
Auto – moto

* Prodám motokrosový motocykl
YAMAHA YZ 85 LW. Koupeno
nové 7/2010, první majitel, kou-
peno v ČR, cena 59 000 Kč. Tel.:
702 308 319.
* Prodám 4 ks nových, letních
pneu s disky na PEUGEOT, roz.
185x15, cena celkem 3800 Kč. 
Tel.: 604 334 899.
* Koupím historický motocykl
nebo automobil i díly, literaturu.
Tel.: 604 805 096.
* Koupím Š FELICII, nejlépe po
1. majiteli, najeto do 100 tis. km,
jen bez koroze. Tel.: 604 805 096.
* Prodám 4 ks kol rozměr 185/60
- R14. Nové disky + zimní pneu
po jedné sezoně. Cena za kus
550 Kč. Tel.: 702 026 835. 

* Prodám RD v obci Letonice 6+2,
přízemí 4+1. Podkroví 2+1 – nutno
dokončit. Garáž, průjezd s dílnou,
malý dvůr s bazénem. Cena k jed-
nání, dohodou. RK nevolat. Tel.:
777 305 566, 774 101 166.
* Koupím domek k trvalému byd-
lení se zahradou v Bučovicích
a okolí. Tel.: 737 529 680. 
* Prodám byt 1+kk, 35 m2, ve Vyš-
kově s vestavěným nábytkem,
moderní design. Cena 740 000 Kč,
při rychlém a korektním jednání
sleva možná. Nízkonákladový.
Tel.: 603 859 471. 
* Prodám větší RD v Hamiltonech
s menším dvorkem a zahrádkou.
Tel.: 733 324 509.
* Koupím cihlový byt 2–3+1,
 Vyškov, Bučovice. Cena kolem
1 000 000 Kč. Tel.: 728 832 677.
* Prodám zasíťovanou stavební
parcelu 1200 m2, 10 km od Vyš-
kova. Cena 400 000 Kč. Tel.:
724 096 205.
* Koupím domek 3+1 se zahrád-
kou, do 10 km od Vyškova, ihned
obyvatelný, i k postupné mo -
dernizaci, do 1 100 000 Kč. Tel.:
603 831 907.
* Hledám na Vyškovsku RD
k bydlení, menší opravy nevadí.
Tel.: 728 901 841.
* Prodám DB 2+1, 58 m2, 2 p./7,
ul. Tyršova. Dům po celkové revi-
talizaci. RK nevolat, cena
950 000 Kč. Tel.: 605 215 687.
* Prodám RD 2+1 v obci Dětko-
vice, možnost rozšíření. Průjezd
s velkou dílnou, pozemek 1300 m2,

Byty – nemovitosti

RK nevolat. Cena 300 000 Kč. Tel.:
728 217 188.
* Prodám pěkný cihlový byt v OV
3+1 v centru Bučovic, volný ihned.
Tel.: 724 311 328. RK nevolat.
* Prodám byt 2+kk, 40 m2, Vyškov,
Trpínky, celková rekonstrukce, vl.
topení, cena 790 000 Kč. Tel.:
737 182 462.
* Prodám byt v OV 1+1 bez rea-
litky. Cena 440 000 Kč. Tel.: 
739 625 593.

