
Dopravní společnost se sídlem ve Vyškově

přijme

ŘIDIČE mezinárodní
kamionové dopravy.

Podmínky: ŘP CE, OPZ, zdravotní způsobilost.

Telefon: 602 295 230, 602 367 670

Žaluzie • Sítě proti hmyzu • Dveřní sítě
Akce: sleva 10%

Tel.: 517 367 326, 604 863 437

Purkyňova 143/18, Vyškov, tel.: 517 331 516, atraktiv@re-max.cz
www.re-max.cz

84 zemí
6 282 kanceláří
89 092 makléřůRE/MAX prodává nejvíce realit na světě

Ivanovice na Hané: byt 1+1 v OV o velikosti 36 m2 v centru
města, ve 2. patře panelového domu po kompletní revita-
lizaci. Nízké provozní náklady. Dostupnost veškerých
obchodů, lékařů, autobusové i vlakové nádraží a dálnice.
Makléř: 733 149 035 Cena: 660 000 Kč

Rousínov: klimatizovaný cihlový byt v OV 3+kk 72 m2 s garáž.
stáním, s lodžií a sklepem. Kolaudace r. 2007. Součástí prodeje
nová kuchyňská linka včetně spotřebičů, vestavěná skříň
v předsíni. Nízké měsíční náklady. Celý areál bytů je oplocený.
Makléř: 733 149 034 Cena: 2 226 000 Kč

Vyškov: rekonstruovaný panelový DB 3+1 o vel. 55 m2

v přízemí čtyřpodlažního domu. Nová koupelna, kvalitní
plovoucí podlahy, obložkové dveře, nové rozvody elek-
třiny, odpadů, nové vnitřní omítky. Nízké měsíční náklady.
Makléř: 733 149 034 Cena: 1 225 000 Kč

Slavkov u Brna: nadstandardní byt 2+kk v bytovém
domě, vel. 36 m2 + balkon 9 m2. Byt se prodává plně vy-
bavený: kuchyňská linka se spotřebiči, vestavěný nábytek
v předsíni a ložnici, obývací stěna. V bytě klimatizace.
Makléř: 733 149 015 Cena: 1 378 000 Kč

Vyškov – Brňany: k prodeji krásný, slunný pozemek o výměře 591 m2 s cihlovou
chatou. V přízemí posezení, kuchyňka a krbová kamna. Vrchní část ke spaní.
Zavedena elektrická energie, vaření sporák na plyn. Chata je podsklepena, sklí-
pek, krytá pergola, zahradní gril a udírna. Na pozemku jsou dvě studny.
Makléř: 728 653 056 Cena: na vyžádání

Vyškov: byt 2+1 v OV, klidná lokalita. Zrekonstruo-
vaná koupelna s podlahovým vytápěním, dlažbou,
novou elektr. a odpady. Vytápění vlastním plynovým
kotlem. Dvě zděné sklepní kóje. Společná kolárna.
Makléř: 733 149 011 Cena: 1 113 000 Kč

Staré Hvězdlice: RD 4+1 k rekreaci i k trvalému bydlení,
se zahradou a zemědělskými přístavky. Vyžití pro turis-
ty, cyklisty a milovníky přírody a sportu v podobě dobře
značených tras. Vyhledávaná lokalita pro rekreaci.
Makléř: 733 149 011 Cena: 1 272 000 Kč

Vyškov: DB 2+1 s lodžií a šatnou. Byt má plastová okna,
ideální k úpravám podle vlastních představ. V domě pro-
běhla částečná revitalizace. Možnost užívání společné
sušárny, kolárny a lodžie na patře. Parkování před domem.
Makléř: 733 149 011 Cena: 880 000 Kč

Slavkov u Brna: 2+1 s kuchyňskou linkou na míru
včetně vestavných spotřebičů: odkoupení dalšího
nábytku podle dohody. Měsíční náklady: el. 700,-Kč,
plyn 800,-Kč, fond oprav 800,-Kč. Klidná lokalita.
Makléř: 733 149 015 Cena: 1 378 000 Kč

