
Auto – moto

* Prodám Š OCTAVIA, r. v.
2002, najeto 345 tis. km, 
cena 25 000 Kč. Vyškov, tel.: 
604 738 129.
* Prodám RENAULT Laguna,
perfektní stav, bez koroze, nová
STK, klima, servo, rádio, za 
25 000 Kč. Tel.: 603 911 114.

Byty – nemovitosti

* Žena s pravidelným příjmem
hledá pronájem garsonky 
nebo něco podobného. Tel.: 
731 084 464.
* Pronajmu v RD garsonku
v centru Vyškova, část. zaříze-
nou s novou kuch. linkou, samo-
statný vchod. Volná od července.
Tel.: 723 767 919.
* Pronajmu byt 2+1 od září
2019. Tel.: 777 971 120 po 16.
hod.
* Pronajmu podkrovní byt 2+kk
v „Cukrovarské vile“ ve Vyš-
kově. Plocha bytu je 79 m2.
K nastěhování ihned. Nájemní
smlouva minimálně na jeden
rok. Nájemné 10 000 Kč měsíč-
ně, služby 2 400 Kč. Kauce
20 000 Kč. Tel.: 602 840 960, 
e-mail: vinivana@seznam.cz.
* Pronajmu byt v „Cukrovarské
vile“ ve Vyškově 1+1! Plocha
bytu je 28 m2. K nastěhování 
1. 8. 2019. Nájemní smlouva
minimálně na jeden rok.
Nájemné 6 500 Kč měsíčně,
služby 1 700 Kč. Kauce
13 000 Kč. Tel.:602 840 960, 
e-mail: vinivana@seznam.cz.

* Pronajmu dlouhodobě byt 3+1 
na ul. Gorkého ve Vyškově. Tel.: 
737 403 892.
* Pronajmu garáž v Bučovicích
za poliklinikou, tel.: 739 437 975.
* Pronajmu 1+1 ve vilce na ul.
Purkyňova ve Vyškově. Cena po
domluvě. Tel.: 725 835 583.
* Pronajmu dlouhodobě byt 1+1
s lodžií za 8 000 Kč vč. inkasa.
Adresa: Hybešova 32, Vyškov.
Tel.: 777 655 981.

* Prodám WC kombi, zadní
vývod i s deskou. Cena doho-
dou. Tel.: 739 432 064.
* Z důvodu stěhování prodám
levně: velkou lednici Beko,
téměř novou mikrovlnnou trou-
bu Sencor, rohovou sedačku,
velkou šatní skříň, obývací stě-
nu, postel z masivu + matrace
(180x200 cm), balkonový set –
ratanový. Ceny dohodou. Tel.:
606 194 665.
* Prodám el. inv. vozík za 
25 000 Kč. Jen SMS na tel.: 
604 762 220.
* Prodám domácí vajíčka. Tel.: 
607 177 246.
* Nabízím trávu na zeleno nebo
na seno. Zahrada Křečkovice,
Vyškov. Tel.: 728 437 710.
* Prodám kotlinu na ohřev
vody, dobrý stav, cena 1 500 Kč.
Tel.: 728 628 729.
* Prodám palivové smrkové dří-
ví, 5 m, štípané, skládané
v metrech. Tel.: 728 628 729.
* Prodám meruňky, cena doho-
dou. Tel.: 775 908 543, Drnovi-
ce.
* Prodám květový med, kilo za
110 Kč, přímo od včelaře – pro-
dukce 5/2019.Tel.: 602 286 295.
* Prodám starší větší dětské
kolo Author za 900 Kč. Pře -
hazovačky 5 koleček vzadu, 
3 vpředu. Tel.: 724 185 101.
* Prodám sbírku starých jízd-
ních kol, 6 kusů za 500 Kč. Tel.: 
730 613 757.
* Prodám nové chlapecké brus-
le, vel. 29–32, nevhodný dárek.
Cena 499 Kč. Tel.: 733 582 640.
* Prodám ječmen –
400 Kč/metrák. Tel.: 737 110 792.

