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* Koupím historický motocykl.
Tel.: 608 773 933. 
* Prodám kompletní sadu kol,
zimní pneu zn. GOOD YEAR,
výborný stav, roz. 185/65 R14, čty-
ři šrouby, např pro FIAT. Cena
3 000 Kč, tel.: 775 625 296.
* Pro vysoký věk prodám auto
PEUGEOT 106 diesel. Tel.:
731 835 360.

UPOZORNĚNÍ pro makléře rea-
litních kanceláří! 
Inzeráty RK zveřejňujeme pouze
jako plošnou komerční inzerci.
Děkujeme za pochopení.
* Prodám DB 2+kk ve Vyškově na
ulici Hybešova, 2. p., s výtahem,
balkonem a sklepem. Cena
1 500 000 Kč.  Tel.: 605 542 716.
* Koupím stavební parcelu nebo
ruinu v lokalitě Drnovice, Luleč,
Pístovice. Tel.: 723 665 214.
* Vyměním SB 2+1 (nejde do pri-
vatizace) za byt 2+1, který jde do
privatizace na Sídl. Osvobození
ve Vyškově. Tel.: 702 367 177.
* Koupím byt 1+1 s balkonem
v Rousínově, bez RK! Volejte na
tel.: 776 633 921.
* Prodáme RD 2+1 v Bučovicích.
Bez RK! AL15@POST.CZ
* Koupím RD se zahrádkou kde-
koliv na Vyškovsku. Opravy neva-
dí. Tel.: 728 901 841.
* Hledám ke koupi byt ve Vyš-
kově, Rousínově nebo Bučovicích,
pokud možno s balkonem. Tel.:
721 387 897.
* Koupím garáž v Rousínově na
sídlišti. Tel.: 604 752 221.
* Koupím byt v Rousínově o veli-
kosti 2+1, nebo 3+1 do 1,5 mil.Kč.
Případně stavební pozemek
v Rousínově. Platba hotově. Ne -
jsem realitní kancelář. Tel.:
776 143 184.
* Koupím cihlový byt 2+KK do
OV ve Vyškově, ne panel, ideálně
kompletně zmodernizovaný, popř.
v novostavbě. Tel.: 608 595 899.
Klement.
* Rodina s dětmi koupí dům ve
Vyškově. Za nabídky děkuji. Tel.:
604 161 382.
* Prodám stavební pozemek vč.
ing. sítí, 2 800 m2, v Ježkovicích.
Tel.: 702 515 807.

* Hledám pronájem: K dlouho-

Byty – nemovitosti

Pronájmy

PODLAHY – DVEŘE
NOVÁK

Dodání a montáž:
• PVC, vinyl, plov. podlahy, parkety
• palubky, koberce, renovace, stěrky
• dveře Sapeli, Solodoor, Masonite

Telefon: 736 789 739
www.podlahy-nemojany.ic.cz

Od 1. 1. 2016 nabízím ve Vyškově (u pošty)
k pronájmu OBCHODNÍ PROSTORY

(38 m2) s výlohou, vlastním plynoměrem,
elektroměrem a soc. zařízením. Nabídky
zasílejte na e-mail: Josok@seznam.cz

LEVNÉ BYDLENÍ v RD. Ihned volný
pokoj. Senioři (pracující), dlouhodobě.
Pro nenáročné, zařízeno. VY, tel.: 604 673 818

PRONAJMU 
NEBYTOVÉ PROSTORY
64 m2 v centru Vyškova

U kamenné tržnice
Tel.: 739 806 543

Pronajmu zrekonstruované nebytové prostory (65 m2)
naproti vlakovému nádraží. Vhodné pro kanceláře apod.
Cena měsíčního nájmu čini 9 900 Kč. Tel.: 731 585 676

