
Auto – moto

* Koupím historický motocykl
nebo moped i nepojízdný. Tel.: 
608 773 933. 
* Prodám OA Chrysler PT Cruiser
2.0, r.v. 2000, 230 tis.km, STK 5/21,
cena 39 000 Kč. Tel.: 733 582 444.
* Prodám VREDESTEIN pneu
SPORTRACS 175/65 R14, 4 kusy
po 400 Kč. Perfektní stav. Tel.: 
732 971 772.
* Prodám RENAULT THALIA,
r. v. 2012, najeto 117 tis. km, cena
50 000 Kč. Tel.: 603 741 683.

Byty – nemovitosti

* Hledám dlouhodobý pronájem
bytu 2+1, 3+1, nejlépe v přízemí,
pro dvojčlennou rodinu, paní
v důchodě a pracující syn, v Bučo-
vicích a blízkém okolí. Tel.: 
775 240 300.
* Hledám pronájem louky nebo
pole u lesa, ev. koupím. Včelař.
Tel.: 605 719 820.
* Hledám pronájem RD s menší
zahrádkou s pozdějším možným
odkupem. Tel.: 604 945 043.

Pronájmy

* Pronajmu byt 2+ jídelna +KK
v centru Vyškova, nejlépe dlou-
hodobě, bez domácích zvířat. Tel.:
602 732 572, 728 721 200.
* Hledám podnájem 1+1 nebo
menší 2+1 v Bučovicích. Tel.: 
728 530 733.
* Hledám dlouhodobý pronájem
garsonky nebo bytu 1+1. Bučovi-
ce, Vyškov. Nevolat, pouze SMS.
Tel.: 702 951 308.
* Hledáme garážve Vyškově kpro -
nájmu či ke koupi. Spěchá, prosím,
nabídněte. Tel.: 723 511 294.
* Dlouhodobě pronajmu2+1 s lod-
žií ve Vyškově. Tel.: 607 095 080.
* Nabízím pronájem garáže na ul.
Sochorova ve Vyškově od října
2019. Tel.: 737 116 151.
* Pronajmu částečně zařízený byt
2 + KK + sklep ve Slavkově u Brna.
Klidná lokalita, dostupná do
centra, parkování u domu. Byt je
k nastěhování 1. 10. 2019. Nájem
8 200 Kč + inkaso + 1x vratná kau-
ce. Dlouhodobý pronájem. Tel.:
702 958 992.
* Hledám podnájem 1+KK v Bu -
čovicích nebo blízkém okolí. Tel.:
728 356 924.
* Pronajmu částečně zařízený 
byt 2+1 v prvním patře na Zlaté
Hoře ve Slavkově u Brna.Tel.: 
732 278 992.
* Hledám dlouhodobý pronájem
bytu 1+1 nebo garsonky ve Vyš-
kově za 9 000 Kč vč. inkasa. Tel.:
603 356 077, 731 892 002.

* Prodám málo používaný elek-
trický invalidní vozík SELVO
i4400. Cena 25 990 Kč. Přivezu
a předvedu. Tel.: 731 078 262.
* Prodám stříbrný smrk, v. 3 m.
Tel.: 728 414 893, Čechyně.
* Prodám invalidní elektroskútr
SOLO TS 120 X, cena 30 000 Kč,
málo jetý, do 11/11 záruka, repa-
sovaný, nor. cena 75 000 Kč. Tel.:
604 334 803.
* Daruji za odvoz 1 a 2falco-
vou křidlici. Nutno vidět. Tel.: 
604 588 584, Pustiměř.
* Prodám nepoužitou kapovací
a pokosovou pilu PARKSIDE
PKGS 1450 laser za 1 500 Kč.
Vhodné pro kutily. Tel.: 724 185 101.
* Levně prodám brambory na zim-
ní uskladnění. Tel.: 736 273 290.
* Prodám šicí stroj prům. stolový
zn. PFAFF na 220 V a stavební
míchačku domácí výroby na
380V. Tel.: 702 669 512.
* Prodám kočár trojkombinaci
VIPER 4S ABC Design. Výbor-
ný stav, plně funkční, pláštěnka,
síť, fusak. Cena 2 000 Kč. Tel.: 
605 892 748.
* Prodám brambory na uskladně -
ní, cena 300 Kč. Tel.: 792 290 730.
* Prodám nový péřový polštář
70x90 cm z dobře draného peří za
300 Kč a garnýž tmavou, secesní
zdobení, 140 cm za 150 Kč. Tel.:
724 100 284.
* Prodám hoblovku i s cirkulár-
kou na 380 V. Cena dohodou. Tel.:
604 483 833.
* Prodám kotlinu na ohřev vody,
dobrý stav a měkké palivové 
dříví proschlé, štípané, skládané
v metrech. Tel.: 728 628 729.
* Prodáme: horské kolo Olpran
za 200 Kč. Kolo Mongoose free -
stylové, cena 700 Kč (PC 7000 Kč).
Kolébkovou pilu Erba ER 16042
za 4800 Kč (PC 6200 Kč). Lednici
Siemens, nejvyšší třída úč., ve -
stavná pod linku za 8500 Kč (PC
14 000 Kč). Oblečení, boty a po -
třeby na děti, 0–4 roky, levně. Iva-
novice na Hané, stěhování. Tel.:
778 443 878.
* Prodám knihy dobrodružné: 
J. London, Traven, M. Twain,
K. May, dále westerny: Z. Grey,
Blake, Arnold, Unger (ne sešity),
dále detektivky: D. Francis, Scott,
Fiker, Gardner, aj. Vázané i bro-
žované za 10, 20 nebo 30 Kč, 
120 kusů – vcelku sleva. Tel:. 
721 551 246, 721 636 313.
* Prodám starší domácí kino 5.1
SENCOR SHC -SP (velmi levně),
modemy - ASUS DSL - AC52U
(nový), ASUS RT - N - 12 (po -
užitý). Tel.: 725 926 633.
* Prodám konzumní brambory,
cena 9 Kč/kg. Tel.: 732 509 648.
* Prodám šicí stroj prům. stolový
zn. PFAFF na 220 V a stavební
míchačku domácí výroby na
380V. Tel.: 702 669 512.

