i20 pouze AUTO-PYTELA Vyškov, mimořádně za 259 000 Kč, volejte 517 334 157

Byty – nemovitosti

ků U 26, nepoužiný, perfektní. PC
27 000 Kč, nyní 22 000 Kč. Tel.:
728 628 729.
* Prodám urnový hrob v řadě, ne
v kruhu na hřbitově v Rousínově.
Tel.: 604 416 006.
* Prodám krbová kamna BETA –
Standard, 7 kw, kouřovod 150,
výborný stav. Cena 3 000 Kč. Tel.:
606 255 707.
* Daruji za odvoz rozkládací rohovou černou sed. soupravu. Tel.:
608 060 220.
* Prodám stavební míchačku na
jedny kolečka, 380 V, reverz vypínač, vadná hřídel.Tel.: 605 061 728.
* Prodám garnýž 140 cm, tmavá,
secesní zdobení, levně, nutné vidět,
péřový polštář (70x90), nový, nepoužitý za 500 Kč, tupeskou keramiku r. 1935-40, vázu v. 30 cm, levně, cena dohodou.Tel.: 724 100 284.
* Prodám plně funkční TV SONY,
úhl. 82 cm, r. v. 2009. Cena 1 500 Kč.
Tel.: 604 675 551.
* Prodám nový malý gauč (křeslo),
š. 126 cm s úložným prostorem, d.
195 cm po rozložení. Důvod malý
byt, není prostor. Tel.: 721 975 758,
volat večer.
* Prodám větší množství růženců,
asi 20 barev, cena 50 Kč/ks a motorový postřikovač zn. Oleo-Mac.
Rozprachový dostřik do 5 m. Cena
4 000 Kč. Tel.: 723 503 270.
* Prodám mrazák zn. GORENJE,
8 šuplíků, výborný stav, cena
5 000 Kč a tyčový vysavač zn.
IMETEC 2v1, cena 500 Kč. Tel.:
736 144 805.
* Daruji větší kamenné kostrydlažba cca140 ks.Tel.: 732 581 693.
* Prodám nové chlapecké brusle ,
vel. 29-32, nevhodný dárek. Cena
499 Kč. Tel.: 733 582 640.

Koupíme chatu – chalupu.
Nabídněte. Tel.: 732 222 468

Koupě

Auto – moto
EKOLOGICKÁ LIKVIDACE VOZIDEL
odvoz ZDARMA, vyplatíme vám
nejvyšší možnou cenu až 2 000 Kč
VOLEJTE ZDARMA

800 99 99 88

AUTO-EKO-ŠROT Lysovice
ekologická likvidace vozidel
– odvoz autovraku zdarma
– výkup autovraků
– vystavení dokladu na odhlášení
v den převzetí autovraku na firmě

Tel.: 605 082 977
* Koupím historický motocykl
nebo moped i nepojízdný. Tel.:
608 773 933.
* Prodám BMW 320 I 125 kW,
kombi, šedá metalíza, r. v. 6/2001,
v prosinci dělané rozvody, hliníková kola zimní i letní. Cena
56 000 Kč. Tel.: 604 483 833.
* Koupím Š FABIA benzin, r. v.
2010-12, TZ výhodou. Tel.:
733 222 997.
* Koupím auto od roku 2003 a novější v dobrém stavu od 5 000 Kč
do 20 000 Kč. Přijedu, platím ihned
na místě. Tel.: 731 887 585.
* Prodám Š OCTAVIA II 1.9 TDi
77 kW, r. v. 2005, najeto 255 tis. km,
STK platná do 12/019, barva
stříbrná, cena 89 000 Kč. Tel.:
778 087 589.

Nutně hledám bydlení na Vyškovsku
– RD nebo byt. Tel.: 703 668 397
Koupím garáž Na Padělcích v Bučovicích.
Nabídněte, prosím Tel. 604 640 146

Koupím garáž
u sídl. kpt. Otakara Jaroše, Vyškov.
Bez RK. Tel.: 603 249 301.
Prodám garáž bez elektřiny ve Vyškově U Jandovky.
Cena 110 000 Kč. Tel.: 773 579 230, volat po 17. hod.
SMS kdykoliv.

