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* Koupím historický motocykl.
Tel.: 608 773 933. 
* Prodám Š FAVORIT 136 L,
vínová barva, solidní stav,
výborný motor, najeto 130
tis.km, popřípradně rozprodám
motor, apod. na náhradní díly.
Tel.: 702 309 970.
* Koupím moto Jawa pionýr,
pařez, Stadion, Jaweta, ČZ
možno i díly tel.: 774 262 828.

UPOZORNĚNÍ pro makléře
realitních kanceláří! 
Inzeráty RK zveřejňujeme pouze
jako plošnou komerční inzerci.
Děkujeme za pochopení.
* Prodám DB 2+kk ve Vyškově
na ulici Hybešova, 2. patro,
s výtahem, balkonem a skle-
pem. Cena 1 500 000 Kč. Tel.:
605 542 716.
* Koupím RD v Opatovicích
uVyškova. Cena do 2 200 000 Kč
(podle stavu). Tel.: 607 628 208.
* Prodám cihlový byt 3+KK
v OV v centru Vyškova. Po re-
konstrukci , 92 m2, 4 NP, balkon,
komora, sklep. Ne RK. Cena
1 800 000 Kč. Tel.: 604 281 974.
* Koupím byt 2+1 nebo 2+KK
ve Vyškově v OV. Platba ihned
hotově. RK nevolat! Telefon:
739 396 130.
* Koupím RD se zahradou kde-
koliv na Vyškovsku, opravy
nevadí. Tel.: 604 560 454.
* Koupím pozemek na stavbu
RD, směr Vyškov-Dědice. Tel.:
731 236 558.
* Koupím byt 2+1 nebo 3+1
v Rousínově. Tel.: 732 735 426.
RK nevolat. 
* Prodám zděnou garáž na Jan-
dovce ve Vyškově. Cena doho-
dou. Tel.:. 606 259 989.
* Prodám garáž na Příhoně
v Bučovicích,v zatáčce ke ško-
lám. Cena 120 000 Kč. Telefon:
606 282 921. 
* Prodám byt 2+1 v OV na Sídl.
Osvobození ve Vyškově. Pů-
vodní stav, udržovaný. Cena
1 200 000 Kč. RK nevolat! Tel.:
739 625 610.
* Koupím byt 2-3+1, balkon
výhodou. Bez RK. Telefon:
728 891 750.
* Prodám 1+KK, novostavba
Vyškov, ul. Hybešova, 2 p.,
výtah. Tel:: 608 605 919.
* Koupím byt 2+1 v OV na Sídl.
Osvobození ve Vyškově. Tel.:
774 152 862.
* Koupím byt 3+1 v Bučovicích
nebo ve Slavkově u Brna, nej-
lépe bez RK. Tel.: 737 363 844.

* Hledáme dlouhodobý proná-
jem bytu ve Vyškově pro pracu-
jící. Nabídněte. Tel.: 774 821 498.
* Pronajmu garáž ve Vyškově
u bazénu. Tel.: 776 028 096.
* Pronajmu 1+kk s garážovým
stáním pod domem na ul. Hybe-
šova. Byt je částečně zařízen,
nájemné +6 000 Kč. RK nevolat.
Tel.: 602 108 105.

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

LEVNÉ BYDLENÍ v RD, od 2 900 Kč/os.,
senioři (pracující), dlouhodobě.

