Auto – moto
EKOLOGICKÁ LIKVIDACE VOZIDEL
odvoz ZDARMA, vyplatíme vám
nejvyšší možnou cenu až 2 000 Kč
VOLEJTE ZDARMA

800 99 99 88

AUTO-EKO-ŠROT Lysovice
ekologická likvidace vozidel
– odvoz autovraku zdarma
– výkup autovraků
– vystavení dokladu na odhlášení
v den převzetí autovraku na firmě

Tel.: 605 082 977
* Koupím historický motocykl
nebo moped i nepojízdný. Tel.:
608 773 933 .
* Koupím auto od roku 2003 a novější v dobrém stavu od 5 000 Kč
do 20 000 Kč. Přijedu, platím ihned
na místě. Telefon: 731 887 585.
* Prodám Š Fabie rok výroby
2002, najeto 131 000 km, červená
metalíza, TK do roku 2021, k výbavě zimní kola i s disky, cena
50 000 Kč. Tel.: 736 250 069.
* Prodám 4 pneu NOKIAN i3 letní, 175/65 R 14 s ráfky (např. na
Renault Clio).Vzorek 3 mm, opotřebované ale provozuschopné za
cenu ráfků. Cena za 4 ks 1 400 Kč.
Tel.: 608 326 263.
* Prodám PEUGEOT 206 SV 50
kW, najeto 188 000 km, 2. majitel,
TZ, STK do 12/020, rok výroby
2004, DO, zachovalý stav, šedá
metalíza, cena 27 000 Kč a novou
sadu pneu na discích 175x65 R14,
cena 5 000 Kč. Tel.: 605 706 168.
* Prodám NISSAN MAXIMA QX
3,0 V6, rok výroby 2002, najeto
220 000 km, hodně proinvestováno, horší lemy, cena 25 000 Kč, sleva podle dohody.Tel.: 605 183 680.
* Prodám moped JAWA-Betka 50,
zelená metalíza, najeto 2330 km,
jako nová, 12 V – startér. Tel.:
776 821 996, nabídněte.
* Prodám PEUGEOT 407 SW, rok
výroby 2005, nové TZ, tempomat,
klima, nová TK, super stav. Cena
70 000 Kč. Telefon: 606 106 378.

Byty – nemovitosti
Hledám ke koupi starší RD nebo chalupu na
Vyškovsku. Tel.: 737 480 827.

Koupíme pěkný dům, novostavbu
do 5 mil. Kč. Tel.: 731 333 710
Urgentně hledám byt 2+1/3+1 Vyškov,
Slavkov u Brna, Rousínov.
Tel.: 736 154 528
Koupím les - jakoukoliv výměru a stáří. Může být
i neudržovaný nebo kůrovec. Nejvyšší cena, platba hotově.
773 585 290

Prodám RD Rousínov, průjezd, větší dvůr
cena 1 990 000 Kč. Tel.: 728 140 655

Koupím byt 1+kk-1+1 ve Vyškově,
hotovost. Tel.: 608 605 919
Prodám starší RD 4+1 se zahradou (600 m2)
v Ivanovicích na Hané. Tel.: 739 278 760

Pronájmy
* Pronajmu od dubna samostatný
byt v RD, přízemí, 50 m2, v Drnovicích 2+kk. Pronájem 7 500 Kč
+ inkaso. Byt je po celkové rekonstrukci, Wi-Fi, samostatný elektroměr, samostatný vodoměr. Byt
je vhodný max. pro dvě dospělé
osoby. Telefon: 777 301 524.
* Nabízím k pronájmu větší
zahradu se zahradním domkem.
Tel.: 725 789 998.
* Pronajmu byt 3+1(84 m2) ve 3.
poschodí BD na ul. Fučíkova
v Bučovicích, cena 9 500 Kč +
inkaso, kauce + 1 nájem předem,
tel.: 605 162 707.

