
Ceny jsou konečné, neplatíte provizi ani DPH!

Z naší další nabídky v okrese Vyškov

Chcete mít jistotu, že příštích 25 let budete platit stále stejný nájem?

Objevte výhody družstevního bydlení!
Uhradíte 25% ceny bytu a zbytek platíte družstvu ve formě nájmu.

Již jen několik bytů v Bytovém domě Bohdalice v nabídce:

2+kk 79 m2 + 16 m2 balkon
Při vstupu do družstva 330 000 Kč + měs.
nájem bez inkasa cca 6 700 Kč (nebo koupě
do OV za 1 320 000 Kč)

2+kk 74 m2 + 5 m2 balkon
Při vstupu do družstva 320 000 Kč + měs.
nájem bez inkasa cca 6 500 Kč (nebo koupě
do OV za 1 280 000 Kč)

2+kk 76 m2 + 5 m2 balkon – bezbarié-
rový vstup
Při vstupu do družstva 325 000 Kč + měs.
nájem bez inkasa cca 6 500 Kč (nebo koupě
do OV za 1 300 000 Kč)

2+kk 97 m2 + 5 m2 lodžie
Při vstupu do družstva 400 000 Kč + měs.
nájem bez inkasa cca 8 500 Kč

1+kk 57 m2 + 3,5 m2 balkon
Při vstupu do družstva 238 750 Kč + měs.
nájem bez inkasa cca 4 800 Kč (nebo koupě
do OV za 955 000 Kč)

RD Moravské Prusy
– atypický 4+1 po částečné rekonstrukci,
850 000 Kč

RD 3+1 ve Vyškově
– s možností půdní vestavby, zahrada, 
1 800 000 Kč

RD 4+kk Moravské Málkovice
– nízkoenergetický, s tepelným čerpad-
lem, 3 550 000 Kč

RD 5+1 Hvězdlice
– s velkou zahradou a vlastní vrtanou
studnou, 1 499 000 Kč

www.subvenio.century21.cz

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

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

Drnovice: RD o dvou samostatných bytových jednotkách 1+1 a 2+1 s mož-
ností rozšíření. Oba byty mají samostatné vchody, propojení vnitřním toči-
tým schodištěm. K domu náleží dvůr s venkovním posezením, udírnou,
menší zahrádkou a zděnou přístavbou s teráskou. Parkování před domem.
Makléř: 733 149 011 Cena: 1 769 000 Kč

Opatovice: k prodeji novostavba samostatně stojícího RD 6+1, kolaudace v roce 2011.
Dispozice: v přízemí se nachází vstupní hala, kuchyň, spíž, obývací pokoj s krbem (vstup
na terasu), ložnice, koupelna, WC. V patře dva dětské pokoje, pracovna a pokoj pro hosty
a skladovací prostor. Zdivo a příčky z tvárnic porotherm, zatepleno polystyrenem 10 cm.
Makléř: 733 149 032 Cena: 3 698 000 Kč

Vyškov: samostatná polovina RD 4+1, v přízemí vstupní hala, v patře
kuchyně s balkonem, obývací pokoj s krbem, ložnice, dětský pokoj,
další pokoj (či pracovna), koupelna, WC a chodba s druhým balkonem.
V suterénu dva velké sklepy a komora. K domu náleží zahrada a garáž.
Makléř: 733 149 032 Cena: 2 756 000 Kč

Vyškov: prodej cihlového bytu v OV 2+1 s vlast-
ním topením v klidné lokalitě.

Makléř: 733 149 011 Cena: 1 166 000 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. Za-
vedena elektrická energie, vaření sporák na plyn. Chata je podsklepena, sklípek,
krytá pergola na posezení, zahradní gril a udírna. Na pozemku jsou dvě studny.
Makléř: 728 653 056 Cena: na vyžádání

Vyškov: rodinný dům 4+1 je určený k rekonstrukci
s možností rozšíření do podkroví a dvorní části. Všechny
inženýrské sítě k dispozici. Uliční šíře domu je 14 m.
Parkování před domem. Nachází se v centru města.
Makléř: 733 149 030 Cena: 1 599 000 Kč

Vyškov: rodinný dům je určený k rekonstrukci
s možností rozšíření do podkroví a dvorní části.
Všechny IS k dispozici. Uliční šíře domu je 10 m.
Bezproblémové parkování před domem.
Makléř: 733 149 030 Cena: 1 749 000 Kč

