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67 zemí
6 995 kanceláří
107 093 makléřůRE/MAX prodává nejvíce realit na světě

Vyškov: byt 1+1 v OV s lodžií a sklepem na sídlišti Dukelská. Dům po revi-
talizaci, v bytě plovoucí podlaha a dlažba. Možnost užívání další lodžie na
patře, kolárny a sušárny. Velmi nízké náklady. V blízkosti, školka, bazén,
sportovní areál, park. Vzdálenost od centra cca. 5 min pěší chůze.
Makléř: 733 149 011 Cena: 785 000 Kč

Zelená Hora: dvoupodlažní RD 3+1. V 1. NP chodba se schody do patra,
kuchyně, obývací pokoj, koupelna a WC. Ve 2. NP dva pokoje, sprcha, WC
a veranda. Dům má plastová okna, kanalizaci a zemní plyn. K domu patří
dvorek. Obec je dobře dopravně dostupná s velmi pěknou okolní přírodou.
Makléř: 733 149 012 Cena: 1 590 000 Kč

Pustiměř: na klidném pěkném místě nabízíme k prodeji po-
zemek o celkové rozloze 2 398 m2. Pozemek je územním plá-
nem určený k výstavbě rodinného domu. V obci Pustiměř
dobrá občanská vybavenost. Vzdálenost do Vyškova 5 km.
Makléř: 733 149 012 Cena: v RK

Moravské Prusy: stavební pozemky, velikost parcely je možno vyměřit podle
požadavku kupujícího. Cena pozemku 405 Kč za m2 plus poplatek za zamě-
ření. Možno přikoupit zachovalou rozlehlou stodolu se zpevněnou podlahou,
která skýtá množství využití. Veškeré IS jsou přivedeny na okraj pozemků.
Makléř: 733 149 035 Cena: 405 Kč/m2

Hoštice-Heroltice: RD 3+1 v započaté rekonstrukci. Nutno dodělat
sociální zařízení s koupelnou, rozvody vody a elektřiny. Přípojka
vody (pitná voda ze studny) i elektřiny v domě, přípojka plynu 1 m
od domu. Lze rozšířit do podkroví. Velikost pozemku 1161 m2.
Makléř: 725 025 916 Cena: 899 000 Kč

Drnovice: RD 2+1 s probíhající vestavbou dalších obytných
prostor ve dvorní části, pozemek 209 m2, zahrada 296 m2.
Venkovní okna jsou EURO, ve dvorní části jsou plastová.
Dům je napojen na všechny sítě a je částečně podsklepen.
Makléř: 733 149 015 Cena: 1 499 000 Kč

Pustiměř: RD 3+1 určený k rekonstrukci. Možnost rozšíření
do podkroví i do dvora. Na dvoře je stodola a hospodářské
budovy. Dům je vhodný na chalupu i k trvalému bydlení. Par-
cela je také vhodná k výstavbě nového rodinného domu.
Makléř: 733 149 012 Cena: v RK

Bohaté Málkovice: pozemek o výměře 1 162 m2 – vhodné pro stavbu
samo statného RD, IS na hranici, velmi mírný svah, šířka pozemku
vhodná i na bungalov. Obec je dobře dostupná z Bučovic i Vyškova.
Příjezdová cesta z obou stran pozemku, ideální a klidné místo.
Makléř: 733 149 019 Cena: 330 000 Kč

Pustiměř: zavedený hostinec o kapacitě 60 míst po část. rekonstrukci s mož-
ností pořádat společenské akce všeho druhu. Příjemné posezení ve dvoře
v létě. V patře byt 4+1 o rozloze přes 110 m2. Ve dvoře velká hospodářská
budova o rozloze 1 928 m2. Dobrá dopravní dostupnost do Vyškova.
Makléř: 733 149 035 Cena: v RK

Lhota: Prodej pozemku 2 257 m2, rozměr 25 x 90 m. Parcela
je územním plánem určená k výstavbě rodinného domu.
Inženýrské sítě jsou na hranici pozemku. Vhodné i pro
výstavbu dvojdomku. Obec je vzdálena 5 km od Vyškova.
Makléř: 733 149 034 Cena: 1 075 000 Kč

