Auto – moto
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.
* Peugeot 106, letní kola 145/70,
pneu R13 Barum, 4x400 Kč.
Tel.: 739 203 710, e-mailová adresa: m.dvorakova@tiscali.cz.
* Prodám Škoda octavia tour 1,9
TDI 77 kW, RV 10/2010, koupeno
v ČR, najeto 138 000, nebouráno,
garážováno, bez filtru pevných částic, TZ, zadní park. senzory. Nové
zimní i letní pneu + litá kola 16".
Cena 165 000 Kč.Tel.: 724 829 652

Byty – nemovitosti
Prodám dvougenerační RD se
zahradou v Drnovicích
o celkové rozloze 840 m2.
Tel.: 774 682 013, 739 997 123.
Koupím garáž na sídlišti Víta Nejedlého.
Tel. 702 000 730.
Vykupujeme i zadlužené:
• domy
• byty
• pozemky
• chaty a chalupy
e-mail: vykupujeme-rychle@seznam.cz

Tel.: 603 459 066
Rodina se rozrůstá, tak potřebujeme větší
dům (4+1, 5+1). Tel.: 732 117 428

Chalupaření nás baví – koupíme
chatu/chalupu. Tel.: 739 915 473

oranžové barvy, 2 roky stará,
nepoužívaná, PC 4 400 Kč, nyní
1000 Kč. Tel.: 605 007 190.
* Prodám sud na 200 l na naftu,
kolíbku na paření prasete, malý
vozíček (žebřiňáček) jako dekoraci. Tel.: 722 540 891.
* Prodám traverzy íčka 10, dlouhé
3 m, cca 15 kusů.Tel.: 739 428 356.
* Prodám soustruh MN80A
modelářský 100% stav s bohat.
příslušenstvím: 79 tis Kč, závitořez nový Sallaz Švýcarsko - závity do M3: 17 tis Kč, přísluš. k soustr. S32, frézy, frézy, výstružníky,
závitníky, očka, velké mikrometry, šupléra kov velká, čtečka čár.
kódů 200 Kč, tiskárnu účtenek
200 Kč, kleště etiketovací 600 Kč,
cirkulárku 1 tis Kč, za 1 Kč/1 ks:
asi 200 ks křidlice jednofalcové
zn. Kohn a synové, zobcovou flétnu Yamaha 100 Kč, žehličku na
vlasy profi diamant šíře 5 cm:
790 Kč (PC 1 500 Kč), profi taneč.
boty s otevř. špičkou zn. Supadance London satén broskev, vel.
cca 37,5 – anglická 5, PC 3 500 Kč,
nyní 2 500 Kč, tel.: 739 203 710,
e-mail: m.dvorakova@tiscali.cz.
* Prodám levně celé ořechy. Tel.:
604 673 818.

Koupě
* Koupím nábytek, obrazy, sklo,
hodinky, porcelán, šperky, pohlednice, apod. Seriozní jednání.
Tel.: 608 446 406.
* 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.

Seznámení
* Obyčejná ženská, skoro padesátiletá, silnější postavy, nekuřačka, hledá obyčejného chlapa
k vážnému seznámení. SMS na
tel.: 704 255 936.

Různé

Pronájmy
Nabízím k pronájmu polovinu garáže (pro druhou
motorku) ve Vyškově poblíž sídliště Tyršova.
Cena 350 Kč/měsíc. Volné ihned. Tel.: 724 692 911.