Vyškov-Dědice: RD 3+1. Možnost rozšíření do dvorní části nebo do
podkroví. Ve zvýšeném přízemí se nachází kuchyně a dva pokoje, v patře
jeden pokoj. Voda napojena na městský vodovod, topení plynovým
kotlem. Za domem dvorek a menší zahrádka. Vedle domu garáž.
Makléř: 733 149 015 Cena: 1 180 000 Kč

Drnovice: prodej RD – v suterénu sklepy, v přízemí obývací
pokoj s kuchyní, WC a jídelna, v patře dva dětské pokoje, lož-
nice a koupelna. Dům prošel rekonstrukcí – plastová okna
a vybudovaná nová koupelna. K domu patří dvůr i zahrádka.
Makléř: 728 653 056 Cena: na vyžádání

Těšice: RD 3+1, po započaté rekonstrukci. Dům má nová plastová okna,
novou koupelnu, ústřední topení s plynovým kotlem a obecní vodovod.
Součástí jsou hospodářské budovy a garáž v uzavřeném dvoře. Za dvorem
je rozlehlá, oplocená zahrada o výměře 1667 m2. Vhodný i k rekreaci.
Makléř: 733 149 035 Cena: 750 000 Kč

Rousínov: byt v OV 3+kk, 72 m2 s garáž. stáním, s lodžií a sklepem, cihlový
byt v novostavbě, kolaudace r. 2007. Součástí prodeje nová kuchyňská linka
včetně spotřebičů, vestavěná skříň v předsíni a klimatizace v obývacím pokoji
a v ložnici. Podlahy kvalitní PVC, internet, kabelovka, nízké měsíční náklady.
Makléř: 733 149 034 Cena: 2 332 000 Kč

Račice: nabízíme k prodeji rodinný dům 3+1. Dům se
nachází v klidné části obce kousek od lesa. Dům je vhodný
jak k rekreaci, tak i k trvalému užívání. K domu přináleží
rovinatá zahrada a studna. Krásné okolí, příroda.
Makléř: 728 653 056 Cena: 790 000 Kč

Podomí: samostatně stojící RD 4+1, plocha 420 m2, ležící na spojnici Vyš-
kova a Blanska, částečně podsklepený s předzahrádkou. Udržovaná zahrada
2267m2 má posezení, udírnu a vedlejší stavby. Vytápění je řešeno plynovým
kotlem a kotlem na tuhá paliva, vlastní studna, kanalizace, el. bojler.
Makléř: 733 149 018 Cena: na vyžádání

Vyškov: k prodeji DB 3+1 o výměře 80 m2, po zdařilé rekonstrukci, vyzděné
jádro. V koupelně je umístněna velká vana i sprcha. Samostatný záchod,
šatna, nová kuchyně s vestavěnými elektrospotřebiči. K bytu dále přináleží
zasklená lodžie a v suterénu domu samostatný vyzděný sklep.
Makléř: 733 149 013 Cena: 1 272 000 Kč

Letonice: RD 3+1 v centru obce, budovy ve dvoře. Za domem zahrada –
ovocný sad – zadní příjezdová cesta. Vlastní studna. Dobré dopravní spo-
jení, IDS, do Bučovic 5 km. Pošta, zastávka autobusu, obecní úřad, ná-
kupní středisko – vše 200 m od domu. Parkovat lze v průjezdu i na dvoře.
Makléř: 733 149 019 Cena: na vyžádání

Lhota: prodej pozemku 2257 m2 v obci Lhota. Rozměr 25 x 
x 90 m. Parcela je územním plánem určená k výstavbě rodin-
ného domu. Inženýrské sítě jsou na hranici pozemku. Vhodné
i pro výstavbu dvojdomku. Obec je vzdálena 5 km od Vyškova.
Makléř: 733 149 034 Cena: k jednání

Vyškov: DB 3+1 o velikosti 70 m2, 3. patro. Možno převést do OV,
po rekonstrukci (koupelna, vlastní topení, rozvody vody, dlažby
a plovoucí podlahy v pokojích). Lodžie o velikosti 4,5 m2. V přízemí
uzamykatelný sklep o velikosti 11 m2 a společné prostory.
Makléř: 733 149 035 Cena: 1 356 000 Kč

Ivanovice na Hané: patrový RD 5+1. V přízemí se nachází dva pokoje,
kuchyň a zázemí. V patře jsou tři pokoje a vstup na balkon. K parkování
je možno použít průjezd nebo garáž s dílnou ve dvoře. Za domem je
slunná zahrada s udírnou a grilem. Dům stojí v klidné části obce.
Makléř: 733 149 035 Cena: 1 172 000 Kč

Vyškov: prodej družstevního 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. Žádaná lokalita.
Makléř: 733 149 012 Cena: 1 060 000 Kč