Pro nenáročné, zařízeno. VY, tel.: 604 673 818

* Hledám pronájem bytu 1+1
v okolí Vyškova, směr Bučovi-
ce, příp. koupím menší RD.
Tel.: 735 089 539.
* Pronajmu RD 4+1 v Počeni-
cích, 12 km od Kroměříže. Pří-
zemí a2 podlaží. V přízemí garáž
a plynové topení. Za domem
dvorek + zahrada 190 m2. Stáří
domu 25 let. Nájem 5 000 Kč +
inkaso/měs. Jen pro pracující či
důchodce, kterým nevadí scho-
dy. Tel.: 607 991 931 denně od
13. do 19. hod.
* Hledám pronájem bytu 1+1
nebo 2+1 ve Vyškově. Tel.:
603 295 911.
* Mladý pár čekající miminko
hledá pronájem bytu 2+1 nebo
2+KK do 10 000 Kč. Volat po 15.
hod na tel.: 739 301 705.
* Pronajmu byt 1+1 po částečné
rekonstrukci ve Vyškově, Na
Vyhlídce. Volný od 1. 10. Nová
kuch. linka a podlahy. Nájem
6 500 Kč včetně inkasa. Tel.:
777 145 580.
* Pronajmu přízemní byt
1+1(41 m2) ve Slavkově,volný
od 1. 1. 2016, nájem 4 000 Kč +
poplatky podle spotřeby (cca
3 500 Kč). RK nevolat. Telefon:
606 227 531.
* Muž, 50 let, hledá jako spolu-
bydlící podnájem v RD nebo
bytě na okr. Vyškov. Telefon:
605 956 063.
* Pronajmu byt 2+1 blízko
centra Vyškova v přízemí RD.
Nájem 5 000 Kč, záloha na
energie 3 000 Kč. Vratná kauce
10 000 Kč. Tel.: 774 685 329 po
16. hod.
* Pronajmu 2+1 v RD v centru
Vyškova. Cena nájmu vč. inkasa
je 8 500 Kč. Tel.: 723 767 919.
* Pronajmu garsonku 1+KK, asi
40 m2, v přízemí RD v centru
Vyškova. Cena 6 500 Kč. Tel:.
723 767 919.
* Pronajmu RD 1+1 v Drnovi-
cích, nájem 4 000 Kč + poplatky
podle spotřeby (cca 3 500 Kč).
Tel.: 734 728 877.
* Pronajmu RD 2+1 v Pustimě-
ři. Tel.: 725 247 645.
* Pronajmu 2 byty, 2+1 a 3+1,
Sídl. Osvobození část. zařízené.
Tel.: 774 527 359.
* Pronajmu či prodám RD
5+KK se zahradou blízko cent-
ra Vyškova. Tel.: 731 104 324.
* Dlouhodobě pronajmu byt 1
+ kk, 33 m2, částečně zařízený,
7. patro s výtahem, pěkný
výhled, v klidné lokalitě Brno-
St. Lískovec, nejlépe dvěma stu-
dujícím VŠ z regionu. Nájem
6 400 včetně inkasa. Volný od
1. 11. 2015. Tel.: 728 585 149.

* Daruji za odvoz kovovou
postel + dřevěný rošt + matraci.
Tel.: 725 110 131.
* Prodám česnek-sadbu za 140
Kč/kg, konzum 120 Kč/kg,
cibuli velkou za 12 Kč/kg,
malou za 18 Kč/kg. Kotyza, Vyš-
kov, tel.: 720 266 595.
* Prodám postel 220x185x52 +
přehoz a polštáře z důvodu stě-
hování. Tel.: 724 789 205.
* Prodám ošetřený dřevěný
trám do interiéru, rozměr:
226x17x12 cm. Tel.: 736 201 840.
* Prodám do kuchyně polici
(buk) se skleněnými zásobníky,
7 větších a pod nimi 13 menších,
roz.: 120 x 18 cm. Cena doho-
dou. Tel.: 733 582 640.
* Prodám letošní ječmen za 400
Kč/q, ječmenný šrot za 470
Kč/q a česnek za 140 Kč/kg.
Tel.: 775 340 587.
* Prodám secí stroj Isaria 2,5 m
za 10 000 Kč, hladký vál 2,5 m
za 1 000 Kč, radličkový kulti-
vátor 2,5 m za 12 000 Kč, 3 rad-
lic. pluh + předradličky za
9 000 Kč, 2 radlič. pluh originál
za r.s. za 3 000 Kč, čerta na
brambory za 1 000 Kč a motor.
sečkovici za 2 000 Kč. Tel.:
739 091 569, volat 12-17 hod. 

