Auto – moto
* Koupím historický motocykl
nebo moped i nepojízdný. Tel.:
608 773 933.

Byty – nemovitosti

Koupíme byt 1+1, 2+1 ve Vyškově.
Hotovost. Telefon: 602 880 390

Hledáme 3+1 byt ve Vyškově.
RK nevolat! Tel.: 606 023 600
Hledám RD nebo pozemek ve
Vyškově nebo okolí. 601 321 660
Sháníme RD v Rousínově a okolí.
RK ne. Tel.: 603 889 769

Hledám chalupu nebo chatu
na Vyškovsku. tel: 725 002 155
Koupím byt ideálně 2+1/3+1,
balkon výhodou. Vyškov anebo větší
město. Tel.: 736 154 528

Rádi bychom si koupili
dům se zahrádkou na Vyškovsku.
Tel.: 739 703 909
Hledám chatu/chalupu k rekreaci.
Tel.: 604 959 361
Prodám byt 2+1 v Ivanovicích na Hané. Více info na:
https://reality.bazos.cz/inzerat/121190911/prodej-bytu21-52-m.php nebo tel. 720 567 905. Bez RK.

Prodej

kety, uhlí. 19 tis. Kč. Garážová /
dílenská vrata kovová dvoukřídlá, špičková zámečnická
práce, PC 35 000 Kč, nyní
15 000 Kč. Rozměr: šířka 242 cm
x výška 200 cm.Tel.: 739 203 710,
e-mail: m.dvorakova@tiscali.cz
* Prodám koženou sed. soupravu italské výroby, béžové
barvy, velmi zachovalou, nutno
vidět. PC 108 000 Kč, nyní za
9 500 Kč. Tel.: 606 429 676.
* Prodám invalidní elektroskútr SOLO TS 120x, málo jetý,
v dobrém stavu, 2 baterie. Cena
dohodou. Tel.: 604 334 803
* Prodám šicí stroj prům. stolový zn. PFAFF na 220 V a stavební míchačku domácí výroby
na 380 V. Tel.: 702 669 512.
* Prodám hospodářský přívěs
bez SPZ, valnik 200 x 106 x
45cm, pneu 6,40-15, (původně
za zahr. traktor) cena 400 Kč.
V případě zájmu dovezu
v rámci okres Vyškov. Tel.:
723 645 361 nejlépe po 20. hod.
* Prodám duchny s ručně draným peřím 200x140 cm, 2 ks.
à 800 Kč/ks. Tel.: 778 144 502
(volat od soboty 18. 7.)
* Prodám dámské kolo Magic
za 500 Kč a prodlužku 12 m 380
V za 500 Kč. Tel.: 605 757 949.

Pronájmy
* Hledám pronájem bytu 1+1
nebo 1+KK v Bučovicích. Tel.:
702 951 308, SMS.
* Pracuji 16 hodin denně a hledám dlouhodobý podnájem samostatného pokoje do 4 000
Kč/měsíc veVyškově. Platím předem, nabízím a požaduji férové
jednání. Tel.: 720 535 545.
* Maminka se sedmiletou dcerou
hledá podnájem menšího bytu ve
Vyškově. Cena dohodou. Telefon:
608 252 501.
* Pracující muž hledá pronájem
bytu ve Vyškově a okolí, 1+1 nebo
2+1. Pokud možno bez RK. Tel.:
608 152 492.

Koupě

PALIVOVÉ DŘEVO.
Odřezky z měkkého dřeva
od 350 Kč/prms.
www.drepos.cz
775 557 811 Pustiměř

* Nabízím domácí vejce 3 Kč/ks.
Tel.: 776 250 857
* Prodám SKYLINK 2 družice,
aktivní karta. Tel.: 607 682 842.
* Prodám hliníkové střešní nosiče na 2 kola + 1 plechový
nosič zdarma. Výborný stav,
cena 1 000 Kč. Tel.: 602 559 573.
* Daruji psí boudu pro psa menšího vzrůstu. Tel.: 607 620 138.
* Za odvoz daruji kvalitní
chlévsky hnůj.Tel.: 736 273 290.
* Prodám mrazničku, 3 šuplíky.
Cena dohodou.Tel.: 721 575 799.
* Prodám kamna Musgrave starož., kombinace kachle, litina,
šamot. Velmi výhřevná. 350 kg,
55x78x108 cm. Na dřevo, bri-