* Mladý nekuřácký pár hledá
pronájem nezařízeného bytu 
ve Vyškově. Spěchá. Tel.:
777 719 913.
* Hledám spolubydlící na chalu-
pu, Vyškov. Tel.: 604 673 818.
* Pronajmu dlouhodobě 3+kk ve
Vyškově v „Cukrovarské vile“
Nájemné 9000 Kč + služby. Vratná
kauce. Nájemní smlouva mini-
málně na 1 rok. Tel.: 602 732 561 –
majitel, www.byty-vyskov.web-
node.cz
* Pronajmu byt 1+kk, 18 m2, 3.
patro, podkroví, město Ivanovice
na Hané, nájem vč. inkasa
4500 Kč. Pouze pro důchodce
nebo pracující. Volné ihned. Tel.:
728 250 297, 605 531 441.
* Pronajmu pěkný a zařízený byt
3+kk v centru Vyškova. Nájem
10 000 Kč + inkaso. Tel.:
604 281 974.
* Pronajmu byt 3+1 na ul. Socho-
rova ve Vyškově. Volný ihned!!!
Tel.: 774 280 457.
* Pronajmu dlouhodobě 3+kk po
celkové rekonstrukci ve Vyškově,
Sídl. Osvobození. V bytě je zděné
jádro s dlažbou, plovoucí podlahy,
plastová okna + internet. Nájem
6000 Kč + inkaso. Vratná kauce.
Tel.: 774 538 587.
* Pronajmu garáž v RD ve Vyš-
kově, Na Vyhlídce. Tel.:
605 781 842.
* Pořádkumilovný nekuřák zra-
lého věku, hledá dlouhodobý pod-
nájem ve Vyškově. Starším domá-
cím nabízím výpomoc doma
i v zahradě, zastanu i práce
s údržbou domu. Spěchá. Tel.:
737 056 527. 
* Pronajmu slunný byt 2+1 ve Vyš-
kově Na Hraničkách. Po celkové
revitalizaci. Nájem 6000 Kč +
inkaso. Dvouměsíční kauce.
Pouze pro nekuřáky, volný ihned.
Tel.: 607 843 440.
* Pronajmu zrekonstruovaný jed-
nopokojový byt s balkonem na ul.
Dukelská. Cena pronájmu vč.
inkasa 7500 Kč, kauce 10 000 Kč.
Tel.: 777 181 440.
* Pronajmu dlouhodobě garáž na
Sochorově ul. ve Vyškově. Elek-
třina, garážový zámek. Tel.:
603 263 213.
* Pronajmu byt 2 + 1 v centru
Bučovic – cihla, 1. posch., vl. tope-
ní, nízké náklady, velmi pěkný,
volný ihned. Cena dohodou. Tel.:
606 648 305.
* Pronajmu, příp. prodám garáž
na ul. Sochorova, elektřina, ihned
volná, nejvyšší nabídce. SMS
zašlete na mob.: 737 108 290.
* Nabízím k pronájmu dlouho-
době byt 3+1, 1. podlaží s lodžií,
po revitalizaci, Na Hraničkách ve
Vyškově vedle Prcka, cena
8900 Kč vč. inkasa, ne pes, ne RK,
1 kauce, nástup možný ihned. Tel.:
517 330 073, 776 310 050.
* Pronajmu byt 2+kk ve Slavkově
u Brna, 38 m2, novostavba v cen-
tru města, kompletně zařízen,
kuch. linka na míru, balkon, cena
8500 Kč vč. inkasa. Tel.:
605 151 548.
* Pronajmu byt 1+1 s balkonem
ve Vyškově blízko centra města.
Volný od 1. 1. 2013. Tel.:
739 628 579 .
* Pronajmu byt 1+1 v Ivanovicích
na Hané. Nájem 6000 Kč vč. inka-
sa. Tel.: 739 477 704.
* Pronajmu byt 2+kk v nové
bytovce na ul. Hybešova ve Vyš-
kově s terasou 30 m. Volný ihned.
Tel.: 728 786 380.

Pronájmy

TJ Spartak Slavíkovice

NABÍZÍ K PRONÁJMU
pohostinství v objektu TV zařízení.

Od 1. 3. 2013.

Info: 776 760 732, 721 616 395

* Prodám dlažbu – kámen (kočičí
hlavy), Vyškov. Tel.: 604 673 818.
* Prodám patrovou postel bez
roštu. Tel.: 604 673 818.
* Prodám levně starší obývací stě-
nu, rozkládací sed. soupravu, dále
nový plynový sporák, kamna na
tuhá paliva a další. Nutno vidět.
Tel.: 774 545 926.
* Prodám vysavač VORWERK 
VK 131 s el. kartáčem na koberce
pro domácnost s alergiky. Nepou-
žívaný, cena 3500 Kč. Tel.:
731 546 502.
* Prodám skříň, barva americký
ořech, v�š�hl = 160�150�60 cm
s tyčí na věšáky. Cena 200 Kč. Tel.:
777 915 616.
* Prodám akvárium 180 l s veš-
kerým vybavením, cena dohodou.
Tel.: 721 928 909.
* Prodám pedikérské křeslo bílé
barvy vybavené jedním elektro-
motorem pro nastavení výšky.
Možno využít na mokrou i suchou
pedikúru. Křeslo je používané 
3 roky, P.C. 16 000 Kč, nyní
8500 Kč. Tel.: 776 633 326.
* Prodám pojízdné „štendry“ za
1500 Kč/ks a jeden kus otočný,
prům. 100 cm à 1 500 Kč. Tel.:
604 483 833.
* Prodám kotoučovou pilu na kov,
secí stroj za malotraktor, ceny
dohodou. Tel.: 604 483 833.
* Prodám kuchyňský rozkládací
stůl + židle za 800 Kč. Tel.:
604 483 833.
* Prodám levně PC rohový stůl
a TV stolek v barvě olše. Dále TV
stůl z černého skla a 4 poliček.
Foto na e-mail. Tel.: 777 823 050.
* Dvoudílnou šatní skříň
s nástavcem a posuvnými dveřmi
195�54�132 daruji za odvoz.
Foto zašlu. Tel.: 603 155 064.
* Prodám psací stůl do dětského
pokoje. Přírodní dřevo, šuplíky +
skříňka. Cena 1900 Kč. Tel.:
775 714 184.