Prodej
PALIVOVÉ DŘEVO.
Odřezky z měkkého dřeva

od 350 Kč/prms.
www.drepos.cz

775 557 811 Pustiměř

* Koupím starý nábytek do
r.1960: židle, stoly, křesla i z chro-
mových trubek. Lustry, lampy.
Porcelán – sošky, hrníčky. Kame-
ninové 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, po -
hlednice, apod. Seriozní jednání.
Tel.: 608 446 406.
* Koupím staré auto, moto, díly,
JAWA ČZ, Stadion i jiné, tech.
literaturu. Tel.: 604 805 096.
* Vykoupím chvojí stříbrného
smrku, cypřiše, jalovce a thuje.
Tel.: 544 221 477.
* 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 1 q pšenice. Tel.: 
603 984 480.
* Koupím krmné brambory. Tel.:
721 072 316. 

* Muž, 55/188/95, se rád seznámí
s ženou přiměřeného věku. Snad
se najdeme. Tel.: 607 302 838.
* Je ve Vyškově či blízkém okolí
žena, která by ráda sdílela trvalý,
ale nezávazný vztah s mužem po
padesátce? Tel.: 792 265 499.

* Hledám doučování z matema-
tiky pro žákyni 9. třídy v Bučovi-
cích. Tel.: 725 611 157.
* Hledám spolehlivou paní na
občasné nepravidelné hlídání
dvouletého synka. Mám zájem
o dlouhodobou spolupráci. V pří-
padě zájmu mě prosím kontak-
tujte na tel: 737 447 201.
* Hledám parťáka pro hru šachy.
Tel.: 731 821 773.

Seznámení

Různé

Koupě

* Hledám práci při RD, vzdělání
mám vyšší odborné, s bohatou
praxí v administrativě. Místo
ideál ně Pustiměř, ale i blízké oko-
lí. Prac. doba 7–11.30, od ledna
možno na plný úvazek. Tel.: 
737 880 919.
* Důchodce hledá brigádu ve Vyš-
kově. Jen manuální práce. Tel.:
739 961 850.

Zaměstnání
* Prodám mladého kohouta. Tel.:
739 428 356.
* Dne 3. září se u kasáren v Bučo-
vicích ztratila 5 měsíců stará ko -
čička celá černá. Za nalezení avrá-
cení nabízíme odměnu 500 Kč.
Tel.: 733 511 917, 517 383 065.
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MOKRÁ PEDIKÚRA (i na počkání). Otlaky, kuří
oka, nehty, cena 180 Kč! Pivovarská 2, Vyškov (ulička
za papírnictvím). Otevřeno od 10 h. 737 855 678

Vyškovská míle, 17. ročník
Závod žen i mužů nabídl svo-

ji kvalitu. V závodě žen doros-
tenka Sabina Fiantová volila
od prvopočátku závodu své
tempo, soupeřkám se postupně
vzdalovala, když v druhé polo-
vině závodu se začala vedoucí
závodnici nebezpečně přibli-
žovat novoměstská Adéla
Horákovská. Poslední třístovka
však již patřila atletce AHA
Vyškov Sabině Fiantové, kte-
rá dokázala zúročit své perně
nabyté pálkařské zkušenosti
a nedala ve finiši mladičké běž-
kyni z Nového Města na Mora-
vě šanci.

Vzávodě mužů byl na startov-
ní čáře obhájce loňského prven-
ství Marek Kalous, jemu velice
zdatně sekundovali dva čelní
atleti republikového pořadí na
půlce, resp. patnáctistovce - Jiří
Brychta z Nového Města na
Moravě a domácí Jakub Bárek,
skvělý mílař zLetonic. Tato vele-
silná trojka si vypracovala brzy
po startu výrazný náskok před
zbytkem startovního pole
avpostupně zvyšovaném tempu
si nejlépe vedli novoměstský Jiří
Brychta a domácí běžec Marek
Kalous. Vše se rozhodovalo
v cílové rovince, kam na první
pozici vbíhal Jiří Brychta. Za
vydatné podpory publika nako-

nec zdrcujícím finišem startovní
pole opanoval obhájce loňského
triumfu Marek Kalous. Připra-
vili tak divákům skvělou podí-
vanou.