Prodám byt 3+1 ve Vyškově, ulice Palánek,
cena 2,3 mil. Kč. Tel.: 603 295 249

Pronájmy
Ubytování v RD, Vyškov-Dědice, dlouhodobě,
pokoje 2–4 os., firmy i ostatní. Od 3 000 os./měs.
Tel.: 604 673 818
* Pronajmu byt 1+1 ve Vyškově
u nemocnice, nejlépe dlouhodobě.
Tel.: 608 043 975. Volný k 1. 4.
* Pronajmu od dubna samostatný
byt v RD, přízemí, 50 m2, v Drnovicích 2+kk. Pronájem 7 500 Kč +
inkaso. Byt je po celkové rekonstrukci. Wi-Fi, samostatný elektroměr, samostatný vodoměr. Byt
je vhodný max. pro dvě osoby. Tel.:
777 301 524.
* Pronajmu zařízený byt 1+1 s balkonem v 1. patře na sídl. O. Jaroše
ve Vyškově. Tel.: 733 528 986.

Prodej
PALIVOVÉ DŘEVO.
Odřezky z měkkého dřeva
od 350 Kč/prms.
www.drepos.cz
775 557 811 Pustiměř

* Prodám červený skládací sport.
kočárek, zachovalý za 300 Kč, PB
láhve za 200 Kč/ks/2 l, červené
odrážedlo /motorka/ za 100 Kč
a časopisy Atelier květen za
100 Kč.Tel.: 702 749 635, Bučovice.
* Prodám hoblovku, nůž 30 cm,
kombinovaná i s cirkulárkou 380V
a plynový gril málo používaný.
Ceny dohodou. Tel.: 604 483 833.
* Prodám stavební míchačku tovární výroby na 380 V. Tel.:
606 372 729.
* Prodám traverzy íčka š. 10 cm,
d. 3,2 m, celkem 15 kusů. Tel.:
739 428 356.
* Přenechám starší seno vhodné
i na podestýlku. Tel.: 739 428 356.
* Prodám kotel na tuhá paliva
VIADRUS Herkules, litina, 6 člán-

* Koupím nábytek, obrazy, sklo,
hodinky, porcelán, šperky, pohlednice, apod. Seriozní jednání. Tel.:
608 446 406.
* KOUPÍM SROVNÁVAČKU S PROTAHEM KDR NEBO ROJEK. Tel.:
603 165 320.
* Koupím staré obrazy, hodiny, hodinky, rámy, porcelán, mince, pohledy, vojenské věci, nábytek i celou pozůstalost, to vše do roku
1960.Tel.: 607 399 913, 511 138 871.
* Staré pivní lahve s litými nápisy,
reklamy, ohříváčky, starší pivní
tácky, sklenice, piv. literaturu,
dokumenty, fotky a další staré věci
kolem piva koupím do sbírky. Tel.:
734 282 081.

Seznámení
* Muž, kolem 40 let, /188/86, sportovní postavy mladšího vzhledu
hledá milou přítelkyni na procházku přírodou, do čajovny, na
disco, rock, na hory, zahrát šachy.
Zájmy příroda, jóga, hudba. Tel.:
773 241 230.

Různé
* Kdo by uměl spravit klávesy
CASIO CTK 671. Ozvěte se přes
SMS na tel.: 723 632 885, Vyškov.

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

Provedu soustružnické práce.
704 720 150
AKR = STĚHOVACÍ, VYKLÍZECÍ
A DOPRAVNÍ SLUŽBY VYŠKOV
Tel.: 517 371 502,
NONSTOP 602 737 087 p. Krejčí
www.akr-stehovani.cz

NOVÁ BŘEZNOVÁ AKCE
NA ČS SHELL VE VYŠKOVĚ
Natankujte, umyjte si auto
a kupte vodu do ostřikovače.
Dostanete od nás hodnotný dárek.
Informujte se u obsluhy.

Žaluzie • Dveřní sítě
Sítě proti hmyzu
Akce:

sleva 10%

Tel.: 517 367 326,
604 863 437

Zaměstnání
INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA
Slavkov u Brna přijme

Nádražní restaurace ČD ve Vyškově
přijme pracovní sílu do kuchyně.
Pouze ranní směny. Víkendy volné.
Info: 603 483 798

na poloviční úvazek
provozního elektrikáře,

učitele výcviku řízení vozidel

možno i čilého důchodce.

sk. B a A s platným průkazem učitele.
Tel.: 606 493 490

Informace na tel. 606 119 189
nebo e-mail bayer@iss-slavkov.eu

Do Rousínova hledáme

paní na výdej večeří.
Více info na tel.:

543 251 038
Přijmeme řidiče skupiny C.
nástup možný ihned. Tel.: 602 512 034
Úklidová ﬁrma přijme ihned zaměstnance
i brigádníky na úklidové práce.
Vhodné i pro OZP. Tel.: 602 431 166

Autoškola Margetiak
přijme na VPP

NOVĚ OTEVŘENÁ
Restaurace Adélka v Pustiměři hledá
číšníka/servírku na HPP s praxí
v oboru. Tel.: 739 319 891
Hledáme brigádníky na pomocné
stavební práce, ŘP vítán. Tel.: 603 589 212
Přijmeme řidiče sk. B. Řízení mikrobusu nebo
plachtové dodávky. Střední Evropa, pravidelné
trasy. Nutná časová nezávislost. Praxe výhodou.
Životopisy zasílejte na e-mail:
minibusyvyskov@seznam.cz
Více info na tel.: 777 054 377

Zvířectvo
* Prodám doma krmené prase,
cena 30 Kč/kg. Tel.: 723 402 583.

