH.BLOG-
SPOT.CZ
* Nabízím spolujízdu do centra
Brna. Z Ivanovic na Hané, Hoš-
tic, Křižanovic aVyškova. Z Iva-
novic v 5.45 hod. zVyškova 5.55
hod. Z Brna v 15.10 hod. Tel.:
773 532 892.

Koupě

Seznámení

Různé

* Hledám práci řidiče pro roz-
voz zboží po okr. Vyškov, nebo
jako pomocný dělník na stavbě,
obchodu, skladu, hlídač, vrátný,
atd. Tel.: 739 961 850.
* Hledám práci řidiče pro roz-
voz zboží, ŘP sk. B. Brigádně,
po domluvě, podle potřeby
i několik dnů v týdnu, nebo
měsíci. Tel.: 733 324 509.

Zaměstnání

Černá kronika

* Chcete pejska či kočičku?
Volejte Domov pro opuštěná
zvířata, 798 27 Srbce 13, okr.
Prostějov 603 220 256,
www.srbce.estranky.cz
* Dne 13. ledna se v podvečer
ve Vyškově v ulici Hrnčířská
zaběhl malý pejsek, knírač
(pepř a sůl) slyšící na jméno
Škubánek. Je velmi bázlivý.
Jakékoliv informace podávejte
prosím na tel.: 604 611 483! 

* Prosíme nálezce, který našel
či se ujal zrzavého kocourka
nebo tmavé kočičky pobíhající
po Nouzce a okolí, o vrácení
původním majitelům na adresu:
Brněnská 102, Vyškov.

Zvířectvo

Odnesla to škola, dům i pomník
Případ vandalismu řeší v posledních

dnech bučovičtí policisté. V obci Neso-
vice někdo ztvárnil na fasádě rodinného
domu oranžovým sprejem různé nápisy
a obrazce. To ale dosud neznámému
výtečníkovi nestačilo. Oranžový výtvor
hyzdí i budovu základní školy a pomník
s křížem u rozcestí. Sprejer způsobil
předběžnou škodu přesahující dvacet
tisíc korun. V případě dopadení ukládá
náš trestní zákoník až rok za mřížemi.

Nedal přednost
Ve čtvrtek 15. ledna dopoledne šetřili

dopravní policisté na silnici spojující
Vyškov s Brnem u odbočky na obec Ros-
těnice. Podle dosavadních zjištění nedal
mladý řidič felicie přednost mercedesu
jedoucímu po hlavní silnici. Teprve
devatenáctiletý mladík za volantem
škodovky jedoucí od obce Luleč na Ros-
těnice nereagoval na dopravní značku
„Stůj, dej přednost v jízdě!“ a střetl se
s pětašedesátiletým řidičem mercedesu,
který směřoval po hlavním tahu na
Brno. Oba řidiči byli lehce zraněni
a převezeni do vyškovské nemocnice.
Dechové zkoušky neprokázaly požití
alkoholu ani jednoho z řidičů. Škoda
byla předběžně vyčíslena na 180 tisíc
korun. Nehoda zůstává v šetření
dopravních policistů.

Chycen při činu
Vloupat do rodinného domu v Neso-

vicích se pokusil ve čtvrtek 15. ledna
večer mladý výtečník. Obyvatelka
domu však slyšela podezřelý hluk
z půdy, kde se zloděj ukryl. Ihned zavo-
lala policii. Bučovičtí policisté na místě
zadrželi osmadvacetiletého muže ještě
než stačil něco ukrást. Noc pak strávil
v cele. Je podezřelý z trestných činů
pokus krádeže a porušování domovní
svobody.

Alkohol, drogy i zákaz řízení
I přes zákaz řízení a skutečnost, že

byl pod vlivem alkoholu i drog, vyjel ve
středu 14. ledna večer sedmatřicetiletý
výtečník do vyškovských ulic. Naštěstí
jej kontrolovali policisté. Strážci záko-
na nebyli vzhledem k předchozím zku-
šenostem překvapeni pozitivním
výsledkem dechové zkoušky. Již
v minulosti tohoto řidiče řešili, neboť
řídil pod vlivem drog nebo alkoholu.
Odborný přístroj naměřil 0,5 promile
alkoholu a test na drogy prokázal pří-
tomnost metamfetaminu a amfetami-
nu. Navíc evidence na opakovaného
hříšníka prozradily, že má vysloven
zákaz řízení motorových vozidel. Poli-
cisté věc zpracovávají v tzv. zkráceném
přípravném řízení. Muž je podezřelý
z trestných činů ohrožení pod vlivem
návykové látky a maření výkonu úřed-
ního rozhodnutí. Navíc policisté zajis-
tili vozidlo pro účely trestního řízení.

Další noc, 15. ledna, si všimla
vyškovská policejní hlídka nedaleko
Ježkovic felicie. Vozidlo se jim podařilo
zastavit v obci Lipovec. Ani její řidič
neměl čisté svědomí. Prokázal to pozi-
tivní test na drogy a to cannabis, amfe-
tamin a metamfetamin. Teprve čtyřia-
dvacetiletý šofér se bude u soudu
zodpovídat z trestného činu ohrožení
pod vlivem návykové látky.