Prodej
PALIVOVÉ DŘEVO.
Odřezky z měkkého dřeva
od 350 Kč/prms.
www.drepos.cz
775 557 811 Pustiměř
* Prodám rošt zn. Tropico
90x200 cm, cena 400 Kč, 300 ks
bílých cihel, cena 5 Kč/ks a oboustraně polohovatelný, nevybalený
nový rošt, DOUBLE T5 HN,

200x90 cm, PC 1 900 Kč, nyní
1 400 Kč. Tel.: 739 868 402.
* Prodám Zyxel VMG1312 - 30B
za 499 Kč. (Přešli jsme na kabelovku). Tel.: 608 326 263.
* Prodám elektroakustickou
kytaru Focus, velmi dobrý poměr
cena / kvalita. Nástroj má zabudovaný snímač s ekvalizérem
a seřízený dohmat v servisu!!
Vhodný pro začátečníka, uplatní
se díky velmi slušnému akustickému i elektrickému zvuku např.
v amatérské kapele. Cena
2 600 Kč. Tel.: 608 326 263.
* Prodám 2 rozkládací křesla Pauli
v hnědé barvě, vhodné na příležitostné spaní i na chatu. Cena
500 Kč/ks. Tel.: 608 411 870.
* Prodám levně praktickou rozkládací sedačku, velmi zachovalou, málo používanou. Cena dohodou. Tel.: 721 022 784.
* Prodám zahradní nábytek ze
dřeva: stůl 150x69 cm, 2x lavice
150x52 cm, 2x židle, 2x stolička.
Cena 7 000 Kč. Tel.: 777 969 063.
* Prodám zavařovací sklenice za
3,50 Kč/ks.Tel.: 725 819 055, poslat
SMS.
* Prodám horské kolo, cena
500 Kč. Tel.: 727 874 777.
* Prodám palivové dříví, smrk,
kvalitní, skládané v metrech. Tel.:
728 628 729.
* Prodám 2 nová balení přípravku
na hubnutí 2x90 tablet zn. OBEZIN 45+. PC 900 Kč, nyní 500 Kč.
Nevhodný dárek.Tel.: 733 260 558.
* Prodám vysušené dřevo k řezbářství nebo soustružení, cca 1 m3,
různé druhy dřeva a velikosti, foto
případně zašlu, cena dohodou, tel.:
604 703 067.
* Prodám loupaná jádra vlašských ořechů za 140 Kč/kg. Tel.:
731 225 939.
* Prodám pohovku s úložným prostorem, roz.: 220x140 cm, koupeno
v r. 2018, málo používaná. Cena
7 000 Kč. Tel.: 604 388 921.
* Prodám malou el. sekačku, výkon
1 kW, koš. cena 500 Kč. Tel.:
724 177 149.
* Daruji zdarma 30 ks dlaždic
50x50 cm, bíložlutá benátská dlažba, nevybroušená a nepoužité litinové radiátory. Tel.: 517 371 573,
Rousínov.
* Prodám novou pánskou černou
cestovní tašku přes rameno, š.
64 cm. Cena 250 Kč a 1x použitý
stolní mixér o objemu 1,7 l zn.
SILVER CREST, cena 250 Kč.Tel.:
733 260 558.
* Prodám rohovou sedačku, levé
provedení, rozkládací s úložným
prostorem tmavošedé barvy, málo
používaná v perfekt. stavu, stáří
2 roky. Cena 5 000 Kč, při rychlém
jednání sleva. Tel.: 731 880 687.
* Prodám 2 vstupenky na Otáčivé
hlediště v Českém Krumlově na
představení DIVOTVORNÝ HRNEC,
které se koná ve čtvrtek 13. června
2019 ve 21.30 hod., řada 12, střed,
cena 2 380 Kč. Info v redakci nebo
tel.: 606 377 159.
* Prodám, rozkládací kulatý stůl,
masiv, cena 1 500 Kč, tapecírované
židle z ohýbaného dřeva, 6 ks za
400 Kč/ks, závěsnou skříňku za
700 Kč a pěknou kuch. linku s nerez dřezem, nasvícenou rampou,
olše, za 5 000 Kč. Tel.: 728 204 325.
* Prodám kombinovaný sporák:
plyn, horkovzdušná trouba s grilem zn. AMICA, ve výborném stavu, stáří 2,5 roku, cena 3 000 Kč.
Tel.: 728 204 325.
* Prodám nové chlapecké brusle,
vel. 29–32, nevhodný dárek. Cena
499 Kč. Tel.: 733 582 640.