Prodej
Prodám

100% OLIVOVÝ OLEJ
Cena 200 Kč/l. Domácí výroba.

Tel.: 776 139 894

PALIVOVÉ DŘEVO.
Tvrdé štípané. Odřezky 350 Kč/prms.
www.drepos.cz. 775 557 811 Pustiměř

Prodám kvalitní moderní 
kancelářský nábytek 

včetně židlí. Velmi zachovalý, levně.
Tel.: 602 227 371

* Prodám česnek Slavín, mod-
rý paličák, cena 100 Kč/kg.
Bučovice-Černčín, telefon:
607 869 278.
* Prodám plechový zahradní
domek, originál nový, zelené
barvy, PC 11 000 Kč nyní se sle-
vou za 9 000 Kč. Telefon:
605 407 642.
* Prodám 3 nové přikrývky
z ovčí vlny à 600 Kč, dřevěný
stůl 60x90 cm za 700 Kč a novou
dám. béžovou delší bundu, veli-
kost 52 za 180 Kč. Telefon:
732 909 751.
* Prodám šicí stroj zn. PFAFF
(el. motor), krejčovské nůžky, 2
ks, zn. Solingen, délka ostří
20 cm, 18 cm (pánské), krosnu
(tele) a skříňový šicí stroj
zn. Lucznik. Tel.: 702 669 512,
702 329 620.
* Prodám piano značka DALI-
BOR, cena dohodou. Telefon:
728 245 735.
* Za symbolickou cenu prodám
sedačku + 2 křesla (barva hně-
dá, přečalouněná, mikroplyš)
a mrazák 3-šuplíkový. Tel.:
737 266 276.

* Koupím starý nábytek do
roku 1960. Porcelán, sklo, vázy,
staré hračky, stará kola. Dále
knihy, pohlednice, plakáty,
mince a medaile, vyznamená-
ní, náramkové hodinky, hodi-
ny, knihy a pohlednice. Vše z I.
a II. sv. války – uniformy, bodá-
ky. Dobře zaplatím, přijedu.
Telefon: 777 032 904.
* Koupím starý nábytek,
pohlednice do roku 1950, byto-
vé doplňky, lustry, lampy,
hodinky, hodiny i půdní veteš.
Platí stále. Tel.: 602 953 842.
* Koupím nábytek, obrazy, sklo,
hodinky, porcelán, šperky,
pohlednice, apod. Seriozní jed-
nání. Tel.: 608 446 406.
* Koupím srovnávačku s pro-
tahem KDR nebo rojek. Tel.:
603 165 320.
* Koupím chvojí ze stříbrného
smrku, pokácím i větší strom.
Tel.: 606 622 185.
* Koupím chvojí stříbrného
smrku, borovice – stáří maxi-
málně 15 let. Skácím, odvezu.
Nejlépe Rousínov a okolí. Tele-
fon: 517 371 165.
* Koupím stříbrný smrk, ská-
cím a odvezu. Tel.: 734 276 434.
* Koupím chvojí z tuje, jalovce,
stříbrného smrku, možný i pro-
řez. Tel.: 720 118 472.

* Rozv. muž, 58/173, hledá pří-
jemnou a sympatickou ženu na
hezký vztah. Tel.: 773 526 836.
* Najde se žena, která se cítí
také osamělá? Muž, 61/182/86.
Tel.: 702 390 307.
* Rozvedený muž hledá ženu,
které se už doma nedostává
něhy, pohlazení, lásky a sexu.
Pojďme to spolu napravit. Tel.:
702 938 084.
* Muž, 62/167, částečně invalid-
ní hledá touto cestou k sezná-
mení ženu (50–65 let) podobné-
ho osudu. Tel.: 775 157 530,
Prosím ne SMS!