dobému pronájmu hledají klidní
pracující byt nebo dům ve Vyš-
kově a okolí. Tel.: 774 704 442.
* Hledám podnájempokoje ve Vyš-
kově. Slušný pracující člověk. Tel.:
773 049 008.
* Pronajmu byt 2+1 v Ivanovicích
na Hané, volný ihned. Tel.:
607 448 418.
* Dlouhodobě pronajmu zařízený
byt 1+1 ve Vyškově ubazénu, 7.pat-
ro. Cena 7 200Kč vč. inkasa. Vratná
kauce měsíční nájem. Tel.:
608 583 820.
* Pronajmu zařízený byt 1+1 na
Osvobození. Nájem vč. inkasa
7 000 Kč. Volný od 1. 12. 2015. Tel.:
776 843 650.
* Hledám pronájem bytu ve Vyš-
kově. Tel.: 728 891 750.
* Pronajmu 3+1 v 1.p. RD v Rou-
sínově uzavřený. Je lux. zařízen,
chlad. s mrazničkou, možnost par-
kování. Jen 2 mladé pracující oso-
by, ne zvíře. Nájem vč. inkasa
7 600 Kč. Tel.: 721 551 246,
721 636 313.
* Pronajmu podkrovní byt 2+KK
v „Cukrovarské vile“ ve Vyškově.
Nájemné 7 800Kč + služby. Vratná
kauce. Tel.: 602 732 561.
* Pronajmu byt 1+KK, 18 m2, 2.p.,
v Ivanovicích n/H. Nájem vč. inka-
sa 4 900Kč, bez kauce. Volné ihned,
zvíře nevadí. Možnost vyřízení pří-
spěvku na bydlení. Upřednostním
důchodce, svobod. maminku nebo
pracující. Tel.: 728 250 297.
* Pronajmu novýbyt 2+KK ve Vyš-
kově blízko centra, klidná lokalita,
nízké náklady. Cena vč. inkasa
8 950 Kč. Tel.: 774 405 366.  
* Pronajmu garsonkuv Rousínově,
cena 5 500 Kč vč. inkasa. Volná od
15. 12. Tel.: 775 026 667.

* Prodám velkou zánovní vestav-
nou skříň a koženou sedací sou-
pravu cihlové barvy, porcelán
cibulák, různé druhy. Tel.:
773 618 094.
* Prodám česnek za 120 Kč/kg.
Kotyza Vyškov, tel.: 720 266 595.
* Prodám čtyřdílnoučernou stěnu
4m se šatníkem za 1 200Kč, hnědý
sekretář daruji, pračku za 500 Kč,
zánovní koberce 3 m x 4 m à
1 000 Kč a laboratorní váhy, cena
dohodou. Vlastní odvoz z Hodějic
u Slavkova. Tel.: 777 134 799.
* Prodám plechovou vaničku do
sprchy 80x80 za 300 Kč, prázdné
plyn. bomby za 300 Kč/ks, starší
rotoped za 500 Kč a velkou mas-
kovací síť za 1 400 Kč. Tel.:
607 448 418.
* Prodám levně uhelné brikety,
spěchá. Tel.: 739 419 653.
* Prodám levně mobilní dům 3+1
(mobilheim), 45 m2, komfortně
zařízen, k okamžitému bydlení
i k rekreaci. Prodej možný
i s pozemkem, 85 m2, v obci Paře-
zovice u Vyškova (6 km). Tel.:
606 106 378.
* Prodám slalomové lyže FIS-
CHER vč. vázání, d. 160cm, zacho-
valé, cena 1 400 Kč. Tel.:
724 516 962.
* Prodám pánské lyžařské obleče-
ní v dobrém stavu. Bunda vel. 50,
červenočerné barvy za 700 Kč
a kalhoty vel 48 na v. 172 cm, čer-
vené barvy za 500 Kč, i jednotlivě.
Tel.: 724 516 962.
* Prodám letošní vlašské ořechy
za 40Kč/kg amaso z králíků za 120
Kč/kg. Tel.: 732 816 789.
* Prodám ječmen 2015, cena 400
Kč/q. Tel.: 728 764 321.
* Prodám VARI systém, rotavátor,
radlice a vlek. Tel.: 732 429 134.
* Prodám nový nosič na OPLA
(i na kola), mlýnek na maso, mlý-
nek na mák, malé akvárium a klec
(na myš, křečka), zabalený psací
stroj a pánské nové kolo. Ceny dle
dohody. Tel.: 731 930 352.
* Prodám šicístroj zn.PFAFF, krej-
čovské nůžky zn. Solingen, 
d. ostří 20 a 18 cm, pánské, tele na
vandr, stav. míchačku dom. výroby
a novou širokopásmovou anténu.
Ceny dohodou. Tel.: 702 669 512,
702 329 620.
* Prodám 2 nové péřové polštáře,
roz. 60x80cm, cena 150 Kč/ks. Tel.:
733 582 640.
* Prodám 2 regály – konstrukce
kov, 5 polic DTD, dl. 275 cm,
v. 240 cm, hl. 67 cm, vhodné do
skladu nebo dílny. Cena 1 000
Kč/ks. Tel.: 602 581 079. 
* Prodám pleny Hartmann-Moli-
care Extra, 30 ks M 90-120 cm, 
7 balíků. PC 465 Kč, nyní 350 Kč.
Při rychlém jednání sleva. Tel.:
608 577 978.
* Prodám ořechy neloupané i lou-