* Koupím nábytek, obrazy, sklo,
hodinky, porcelán, šperky,
pohlednice, apod. Seriozní jednání. Tel.: 608 446 406.
* Koupím staré obrazy, hodiny,
hodinky, rámy, porcelán, mince,
pohledy, vojenské věci, nábytek
i celou pozůstalost, to vše do
roku 1960. Telefon: 607 399 913,
511 138 871.
*Koupím srovnávačku s protahem KDR nebo ROJEK. Tel.:
603 165 320.
* Koupím z pivovaru Vyškov
staré lahve, sklenice, cedule
i světelné, reklamní předměty,
dokumenty, fotky a další, vše
pivovarVyškov.Tel.: 734 282 081.
* 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 starý nábytek do
roku 1970: cokoliv z ohýbaného
dřeva z chromových trubek –
židle, křesla, stoly apod. Lustry,
lampy. Porcelán – sošky, hrníčky. Kameninové nádoby. Staré
medaile, vyznamenání a mince.
Veškeré věci z obou světových
válek – uniformy, helmy, bodáky, opasky, odznaky, vzduchovky, šavle a nože. Všechny typy
náramkových a kapesních hodinek. Porcelán, keramiku, sklo vázy, hrníčky, sošky. Staré hračky – auta, stavebnice, hry.
Reklamní plechové cedule, plechovky od auto oleje. Vybavení
starých dílen, mince a bankovky. Obrazy, pohlednice a staré
knihy. Hudební nástroje a veškeré další věci z pozůstalostí
a půd. Přijedu. Seriozní jednání.
Platba hotově.Tel.: 777 032 904.
* Koupím černý rybíz na marmeládu. Tel.: 777 869 616

Seznámení
* Lékař, 185/56, s RD na venkově hledá přítelkyni nebo kamarádku. Tel. 776 421 420.
* Jsem zdravotně postižený
obyčejný kluk s vadou chůze, 46
let, jenž stále nenašel ženu na
celý život. Děti nejsou překážkou. Mám rád upřímnost
a pravdu. Budu rád za tvoje odpovědi, ať se můžeme potkat.
Telefon: 776 472 856, e-mail:
chlap.zvyskova@seznam.cz
* Příjemná žena střed. let hledá
kamarádku z Vyškova na kávu
a procházky. Tel.: 778 559 566
* Mladý muž 37 BV by rád poznal ženu nebo dívku, která by
uvítala občas společnost diskrétního muže.Tel.: 704 208 544.

Různé
* Zdarma nabízím sklenice na
zavařování, klasické. Jsou buď
na uzávěr šroubovací nebo přitlačovací. Jsem z Vyškova. Za
život se mi jich nashromáždilo
moc. Tel.: 792 440 818.

Pedikúra v pohodlí vašeho domova.
Kontakt: 721 162 639

* Opravím a zašiji cokoliv na šitých a pletených oděvech. Ušiji povlečení, ubrusy, prostírání, tašky, polštáře apod. Rychle, levně,
kvalitně. Vyškov, tel.: 604 981 544.

OBKLADAČSKÉ a ZEDNICKÉ PRÁCE
Tel.: 792 480 434

do pracovního poměru
– na dohodu o provedení práce
Odpolední pracovní doba
Informace u vedoucího
Mobil pro kontakt: 725 500 713

na odvoz obilí od kombajnu ve Vyškově.
Práce na dohodu, 150 Kč/h. + prémie.
Od 20. 7. na cca 14 dní.
Možnost dlouhodobé spolupráce.
Tel.: 604 333 753

Přijmu instalatéra
VÝKOPOVÉ PRÁCE BAGREM.
Tel.: 792 480 434

Zaměstnání
Hledáme

prodavače/čku
na HPP nebo brigádu.
Potraviny Hruška, Gorkého, Vyškov
Tel.: 774 999 199
Taxislužba ve Vyškově hledá řidiče zejména
na víkendové směny. Nadstandardní finanční
ohodnocení. Tel. 724 255 897
Úklidová firma přijme ihned

šikovné ženy
na úklidové práce.
Vhodné i pro OZP. Tel.: 602 431 166

Přijmeme paní
na víkendový úklid
Slavkovský pivovar hledá
zaměstnance (DPP) na víkendový
úklid.
Pracovní doba:
SO–NE (cca 8–12h)
Informace na e-mailu:
restaurace@slavkovskypivovar.cz
tel. 602 711 594

Přijmeme brigádně
číšníky/servírky.
Slavkovský pivovar hledá
výpomoc servisu pro restauraci
(DPP).