* Hledám zedníky a pomocné
dělníky pro stavbu RD ve Vyš-
kově. Platba dohodou. Telefon:
792 242 107.
* Student hledá brigádu
o SO,NE, SS. Stavba RD apod.
Vyškov. Tel: 604 673 818.
* Student nabízí doučování
německého jazyka. Kontakt:
nemcina.vyskov@seznam.cz
* Sháním tapetáře, Vyškov. Tel.:
721 374 252.

Seznámení

Různé

Koupě

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

Zaměstnání

Zvířectvo

PŮJČKY BEZ ČEKÁNÍ!!!
* 500,– AŽ 10 000,– NA OP!
* BEZ REGISTRŮ, PO TELEFONU!
* PODNIKATELÉ ON-LINE,NA OP!
* SPECIALIZACE NA ODPUŠTĚNÍ EXEKUCÍ 
A DRAŽEB A AŽ 70% Z DLUHŮ!!!!!!!!!!!!!!!
* VŠE PO TELEFONU NA 774 869 968 ***

MUDr. Zuzana Novotná,
zubní ordinace,

oznamuje, že od 1. 10. 2015
ordinuje na adrese

Purkyňova 18, Vyškov
(sídlo realitní kanceláře Remax)

Půjčka 5 000 až 2 mil.
Rychle, diskrétně. Tel.: 777 96 57 34.

Pracuji pro více věřitelů

PŮJČKY PŘED VÝPLATOU
IHNED VYPLACENÉ
V BUDOVĚ PRIORU.

721 208 015

REKONSTRUKCE KOUPELEN
Tel.: 605 459 652

* 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.

RYCHLÉ PŮJČKY Z MORAVY
Od 10 do 30 000 Kč

Pracuji pro jednoho přímého věřitele
Tel.: 777 055 774

AKR = STĚHOVACÍ, VYKLÍZECÍ
A DOPRAVNÍ SLUŽBY VYŠKOV

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

www.akr-stehovani.cz

ČZS Luleč
Moštování ovoce

Středa: 13.30–18.00 hod.
Sobota: 8.00–12.00 hod.
Cena 3,30 Kč/kg ovoce

Více informací na tel.: 731 590 380.

Hledám

spolehlivé zedníky
a pomocné síly

z okresu Vyškov.
731 554 444

Údržbářský servis Luleč
přijme do HPP

PROVOZNÍHO ZÁMEČNÍKA
Tel.: p. Sochor

602 734 654, 517 353 293

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

Hledáme zaměstnance 
do strojírenské výroby 

v Křenovicích 
se znalostí obrábění.

Životopisy prosím posílejte 

na e-mail: info@anah.cz

HLEDÁME ELEKTRIKÁŘE – práce
v Holandsku. Tel.: 603 589 217

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

Práce zdomu.Kompletace předmětů avýrobků.
Informace za známku s adresou. Pište: Ing.Miro-
slav Dlhý, Brněnská 126/9, 682 01 Vyškov.

Přijmu brigádníky 
na pomocné dlaždičské práce. 

Vyškov a okolí. Tel.: 607 160 475

Údržbářský servis Luleč s. r. o.
přijme pracovníky 

pro úklid technologické linky
v kamenolomu Luleč.

Tel. p. Sochor: 
602 734 654, 517 353 293

Firma ve Vyškově přijme brigádnice (ženy) nebo
spolupracující OSVČ na pozici operátor na zpracování
grafických dat na PC. Nástup možný ihned.
Nekuřácké pracoviště. Požadujeme pečlivost
a zodpovědnost. Úkolová mzda. Vhodné i pro
studentky (min. 17 let). Kontakt prosím na SMS 
603 492 586 nebo Aros3@seznam.cz

Úklidová firma přijme brigádníky
na úklidové práce. Tel.: 602 431 166

* Chcete pejska či kočičku?
Volejte domov pro opuštěná
zvířata, 798 27 Srbce 13, okres
Prostějov, telefon: 603 220 256,
www.srbce.estranky.cz