Prodej

pané. Cena dohodou. Tel.:
739 428 356.
* Prodám el. sporák se sklokera-
mickou deskou zn.BEKO, ještě rok
záruka, cena 5 600 Kč. Tel.:
604 922 986.
* Prodám ovocný kvas k vypálení.
Tel.: 736 273 290.
* Prodám letošnívlašské neloupa-
né ořechy. Cena 50 Kč/kg. Tel.:
604 640 447.
* Prodám 50 l plastové konve na
mač, demižony 10, 15, 25 l a skle-
ničky (placačky) na 1 a 2 dl. Tel.:
605 441 397.
* Prodám zachovalý plyn. kotel
DESTILA DPL 18 Automatic,
chlapecké horské kolo za 500 Kč,
kuchyňský sporák kombinovaný
za 500Kč, šrotovník na obilí avíč-
ka na plech. konzervy levně. Tel.:
773 519 986.
* Prodám kočárek, trojkombinace,
vaničku, postýlku s nebesy aman-
tinelem, vajíčko, fusak, oblečení
pro novorozence, vše top stav, cena
za vše 13 000 Kč, PC 26 000 Kč,
možno i jednotlivě, možnost dovo-
zu k vám domů. Tel.: 728 668 947,
ne SMS.
* Prodám stavebnírozvaděč s elek-
troměrem a kablem 50 m. Cena
dohodou. Tel.: 606 106 378.
* Prodám klec pro hlodavce vel-
kou: 100x80x55 cm a malou:
60x30x35 cm. Tel.: 777 065 414 po
18. hod.

* Koupím starýnábytek do r.1960.
Porcelán, sklo, vázy, staré hračky,
stará kola. Dále knihy, pohlednice,
plakáty, mince a medaile, vyzna-
menání, náramkové hodinky, hodi-
ny, knihy a pohlednice. Vše z I. a II.
sv. války – uniformy, bodáky. Dobře
zaplatím, přijedu. Tel.: 777 032 904.
* Koupím starý nábytek, pohled-
nice do r. 1950, bytové doplňky,
lustry, lampy, hodinky, hodiny
i půdní veteš. Platí stále. Tel.:
602 953 842.
* Koupím nábytek, obrazy, sklo,
hodinky, porcelán, šperky, po -
hlednice, apod. Seriozní jednání.
Tel.: 608 446 406.
* Koupím srovnávačkus protahem
KDR nebo rojek. Tel.: 603 165 320.
* Koupím staréobrazy, hodiny, ho -
dinky, rámy, porcelán, mince, po -
hledy, vojenské věci, nábytek i ce -
lou pozůstalost, to vše do roku
1960. Tel. 607 399 913, 511 138871,
704 041 976.
* Koupím pánské nár. a kapesní
hodinky i nejdoucí a poškozené,
vojenské i polic. odznaky, metály
a jiné s touto tématikou. Tel::
602 953 842.
* Koupím do sbírky kapesní
a náramkové hodinky (staré
inovější) HEUER, OMEGA, LON-
GINES, IWC SCHAFFHAUSEN,
MOVADO, ZENITH, DOXA,
ETERNA, LEMANIA, HELVE-
TIA, TISSOT, PRIM, veškeré letec-
ké a potápěčské hodinky, staré
autohodiny, hodinky se stopkami.
Tel.: 602 953 842.
* Koupím odznaky, medaile, zá -
palkové nálepky, krabičky, mince
a bankovky. Tel.: 607 702 994. 
* Koupím vzduchovku SLAVIA
631 (630) v dobrém stavu do
500 Kč. Nejlépe na trase Slavkov
– Nesovice. Tel.: 702 309 970 po 15.
hod.
* Koupím formou pravidelného
odběru cirka 60–90 ks vají -
ček/měsíc. Vejce pouze domácí, od
slepic s volným výběhem. NE kle-
cový chov. Vyškov a blízké okolí.
Tel.: 608 595 899. Klement 
* Koupím levně pračku, děkuji
předem. Tel.: 702 924 869.