Nabídka vyškovského zooparku
Hledáme nový domov:

Flek – pejsek – kříženec střední
velikosti, je aktivní a potřebuje
pohyb.

Hledáme původní majitele:
Azor – pejsek – kříženec střední
velikosti. Hodný, přátelský, jen
s cizími pejsky si nerozumí.
Psi jsou dočasně umístěni ve
vyškovském zooparku,
tel.: 517 346 356, 725 726 374.
Možno i nahlédnout na webové
stránky:www.psivyskov.wbs.cz

Sára – fenka, kříženec rotvajlera,
nalezena na Sídlišti Osvobození

Petr Fochler s Cashem zahájili
canicrossovou sezonu vítězstvím
Vyrazili totiž na první závod nového
seriálu Leskros a uskutečnil se vTlučné
u Plzně. Jednalo se o jednokolový závod
na trati dlouhé 4,6 km. Trať byla skvěle
připravená po krásných lesních cestách
a na měkkém podkladu. Pořadatelé
vybrali rychlejší běžce do Elite vlny,
takže Petr s Cashem stáli hned na začátku startovního pole. Startovali jako třetí. Běželo se intervalově po 15s a soupeře
před sebou chtěl Petr minimálně
doběhnout, což se mu povedlo asi po

1,5 km a pak už si běžel svůj závod. Na
trati bylo přece jen poměrně dost kořenů, tak musel trošku hlídat došlapy, aby
se nic nestalo.
Výsledný čas byl 13:25, což je na
začátek sezony poměrně slibné.
Petr Fochler s Cashem v Tlučné tedy
s přehledem zvítězili jak v kategorii
muži se psy nad 20 kg tak i absolutně
v celém závodě. A to je zahájení sezony
jako bič.
Zdeněk Smutný

Když opory nemůžou
Brikety–Pelety Štěpán Vyškov – FC Kloboučky 5:2 (3:1)
Branky: Macháň 2, Jakeš, Šoupal, Vondřich
Sestava: Pavel Štěpán – Martin Šoupal, Matěj Rozehnal, Martin
Jakeš, Josef Vondřich, Petr Macháň
V posledním domácím utkání
divize E jižní Moravy ve futsalu se
povedl domácímu týmu husarský
kousek, když ve Sportovní hale ZŠ
PurkyňovaVyškov dokázal porazit
lídra soutěže a kandidáta na
postup do 2. ligy mužstvo FC Kloboučky. Domácí futsalový tým Brikety - Pelety ŠtěpánVyškov na tento zápas skládal sestavu velmi
obtížně, jelikož tradiční opory
tohoto celku brankář Furst a hráči
Vlach, Mikloška, Kolečkář a Pánek
nemohli z různých důvodů do utkání nastoupit. Do zápasu tak zasáhli
brankář Pavel Štěpán a hráč Petr
Macháň, kteří mistrovský zápas
dlouho nehráli.Vyškovský celek tak
nakonec do utkání nastoupil jen
s jedním hráčem na střídání a cílem
bylo odehrát zápas důstojně, jeli-

kož si hráči byli vědomi velké síly
a kvality na soupeřově straně. Ten
chtěl svým bodovým ziskem
potvrdit prvenství v tomto soutěžním ročníku a o to víc měl tak zápas
na dramatičnosti. Utkání skončilo
překvapivým, ale zaslouženým
vítězstvím domácího celku Brikety–Pelety Štěpán Vyškov.
Libor Šmarda – prezident klubu:
Chtěl bych všem hráčům tímto
poděkovat za reprezentaci našeho
oddílu, za velkou bojovnost a obětavost v tomto zápase, i když cesta
k vítězství nebyla jednoduchá, protože si sáhli až na samé dno svých
fyzických sil. Tímto vítězstvím jsme
se postarali o jedno velké futsalové
překvapení a rozloučili se touto
výhrou se svými fanoušky na
domácí palubovce.