Koupě

Zaměstnání

* Koupím starý nábytek do r.1960:
židle, stoly, křesla i z chromových
trubek. Lustry, lampy. Porcelán –
sošky, hrníčky. Kameninové nádoby. Sklo – vázy. Staré medaile,
vyznamenání a mince.Veškeré věci
z obou světových válek – uniformy,
helmy, bodáky apod. Obrazy,
pohlednice a staré knihy. Filmové
plakáty z kina a veškeré další věci
z pozůstalostí a půd. Přijedu. Seriozní jednání. Platba hotově.Tel.:
777 032 904.
* Koupím nábytek, obrazy, sklo,
hodinky, porcelán, šperky, pohlednice, apod. Seriozní jednání.
Tel.: 608 446 406.
* KOUPÍM SROVNÁVAČKU
S PROTAHEM KDR NEBO
ROJEK. Tel.: 603 165 320.
* 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.
* Staré pivní lahve s litými nápisy,
reklamy, ohříváčky, starší pivní
tácky, sklenice, piv. literaturu,
dokumenty, fotky a další staré věci
kolem piva koupím do sbírky.Tel.:
734 282 081.
* Koupím odznaky, medaile, zápalkové nálepky, krabičky, mince
a bankovky. Tel.: 607 702 994.
* Koupím knihy a časopisy od
spisovatelů Otakara Batličky
a Eduarda Fikera.Tel.: 728 628 729.

* Invalidní žena hledá práci
domů. Bučovice, serioznost.
Tel.:731 914 981.

Různé
* Pro studenta 1. roč. SŠ hledám
doučování z matematiky (Bučovice, Slavkov). Může to být i student
VŠ, nebo vyššího roč. SŠ. Tel.:
728 921 544.
* Hledám malou stavební firmu
nebo partu řemeslníků pro rekonstrukci RD. Drobné tesařské,
pokrývačské, klempířské, instalatérské, zednické a malířské práce. Duben + květen 2019. Tel.:
602 443 664 nebo 778 443 878.

AKR = STĚHOVACÍ, VYKLÍZECÍ
A DOPRAVNÍ SLUŽBY VYŠKOV
Tel.: 517 371 502,
NONSTOP 602 737 087 p. Krejčí
www.akr-stehovani.cz
* Opravím a zašiji cokoliv na šitých a pletených oděvech. Ušiji povlečení, ubrusy, prostírání, tašky, polštáře apod. Rychle, levně,
kvalitně. Vyškov, tel.: 604 981 544.

Opravy a prodej elektromotorů
a ručního nářadí. Tel.: 603 212 415.
Výklad karet, práce s energiemi.
Tel.: 603 361 080

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

SERVÍRKU/ČÍŠNÍKA
Tel.: 608 248 858

MOKRÁ PEDIKÚRA U VÁS DOMA. Odstraním otlaky,
kuří oka, hrubé paty, zarostlé nehty. Dále úprava
nehtů, reﬂexní masáž aj. Kontakt: 721 162 639

V sobotu 6. dubna 2019 jsme
se vydali do krásného lázeňského města Poděbrady na 87. ročník tradičního chodeckého
závodu Poděbrady Walking,
který je zároveň mítinkem EA,
mezistátním utkáním a domácím republikovým šampionátem v chůzi na 20 kilometrů.
Chodkyně z Orla Vyškov Lea
Hanulíková a Anna Málková
startovaly už potřetí, pro
Michaelu Škařoupkovou byl
start na poděbradské lázeňské
kolonádě prvním.

Samotný závodní program
87. ročníku mítinku Poděbrady
Walking odstartoval v 9:30 hod.
závodem mládeže a veteránů na
5 km, to znamená, že všechny tři
vystartovaly spolu. A výsledky?
Veteránky – 5. Anna Málková
Dorostenky – 36. Leona
Hanulíková, 38. Michaela Škařoupková
Mítink EA vyhrála Eleanora
Giorgiová z Itálie a ruský nezávislý závodník Vasilij Mizinovov.
Mistry ČR na 20 km se stali Anežka Drahotová a Lukáš Gdula.