Akce:

Údržbářský servis Luleč s. r. o.
přijme do HPP pracovníka pro údržbu
technologické linky v kamenolomu
Luleč. Kontakt p. Sochor,
tel.: 725 745 314, 517 353 293

LEVNÉ STĚHOVACÍ a VYKLÍZECÍ SLUŽBY
Tel.: 602 737 087

Přijmeme řidiče skupiny C, nástup
možný ihned. Info tel.: 602 512 034

Sabina Fiantová se dvěma ligovými vítězstvími
V prvním kole II. ligy mužů a žen, sk. E se představily týmy na vyškovském stadionu za parkem. Bodové zisky obou družstev pořádajícího
AHAVyškov se umístily na čtvrtých místech tabulky, což je tedy pořadí,
se kterým půjdou družstva do druhého dílu soutěže (v neděli 19. 7. 2020).
9. SK Speed Brno, spolek, 67
Počasí bylo pro atletiku pří10. Atletika Holešov, z. s., 64
znivé, teplo a mírný vítr dopro11. TJ Spartak Třebíč, spolek
vázelo 313 atletů ze 16 oddílů.
„B“, 58
Z pohledu domácích příznivců
12. AC Čejkovice, 15,83
jistě zaujalo dvojí vítězství Sa13. TJ SokolVelké Meziříčí, 14,33
biny Fiantové, když se před domácím publikem představila ne
Bodující atletky AHA Vyškov
na svých tratích 800 m a 400 m,
na pomyslných stupních vítězů:
ale na tratích doplňkových, nejBěh na 400 m př. ženy:
prve na 400 m př. a 1500 m. Ví1. místo – Sabina FIANTOVÁ,
tězství v disciplíně je vždy
67,82 s.
velkým úspěchem, v tomto pří4. místo – Adéla PROVAZNÍpadě o to větším, navíc, výkony
KOVÁ, 71,37 s.
předvedené na těchto tratích kaBěh na 1500 m ženy:
tapultovaly atletku zVelešovic do
1. místo - Sabina FIANTOVÁ,
prvních dvacítek republikových
5:07,29 min.
tabulek. Další vítězství v disci2. místo – Eva ZABLOUDIplíně dosáhl Sebastian Hajzler ve
LOVÁ, 5:10,25 min.
skoku o tyči. Marek Kalous se
Hod kladivem 4 kg, ženy:
ukázal skvělými časy na sprin4. místo – Natálie NOVÁKOVÁ,
terských tratích. Nová osobní
30,51 m
maxima u řady vyškovských at5. místo – Tereza LUSKOVÁ,
letů potěšila nejen samotné ak29,20 m
téry, ale také jejich trenéry. Určitě
9. místo – Kristýna SEDLÁstojí za povšimnutí, že v dresu
KOVÁ, 22,19 m
AHA Vyškov se po letech objevil
Běh na 100 m př., ženy:
kapitán družstva mužů Jiří Ně4. místo – Adéla PROVAZNÍmeček.
KOVÁ, 16,84 s.
II. liga žen, sk. E ve Vyškově:
6. místo – Denisa HUBÁČ1. TJ Lokomotiva Břeclav,
KOVÁ, 17,42 s.
126,33 bodu
Běh na 5000 m, ženy:
2. Atletika Jihlava z. s., 119,5
4. místo - Dagmar DVOŘÁ3. TJ Jiskra Otrokovice, 101
KOVÁ, 20:30,08 min.
4. Atletický klub AHA Vyškov,
5. místo - Tereza MAZLOVÁ,
z. s., 100,5
20:57,22 min.
5. JAC Brno, 98,5
9. místo – Magdaléna HAJZLE6. Atletický klub Hodonín, z. s.,
ROVÁ, 23:56,02 min.
81
10. místo – Eliška ŠIROKÁ,
7. ASK Blansko, 78
24:39,10 min.
8. Orel Vyškov, 69

Běh na 800 m, ženy:
4. místo – Eva ZABLOUDILOVÁ, 2:30,39 min.
Skok o tyči, ženy:
6. místo – Kateřina ČAMLÍKOVÁ, 2,51 m
7. místo – Denisa HUBÁČKOVÁ, 2,51 m
10. místo – Tereza RAČANSKÁ,
2,24 m
Skok vysoký, ženy:
8. místo – Pavla ČAMLÍKOVÁ,
1,47 m
II. liga mužů, sk. E ve Vyškově:
1. TJ Jiskra Otrokovice, 154
bodů
2. Atletika Holešov, z. s., 134
3. Atletický klub Hodonín, z. s.,
112
4. Atletický klub AHA Vyškov,
z. s., 101,5
5. TJ Znojmo, z. s., 96
6. AC TRACK&FIELD Brno
z. s., 88
7. TJ Sokol Velké Meziříčí, 70,5
8. Atletika Jihlava z. s., 68
9. TJ Spartak Třebíč, spolek, 59
10. AC Čejkovice, 38
11. ASK Blansko, 9
12. AC Moravský Krumlov, 3
Bodující atleti AHAVyškov na
pomyslných stupních vítězů:
Skok o tyči, muži:
1. místo – Sebastian HAJZLER,
4,40 m
4. místo – Kryštof VINTERA,
3,33 m
7. místo – Jakub DERKA,
2,83 m
10. místo – Michal DERKA, 2,63 m
Běh na 1500 m, muži:
2. místo – Jakub BÁREK,
4:16,27 min.