Ivanovice na Hané: RD 2+1: předsíň, kuchyně,
obývací pokoj, ložnice, WC + sprcha, sklep, s garáží
a prostornou dílnou. Možnost rozšíření na 3+1.
V obci výborná občanská vybavenost. Volné ihned.
Makléř: 733 149 032 Cena: 766.000 Kč

Vyškov: bytu o velikosti 2+1 s balkonem. Možnost
převodu do OV. Dům je po revitalizaci, byt má
plastová okna, původní jádro. Plocha bytu je
60,67 m2. 
Makléř: 733 149 012 Cena: na vyžádání

Vyškov: byt v OV 3+1, plocha 76 m2, v cihlovému
3. NP. K bytu přináleží garáž v 1.NP o ploše 40 m2.
V klidném prostředí v blízkosti středu města, v okolí
je plná občanská vybavenost. Žádaná lokalita.
Makléř: 728 653 056 Cena: na vyžádání

Pustiměř: Na klidném pěkném místě nabízíme
k prodeji pozemek o celkové rozloze 2398 m2.
Pozemek je územním plánem určený k výstavbě
rodinného domu. Dobrá občanská vybavenost.
Makléř: 733 149 012 Cena: 660 000 Kč

Olšany: k prodeji RD 2+1. V zahradě přístavba domu s krbem
využívaná k letní rekreaci. Celková plocha pozemku 1759 m2.
Boční část domu-garáž lze využít na výstavbu dalšího domu.
K domu přináleží uzavřený dvůr a kaskádovitá zahrada. 
Makléř: 728 653 056 Cena: 1 696 000 Kč

Těšice: RD 3+1, v němž byla započata rekonstrukce,
s hospodářskými budovami a garáží. Rozlehlá, oplo-
cená zahrada 1667 m2. K trvalému bydlení i k re-
kreaci. 
Makléř: 733 149 035 Cena: 660 000 Kč

Vyškov: měšťanský dům se třemi bytovými jednotkami a pro-
dejnou v centru. Prodejna 60 m2. V 1. podlaží byt 100 m2, ve
2. dvě bytové jednotky cca 120 m2. Možnost rozšíření o půdní
byty. Široké spektrum využití k podnikatelským účelům.
Makléř: 733 149 012 Cena: na vyžádání

Račice: RD 7+2, v přízemí se nachází vstupní chodba, ku-
chyň, spíž, obývací pokoj, ložnice, koupelna, C. V patře dva
velké a dva menší pokoje a balkon. V suterénu dva sklepy,
prádelna, letní kuchyně. K domu patří dvojgaráž a zahrada.
Makléř: 733 149 032 Cena: 2 395 600 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. K domu náleží garáž a dílna. 
Makléř: 733 149 032 Cena: 999 000 Kč

Ivanovice na Hané: RD 4+1 s pěknou slunnou zahradou
a garáží po rekonstrukci. V přízemí kuchyň, obývací pokoj,
ložnice, dětský pokoj a nová koupelna a WC. V patře
pokoj, terasa. Možnost vybudování celé bytové jednotky. 
Makléř: 733 149 035 Cena: 2 700 000 Kč

Ivanovice na Hané: prostorný, patrový RD 5+1. V přízemí
dva pokoje, kuchyň a zázemí. V patře tři pokoje a balkon.
K parkování průjezd nebo garáž s dílnou ve dvoře. Za
domem slunná zahrada s udírnou a grilem. Klidná část obce.
Makléř: 733 149 035 Cena: 1 172 000 Kč

SLEVA

ALA TEXTIL
Náměstí Svobody 33, Dědice (naproti kostela)

– LETNÍ VÝPRODEJ 30 % SLEVY
na vybrané zboží

– NADMĚRNÉ DÁMSKÉ VELIKOSTI
www.alatextil.eu

Otevřeno: PO–PÁ 10–12, 13–17
SO 9–11

ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ 
a SEDAČEK

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

Opravím čalouněný
 nábytek za výhodné ceny. 

Velký výběr pot. látek,
odvoz zajistím. 

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

604 560 372.