* Koupím starý nábytek do
r. 1960: židle, stoly, křesla
i z chromových trubek. Lustry,
lampy. Porcelán – sošky, hrníč-
ky. Kameninové nádoby. Sklo –
vázy. Staré medaile, vyzname-
nání a mince. Veškeré věci
z obou světových válek – uni-
formy, helmy, bodáky apod.
Obrazy, po hlednice a staré kni-
hy. Filmové plakáty z kina
a veškeré další věci z pozůsta-
lostí a půd. Přijedu.  Seriozní
jednání. Platba hotově. Tel.: 
777 032 904.
* 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.
* Koupím nábytek, obrazy, sklo,
hodinky, porcelán, šperky,
pohlednice, apod. Seriozní jed-
nání. Tel.: 608 446 406.
* Koupím odznaky, medaile, zá -
palkové nálepky, krabičky, min-
ce a bankovky. Tel.: 607 702 994.
* Staré pivní lahve s litými
nápisy, reklamy, ohříváčky, star-
ší pivní tácky, sklenice, piv. lite-
raturu, dokumenty, fotky a další
staré věci kolem piva koupím
do sbírky. Tel.:  734 282 081.

* Svobodný a bezdětný neku-
řák, 46 let, hledá hodnou pří -
telkyni se smyslem pro hu-
mor, která měla v životě smůlu
jako já, pro vážný a trvalý vztah.
Dítě mi nevadí. Jezdím rád 
na kole a mám rád přírodu. 
Mít pro koho žít. Tel.: 
728 374 850.
* Svobodný, bezdětný,
60/180/76, abstinent a neku-
řák hledá ženu od 50 do 
70 let pro trvalý vztah. Tel.: 
728 022 951.
* Mladý muž, 39/170/70, hledá
touto cestou k vážnému sezná-
mení ženu kolem 30 let. Dítě
není překážkou. Nabízím seri-
ozní jednání a také upřímnost.
SMS a schůzka napoví více.
Tel.: 730 921 441.

Prodej

Koupě

Seznámení

* Spolehlivý ČID, 54 let, 5 let
praxe s osvědčením jako vrátný,
ostraha, hledá zaměstnání.
Bučovice – Slavkov u Brna
a okolí. Ne noční. Tel.: 
733 322 604.

Zaměstnání

* Koupím fenku jezevčíka. Tel.. 
776 211 591.

Zvířectvo
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Plánovaná rekonstrukce autobusového nádraží startuje
Staveniště je několik dní předané, v pondělí 8. července začaly

hlavní práce. Zásadní a cestujícími dlouho očekávaná přestavba
vyškovského autobusového nádraží startuje. Výsledkem má být
centrální zastřešení před výpravní budovou i rekonstrukce ostrův-
ků s liniovým zastřešením. A celkově důstojnější prostředí při
čekání na spoj.

Platí rovněž to, že stěžejní
práce proběhnou o prázdnino-
vých měsících, kdy je snížený
provoz. Autobusová stání už
nebudou orientovaná kolmo
k hlavní budově. „Schéma nád-
raží se nám tedy razantně změ-
ní. Počítáme s 12 odjezdovými
stáními, z nichž první budou
pod centrálním zastřešením,
a pak tři nástupní ostrůvky
vždy se třemi stanovišti pro
autobusy. Ostrůvky budou
liniově zastřešené. Centrální
zastřešení prostoru před budo-
vou bude spočívat v ocelové
konstrukci s centrálním pro-
světlením. Proběhne i úprava
hlavní budovy, kde dojde k pře-
sunutí místnosti řidičů do
jiných prostor. Veřejnost jistě

uvítá zvětšení plochy pro čekár-
nu,“ sdělil ředitel společnosti
KRODOS SERVIS a.s., která
autobusové nádraží provozuje,
Petr Lhotský. 