Našel leteckou pumu
Nečekaný konec mělo pátrání hle-

dače kovů v sobotu 17. ledna na Slav-
kovsku. V obci Bošovice nalezl pomocí
detektoru kovů velký předmět připo-
mínající leteckou pumu. Její zadní část
byla ještě v zemi. Zcela správně volal
na tísňovou linku policie. Místo nálezu
bylo naštěstí na poli, mimo obydlenou
zónu. Policisté okolí tedy uzavřeli, eva-
kuace nutná nebyla. Přivolaný pyro-
technik zjistil, že se jedná o aktivní rus-
kou leteckou pumu z druhé světové
války o váze asi padesát kilogramů. Po
zabezpečení nalezeného předmětu
odstraněním zapalovače jej policejní
specialista z místa odvezl.

Kradl kola
Nejen v létě, ale vzhledem k teplejší

zimě stále i v tomto období využívají
někteří lidé jako svůj dopravní prostře-
dek jízdní kolo. Několik cyklistů však
i během zimy přišlo o svá kola, která
nechali stát ve vyškovských ulicích.
Vyškovští policisté již dopadli lapku,
který se na krádeže odložených bicyklů
zaměřoval. Od konce loňského listopa-
du do ledna letošního roku tak připravil
nejméně čtyřem majitelům jízdních kol
nepříjemné překvapení. Když se totiž
pro svůj dopravní prostředek po vyří-
zení nezbytných věcí vrátili, kolo bylo
pryč. Někteří z okradených si všimli
muže, který se v okolí pohyboval.
Vyškovští policisté i strážníci městské
policie pak v několika případech na
základě osobní znalosti notorického
zloděje zakrátko dopadli a kola vrátili
jejich majitelům. Devětapadesátiletý
muž se policistům přiznal ke krádežím
dvou pánských a dvou dámských kol.
U dvou z nich ho nezastavil ani zámek.
Bicykl, který se mu zalíbil, si prostě
vzal, protože zrovna neměl na čem jez-
dit. Zatím vyčíslená škoda přesahuje
šest tisíc korun. Milovníka cizích jízd-
ních kol teď čeká obvinění z trestného
činu krádež a následný soud.

Naštěstí to odnesla jen značka
Nejen ovíkendu anejen muži popíjejí

před usednutím za volant. Dokazuje to
nehoda z pondělního večera 19. ledna.
Osmačtyřicetiletá žena nezvládla řízení
volkswagenu a v jedné z vyškovských
ulic srazila na vyvýšeném silničním
ostrůvku dopravní značku. Dopravní
policisté jí naměřili 2,9 promile alko-
holu. Řidička je podezřelá z trestného
činu ohrožení pod vlivem návykové lát-
ky. Z nehody vyvázla bez zranění. Škoda
činí přibližně deset tisíc korun.

Příležitost dělá zloděje
Slavkovští policisté zahájili v pondě-

lí 19. ledna úkony trestního řízení pro
trestný čin krádeže a neoprávněné opa-
tření a pozměnění platebního prostřed-
ku. Zjistili totiž, že koncem loňského
roku ukradl host ve slavkovské herně
obsluze peníze i platební kartu. Hoto-
vost i kartu měla mladá žena ve volně
odložené kabelce v šatně. Jeden z hostů
nad ránem využil příležitosti a vylepšil
si svou finanční situaci. Platební kartu
pak opodál vzápětí použil k nákupu
cigaret. Třiatřicetiletý muž je nyní i přes
škodu dvou tisíc korun, kterou svým
jednáním barmance způsobil, podez-
řelý z trestných činů. Vzhledem k jeho
trestní minulosti, kdy již byl za krádež
odsouzen, mu nyní u soudu hrozí až tří-
letý trest odnětí svobody.

por. Mgr. Alice Musilová

500 Kč za nepoj. vůz
Jak získat 500 Kč za autovrak

včetně odvozu a ekolikvidace?
Volejte zdarma 800 321 149

www.vrakomat.cz

Autoservis – Pneuservis
– opravy vozidel všech značek
– montáž, servis a revize LPG
– příprava a provedení na STK
– odtahová služba – prodej autodílů

Pobočky: Dukelská 10, Vyškov
Žižkova 37, Ivanovice na Hané
Tel.: 603 472 303

Výkup aut za hotové
Tel.: 608 634 575 • www.vranaslavkov.cz

PŮJČKY BEZ REGISTRU.
739 900 918

HOTOVOST NA RUKU.
739 900 918

Opravy a úpravy oděvů.
Nově otevřená provozovna
ul. Dukelská 8 (ve dvoře) 
CITY CENTRUM, Vyškov

PO+ST 9–13
ÚT+ČT 9–12 13–16.30
Info. tel.: 777 118 123

PŮJČKY VŠEHO DRUHU!!!
NA OP IHNED VYPLACENO!!!