ČIŠTĚNÍ
KOBERCŮ
a SEDAČEK
Telefon: 517 367 326,
mobil: 604 863 437

Hledám

TRAKTORISTU – BRIGÁDNÍKA

Informace na e-mail:
restaurace@slavkovskypivovar.cz
tel. 602 711 594

Tel.: 517 367 326,
604 863 437

přijme

SERVÍRKU / ČÍŠNÍKA

Žaluzie • Dveřní sítě
Sítě proti hmyzu

sleva 10%

Pivnice Sněženka Vyškov

6. místo – Pavel LENOMAR,
4:30,59 min.
8. místo – Mario HAJZLER,
4:36,73 min.
Běh na 400 m, muži:
2. místo – Marek KALOUS,
51,02 s.
Skok vysoký, muži:
2. místo – Tomáš FIŠER, 1,88 m
Běh na 5000 m, muži:
3. místo – Jiří NĚMEČEK,
16:30,09 min.
6. místo – Stanislav ŠIROKÝ,
17:45,06 min.
Běh na 400 m př., muži:
3. místo – Jakub DERKA, 60,99
s.
Běh na 4x100 m, muži:
3. místo – AHA Vyškov (Jakub
DERKA, Ondřej BUDÍK, Sebastian HAJZLER, Marek
KALOUS), 45,25 s.
Běh na 200 m, muži:
5. místo – Marek KALOUS, 23,32
s.
Trojskok, muži:
7. místo – Ondřej BUDÍK,
11,89 m
Běh na 800 m, muži:
8. místo – Pavel LENOMAR,
2:08,06 min.
Skok daleký, muži:
9. místo – Ondřej BUDÍK,
5,66 m
Hod kladivem 7,26 kg, muži:
10. místo – Roman WEITER,
28,34 m
Blahopřejeme k předvedeným
výkonům a děkujeme atletům
AHA Vyškov za skvělou reprezentaci klubu.
Kompletní výsledky najdete na
https://online.atletika.cz/vysledky/44649.

(i na ŽL).
tel.: 603 475 743
e-mail: vodo-top@seznam.cz

Slavkovský pivovar
hledá spolupracovníky
Přijmeme:
víkendovou výpomoc
do kuchyně (DPP)
Informace na:
info@slavkovskypivovar.cz
tel.: 602 711 594

Celodenní slota atlety neodradila
Jakub Derka a Sebastian Hajzler
vybojovali vítězství nad dlouhými
překážkami resp. ve skoku o tyči.
Předpověď počasí celý týden
věstila, že v sobotu bude ve Vyškově za parkem celodenní déšť
a prudký teplotní pád.Všechno se
naplnilo. Pro ty, kteří se předpovědí počasí zabývají je to dobré
zjištění, pro mladé atlety a pořadatelský tým velmi tvrdé prostředí. Tentokrát však žádné zrušení
či přeložení tohoto atletického
mega podniku nehrozilo. Celodenní program, od 10 hod. do
18.15 hod., přilákal na start celkem 527 atletů mládežnického
věku dorostenců, dorostenek,
juniorů a juniorek, kteří reprezentovali celkem 71 družstev.
Atletický klub AHA Vyškov,
z.s.má v tomto roce v Mistrovství
Moravy a Slezska družstev mládeže přihlášen dva týmy – druž-

stvo dorostenců a juniorek.V celodenním maratonu si nakonec lépe
počínalo družstvo juniorek, které
mezi atletickou moravskoslezskou elitou vyválčilo výbornou
čtvrtou příčku. Dorostenci, ve
velice vyrovnaném středu tabulky, obsadili 11. příčku v osmnáctičlenné tabulce.
V dresu VSK Univerzita Brno
se na domácí půdě, jako hostující
atleti, představili i junioři AHA
Vyškov – Sebastian Hajzler (1.
místo skok o tyči junioři, 4,28 m;
běh na 400 m př., 56,92 s.), Jakub
Bárek (3000 m, 9:14,79 min.)
a Pavel Lenomar (11. místo, 1500
metrů).
Mimo bodování absolvovala
dorostenka Adéla Provazníková
trať 300 m př. v čase 49,96 s.
Děkujeme atletům a atletkám
za reprezentaci klubu a blahopřejeme ke skvělým výsledkům.