Dojde rovněž k úpravě par-
kovacích míst pro autobusy
a pro služební auta. V ulici Jiří-
ho Wolkera vznikne 24 veřej-
ných stání, statická doprava už
bude v režii města, které zva-
žuje i krátkodobá parkovací
stání Kiss and Ride, tedy Polib
a jeď, která poskytnou prostor
pro krátké zastavení. „Práce
máme rozdělené na etapy, závě-
rečné stavební zásahy na plo-
chách mají být hotové na konci
října. Začínáme inženýrskými
sítěmi a povrchy, následovat
bude zastřešení nejprve ostrův-

ků, poté od září prostoru u hlav-
ní budovy, v jehož případě
hovoříme o zhruba tisíci
metrech čtverečních,“ zmínil
ředitel společnosti Lhotský
s tím, že chybět nebudou nové
označníky zastávek, lavičky,
stojany na kola nebo odpadko-
vé koše. Ukončení všech prací
má proběhnout do konce letoš-
ního roku.

Stavební práce probíhají za
provozu nádraží, po dobu
rekonstrukce se budou v jeho
prostoru pohybovat označení
informační pracovníci, kteří
cestujícím poradí a navedou je,
kam mají jít. Dopravci budou
navíc po domluvě s vedením
Vyškova po dobu rekonstrukce
nádraží nechávat autobusy stát
po pravé straně Brněnské ulice
ve směru do centra města. 

Vedení radnice přestavbu se
zástupci společnosti mnohokrát
projednávalo, dlouho plánova-
nou rekonstrukci areálu vítá.
„Je to čistě soukromá akce firmy

KRODOS. Změny jsou výrazné,
jde okrok ke zpříjemnění celého
prostoru, který není nejmaleb-
nější. Došlo k šířkovému i dél-
kovému zvětšení přístřešků, za
což jsme rádi. Se zástupci spo-
lečnosti jsme v kontaktu, o jed-
notlivých bodech ke vzájemné
spokojenosti jednáme,“ pozna-
menal vyškovský starosta Karel
Jurka.

O rekonstrukci nádraží se
hovoří několik let. Soutěž na
dodavatele prací proběhla už
loni, nabídky firem ovšem pře-
výšily odhadovaný rozpočet.
Projekt tak prošel revizí. Z něj
zatím vypadnul komerční
objekt, ve kterém mají být služ-
by pro cestující, například
občerstvení. V letošních plánech
není, počítá se s ním na příští
rok. „Letošní práce přinesou
pro cestující určitou zátěž, za
případné nepříjemnosti spojené
s opravou se předem omlouvá-
me,“ uzavřel ředitel Lhotský.

(mko)

Mladí vyškovští tenisté
nepoznali ve svých skupinách

ani jednou hořkost porážky

Starší žactvo ve složení Bed-
nář, Čulík, Harásek, Sup, Kří-
žek, Kubíková, Růžičková,
Pokorná spolu s náhradníky
Ježem a Páskem vybojovalo pro
Vyškov historicky poprvé účast
v I. třídě, která je 2. nejvyšší
soutěží v rámci tenisového sva-
zu.

Na svoje starší spoluhráče
úspěšně navázalo družstvo
mladšího žactva ve složení
Harásek, Trostr, Odstrčil, Men-
šík, Vévoda, Kubíková, Pokorná
a Florová, které přesvědčivě
zvítězilo ve své skupině a zajis-
tilo si postup do II. třídy. Nelze
opomenout ani pěkné 3. místo
družstva dorostu ve složení
Foret, Jurda, Kománek, Svobo-
da, Bednář, Heidekerová, Kune-
šová a Kačurová, které v příští
sezoně znatelně posílí, takže se
dá očekávat jeho vzestup smě-
rem k čelním příčkám.

Velký dík za bojovnost a pří -
stup k tréninku patří rovněž
nejmenším talentům v katego-
rii minitenisu, kteří si v letoš-
ním roce v sestavě Dunaj,
Brtníčková, Pokorná, Heldová,
Dawidková a Křapová úspěšně
vyzkoušeli své první soutěžní
zápasy.