Pozvánky do slavkovského zámku
Rybí trofeje v zámeckých kaze-
matech

III. mezinárodní výstava
rybích trofejí navazuje na před-
chozí dva ročníky pořádané
v Holešově. Na výstavě je k vidě-
ní přes 300 exponátů z oblasti
rybářství a rybolovu. Tahákem
výstavy je např. největší sumec
ulovený na udici, který měřil
255 cm a vážil 93 kg, dále jedny
z největších ulovených štik
v České republice anebo vycpa-
ný krokodýl měřící více než 3
metry.

Garantem a spolupořadate-
lem výstavy je Moravský rybář-
ský svaz. Záštitu nad výstavou
převzal starosta města Slavkov
u Brna, pan Michal Boudný.
V prostorách zámeckých kaze-
matů je výstava k vidění. do
4. 10. 2015. 

Historické cukrárny – výstava
o československých cukrárnách
z období první republiky

Ve dnech 5. 9.–1. 11. 2015 pro-
voní přízemí zámku Slavkov -
Austerlitz výstava o historii cuk-
rářství s názvem Historické cuk-
rárny. 

Výstava popisuje historii
a vývoj cukrařiny v rámci čes-
kých zemí. Návštěvníci se sezná-
mí s historií nejoblíbenějších
cukrářských surovin a pamlsků,
například marcipánu, perníku
nebo zmrzliny. Výstava se blíže
věnuje první polovině 20. století.
Do období první republiky nás
přenese vybavení a výzdoba
interiéru a také nejoblíbenější
tehdejší cukrovinky. Zákusky
a bonbony vytvořené podle
dobových receptů doplní mnoh-
dy již neznámé cukrářské vyba-
vení a prvorepublikové reklamy.
Oživením expozice je životní
příběh prvorepublikového mist-
ra cukráře a majitele několika
brněnských cukráren F. Novot-
ného.

Přijďte si zavzpomínat na
kouzelnou dobu první republi-
ky, kdy se v cukrárně za pultem
usmívala slečna se zástěrkou
v bílém čepečku a čokoláda byla
opravdovou čokoládou.

Zámecké dýňobraní
I v letošním roce na zámku

přivítáme blížící se podzim
v rámci tradiční akce - Zámecké
dýňobraní,které proběhne letos
již poosmé, a to v neděli 11. října
2015.Srdečně zveme v tento den
rodiče s dětmi od 14 hodin na
nádvoří, kde bude připravena
tematická dětská dílna, ve které
se kreativitě meze nekladou.
Rodiče s dětmi si budou moci
vyzkoušet zdobení dýní různými
materiály. Pokud máte možnost,
přineste dýně s sebou, pokud ne,
lze je na místě zakoupit. Ti
nejmenší si mohou dýni vyma-
lovat či vyrobit z papíru. Po
celou dobu konání akce je při-
praveno občerstvení a ochut-
návka dýňových specialit nebo
malování na obličej. 

Na závěr (cca od 16 hodin) pak
bude možné nazdobené dýně
umístit do nasvíceného zámec-
kého podzemí a pochlubit se tak
svými výrobky kamarádům
a následně ti, co se nebudou bát,
si mohou tajemné podzemí za
svitu svíček projít.

Írán – země kontrastů
V posledních letech se stalo již

určitou tradicí, že si příznivci
objevování krás vzdálených
zemí budou moci na slavkov-
ském zámku vyslechnout před-
nášku s cestovatelskou temati-
kou. Průvodcem tentokrát
bude PhDr. Jiří Horák, Ph.D.,
sociolog amístostarosta v Bučo-
vicích, a představí nám zemi,
kam cestovní kanceláře běžně
své klienty nevozí – Írán. Jak
napovídá již název přednášky,
Írán je zemí mnoha kontrastů:
Na jedné straně silně konzerva-
tivní šíitská teokracie, na druhé
poměrně moderní města s prů-

myslem. Země cenných historic-
kých památek na říši Parthů
a Peršanů je ovšem známá díky
řadě kontroverzních politických
kroků (jaderný program, radi-
kální protiizraelská aprotiame-
rická rétorika atd.).  Přednáška
se uskuteční v úterý 6. října 2015
v 17.00 hodin v Rubensově sále
slavkovského zámku.