* Starý nábytek, pohlednice do
r. 1950, bytové doplňky, lustry,
lampy, hodinky aj. i silně i poško-
zené, půdní veteš. Platí stále. Tel.:
602 953 842.
* Koupím starožitný nábytek,
obrazy, hodiny, šperky, porcelán,
sklo, apod. Tel.: 608 446 406.
* Občanské sdružení, azyl pro
opuštěná, nemocná a týraná zví-
řata, moc prosí hodné lidičky, zda
by mohl někdo darovat starší, ale
funkční automat. pračku s boč-
ním plněním potřebnou pro praní
povlaků a dek našim zvířátkům.
Předem moc děkujeme. Nabídky
na cituse@centrum.cz, nebo na
tel.: 602 166 969, možnost nahléd-
nout na naše stránky www.koci-
cioaza.estranky.cz
* Koupím staré funkční dětské
sáňky. Tel.: 602 169 384.
* Koupím 1,5–2 q krmné řepy. Tel.:
603 984 480.
* Koupím staré vojenské věci
(i poškozené), např. uniformy,
přil by, celty, batohy, bodáky, opas-
ky, odznaky, dokumenty, fotky
atd. Tel.: 724 840 386.

* Opravím a zašiji cokoliv na
šitých a pletených oděvech. Ušiji
povlečení, ubrusy, prostírání, taš-
ky, polštáře apod. Rychle, levně,
kvalitně. Vyškov, tel.: 604 981 544.
* Hledám na výpomoc v RD a při-
lehlých prostorách, asi na 6 hod.
denně, hodnou paní s kladným
vztahem ke zvířatům. Nabídky
prosím na cituse@centrum.cz
* Výklad karet – práce s energie-
mi, terapie, odbourávání bloků,
čakry. Karty vám ukáží, jak jít dál
a vylepšit si život. Tel.:
603 361 080.
* Prosím paní, která našla minulý
týden dne 13. 12. před Kojálem
jízdní průkazku, ať volá na tel.:
608 212 925. 

Koupě

Různé

Prodej
Prodám novou líheň pro drůbež, cena
2200 Kč, zimní cena!!! Tel.: 733 483 672

LEGO – StarWars, stavebnice pro děti
5–12 let. Nové více ks. Cena

s dovozem 159 Kč! Tel.: 733 715 000.

* Zavedená hudební skupina

nabízí produkce všech žánrů ke

všem příležitostem. Tel.:

603 449 052, 733 315 050.

* Pro Pavla 57 předměstí atd. Pro-

sím zavolej nebo prozvoň

737 763 961, zn. Darling.

PŮJČUJEME PENÍZE
oproti zástavě nemovitosti bez prokazování
příjmů, splatnost až 15 let, vyplácíme 
exekuce. Vyřízení bez poplatků.
Tel.: 731 830 950, 777 696 836

Nabízím vedení účetnictví, mezd,
zpracování daňových přiznání.

Rychle, levně, spolehlivě.
Slavkov u Brna, Bučovice, Rousínov,

Vyškov a okolí.
Tel: 777 692 494,

e-mail: ostupka@gmail.com

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

Půjčíme živnostníkům až
300 000 na dva doklady.

739 625 593

Půjčíme hotově ve Vyškově
na Dobrovského 1,

1. patro a dveře č. 6.
734 156 482

Vyřídíme přeúvěrování či
hypotéku, zkonsolidujeme

vaše úvěry i exekuce.
733 685 391

Přípravek nové generace podporující
spalování tuku a omezující nadváhu.

Do Vánoc bez konkurence! T: 733 373 666. 

* Student hledá brigádu ve Vyš-

kově a okolí na administrativní

i manuální pozici (ne obchod),

AJ – komunikativní. Tel.: 

736 220 987.

* Spolehlivý zámečník – svářeč

hledá brigádu, práci ve výškách.

Tel.: 777 020 661.

* Chcete pejska či kočičku? 

Volejte Domov pro opuštěná

 zvířata, 798 27 Srbce 13, okr.

 Prostějov 603 220 256,

www.srbce.estranky.cz

* Daruji do dobrých rukou koťa-

ta. Tel.: 606 486 935.