ZÁPADNÍ TATRY – turistika,
20–23. září, 1600 Kč,
ubytování + doprava,

odjezd Vyškov,
info: lidarik.m@seznam.cz

ProvádímeProvádíme

ekologickou likvidaci vozidelekologickou likvidaci vozidel

– odvoz autovraku zdarma– odvoz autovraku zdarma

– AKCE – výkup autovraku– AKCE – výkup autovraku

Tel.: 605 082 977Tel.: 605 082 977

Provádíme

ekologickou likvidaci vozidel

– odvoz autovraku zdarma

– AKCE – výkup autovraku

Tel.: 605 082 977

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

MALÍŘ S VELKOU PRAXÍ
721 564 949

Provedu vymalování, nátěry bytů
a kanceláří. Jakost, čistota a přijemná cena.

• Výroba nábytku
na míru

• Poradenství
v interiérovém
designu

• 3D návrhy zdarma

mobil: 602 101 555
e-mail: koutnak@truhlarstvi-koutnak.cz

www.truhlarstvi-koutnak.cz

Brzy otevřeme designové
studio ve Vyškově.

PODLAHÁŘSKÉ PRÁCE
MG SYSTEM

* Plovoucí podlahy
* Parkety třívrstvé
* Renovace parket
* PVC – LINO – KOREK
* Bohatý výběr vzorků

Gula Michal, Rašovice 225
Mob.: 777 177 770, tel.: 517 379 911

Z v e m e  v á s  d o  n o v ě  o t e v ř e n é

VINOTÉKY S DÁRKOVÝM ZBOŽÍM
v Rousínově, Sušilovo nám. 40 (vedle Obuvi Bučková)

n 14 druhů kvalitního sudového vína již od 44 Kč/l
n velký výběr jakostních a přívlastkových vín
n ochutnávka zdarma
n velký výběr dárkového zboží a dekorací 

(svíčky, obrazy, přírodní kosmetika, svícny a mnoho dalšího)

Těšíme se na vaši návštěvu.
Mobil: 774 257 488 • Prac. doba Po–Pá 9–12, 13–17 hod., So 8–11 hod.

TRVAL E  
ZHUBNOUT

KRYOLIPOLÝZA
• Bezbolestná liposukce zmrazením 

tukových buněk • Trvalý úbytek 
přebytečného tuku po jednom ošetření
20–40 % (břicho, boky, stehna…) •

VACUPRESS
• Podtlaková relaxační masáž •
Formování a zeštíhlení postavy •
Odstranění celulitidy • Zpevnění
pokožky • Lymfatická drenáž •

Lifting obličeje •
Tel.: 734 895 183

www.facebook.com/bodystudioPS
BODY STUDIO Petra Šafářová, 

Dvořákova 23, Vyškov
(budova České pošty – boční vchod)

Prodáváte svoji nemovitost dlouho a nedaří se? Chcete rychle a za co 
nejlepší cenu prodat? Nechcete mít starosti s prodejem? Domluvte si
schůzku se svým makléřem z této lokality. O vše se postarám za vás!
Roman Andrla, tel.: 777 572 573, e-mail: roman.andrla@re-max.cz
RE/MAX Efektiv reality, Slavkov u Brna, Husova 56

Reality s garancí kvality. RE/MAX Efektiv reality

Bparket – Josef Bič

mobil: 608 411 440
josefbic@atlas.cz

zaměření – ZDARMA

AKCE – DŘEVĚNÉ PODLAHYAKCE – DŘEVĚNÉ PODLAHY

PODLAHÁŘSKÉ PRÁCE
PVC * plovoucí podlahy * parkety * palubky * korek

www.podlahy-nemojany.ic.cz
Nemojany 14, tel.: 605 310 622

EVATEX
Dědická 1, Vyškov, tel.: 517 341 328

Letní výprodej – 30% slevy na:
plavky, šaty, sukně, kraťasy, ¾ kalhoty, ¾ rifle, 

¾ tepláky, trička na ramínka, halenky, polokošile, 
kraťasová pyžama, plátěné kalhoty a další letní zboží.

Akce trvá do 18. srpna.
Otevřeno: Po–Pá 9–12, 13–17 hod., So 9–11 hod.

S Regionem ušetříte!
Sleva u 3. otištění komerční i soukromé

inzerce 50 %!