Pronajmu byt 3,5+1, 110 m2 u centra Vyškova, bazén,
venkovní posezení, sklípek s krbem, vlastní parkovací místo.
Cena 15 500 Kč + inkaso. Volné od 1. 4.
Volat po 17. hod. Tel. 775 481 363

JARNÍ
DETOX

nutri-club0.webnode.cz

Nabízíme k pronájmu lodní
kontejner (na stavby) 6x2,5x2,5 m.
Tel.: 602 512 034

* Z důvodu stěhování prodám
vybavení bytu + elektrospotřebiče. Tel.: 737 435 006.
* Prodám málo používaný golfový
kočárek zn. TFK šedé barvy. PC
5 500 Kč, nyní do 3 000 Kč, dále
nový multifunkční el. hrnec 6x1
za 1 100 Kč. Dohoda možná. Tel.:
737 707 512.
* Prodám nový TV SAMSUNG,
úhl. 129 cm. PC 15 000 Kč, nyní
13 000 Kč. Nevhodný dar, nepoužitá. Tel.: 720 340 110.
* Prodám šicí stroj prům. stolový
zn. PFAFF na 220 V a stavební
míchačku domácí výroby na
380 V. Tel.: 702 669 512.
* Prodám dětské oblečení, vel.
56–92 za 10 Kč/ks.Tel.: 608 735 124.
* Prodám rozkládací křeslo Pauli,

Prodáme
• 3měsíční selata prasete čínského
Cena 400 Kč/ks
• Čínské kačeny na chov
Cena 150 Kč/ks
Ihned k odběru v Nemojanech
Tel.: 731 504 642

servírku/číšníka
na zkrácený úvazek
(brigádně),
odpolední pracovní doba.
Informace na provozovně
nebo tel.: 725 500 713.
JANÍČKOVI STRAVOVÁNÍ
přijme do Komořan
paní na výdej obědů.
Od 8.30 do 14.30.
Tel.: 543 251 038
e-mail: info@janickovi-stravovani.cz

STAEG Facility, spol. s. r. o.
přijme ihned
zaměstnance na pozice

Přijmu do zubní ordinace ve Vyškově

zdravotní sestru
(event. dentální hygienistku)
na zkrácený úvazek 30 hodin týdně, 165 Kč/hod.,
25 dnů dovolené, stravenky v hodnotě 100 Kč.
Znalost práce na PC a zkušenost s prací v zubní
ordinaci vítána. Nástup možný ihned. Telefon
731 967 101.
STUDIO 365 hledá nové tváře pro reklamu
od 9–27 a 28–45 l. T.: 605 427 271 od 9–12 h.
www.studio365.eu

Úklidová ﬁrma přijme šikovnou ženu
na úklidové práce. Vhodné i pro OZP.
Tel.: 602 431 166

* Pracovník údržby
zeleně
* Zahradník/zahradnice

Inzerujte v Regionu

Informace v pracovních dnech
od 7.00 do 15.30 hodin
na tel.: 774 742 364

517 342 756

Info na tel.:

Milí posluchači, je nám to nesmírně líto, ale vzhledem k nařízení
vlády ČR musejí pořadatelé zrušit veškeré akce s předpokládanou
návštěvností nad 100 osob.
Do odvolání tedy i my všechny naše koncerty musíme přeložit na
jiné termíny – jak se situace o něco uklidní, budeme vás my nebo
lokální pořadatel informovat.

Úterý 17. 3. 2020 v 19 h, Besední dům, Vyškov – ZRUŠENO

Veškeré kovářské
a zámečnické práce
www.kovarstvipribyl.cz
777 259 966

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

Pivnice Sněženka Vyškov
přijme

Nádražní restaurace ČD ve Vyškově
přijme pomocnou sílu do kuchyně.
Pouze ranní směna po-pá.
Kontakt 603 483 798.

Rendez-vous s Radkou Fišarovou

Němčina Rousínov – výuka, douč.,
tel. 739 203 710, m.dvorakova@tiscali.cz

PALIVOVÉ DŘEVO.

Údržbářský servis Luleč přijme do HPP
pracovníka pro údržbu strojní
technologické linky v Lulči (kamenolom).
Nástup možný ihned.
Kontakt p. Sochor: 725 745 314, 517 353 293

Přijmeme řidiče skupiny B – pro mezinárodní
přepravu zboží v rámci EU na plachtovou
dodávku. Firemní oblečení, GPS, telefon.
Firemní auto doma. Nutná časová nezávislost.
Nájezd 12–15 tis. km. měsíčně. Bonusy za
spotřebu. Tel.: 724 395 959.