* Čechokanaďan, 68/170, hledá
pěknou štíhlou ženu do 55 let bez
závazků. Tel.: 604 418 402.
* Žena, 45/162, se ráda seznámí
smužem 40-50, jen vážně, pár slov
a foto napoví, ragleh@centrum.cz
* Rád bych se seznámil s příjem-
nou ženou, která by něco takového
také chtěla. Muž, 61/180/87. Tel.:
702 390 307.
* Ráda poznámpřítele střední postavy,
pracujícího, zdravého fyz. i psych.
k obč. přílež. setkáním, plus- mínus
padesátník. Nabízím totéž. Mila. E-
mail: pohoptimax@seznam.cz

* Hledám paní na úklid 1x týdně
v sobotu. Tel.: 725 819 055.

Koupě

Seznámení

Různé

* Daruji 50 venkovních dlaždic
30x30 cm. Tel.: 736 678 338.

Inzerujte v Regionu – Info na tel.:

517 342 756

Zaměstnání

Chcete pejska či kočičku? Volejte
domov pro opuštěná zvířata,
798 27 Srbce 13, okr. Prostějov
603 220 256, www.srbce.estran-
ky.cz*
* Daruji koťata, dvě rezavá a jed-
no mourované s dlouhými chlupy.
Stáří dva měsíce. Tel.: 608 430 671.

Zvířectvo

ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ
a SEDAČEK

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

Atletika

V naší nejlepší atletické hale
bylo k vidění mnoho vynikají-
cích výkonů, což je na samém
začátku halové atletické sezony
obdivuhodné. Halové závody
bývají mnohdy rozporuplné, ne
všichni atleti mají ideální pod-
mínky se v zimním období
patřičně připravit na vrcholná
měření sil. Atletických hal v ČR
mnoho není a podmínky pro
zimní přípravu nejsou tak zrov-
na ideální... „Malé MČR“ – jak
lze určitě nazvat tento podnik,
bylo měřením „natvrdo“ hned
v prvním závodě halové sezony.

Lépe si vedlo družstvo děvčat
Jihomoravského kraje, skončilo
na pátém místě. Výkony našich
děvčat byly následující:
Běh na 1500 m:
12. místo – Natálie ŠŤASTNÁ,
5:22,15 min. (Kvalitní, bojovný
výkon ve druhém běhu na body
nestačil, ale na takovýto „křest“
se nezapomíná...)
Běh na 800 m:
20. místo – Eva ZABLOUDI-
LOVÁ, 2:37,34 min. (Vynikající
start a první část závodu, bohu-
žel nedávné nachlazení a nevy-
běhanost byly překážkou pro
lepší umístění)
Umístění družstev žákyň:
1. Středočeský kraj, 93 bodů
2. Praha, 67 b
3. Moravskoslezský kraj, 59 b
4. Liberecký kraj, 48,5 b
5. Jihomoravský kraj, 40,5 b
6. Ústecký kraj, 39 b
7. Zlínský kraj 39 b
8. Plzeňský kraj, 33 b
9. Karlovarský kraj, 27 b

10. Královéhradecký kraj, 16 b
11. Olomoucký kraj, 16 b
12. Jihočeský kraj, 14 b
13. Pardubický kraj, 9 b
14. Kraj Vysočina, 4 b

Družstvo chlapců rozhodně
nepropadlo, osmé místo před-
stavuje střed republikového
žebříčku. Výkony našich chlap-
ců byly velmi potěšitelné:

Vrh koulí 4 kg:
4. místo – Jiří OSOLSOBĚ,
15,14 m (vyrovnaná série ve čty-
řech závodních pokusech Jirky,
což komentoval výstižně slovy
„neuletělo to“ ..., fantastické umís-
tění!)
Běh na 800 m:
9. místo – Marek KALOUS,
2:08,21 min. (výkon na hraně
„venkovního“osobního rekordu
měl svoji kvalitu i taktické rezer-
vy. Obdivuhodný výsledek
„dědické běžecké komety“!)
Skok o tyči:
9. místo – Sebastian HAJZLER,
2,80 m (další měření s českou eli-
tou přineslo sérii 5 pokusů
„z první“, útok do klubu „tříme-
trových“ byl nadějný, leč neúspěš-
ný! Umístění na děleném devátém
místě však má svoji kvalitu...)