T E S A Ř S T V Í
• montáž oken VELUX

• palubkování podkroví
• sádrokartonářské práce

Tel.: 604 200 465

Zaměstnání

Přijmeme řidiče sk. B, os. auto
výhodou. Tel.: 605 255 139

Zvířectvo

Komise pro sport a tělovýchovu města Vyškova vyhlašuje anketu

Sportovec Vyškova 2012
Tipujte pořadí tří nejlepších a ve slosování anketních lístků získáte zajímavou cenu!

Jednotlivci:
� Zbyněk Harásek, Bronislav Slezák (automobilové závody – MAGNUM CAR) – 1. na

MČR ve sprintrally ve tř. 11 
� Ivana Králíková (judo – TJ Sokol Dědice) – 2. na MČR, 4. na ME, medailistka

mezinárodních mistrovství v kat. masters
� Michal Loukota (cyklistika – VEUS Vyškov) – 2 x 1. na MČR v bikrosu – v klasickém

závodě a Time Trial v kat. 15/16 let
� David Machala (kuželky – KSV Wien) – 3. v Poháru NBC družstev, 6. v rakouské

1. lize jednotlivců, účast v Champions League, v širší reprezentaci ČR v kat. mužů
� Martin Müller (nohejbal – TJ Sokol SDS Exmost Modřice) – 1. na MČR v extralize

družstev, 1. na MČR trojic, 3 na MČR dvojic, 3. na SP, v širší reprezentaci ČR v kat.
mužů

� Stanislav Murgaš (biatlon – Klub biatlonu DDM Vyškov) – 4. na MČR , 5. v ČP
v rychlostním závodě v kat. žáků „C“ 

� Filip Navrátil (atletika – AHA Vyškov) – 3 x 1. na MČR, 2. na MČR, 3. v mezistátním
utkání, reprezentant ČR v kat. st. žáků 

� Veronika Nohelová (mod. gymnastika – SK Trasko Vyškov) – 1. na MČR ve víceboji,
3 x 1. na MČR ve cvičení s míčem, obručí a stuhou, 2. na MČR v ESG družstev,
3. na MČR ve společných skladbách (seniorek) v kat. kadetky starší 

� Michaela Růžičková (bodyfitness – Wellness 2000 Vyškov) – 3. na MS, 5. na ME,
1. na MČR v kat. ženy nad 164 cm 

� Pavla Sadloňová (mažoretky – Kalimero Vyškov) – 1. na MČR sólo pom pom v kat.
žen, 2 x 1. na MČR družstev pom pom a baton asociace MAC v kat. juniorek

� Jana Vincourková (sport. lezení – Salewa, Tendon, Klajda, Rajče) – 1. na MČR,
1. v ČP, 1. na EP ve Slovinsku, reprezentantka ČR v kat. juniorek

� Klára Zmrzlá (plavání – Klub plaveckých sportů Vyškov) – 1. a 3. v Letním poháru,
2. a 3. v Zimním poháru v kat. ml. žákyň

Případně napište svůj tip:

� …………………………………………………………………………………
……………………………………………………………

Kolektivy:
� Atletický klub AHA Vyškov – ženy – 7. na MČR ve štafetě na 4 x 400 m, opory

II. ligového družstva
� Basketbalový klub Vyškov – muži – 4. v Krajském přeboru II. třídy, 3. po podzimní

části soutěže
� JIMI Rugby Club Vyškov – kadeti – 1. na MČR
� Kalimero Vyškov – mažoretkový sport – juniorky pom pom a baton – 2x 1. na MČR

asociace MAC 
� Klub plaveckých sportů Vyškov – ml. žáci – 3. na mezinárodních závodech v Brně,

2. v Zimním pohárů ve štafetách na 4x 50 m polohový závod a volný způsob
� Městský fotbalový klub Vyškov – st. žáci U 14 – 3. po podzimní části soutěže morav.

skupiny jih, účastník nejvyšší soutěže v ČR
� SK Trasko Vyškov – mod. gymnastika – seniorky – 3. v dvojboji sestav na MČR ve

společných skladbách, 3. na MČR v sestavě s 3 stuhami a 2 obručemi
� Volejbal DDM Vyškov – žákyně A – 3. v krajském přeboru (nejvyšší žákovská

soutěž), 1. po podzimní části soutěže

Případně napište svůj tip:

� …………………………………………………………………………………
……………………………………………………………

Pravidla ankety:
1. Určete vždy tři různé nejlepší jednotlivce a vždy tři různé nejlepší sportovní kolektivy města

Vyškova za rok 2012 (k vybraným jednotlivcům a kolektivům vepište číslice 1 až 3 za 1. až
3. místo). Každý může hlasovat max. jednou.