Habrovany: výrobní objekt, zavedená stolařská dílna uprostřed obce. V objektu 2 kan-
celáře, archiv, prostorná výrobna, lakovna. Zastavěná plocha cca 648 m2. Objekt lze
využít pro montážní práce, výrobní činnosti různého druhu, opravárenské práce, ob-
chodní činnosti, reklamní agenturu, grafické studio, jako skladovací prostory aj.
Makléř: 733 149 032 Cena: 2 120 000 Kč

Ivanovice na Hané: řadový RD 3+1 s dvorkem a zahrádkou. V přízemí
obývací pokoj, kuchyně, koupelna, WC a malý sklípek na zeleninu. V patře
dva pokoje a dveře na terasu. Ve dvoře dva hospodářské přístavky. Obec
s veškerou občanskou vybaveností a výbornou dopravní dostupností.
Makléř: 733 149 035 Cena: v RK

Hoštice-Heroltice: pozemek o výměře 945 m2 na stavbu RD. Na
pozemku jsou provedeny částečné terénní úpravy. Inženýrské sítě
přes cestu. V ceně pozemku vypracovaný projekt na stavbu RD.
Obec má širokou občanskou vybavenost a dopravní dostupnost.
Makléř: 728 653 056 Cena: 710 000 Kč

Rousínov: pěkný cihlový byt 3+kk s garážovým stáním v centru města,
kolaudace 2007. Byt má 72,8 m2, v přízemí třípodlažního bytového
domu s předzahrádkou 52 m2. Možnost parkování před domem. Vý-
borná občanská vybavenost, dobrá dopravní dostupnost, D1.
Makléř: 728 653 056 Cena: v RK

Vyškov: RD 3+kk ,(blízko centra). V přízemí domu se nachází před-
síň, kuchyň, obývací pokoj s krbem, koupelna a WC. V patře je
ložnice s terasou, dětský pokoj a druhá koupelna. K domu náleží
dvůr se zahrádkou a bazénem. Do centra cca 3 min. chůze.
Makléř: 733 149 032 Cena: 2 067 000 Kč

Ivanovice na Hané: RD 5+2, v přízemí chodba, kuchyň, obývací
pokoj, ložnice, spižírna, koupelna a WC. V patře druhá kuchyň,
obývací pokoj, ložnice, dětský pokoj, spíž se vstupem na půdu
a WC. Vytápění plynovým kotlem. K domu náleží garáž a dílna.
Makléř: 733 149 032 Cena: 1 484 000 Kč

Vyškov: pronájem plně vybaveného bytu 1+kk (35,2 m2) s terasou
(18,8 m2) v novostavbě bytového domu, v 1. podlaží včetně sklepní kóje
(3,2 m2). Nová kuchyňská linka, jídelní stůl se židlemi, rozkládací se-
dačka, obývací stěna, šatní skříň, závěsy, žaluzie, nový sprchový kout.
Makléř: 725 025 916 Cena: 6 200 Kč+inkaso

Hamiltony: prodej dvougeneračního podsklepeného RD 3+1 a 3+1 s garáží
a zahradou. V obou podlažích se nachází kuchyně, 3 pokoje, koupelna,
WC, spíž. Vytápění plynovým kotlem, voda obecní, kanalizace veřejná. Ve
dvoře dílny, garáž. Možnost využití půdního prostoru. Zahrada 882 m2.
Makléř: 733 149 034 Cena: k jednání

Krásensko: k prodeji dva stavební pozemky. Veškeré
inženýrské sítě na hranici pozemku, studna. V obci škol-
ka, pošta, lékařka, zubařka, obchod, restaurace, OÚ.
Vzdálenost 16 km od Vyškova, 15 km od Blanska.
Makléř: 733 149 034 Cena: k jednání