Výbor TK Vyškov společně
s rodiči zainteresovaných hráčů
a hráček děkuje slečně trenérce
Martině Knapové za obětavý
a příkladný přístup k práci
s mládeží a do dalších sezon
přeje hodně podobných teniso-
vých úspěchů. Poděkování platí
rovněž pro kapitána dorostu
pana Františka Heidekera
a všechny rodiče za podporu
dětí po celý rok.

Děkujeme a blahopřejeme!
Po celé prázdniny pořádáme

nábor dětí od 4 let. 
Informovat se můžete na tel.

čísle 777 711 986. 

Pavlína Poláčková oslavila
návrat na závody vítězstvím

V pátek byl státní svátek a právě na tento svátek se běží každý
rok, letos již podeváté, Běh pod Slunečnou v Moravském Berouně.
A je to opravdu moc hezký závod, kam se hodí zajet, protože tam
panuje neskutečně srdečná atmosféra a ještě k tomu se tam vždy
sejde skvělá parta běžců. Proto jsme tam jako obvykle nemohli
chybět.
MORAVSKÝ BEROUN

Naši klasickou sestavu
doplnila Pavlína Poláčková,
která se konečně vrátila ze stu-
dia v Španělsku a určitě posílí
naše barvy v dalších závodech
v průběhu roku. 

A právě Pavlína Poláčková se
předvedla ve výborném světle.
Nedala hned od startu soupeř-
kám šanci, postupně zvyšovala
svůj náskok a s přehledem zví-
tězila mezi ženami.

Marie Hynštová se pak stup-
ňovaným během posunula

dopředu až na šesté místo mezi
ženami a ve své kategorii také
bezpečně vyhrála.

Lukáš Koudelka se pořád
dává dohromady. Závod odběhl
v rámci možností a stačilo to na
celkové deváté místo, v katego-
rii pak skončil šestý.

Tradiční složení naší výpravy
opět předvedlo výborné výkony,
tak si zaslouží všichni mimo-
řádnou pochvalu za vzornou
reprezentaci našeho klubu. 

Zdeněk Smutný

EKOLOGICKÁ LIKVIDACE VOZIDEL
odvoz ZDARMA, vyplatíme vám 

nejvyšší možnou cenu až 2 000 Kč
VOLEJTE ZDARMA

800 99 99 88

ekologická likvidace vozidel
– odvoz autovraku zdarma

– výkup autovraků
– vystavení dokladu na odhlášení
v den převzetí autovraku na firmě

Tel.: 605 082 977

AUTO-EKO-ŠROT LysoviceAUTO-EKO-ŠROT LysoviceAUTO-EKO-ŠROT Lysovice

Koupím les - jakoukoliv výměru a stáří. Může být
i neudržovaný nebo kůrovec. Nejvyšší cena, platba hotově.
773 585 290

Koupím RD i dvougenerační. Nabídněte. 

Do 4 000 000 Kč. Tel.: 731 333 710

Hledám starší domek nebo
chalupu. Tel.: 731 850 598

Kdekoliv na Vyškovsku 
koupím byt 2+1/3+1. Stěhování. 

Tel.: 732 799 971

Koupíme byt 1+1 2+1 ve Vyškově.
Telefon: 702 169 750

Urgentně hledáme byt 3+1 a větší ve
Vyškově. RK nevolat! Tel.: 602 185 147

Hledám RD nebo pozemek ve Vyškově
nebo okolí. Tel.: 739 586 722

Sháníme RD v Rousínově
a okolí. RK ne. Tel.: 603 889 769

Hledám chalupu nebo chatu
na Vyškovsku. tel.: 602 102 038

Prodám byt 3+1 po rekonstrukci 
v centru Bučovic. Tel. 776 831 986

Prodám byt 3+1 na Víta Nejedlého ve
Vyškově. Tel.: 608 765 175, RK nevolat.