S pozdravem Jiří Jahoda – dramaturg KPH Vyškov

Pronajmu 2+1 v RD v centru Vyškova.
Tel.: 723 767 919

Prodej

Acapulco restaurant, Vyškov, Sušilova 8, hledá
KUCHAŘE, ČÍŠNÍKA/SERVÍRKU a ŘIDIČE
rozvozu jídel. Tel.: 604 260 989,
e-mail: acapulco-restaurant@seznam.cz.

Přijmeme na HPP nebo brigádu
prodavačku do prodejny
potravin Hruška, Gorkého 554/4,
ve Vyškově. Tel.: 774 999 199

Oznámení o přerušení
dodávky elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy
– rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací
– bude přerušena dodávka elektrické energie:

Dne 26. 3. 2020 v době 7.30–15.00 hodin
Vyškov – ul. Hejdukova, část ul. II. odboje, Jiráskova, Kašíkova, část
ul. Nádražní, Nerudova, část ul. Svatopluka Čecha
Děkujeme vám za pochopení.
E.ON Česká republika, s. r. o.

Těšíme se na setkání s Vámi v náhradních termínech a omlouváme
se za vzniklé komplikace.

Hledám k pronájmu byt 1+KK,
Bučovice a blízké okolí. 728 356 924

Hledáme pronájem bytů 1+kk, 1+1,
2+kk, 2+1 i větší ve Vyškově,
Rousínově a Slavkově u Brna.
Garantovaný nájem každý měsíc.
Prosím, nabídněte.
Tel.: 770 198 129

Zaměstnání

OBKLADAČSKÉ a ZEDNICKÉ PRÁCE
Tel.: 792 480 434

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

LEVNÉ STĚHOVACÍ a VYKLÍZECÍ SLUŽBY
Tel.: 602 737 087

Pokládka zámkové dlažby.
Tel.: 731 340 520
Pedikúra v pohodlí vašeho
domova. Tel.: 721 162 639

EPOXIDOVÉ
GARÁŽOVÉ PODLAHY
722 292 528
KLEMPÍŘSKÉ PRÁCE
Výroba * montáž * prodej
Tel.: 739 140 975
www.klempir-vyskov.cz

Úspěch vyškovských Orlíků
na Gymnastických hrách

AK Drnovice tentokrát
v Olomouci a v Brně
V Olomouci pokračovala Velká cena vytrvalců Olomouckého
kraje Během Michalským výpadem, což je závod přímo na atletickém stadionu AK Olomouc a v přilehlých Bezručových sadech.
V Brně-Modřicích se znovu po víc jak měsíční pauze rozjel Brněnský běžecký pohár. Tam všude nás bylo možné vidět.
OLOMOUC
Poměrně nepříjemná trasa
s chladným větrem čekala
vytrvalce v Bezručových sadech
v Olomouci. I nějaké bláto se
tam našlo, ale hlavně se pořád
někam zatáčelo, takže se vůbec
nedalo běžet rychle. Přesto
všichni podali výborné výkony.
Lukáš Koudelka se s tratí
vypořádal výborně a v nabitém
závodě výbornými běžci dokázal doběhnout celkově osmý,
v kategorii pak skončil šestý
i díky skvělému finiši, který
předvedl na tartanovém ovále.
Martin Skřivánek se pořád
postupně zlepšuje. Brzy bude
na své původní výkonnosti jako
před operací kolena. Mezi čtyřicátníky skončil sedmý.
Milan Marek letěl opět jako
vítr. Zvítězil s přehledem
v kategorii nad šedesát let
a nadělil soupeřům přes tři
minuty.
Jiří Bubeník se také rval
srdnatě s tratí a vyneslo mu to
deváté místo mezi padesátníky.
Simona Grulichová je ve formě. Bohužel má ve své kategorii
Petru Kamínkovou, ale i tak za
ní doběhla druhá.
Marie Hynštová si celkem
v poklidu doklusala pak pro
vítězství mezi nejstaršími ženami.