Běhání se svíčkou, běžecký
atletický mítink s velkou účastí
Tradiční závod zahájil atletickou sezonu 2019 pod širým nebem,
tzv. na dráze. Nový formát závodu se setkal se zájmem běžců i jejich
podporovatelů, povzbuzující špalír v cílové rovince byl fantastickou
vzpruhou soutěžících bojujících o každou vteřinku svého výsledného času, a pořadí, v distancích 150 m, 800 m, 3000 m a 5000 m.

V Modřicích jsme se tentokrát
ztratili v davu běžců
Opět byla možnost vyrazit na víc závodů a tak jsme toho využili.
Sběratelé bodů do Brněnského běžeckého poháru jeli do Modřic.
Do Velké ceny vytrvalců Olomouckého kraje se daly získat body
v Olomouci a pro peníze bylo možné zajet do Mořkova. Bohužel na
tento velmi krásný závod letos od nás jela jen Zuzana Hubáčková.
do cíle dost natrápil. A přestože vůbec
MODŘICE
neběžel špatně, stačilo to tentokrát jen
Je nutné říct, že konkurence, která
na 14. místo v kategorii a 26 pak celse ve všech kategoriích sešla v Modřikově.
cích, startovalo přes 700 lidí, nás tenTaké Patrik Bejček si závod v rámci
tokrát převálcovala.
tréninku na maratón odklusal a do cíle
Své tradiční šesté místo si obhájila
se dostal jak 34 v kategorii.
mezi mladšími žákyněmi Stela TomaDeset kilometrů si dala v rámci trénová.
ninku a rozběhání po nemoci také Nina
Monika Trojancová z 37 startujících
Bartoňková. Přestože zde nebyla vypsadívek doběhla čtrnáctá.
ná kategorie žen, stálo jich na startu
Gabriel Provazník pak mezi mladdost a Nina mezi nimi doběhla čtvrtá.
šími žáky skončil na dvanáctém místě.
Michal Hrabovský měl na startu 50
MOŘKOV
konkurentů a doběhl třináctý.
Do Mořkova vyrazila tedy jen ZuzaLucie Hrabovská měla také dav
na Hubáčková a vedla si výborně.
dívek na startu ve své kategorii a do cíle
V našlapané kategorii nejmladších žen
se dostala na dvanáctém místě.
doběhla na čtvrtém místě.
Mezi ženami tentokrát stála na starJe nás pořád vidět, stejně jako po celý
tu jen Lenka Hrabovská a po prodělané
rok, tak doufám, že z tohoto trendu
viróze odběhla závod ve výborném čase,
nijak nevybočíme a postupně se přidají
který jí stačil v obrovské konkurenci
i další členové AK Drnovice. Čím víc
na osmé místo v kategorii.
nás bude na startu, tím lépe.
Mezi muži vyběhl na trať Lukáš
Zdeněk Smutný
Koudelka. Po překopnutém začátku se

Foto: Pavel Lenomar vítězně v cíli běhu na 800 m
Slunečné počasí s mírnými poryvy ledového větru vytvořilo podmínky, které byly poměrně příznivé, běžci na 800 m byli limitováni
nepříznivým protivětrem na
cíli protilehlé rovince.
Startovní pole bylo nesmírně
kvalitní, vždyť se představila celá
řada úspěšných běžců z mistrovských šampionátů ČR jednotlivých
kategorií. Favorité svoji roli naplnili beze zbytku. Dvojí vítězství slavili Sabina Fiantová a Pavel Lenomar, „Zimnicí 2019“ se stala
čerstvá mistryně ČR v běhu na
400 m Pavla Štoudková a svého
absentujícího tréninkového a klubového kolegy Jiřího Němečka,
dokonale zastoupil Jakub Bárek,
když jako aktuálně 8. junior ČR
v běhu na 1500 m, se stal „Zimníkem 2019“.
Běh na 3000 m, ženy:
1. místo - Pavla ŠTOUDKOVÁ

(2003, AK Olymp Brno, spolek),
10:31,94 min.
Běh na 5000 m, muži:
1. místo - Jakub BÁREK (2001,
AHA Vyškov), 16:43,03 min.
Běh na 800 m, ženy:
1. místo - Sabina FIANTOVÁ
(2002, AHA Vyškov), 2:29,85 min.
Běh na 800 m, muži:
1. místo - Pavel LENOMAR
(2002, AHA Vyškov), 2:03,83 min.
Běh na 150 m, ženy:
1. místo - Sabina FIANTOVÁ
(2002, AHA Vyškov), 20,87 s.
Běh na 150 m, muži:
1. místo - Pavel LENOMAR
(2002, AHA Vyškov), 17,87 s.
Pořadatelé děkují všem účastníkům za předvedené výkony. Blahopřejeme vítězům.
Kompletní výsledky najdete na:
https://online.atletika.cz/vysledky/39109/170
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