Slavkovská iniciativa smíření
2015

„Miluji svou církev, miluji
tvou církev“ – ústřední motto
ekumenického setkání nejen
představitelů katolických cír-
kví, které proběhne již podva-
cáté.

Stalo se tradicí, že její pro-
gram ve Slavkově nebo v některé
z obcí sdružení Ždánický les
a Politaví je zahájen veřejným
koncertem. Bude tomu tak i při
jubilejním dvacátém ročníku.
Předcházející denní program
vyvrcholí večerním uměleckým
vystoupením v Historickém sále
slavkovského zámku. Publiku se
postupně představí pěvecký sbor
VOX IUVENALIS vystupující
pod záštitou Vysokého učení
technického v Brně (sbormistr
Jan Ocetek), varhanistka Kate-
řina Málková a po delší odmlce
slavkovský pěvecký sbor Colle-
gium musicale bonum (sbormi-
str Karol Frydrych). Koncert se
koná v pátek 2. 10. v 19.00 hodin
v Historickém sále zámku.

Vedle koncertu je připraven
i blok přednášek a seminářů,
které budou probíhat v pátek
2. 10. téměř po celý den a potom
také v sobotu 3. 10. dopoledne.
Tyto přednášky se budou konat
vDivadelním sále abudou volně
přístupné veřejnosti.

Vyvrcholením setkání pak
bude ekumenická bohoslužba
v sobotu 3. října od 14.00 hodin,
které předsedá kardinál Milo-
slav Vlk.

Šípková Růženka na zámku
Průvodci slavkovského zám-

ku pro vás připravují reprízu
nového představení na prohlíd-
kové trase zámku s příběhem
o krásné Růžence. Přijďte na
Zámek Slavkov – Austerlitz, kde
se v neděli 4. 10. 2015 v časech
13.00, 14.00 a 15.00 hodin ode-
hraje tato krásná pohádka
a buďte její součástí. Kostýmy
dětí jsou srdečně vítány, avšak
nejsou podmínkou.

Délka představení je přibližně
50 minut a z důvodu velkého
zájmu a omezené kapacity je
nutná rezervace předem na
pokladně zámku – telefon:
544 227 548 (vprovozu souběžně
s otevírací dobou).

Řemesla a technika ze sbírek
zámku Slavkov

V rámci cyklu „Poklady
z depozitářů“ představí Zámek
Slavkov - Austerlitz sbírkové
předměty, které se týkají
různých druhů řemesel. Tech-
nické předměty, které vprůběhu
minulého století usnadňovaly
chod domácností, umožňovaly
provozovat různá řemesla či
pomáhaly např. ve zdravotnic-
tví, budou vystaveny v Galerii
OK v prvním poschodí zámku.

Pokud se tedy chcete dovědět,
co to byly cechy, jaké vymože-
nosti používaly domácnosti
v období I. republiky, co je to
sedlářská lavice nebo jak vypa-
dala zubní vrtačka poháněná
pomocí nožního pedálu, navštiv-
te výstavu Řemesla a technika
ze sbírek zámku Slavkov - Aus-
terlitz. Zajímavá bude rovněž
pracovní „dílnička“ vybudova-
ná známou slavkovskou firmou
Liko-s, a. s., která je hlavním
partnerem výstavy. Dovědět se
něco nového a vyzkoušet si svou
zručnost si zde budou moci děti
i jejich doprovod.

Výstava je přístupná do 1. 11.
2015 v souladu s provozem
zámku.