Vykupujeme i zadlužené:
• domy
• byty
• pozemky
• chaty a chalupy

vykupujeme-rychle@seznam.cz

603 459 066

Pronájmy
Ubytování v RD, Vyškov-Dědice, dlouhodobě,
pokoje 2–4 os., firmy i ostatní. Od 3 900 os./měs.
Tel.: 604 673 818

VÝKL AD  K ARET
7 32  213  678

Satelitní dotace! Na montáž nového satelitu jen 
za 300 Kč nebo naladění karty se 100 programy. 
778 527 899. www.satelitnidotace.cz

* Opravím a zašiji cokoliv na šitých a ple-
tených oděvech. Ušiji povlečení, ubrusy, pro-
stírání, 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

KOVÁŘSTVÍ Přibyl
Kovářské a zámečnické práce. 

Výroba bran, plotů, mříží, 
kovaných doplňků.

777 259 966

MALBY – NÁTĚRY
Kvalitní práce, rozumné ceny. Tel.: 602 871 925

Bar VAGON, Vyškov, (Letní 1), Slavkov, 
Ivanovice n. H.  přijme

SERVÍRKU/ČÍŠNÍKA
Tel.: 608 248 858

Benzina Rousínov
u dálnice přijme

OBSLUHU na HPP.
I brigádníky.

Tel.: 604 150 419

Přijmeme řidiče skupiny B – pro meziná-
rodní přepravu zboží v rámci EU na plach-
tovou dodávku. Firemní oblečení, GPS,
telefon. Firemní auto doma. Nutná časová
nezávislost. Nájezd 12–15 tis. km. měsíčně.
Bonusy za spotřebu. Tel.: 604 191 911.

Firma 3i-Isolet, s.r.o. 
ve Vyškově
přijme zaměstnance do výroby:
• obsluha řezací linky
• řidič vysokozdvižného vozíku

Informace na tel. 724 375 807
e-mail: 
a.kretinska@3i-isolet.com

DESTILA, s.r.o.
hledá pro pracoviště

Slavkov u Brna, Slovanská 758
svářeče CO2.

Nástup možný ihned. Nabízíme
týden dovolené navíc, závodní
stravování zdarma, příspěvky

na penzijní pojištění.
Kontakt: p. Štercl,
tel. 737 861 109.

Restaurace SOLE Bučovice
přijme na HPP

číšníka/servírku
pomocného kuchaře/kuchařku.

Tel.: 737 577 284

Přijmeme zedníky/fasádníky,
Kontakt: 775 668 073

PŘIVÝDĚLEK
www.prijemextra.cz/vocelka

Přijmeme šikovné zedníky a pomocníky na stavbu,
plat 100 až 150 Kč/hod. nebo dle šikovnosti. Doprava
na stavbu zajištěna. ŘO skupiny B výhodou. Nástup
možný ihned. Info na tel. 605 388 996

Hledáme elektrikáře – A1 + vyhl. 50. 
Práce ve Švédsku od 5. 8. – 300 Kč/hod., 
dopravné + ubytování platíme. Tel.: 603 589 217

Jsi komunikativní a máš rád pečlivost? Máš
zkušenost s prací v terénu a obchodního
ducha?Nebaví tě sedět každý den v kanceláři? Tak
právě tebe hledáme na pozici obchodní zástupce
pro celou ČR. Tvým úkolem bude aktivní
vyhledávání nových zákazníků a péče o ty
stávající.
Nabízíme dlouhodobé zaměstnání a zajímavé
finanční ohodnocení.
KONTAKT: info@kintex.cz nebo +420 774 763 112
Těšíme se na spolupráci.

* Hledám doučování pro svého
syna 1. ročníku SŠ, odborný
 předmět MECHANIKA. Tel.: 
792 305 485, Vyškov.

Různé

Penzion Sirius ve Vyškově hledá
recepční na DPP, směny: krátký, dlouhý

týden (možnost domluvy). 
Požadavky: základy anglického jazyka,

základní práce s PC, spolehlivost,
příjemné vystupování. Tel.: 777 623 601.
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