Řidič dodávky do 3,5 t

Hledám brigádníka na občasný záskok
při rozvozu zboží po stavebninách
a železářství, praxe v rozvozu poštovních
zásilek výhodou, vhodné pro zdatného
důchodce. Tel.: 608 775 356

Úklidová ﬁrma přijme ihned zaměstnance
i brigádníky na úklidové práce.
Vhodné i pro OZP. Tel.: 602 431 166
Přijmeme řidiče skupiny B – pro
mezinárodní přepravu zboží v rámci EU
na plachtovou dodávku. Firemní
oblečení, GPS, telefon.
Firemní auto doma. Nutná časová
nezávislost. Tel.: 604 191 911.
STUDIO 365 hledá nové tváře pro módní
přehlídky a reklamní kampaně. T.: 605 427 271
od 9–12 h. www.studio365.eu

Přijmu sezonní brigádnice
na květen až září
do prodejny suvenýrů
ve Vyškově.
Tel.: 603 856 467

Nově otevřená restaurace
Adélka v Pustiměři
přijme číšníka a kuchaře
s praxí na HPP. Tel.: 739 319 891
Do zavedené hospůdky ve
Vyškově hledám obsluhu.
Možnost pronájmu garsoniéry.
Tel.: 604 926 265

Zvířectvo
* Daruji štěně pejska, stáří 4 měsíce. Nutno naočkovat. Telefon:
702 898 408.
* Prodám roční kozenku, ovečku,
kůzlata a jehňata. Telefon:
774 306 178.

Černá kronika

Seznámení
* Starší gentleman, Kanaďan, hledá atraktivní štíhlou ženu do
55 let pro společné zájmy. Tel.:
604 418 402, SMS ne!
* Osamělý muž, 60/180, hledá přítelkyni k trvalému vztahu od 55
let. Mám rád přírodu, zahrádku,
zvířátka, rád cestuji a miluji kulturu. Tel.: 731 179 535.
* Žena z Vyškova, 63 let, hledá
k seznámení muže přibližného
věku. Tel.: 704 045 870.
* Symp. maminka hledá kamarádku, která by měla dop. čas pravidelně si 1–2 hodiny zaběhat či
zajezdit na koloběžce a v odpol.
hodinách si ráda zašla na procházku či zajela na výlet i s dětmi. Tel.:
775 942 606.
* Žena, 53/160/55, sympatická,
šikovná, pološtíhlá, pracující,
hledá nezad. muže s autem k výletům, procházkám, apod. Tel.:
736 276 997, SMS.

Českomoravský štěrk a. s.
Mobilní úpravna kameniva – Luleč
přijme strojníka na kolový nakladač,
pásový bagr a obsluhu mobilní linky.
Kontakt: p. Šimáček, tel.: 724 867 251
p. Měska, tel.: 724 763 492

Poděbrady potřetí

VJEL NA ŽELEZNIČNÍ
PŘEJEZD
Vyškovští dopravní policisté
se aktuálně zabývají nehodou,
ke které došlo v pátek 5. 4. asi
třicet minut po dvacáté hodině.
Řidič huyndaie měl v Rousínově vjet na železniční přejezd
v době, kdy bylo v provozu světelné i zvukové výstražné zařízení, které zakazuje na přejezd
vjíždět. Automobil se střetl
s projíždějícím vlakem a byl
odhozen mimo komunikaci.
Mladý řidič jako zázrakem
vyvázl bez nějakého viditelného zranění, nicméně z preventivních důvodů jej záchranáři
převezli do nemocnice k vyšetření. Ve vlaku z Bohumína do
Brna cestovala asi stovka lidí.
Odtud nemáme hlášeno žádné
zranění. Dechová zkouška i test
na přítomnost návykových
látek u devatenáctiletého řidiče
měly negativní výsledek. Rovněž strojvedoucí nebyl pod vlivem alkoholu. Z důvodu vyšetřování této nehody byl zastaven
železniční provoz na trati, obnoven byl až po půlnoci. Poškozeno bylo nejen vozidlo a vlak, ale
i železniční přejezd a fasáda přilehlého domu. Předběžná škoda
přesahuje 280 tisíc korun. Řidič
vozidla je podezřelý z trestného
činu poškození a ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení.
por. Mgr. Alice Musilová