Chválkovice u Bučovic: cihlový, část. podsklepený RD 4+1, podél
prosluněná veranda, plocha 2765 m2. Na dvoře hosp. budovy, možný
příjezd zezadu. Dům je s veškerými sítěmi – plyn, elektřina a se stud-
nou (septik a trativod). Možnost rozšíření do podkroví či dvora.
Makléř: 733 149 019 Cena: 1 060 000 Kč

SLEVA

SLEVA

Fritzmeier s. r. o., 
Tovární č. p. 592/3, 682 14 Vyškov

česká pobočka německého 
koncernu FRITZMEIER přijme 
do trvalého pracovního poměru:

Nabízíme:
n nadprůměrné mzdové podmínky na Vyškovsku
n jeden týden dovolené navíc
n finanční motivaci pro dojíždějící pracovníky 
n příspěvek zaměstnavatele na stravenky (stravování v areálu)
n garantovanou hod. mzdu po dobu zkuš. lhůty pro klidnější zapracování
n příplatky za odpol. směnu 12 Kč/hod., při mimořádné noční směně 18 Kč/hod.
n příspěvek zaměstnavatele 400 Kč/měs. na životní či penzijní pojištění
n příspěvek zaměstnavatele při narození dítěte a při svatbě zaměstnance
n jistotu perspektivního pracovního místa
n zastávku autobusů před firmou, parkoviště uvnitř areálu

Požadujeme:
n kvalitně odvedenou práci, dobrou pracovní morálku

(jedná se o navěšování, svěšování, tmelení apod.)

(znalost technické dokumentace a praxe v oboru podmínkou)

(platný svářečský průkaz a praxe v oboru podmínkou)

LAKÝRNÍK – POMOCNÉ PRÁCE PŘED LAKOVÁNÍM

(platný průkaz řidiče VZV podmínkou)

EXPEDIENT-MANIPULANT

LAKÝRNÍK
(praxe v oboru podmínkou)

Vyškov

ZÁMEČNÍK (PILKY, VRTAČKY, CNC)

SVÁŘEČ (CO2)

Navštivte naše personální oddělení 
v pracovních dnech (Po–Čt) od 7.00 do 15.00 hod. 
Informace na tel.: 517 578 775, Ing. A. Dobrovolný, 

blíže na: www.fritzmeier.cz

Zkraťte si čekání na autobus
v našem kadeřnictví

LAARY FARRY SALON
(pro dámy i pány)

autobusové nádraží 
(J. Wolkera 1/416) Vyškov

Tel.: 728 567 624
LAARYFARYSALON@gmail.com

Krása je mocná čarodějka

• obkladačské práce
• montáž sádrokartonů
• rekonstrukce bytů a domů
• plovoucí podlahy
• veškeré stavební práce
• poradenství

STAVEBNÍ ČINNOST

Tel.: 608 383 986
Fax: 517 383 986

dus.dolezel@seznam.cz

na dámskou italskou 
módu podnikové prodejny
až do vyprodání zásob.

při koupi 5 kusů a více
MIMOSKA cz, s. r. o., Brněnská 469, VYŠKOV
Otevírací doba: ÚT: 9–18, ST: 15–18, PÁ: 15–18, SO: 9–12

Od 16. 3. 2012

50% sleva

70% sleva

PRÁDELNA • MANDLOVNA • ŽEHLÍRNA
Marie Horáková

Nádražní 11, Vyškov, tel.: 517 348 915

Zavedené služby praní, mandlování ložního 
a žehlení osobního prádla, kulmování zavinovaček

rozšířila o chemické čištění oděvů.

Otevírací doba: Po a Pá 7–16 hod. Út, Stř, Čt: 7–17 hod.

Restaurace „ZÁLOŽNA“ v Rousínově
vás zve na 

zvěřinové speciality
ve dnech 23.–25. března 2012

rezervace na tel. 605 161 777
nebo 775 652 906

Opravím čalouněný
 nábytek za výhodné ceny. 

Velký výběr pot. látek,
odvoz zajistím. 

Z. Krulich, Drnovice 237,
tel.: 517 353 528, 

604 560 372.