NOVĚ*PODNIKATELŮM VÝHODNĚ!
NOVĚ*NESTÍHÁTE SPLÁCET? UMÍME
PRO VÁS ODPUSTIT 70% Z DLUHŮ!!!
VŠE PRO VÁS NA 774 869 968 !!!***

VODOINSTALATÉRSTVÍ,
TOPENÁŘSTVÍ

Marek Kupčík

Tel.: 723 830 408
e-mail: kupcik.instalater@seznam.cz

Dne 24. 1. 2015 OLDIES
PARTY na Tribuně Vyškov.

DJ Radim Blažek. 
Začínáme ve 20 hod.

JSTE VE SVÍZELNÉ FINANČNÍ SITUACI?
– NABÍZÍME VÁM SERIOZNÍ ŘEŠENÍ

ODDLUŽENÍ PODLE 
INSOLVENČNÍHO ZÁKONA. 

„OSOBNÍ BANKROT“
VOLEJTE 773 540 048

KONTEJNEROVÁ DOPRAVA 
sutě, písky, štěrky, betony

tel.: 776 706 666
www.autodopravacarboni.cz

LEVNÉ STĚHOVACÍ a VYKLÍZECÍ SLUŽBY
Tel.: 602 737 087

* Opravím a zašiji cokoliv na šitých a ple-
tených oděvech. Ušiji povlečení, ubrusy,
prostírání, tašky, polštáře apod. Rychle,
levně, kvalitně. Vyškov, tel.: 604 981 544.

RYCHLÉ PŮJČKY Z MORAVY
Od 10 do 30 000 Kč

Pracuji pro jednoho přímého věřitele
Tel.: 777 055 774

STĚHOVÁNÍ bez pomoci zákazníka
a vyklízecí služby. Tel.: 604 389 367

Nejlepším předsevzetím je
ZBAVIT SE NAVŽDY VŠECH DLUHŮ.

Úspěšně pomáhám lidem dostat se
NAVŽDY Z DLUHOVÉ PASTI.
Kancelář Vyškov: 777 864 844

Zpracujeme účetnictví, mzdy,
daňovou evidenci, daňové přiznání.
Levně a kvalitně. Tel.: 775 131 540,

www.ucetnictvikopec.cz

Vedení účetnictví, vedení daňové evidence,
i pro MO, OSVČ a TJ. Tel.: 737 678 764

ÚČETNICTVÍ, MZDY
DAŇOVÁ EVIDENCE

včetně DPH a daň. přiznání

pro firmy i OSVČ
mobil: 606 486 427

e-mail: info@galvera.cz

NOVÉ CENTRUM PŮJČEK
VE VAŠEM MĚSTĚ

10 různých investorů = půjčky pro každého
Půjčky od 2 000,– až do 1 000 000,–
Pouze na OP, do 160 tis. bez zajištění

Bez registrů a poplatků předem

PŮJČÍME KAŽDÉMU
V budově PRIOR, 1. patro, ve Vyškově

Kontaktujte nás

Tel.: 739 625 593
Pracujeme pro více věřitelů

Hledám dlaždiče + pomocné
dlaždiče. Tel.: 602 777 488

Firma ve Vyškově přijme brigádnice nebo
spolupracující OSVČ na zpracování dat na
PC. Nekuřácké pracoviště, 2směnný provoz po
7 hod. Požadujeme pečlivost a zodpovědnost.
Úkolová mzda. Min. SŠ podmínkou. Kontakt
prosím na: Aros3@seznam.cz

Hledáme obchodníky pro sepisování
půjček od zavedeného investora.
Nástup ihned. Tel.: 774 348 446

STUDIO 365 hledá nové tváře od 9–27 a 28–45 l. 
T.: 605 427 271 (9–12 h.) www.studio365.eu

Gymnázium a SOŠZE Vyškov přijme
kvalifikovaného učitele/ku španělského
a anglického jazyka na plný úvazek.
Kontakt: info@gykovy.cz

Golfové hřiště ve Slavkově u Brna přijme
zaměstnance na pozici: ZÁVLAHOVÝ TECHNIK.
Požadujeme: předchozí zkušenost se závlahou
nebo vodoinstalatérstvím, řidičský průkaz
sk. B, základní znalost práce na PC.
Kontakt pro zájemce: Jaromír Jiříček, e-mail:
xkeraj@seznam.cz, tel.: 725 836 865.

Přijmu zkušené řidiče na Tatru 815
na HPP. Profesní způsobilost a os.
automobil-nutné.
Plat 100 Kč. na hod. Volat po 16.00
hod. tel.: 777 810 461.

Chemis engine a. s.
U splavu 1448, 

684 01 Slavkov u Brna

hledá pro své pracoviště 

ve Slavkově u Brna 

zaměstnance na pozici:

OSTRAHA OBJEKTU
A

OBSLUHA 
ČERPACÍ STANICE

Bližší informace 
na tel.: 544 227 340 pí Neužilová.