Všichni tři Vyškováci bodově
přispěli na účet družstva Jihomo-
ravského kraje, celkem 10,5 bodu!
Umístění družstev žáků:
1. Praha, 74 bodů
2. Středočeský kraj, 69,5 b
3. Zlínský kraj, 60 b
4. Moravskoslezský kraj, 59,5 b
5. Jihočeský kraj, 53 b
6. Pardubický kraj, 41,5 b
7. Ústecký kraj, 37 b
8. Jihomoravský kraj, 29,5 b
9. Olomoucký kraj, 27,5 b

10. Plzeňský kraj, 24 b
11. Liberecký kraj, 24 b
12. Královéhradecký kraj, 23,5 b
13. Karlovarský kraj, 20 b
14. Kraj Vysočina, 17 b

Závody se nesly ve znamení
velkého počtu závodníků, což
přineslo natažení časového pro-
gramu. Nasazení a celá řada
výkonů odpovídaly poslání,
které takovéto závody mají. 

Děkujeme a blahopřejeme
našim atletkám a atletům
k nominaci do krajského týmu
a k předvedeným výkonům.

Kompletní výsledky najdete
na www.atletika.cz

Urputné souboje v Atletické hale
Otakara Jandery

Ve Stromovce, v Atletické hale Otakara Jandery se sešla kon-
kurence nejlepších atletů v žákovské atletice, v krajské reprezentaci
se představila pětice vyškovských „Rysů“. Nominační list obdržela
dvě děvčata a tři chlapci – Eva ZABLOUDILOVÁ, Natálie ŠŤAST-
NÁ, Jiří OSOLSOBĚ, Marek KALOUS a Sebastian HAJZLER.

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

Pobočky: Dukelská 10, Vyškov
Žižkova 37, Ivanovice na Hané

Tel.: 603 472 303

EKOLOGICKÁ LIKVIDACE VOZIDEL
odvoz ZDARMA, vyplatíme vám

nejvyšší možnou cenu až 2 000 Kč
VOLEJTE ZDARMA

800 99 99 88

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

SERVIS A ÚDRŽBA OKEN
Plast i dřevo. Kompletní seřízení,
výměna těsnění, silikonů, skel,

aplikace udržovací sady.
Tel.: 778 410 164

VYKUPUJEME VYLOUPANÉ OŘECHY.
Tel.: 605 483 984

* 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.

AKR = STĚHOVACÍ, VYKLÍZECÍ
A DOPRAVNÍ SLUŽBY VYŠKOV

Tel.: 517 371 502, 
NONSTOP 602 737 087, p. Krejčí

www.akr-stehovani.cz

PŮJČKY RYCHLÉ, KOREKTNÍ
A DISKRÉTNÍ NÍZKÉ MĚSÍČNÍ SPLÁTKY.

VÝPLATA EXEKUCÍ NA VAŠICH
NEMOVITOSTECH A TO BEZ PŘEVODU
VLASTNICKÝCH PRÁV. NAJDETE NÁS
V BUDOVĚ PRIORU. TEL.: 739 625 593

ZASTAVÁRNA – BAZAR
RYCHLÁ PŮJČKA
– peníze ihned na ruku, solidní jednání.

VÝKUP ZLATA
– všeho druhu za nejvyšší ceny, až 1 100 Kč/g

ZASTAVUJEME, VYKUPUJEME, PRODÁVÁME
zlato, zubní zlato, stříbro, elektroniku, nářadí,
motorové a elektrické pily, křovinořezy, sekačky,
mob. telefony, notebooky, počítače, sportovní
potřeby, hudební nástroje, obrazy, sošky, zbraně,
ledničky, pračky, ždímačky, jízdní kola, hračky
a mnoho jiného, vše, co je u nás prodejné. 

Slavkov u Brna, Brněnská 97
Otevírací doba: PO–PÁ 9.00–17.00

SO, NE po tel. domluvě
Tel.: 605 151 548, e-mail: zastavarna.slavkov@seznam.cz

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

Taxi ve Vyškově přijme ŘIDIČE.
Tel.: 724 255 897

Autodoprava v Bučovicích přijme řidiče sk.B
pro mezinárodní přepravu zboží. Praxe nutná.
Naše destinace DE,BE,NL,FR,ES,IT,CH. Po zku-
šenostech požadujeme velmi dobrou orientaci
v automapě a znalost ovládání GPS navigace.