MODŘICE
Stela Tomanová zabojovala,
je vidět, že trénink už přináší
ovoce i na kratších tratích, protože doběhla druhá v mladších
žákyních.
Michal Hrabovský pak
vydřel čtvrté místo ve své kategorii.
Lucie Hrabovská skončila
tentokrát šestnáctá mezi dívkami ve stejné věkové kategorii.
Lenka Hrabovská se mezi
ženami dostala na jedenácté
místo ovšem ve výborném čase.
Anička Halasová si pak zase
o velký kus posunula osobák na
pětku a mezi dorostenkami
skončila desátá.
Petr Halas se mezi muži také
neztratil.V kategorii nad 40 let
skončil ve skvělém čase pětadvacátý.
Nina Bartoňková se vydala
na desítku s muži a po dlouhatánském výpadku zaviněném
zraněními a nemocemi zvládla
úspěšně doběhnout do cíle ve
slušném čase jako devátá žena.
Opět jsme se představili na
závodech ve velmi dobrém světle, tak jenom tak dál.
Mám z toho obrovskou
radost.
Zdeněk Smutný
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Gymnastické hry v Žatčanech letos proběhly v malinko
komornější atmosféře než předchozí ročníky. Kdo však odolal
bacilům a virům a našel si do
místní orlovny cestu, určitě
nelitoval.
Pro soutěžící v deseti věkových kategoriích byly připraveny někdy ryze gymnastické
disciplíny (akrobacie na koberci či sestava na kladině), jindy
poněkud svérázné úkoly (shyb,
šplh na laně či kotouly na rychlost). Z Vyškova přijeli v této
loterii vyzkoušet své štěstí čtyři
mrštné ještěrky – sourozenci
Johanka a Pepča Grecovy,
Terezka Marišlerová a Kika
Dorazilová. A s náročným programem, kdy je třeba během
přibližně dvou hodin absolvovat celkem osm disciplín, se
všichni popasovali velmi statečně. Premiérové vystoupení
Johanky (2016) opravdu všechny ohromilo! Už dávno víme, že
ta holka má talent od plenek
a výborně jí to běhalo ještě dřív,
než uměla pořádně chodit, ale
dneska to byl prostě její závod
od A do Z. Velmi jí fandil její
bráška Pepča a ani on se nenechal zahanbit. Zejména jeho
výkon ve šplhu a skocích byl
fantastický! Terezka a Kika
byly nejmladšími účastnicemi

nejpočetněji obsazené kategorie starších žákyň. Terezka
excelovala hlavně na gymnastickém koberci (akrobacie,
kotouly, plazení). Pro Kiku byl
parádní disciplínou vedle akrobacie na koberci i kladině hlavně přeskok přes švihadlo, kdy
zvládla během minuty úžasných 109 přeskoků. A nečekané
tak se stalo skutečností!Všichni
čtyři proměnili svou účast na
těchto závodech v umístění na
stupních vítězů. Stoprocentní
úspěšnost přinesla nejen kompletní sadu medailí pro vyškovské Orlíky (jednu zlatou, dvě
stříbrné a jednu bronzovou), ale
také potvrzení správně zvolené
filozofie komplexní přípravy
dětí v oddíle. Opět se ukázalo,
že je vhodné rozvíjet nejen ryze
atletické, ale všechny pohybové
vlohy dětí již od útlého věku.
Soustavná atleticko-gymnastická příprava opět sklidila své
ovoce a je třeba poděkovat zejména trenérkám a trenérům za
jejich kvalitní práci s malými
talenty.
Umístění:
1. místo – Johana Grec
2. místo – Josef Grec, Tereza
Marišlerová
3. místo – Kristýna Dorazilová
Text a foto: Lenka Voráčová