2. Nemusíte tipovat pouze nominované sportovce a kolektivy, ale můžete uvést jednotlivce
a kolektiv podle vlastního uvážení, včetně zdůvodnění nominace. 

3. Vyhodnoceno bude 10 nejoblíbenějších sportovců – jednotlivců a 5 sportovních kolektivů
podle vašeho hlasování.

4. Uvádějte pouze ty sportovce a kolektivy, kteří v roce 2012 startovali za vyškovský sportovní
klub nebo sportovce – jednotlivce s trvalým bydlištěm ve Vyškově. 

5. Vyplněné anketní lístky doručte poštou nebo osobně na adresu: K. Müller, MěÚ
Vyškov, Masarykovo nám. 1, 682 01 Vyškov. Lze je odevzdat také v Turistickém
informačním centru. Hlasovat můžete i na www.vyskov-mesto.cz a e-mailem:
k.muller@meuvyskov.cz s pořadím tří nejlepších sportovců a kolektivů, s kontaktem
(adresa bydliště – povinná, telefon popř. e-mail) na vás. V papírové podobě nelze
použít kopie anketních lístků z tisku.

6. Uzávěrka hlasování je 18. 1. 2013.
7. Pět vylosovaných účastníků ankety získá věcnou cenu, výsledky ankety budou vyhlášeny

dne 5. 3. 2013 na slavnostním galavečeru v Besedním domě.

Jméno a příjmení: .....................................................................................................

Adresa: .......................................................................................................................

Telefon/e-mail:...........................................................................................................

500 Kč za nepoj. vůz
Jak získat 500 Kč za autovrak

vč. odvozu a ekolikvidace?
Volejte zdarma 800 607 706

okr. Vyškov
ekologická likvidace vozidel
– odvoz autovraku zdarma

– AKCE – výkup autovraku

Tel.: 605 082 977

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

P ř e d v á n o č n í  a k c e

AUTOOPRAVNA
Sedláček-TOPOLANY

nabízí
ke každé montáži LPG zařízení

PLNOU NÁDRŽ ZDARMA
AKCE platí do konce roku

Kontakt: 517 362 695
mobil: 732 803 147

LINKOVÁNÍ,
LAKOVÁNÍ VETERÁNŮ.

774 340 353

AUTOBAZAR – výkup aut za hotové
Tel.: 608 634 575 • www.vranaslavkov.cz

Nabídka vyškovského zooparku

Přijímáme rezervace na štěňátka
kříženců střední velikosti. 5 fene-
ček a 1 pejsek. Odběr začátkem
ledna.

Všichni jsou dočasně umístěni ve
vyškovském zooparku, tel.:
517 346 356, 608 771 016. Možno
i nahlédnout na webové stránky:
www.psivyskov.wbs.cz

Hledáme své hodné majitele:

Hledáme nové hodné majitele:

Pes – zlatý
retrívr krémo-
vé barvy, vel-
mi hodný

Fena –křížen-
ka NO, mírně
ostřejší, ale po
získání důvě-
ry hodná

Pes – starý
foxteriér, sko-
ro slepý, ale
hodný

Pes –kříženec
NO aasi dogy,
hodný

Pes – malý
a drobný kří-
ženec NO, vel-
mi hodný
a přátelský

Pes – malý
kříženec NO,
hodný, ale trvá
mu déle, než
získá důvěru
k ne známým
lidem

Pes – malý
kříženec NO,
hodný, ale vel-
mi ustrašený,
z e j m é n a
u cizích lidí

Fena –střední
drobnější kří-
ženec s čer-
nou dlouhou
srstí. Je mladá
avelmi aktiv-
ní a hodná

Fena - kříže-
nec NO, mla-
dá a velmi
aktivní. Hod-
ná

Fena – kříže-
nec černé bar-
vy s hrubou
srstí. Je moc
hodná, ale
nemá ráda
opeřence – loví

Pes – jagteriér.
Pejsek je
ostřejší na cizí
psy, má svoji
osobnost, ale
jinak je hodný
a zvladatelný

Fena – kříže-
nec NO, velmi
hodná na zví-
řata i lidi.

AUTODÍLNA-Marbo
MONTÁŽ, SERVIS LPG, PNEUSERVIS
montáž tažná zařízení
příprava vozidel na STK
opravy vozidel všech značek

Žižkova 37, Ivanovice n/H.
telefon: 603 472 303, 517 363 453

www.automarbo.cz