Rousínov: RD 3+1 v klidné, slepé ulici, nedaleko náměstí. Dům je ihned
k nastěhování. V přízemí průjezd pro dvě auta, chodba do kuchyně a obý-
vacího pokoje, WC a koupelna. V patře dva pokoje.Ve dvorní části je ně-
kolik přístavků, zahrada cca 130 m2. Dům se prodává včetně vybavení.
Makléř: 733 149 015 Cena: 2 650 000 Kč

SLEVA

Fritzmeier s. r. o., 
Tovární č. p. 592/3, 682 14 Vyškov

Přední výrobce komponentů 
pro zemědělské, stavební a manipulační stroje
(kabiny, karoserie, bezpečnostní rámy) přijme
do trvalého pracovního poměru na dobu
neurčitou vhodné zaměstnance na pozice: 

Nabízíme:
n nadprůměrné mzdové podmínky na Vyškovsku
n jeden týden dovolené navíc
n finanční motivaci pro dojíždějící pracovníky 
n příspěvek zaměstnavatele na stravenky (stravování v areálu)
n garantovanou hod. mzdu po dobu zkuš. lhůty pro klidnější zapra-

cování
n příplatky za odpol. směnu 12 Kč/hod., při mimořádné noční

směně 18 Kč/hod.  
n příspěvek zaměstnavatele 400 Kč/měs. na životní či penzijní pojiš-

tění
n příspěvek na stravné a cestovné při mimořádné směně
n příspěvek zaměstnavatele při narození dítěte a při svatbě zaměst-

nance
n jistotu perspektivního pracovního místa
n zastávku autobusů před firmou, parkoviště uvnitř areálu

Nejvhodnějšími uchazeči na tuto pozici jsou ti, kteří disponují platným svářecím
oprávněním a praxí ve svařování konstrukčních prvků metodou svařování tavící se
elektrodou v ochranné atmosféře podle výkresové dokumentace a technologických
postupů. V případě neexistence svářečského oprávnění rozhoduje praxe.

SVÁŘEČ (CO2)

Zaměstnanec na této pozici provádí broušení, kartáčování a drobné opravy po vadách
svarů. Brousí finální pohledová místa kabin a podvozků či dílů bezpečnostního
charakteru. 

BRUSIČ

Od uchazeče vyžadujeme samostatné nanášení vodou-ředitelných barev pomocí
elektrostatických a vysokotlakých technologií. Lakování probíhá pomocí lakovací
pistole v předepsané kvalitě podle stanovených technologických postupů a interních
norem včetně kontroly provedené práce. 

LAKÝRNÍK

Zaměstnanec na této pozici nakládá, vykládá a převáží zboží a materiál uvnitř firmy.
Platný průkaz řidiče VZV je u uchazeče podmínkou.

EXPEDIENT-MANIPULANT

Zájemci mohou navštívit naše personální oddělení v pracovních 
dnech (Po–Čt) od 8.00 do 15.00 hod. Informace na tel.: 517 578 775,

Ing. Aleš Dobrovolný, blíže na: www.fritzmeier.cz

Od uchazečů vyžadujeme kvalitně odvedenou práci, dobrou pracovní morálku,
spolehlivost, flexibilitu, samostatnost, preciznost, pozitivní přístup k práci a ochotu
pracovat ve směnném provozu.

* stavební hloubka 88 mm* stavební hloubka 88 mm

* tři těsnění ve standardu* tři těsnění ve standardu

* stavební hloubka 88 mm

* tři těsnění ve standardu

Každý měsíc věnován tématu týkající se zdraví. 
Každou středu ochutnávky.

NABÍZÍ
Trvalá epilace
Kavitace
Hluboké čištění ultrazvukovou
špachtlí
Světelná terapie
Galvanická žehlička
Speciální ošetření pro hraniční stavy
pleti (akné, hyperpigmentace)
Chemický peeling
Prodlužování řas a vlasů
Prodej dermokosmetiky a dekorativní
kosmetiky

www.facebook.com/studiomyface
tel.: 774 774 432

Rudé Armády 14, Rousínov

STAVEBNÍ PRÁCE
Zateplení, sádrokartony, zednické práce.

Tel.: 608 383 986
dus.dolezel@seznam.cz

OBKLADAČSKÉ PRÁCE
Koupelny, terasy, schodiště.

Tel.: 608 383 986
dus.dolezel@seznam.cz

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)

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

LEVNÝ TEXTIL V LULČI
Od pátku 8. 6. 2012

NOVÉ ZBOŽÍ
PO – ST – PÁ 8–11, 14–17 hod.
V červnu otevřeno každou

sobotu 8–11 hod.