Orel Vyškov si ve Znojmě vedl úspěšně
Dne 28. 6. 2020 se uskutečnilo
Mistrovství JMK ve Znojmě.
Z Orla Vyškov se zúčastnilo
5 zástupců dorostu Čača Alexandr, Čáp Jan Jakub, Dvořáček
Miroslav, Navrátilová Nicol
a Trojancová Iveta a za muže
Weiter Roman.
Naši vrhači odjížděli do Znojma se slušnými ambicemi, které
téměř do puntíku splnili. Zahájili
diskem a stejně jako včera při
soutěžích staršího žactva, to
hned byla ta nejúspěšnější disciplína. Titul získal v osobním
rekordu Saša 38,54 m, druhý byl
za ním o 37 cm Jeňa, Mirkovi se
dnes disk bohužel nepovedl, takže se musel spokojit v uvozovkách až s 5. místem. Ještě jednu
medaili pro Orel z disku mužů
přidal Roman.
Pak se hoši přesunuli na kouli.
Tam naopak kraloval a titul si z ní
odvezl Jeňa výkonem 13,69 m.
Druhý byl Saša v osobáku
12,74 m. A Mira, i když měl dnes
velmi povedené pokusy, co se do
vzdálenosti týče, nepodařilo se
mu při nich zůstat v kruhu, takže
zapsal pouze 2 pokusy jistoty a to
mu vyneslo opět 5. místo.
K poslední disciplíně nastoupili do oštěpařského sektoru.
I když původně naši kluci nepatřili papírově na adepty na zisk
titulu, nakonec od něj Jeňu dělilo
opravdu jen pár desítek centime-

trů, a to přesně 49 cm, když výkonem 54,42 m obsadil druhou pozici. A medaili si za 3. místo vyházel
i Saša, kterému bohužel nejdelší
pokus nebyl změřen, ale pořadí
by to asi ani tak nezměnilo. Mira
si tuto disciplínu také vyzkoušel
a obsadil 9. místo.
Holky se zaměřily na běhy.
Začaly společně na 100 metrech.
Zde si obě udělaly osobní rekordy
a Iveta Orel Vyškov si ve Znojmě
vedl úspěšně i ten orelský s hodnotou 13,73 s, Nicol 14,15 s. Pak
Iveta nastoupila na 300 m překážek, kde stanovila nový rekord
oddílu 53,80 s a vyběhla si
7. místo. Nakonec dorostenky
zaklekly do bloků na 200 m. Po
celodenní výhni, která zde panovala, se i tak obě dostaly pod hranici 30 s, a to byl určitě velmi slušný výkon. Hlavně u Nicol, která
si tuto trať vyzkoušela poprvé
v pěkném osobáku 29,48 s.Ivet se
dostala do cíle o maličko dříve,
kousek za venkovním osobákem
v čase 29,37 s.
Výprava byla určitě úspěšná, ať
už medailemi 2x zlato, 3x stříbro,
2x bronz, tak i výkony. Pouze
s účastí to bylo slabší, což je velká
škoda.
Letos nás sezona teprve čeká,
tak dále trénujte a buďte zdraví…
Mějte se pěkně a přejeme hezké
léto.
(rw)

Haumer přeborníkem Olomouckého kraje

V sobotu 4. července se uskutečnil regionální závod v letním
biatlonu ve Zdětíně u Prostějova
a současně i přebor Olomouckého
kraje. Na start se postavilo přes
120 závodníků ve všech kategoriích a také členové Klubu biatlonu Vyškov. Běžel se vytrvalostní
závod s trestnými vteřinami za
nezasažený terč. Nejlépe se vedlo
Leovi Berkovi, který neminul ani
jediný terč a doběhl na druhém
místě na 3 km okruhu a na pěk-

ném třetím místě skončila Sofie
Jungmannová, která chybovala
pouze jednou.Trenér Klubu biatlonuVyškov v kategorii veteránů
M46 Vladimír Haumer na 7 km
trati získal 1. místo a také se stal
přeborníkem Olomouckého kraje. Další umístění vyškovských
biatlonistů: 5. místo AnnaVránová střelba 2;2 a Kristýna Machalová 4;1, Jonáš Černý 8. místo se
střelbou 2;1 a 9. místo Lukáš
Polách 4;4.