OBCHODNÍ DŮM
DOMÁCÍ POTŘEBY, SKLO, PORCELÁN, DOMÁCÍ POTŘEBY, SKLO, PORCELÁN, 

ELEKTRO, PAPÍRNICTVÍ, HRAČKY, ELEKTRO, PAPÍRNICTVÍ, HRAČKY, 
DROGERIE, HODINY, DÁRKOVÉ ZBOŽÍ,DROGERIE, HODINY, DÁRKOVÉ ZBOŽÍ,

OBUV, ODĚVY, LÁTKY, ZÁCLONY, OBUV, ODĚVY, LÁTKY, ZÁCLONY, 
KOŽENÁ A ODĚVNÍ GALANTERIE, KOŽENÁ A ODĚVNÍ GALANTERIE, 

BYTOVÝ TEXTIL, KABELKYBYTOVÝ TEXTIL, KABELKY

OBCHODNÍ DŮM

v pondělív pondělív pondělív pondělí 19. 3. 201219. 3. 2012
19. 3. 201219. 3. 2012

MIMOŘÁDNÉ SLEVYMIMOŘÁDNÉ SLEVYMIMOŘÁDNÉ SLEVYMIMOŘÁDNÉ SLEVY2020 %2020  %% na veškena veškerý sortiment – mimo elektraý sortiment – mimo elektrana veškena veškerrý sortiment – mimo elektraý sortiment – mimo elektra
PRODEJNÍ DOBA:

PO–PÁ 8.30–18.00 hod.
SO 8.30–12.00 hod. PRIOR ČESKÁ REPUBLIKA s. r. o.,  OD PRIOR Vyškov, Brněnská 2, tel.: 517 348 806, e-mail: vyskov@prior.cz

wwwww.prio.prior.cz.cz

wwwww.modnilatk.modnilatky.cz.cz

wwwwww.prio.priorr.cz.cz

wwwwww.modnilatk.modnilatkyy.cz.cz

* sleva bude poskytnuta na pokladně
Mimořádné slevy se nevztahují na zboží v platném letáku Prior.

Velký výprodej SEDACÍCH SOUPRelký výprodej SEDACÍCH SOUPRAV
Najdete nás v OD PRIOR, na ulici Brněnská ve Vyškově PRODEJNÍ DOBA:

PO–PÁ 10.00–18.00 hod.
SO 9.00–12.00 hod.

cena již od 6 990 Kčcena již od 6 990 KčSLEVA AŽ 60%SLESLEVVA AŽ 60%A AŽ 60%
ze skladových zásob OD ČESKÉHO VÝROBCE PROFIWOOD CZ a.s.

LEVNÝ TEXTIL V LULČI
V pátek 16. 3. 2012

NOVÉ ZBOŽÍ
PO - ST - PÁ 8–11, 14–17 hod.

Sudá SO 8–11 hod.

Na Hraničkách 15, Vyškov, tel. číslo: 774 700 800, www.zelenina-vyskov.cz

OVOCE ZELENINA HLEDÍK

Sazenice růží

Sudové víno!!! PÁLAVA!!!

l žaluzie, markýzy
l sítě proti hmyzu
l předokenní rolety
l látkové rolety (i střešní)

l PVC, CV, lino, marmoleum
l koberce 

(bytové, zátěžové)
l korek (přírodní, barevný)
l plovoucí podlahy
l shrnovací dveře
l čištění a ošetření PVC, CV,

marmolea a vinylových
podl. krytin – domácnosti,
kom. prostory

ul. Sportovní 12a, Vyškov
(naproti plaveckého bazénu)

Komplexní řešení vaší realizace:

• vizualizace

• koordinace řemesel

• dodávky interiérů

• optimalizace energií

• realizace dřevostaveb

www.bydlimeusporne.cz

Nezávazná schůzka zdarma, můžete začít spořit již dnes.
info@bydlimeusporne.cz

T.: 608 861 807

ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ 
a SEDAČEK

Tel.: 517 367 326, 
mob.: 604 863 437