Požadujeme časovou nezávislost.
Tel.: 604 191 911

Na čerpací stanici ve Vyškově na D1

(LUKOIL/MOL) hledám na HPP vhodného

kandidáta na pozici OBSLUHA Č. S.
Denní a noční provoz. Nástup po dohodě

a proškolení od 1. 1. 2016. Prosím vážné

zájemce o stručný životopis + foto na

korec.z@tiscali.cz. Mobil: 776 670 303

Nabízím místo  OBCHODNÍHO
ZÁSTUPCE pro Vyškovsko. 

Tel.: 737 044 806 (po 17. hod.)

Dopravní společnost
přijme  ŘIDIČE sk. C

pro MKD na solo auto
do 12 t, destinace Itálie.

Požadujeme digitální kartu
řidiče, profesní  průkaz, výpis

karty řidiče, spolehlivost,
bezúhonnost, znalost GPS.

Nabízíme stabilní zaměstnání,
práci v dobrém kolektivu, dobré

platové podmínky, zázemí
stabilní firmy.

Nástup možný ihned.
Tel.: 776 841 209

Hotel U zlaté rybky v Tučapech
přijme číšnici/ka 70 Kč/hod.,

kuchaře/ku 100 Kč/hod.
Tel: 739 610 847

e-mail: hotel@uzlaterybky.cz

Jazykové centrum Bučovice a Slavkov
u Brna hledá momentálně zájemce na

tyto pozice. 
ANGLIČTINÁŘE na částečný úvazek

(praxe v zahraničních školách vítána),
dále PROJEKTOVÝ MANAŽER na

externí spolupráci a SPRÁVCE webových
stránek JOOMLA. CV zasílejte na

jazyky-bucovice@seznam.cz

VÁNOČNÍ PŮJČKY
Od 2 000 do 10 000 Kč.
Vyplaceno do 5 minut.

Tel.: 733 685 391

VÝKUP LOUPANÝCH OŘECHŮ
Cena 120 Kč

František Vild, Křečkovská 95, Vyškov
PO–PÁ 10–17 hod.
Sobota po domluvě
Tel.: 773 682 682

Ve Vyškově se vybralo 
1120 kilogramů potravin

I letos mohli lidé v celé České
republice darovat potraviny na
pomoc potřebným. Jen ve Vyš-
kově se v sobotu 21. listopadu
2015 vybralo 1120 kilogramů
potravin. Sbírka se konala
v obchodním domě Albert, kde
se vybralo 422 kg potravin,
a také v obchodním domě Tesco,
ve kterém se vybralo 698 kg
potravin. Jen pro srovnání: loni
šlo celkem o 370 kilogramů
vybraných potravin.

U vchodu do obchodních
domů rozdávali dobrovolníci
letáčky se seznamem potravin,
které bylo možné darovat, za
pokladnami vybírali už nakou-
pené potraviny do označených
nákupních vozíků. Všechny
potraviny byly svezeny do potra-
vinových bank. Pomohou mat-
kám s dětmi v azylových
domech, seniorům, osobám bez
přístřeší či lidem s handicapem.

Na realizaci sbírky se podílela
řada neziskových organizací
včetně Charity Vyškov, která se
účastní rozdělování potravin.

„Velké poděkování patří nejen

zmíněným obchodním řetězcům
a jejich zaměstnancům za vzor-
nou spolupráci, ale také dobro-
volníkům ze Střední odborné
zdravotnické aekonomické ško-
ly Vyškov, za jejich příkladný
přístup a pomoc při realizaci
sbírky. Největší poděkování
patří samozřejmě všem těm, kte-
ří svým darem do této potravi-
nové sbírky přispěli,“ uvedl ředi-
tel vyškovské charity Karel
Kosina.

Sbírky se v rámci vyškovské
charity zúčastnila i pobočka
společnosti Sodexo v obci Mok-
rá-Horákov, kde vybrali dalších
120 kg potravin.

Potravinovou sbírku organi-
zuje platforma Byznys pro spo-
lečnost ve spolupráci s Českou
federací potravinových bank
a Armádou spásy. Ve třetím roč-
níku sbírky, která se konala
v sobotu 21. listopadu 2015
napříč Českem, darovali naku-
pující i firmy plných 236 tun jíd-
la. To je o 63 tun více, než kolik
se v ČR vybralo rok předtím.
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