Švýcarská strojírensko-zámečnická firma se sídlem ve Vyškově hledá

k okamžitému nástupu:

Nákupčí materiálu s pracovními zkušenostmi
Požadujeme:
Náplň vaší práce se bude skládat z objednávek materiálu dle technické
dokumentace, komunikace s dodavateli a hlídání termínů dodávek pro
hladký průběh zakázek. Tato pozice je klíčová pro chod firmy, a proto
upřednostňujeme člověka, který dokáže ze strojírenských a stavebních
výkresů vyčíst možná rizika a tím předejít pozdějším kolizím ve výrobě.
Praxe v oboru je vítána a brána jako dobrý předpoklad pro tuto pozici.
Pod praxí v oboru jsou pro nás relevantní mimo jiné manuální zkušenosti
z výroby strojírenských dílů či stavebních konstrukcí. Alespoň částečná
znalost německého jazyka je velkou výhodou.
Nabízíme:
– Práci na hlavní pracovní poměr s pracovní smlouvou na dobu neurčitou
– Odpovídající platové podmínky
– Jednosměnný provoz
– Přátelský kolektiv a zázemí prosperující firmy
– Stravenky
– Zajímavou a různorodou práci ve výrobě prototypů (strojírenství)
a ocelových konstrukcí (stavebnictví).
Bližší informace naleznete na internetových stránkách firmy: www.jmqc.cz.
Kontakt: e-mail: info@jmqc.cz, tel.: 730 513 837, Ing. Petr Maděra,
doba k zastižení 8–16 h

Švýcarská strojírensko-zámečnická firma se sídlem ve Vyškově hledá
k okamžitému nástupu:

Nákupčí materiálu a plánovač výroby
s němčinou a pracovními zkušenostmi
Požadujeme:
– Náplň vaší práce se bude skládat z objednávek materiálu dle technické
dokumentace, komunikace s dodavateli a hlídání termínů dodávek pro
hladký průběh zakázek. Tato pozice je klíčová pro chod firmy, a proto
upřednostňujeme člověka, který dokáže ze strojírenských a stavebních
výkresů vyčíst možná rizika a tím předejít pozdějším kolizím ve výrobě.
Praxe v oboru je vítána a brána jako dobrý předpoklad pro tuto pozici.
Pod praxí v oboru jsou pro nás relevantní mimo jiné manuální zkušenosti
z výroby strojírenských dílů či stavebních konstrukcí.
– Němčina velkou výhodou
Nabízíme:
– Práci na hlavní pracovní poměr s pracovní smlouvou na dobu neurčitou
– Odpovídající platové podmínky
– Jednosměnný provoz
– Přátelský kolektiv a zázemí prosperující firmy
– Stravenky
– Zajímavou a různorodou práci ve výrobě prototypů (strojírenství)
a ocelových konstrukcí (stavebnictví).
Bližší informace naleznete na internetových stránkách firmy: www.jmqc.cz.
Kontakt: e-mail: info@jmqc.cz, tel.: 730 513 837, Ing. Petr Maděra,
doba k zastižení 8–16 h

Švýcarská strojírensko-zámečnická firma se sídlem ve Vyškově hledá

k okamžitému nástupu:

Asistent(ka) plánovače výroby s němčinou
Požadujeme:
– Náplň vaší práce představuje komunikace s klíčovými švýcarskými
zákazníky
– Výborná znalost němčiny slovem i písmem
– Příjemné vystupování
– Praxe ze strojírenské firmy výhodou
Nabízíme:
– Práci na částečný pracovní úvazek
– Odpovídající platové podmínky
– Přátelský kolektiv a zázemí prosperující firmy
– Stravenky
– Zajímavou a různorodou práci ve firmě, která se zabývá výrobou
prototypů (strojírenství) a ocelových konstrukcí (stavebnictví).
Bližší informace naleznete na internetových stránkách firmy: www.jmqc.cz.
Kontakt: e-mail: info@jmqc.cz, tel.: 730 513 837, Ing. Petr Maděra,
doba k zastižení 8–16 h
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