Vyškovská míle, ženy:
1. místo - Sabina FIANTOVÁ

(AHA Vyškov), 5:46,93 min.
Vyškovská míle, muži:
1. místo - Marek KALOUS

(AHA Vyškov), 4:29,77 min.

Velká cena města Vyškova
ve skoku vysokém, 67. ročník

Akce s ojedinělou tradicí,
akce, ke které se historicky hlá-
silo město Vyškov. V nynějších
skromných podmínkách se
pořadatelé snaží udržet jakousi
sportovní kvalitu, což se
v posledních letech daří zejmé-
na díky Tomáši Fišerovi, dnes
již devítinásobnému vítězi.
V jednom sektoru se tak potkali
jak současná legenda, tak hvěz-
da minulosti, nyní jako hlavní
rozhodčí - Bořek Moučka, vítěz
Velké ceny města Vyškova
z roku 1963. Tento skvělý
moment podpořil vítěz Tomáš
Fišer solidním výkonem.

V kategorii žen zvítězila
s přehledem Eliška Široká
z Blanska. 

VC města Vyškova ve skoku
vysokém, ženy:

1. místo - Eliška ŠIROKÁ

Favorité Marek Kalous a Tomáš Fišer ve Vyškově obhájili prvenství
Atletický mítink Vyškovská míle přilákal na start a do sektorů

celkem početné, ale i kvalitní startovní pole. Počasí bylo příznivé
a mítinku přálo. Odehrávaly se velice zajímavé souboje, v rozma-
nité nabídce disciplín si každý účastník mítinku mohl vybrat tu
„svoji“.

(2004; AK Blansko, Dvorská),
1,43 m

VC města Vyškova ve skoku
vysokém, muži:

1. místo - Tomáš FIŠER (AHA
Vyškov), 1,88 m
Běh na 200 m př.

Klasická „vyškovská“ disci-
plína, kde svoji nynější nepora-
zitelnost potvrdil odchovanec
AHA Vyškov Filip Zeman. Mezi
ženami předvedly skvělý výkon
Denisa Hubáčková a Adéla
Provazníková. Domácí Adéla
Provazníková se radovala z cel-
kového triumfu.
200 m př., ženy:

1. místo - Adéla PROVAZNÍ-
KOVÁ (2003, AHA Vyškov),
33,37 s.
200 m př., muži:

1. místo - Filip ZEMAN (AC
Moravská Slavia Brno, spolek),
25,58 s.
Běh na 150 m

Zde svoji sprinterskou kva-
litu potvrdili Filip Zeman
a slavkovská Patricie Pavlíko-
vá.

Běh na 150 m, ženy:
1. místo - Patricie PAVLÍKO-

VÁ (2004; Atletika Slavkov
u Brna, z. s.), 21,34 s.
Běh na 150 m, muži:

1. místo - Filip ZEMAN (AC
Moravská Slavia Brno), 17,03 s.
Běh na 100 m, minipřípravky:

Běh na 100 m, minipřípravky
dívky:

1. místo - Maja TOMANOVÁ
(Orel Vyškov), 16,11 s.

Běh na 100 m, minipříprava-
ka hoši:

1. místo - Filip ORBES (TJ
Jiskra Otrokovice), 15,24 s.
Hod kladivem 3 kg, 4 kg:

Absolutním maximem se zde
pyšnila novoměstská dorosten-
ka.

Hod kladivem 3 kg, dorosten-
ky:

1. místo - Barbora DOSTÁ-
LOVÁ (TJ Nové Město na Mora-
vě). 43,65 m

Hod kladivem 3 kg, žákyně:
1. místo - Natálie NOVÁKO-

VÁ (AHA Vyškov), 31,98 m
Hod kladivem 4 kg, žáci:
1. místo - Adam KUCHTÍ-

ČEK (AHA Vyškov), 28,08 m
Blahopřejeme atletům

a jejich trenérům k předvede-
ným výkonům. Atletům AHA
Vyškov děkujeme za hezkou
reprezentaci klubu.

Kompletní výsledky najdete
na: https://online.atletika.cz/vy-
sledky/40551/0/2

Běh naděje ve Vyškově
byl již po dvanácté

Součástí Atletického mítinku
Vyškovská míle je po léta
humanitární Běh naděje. I ve
čtvrtek 5. září 2019 se sešli na
startu tohoto nesoutěžního
běhu jeho účastníci. 

Běh naděje ve Vyškově podpo-
řilo celkem 88 účastníků a na
konto humanitární sbírky přispě-
li částkou 4 770Kč. Uvedená část-
ka bude pořadateli akce odvede-
na na účet výzkumu rakoviny.
Všem účastníkům a podporo-
vatelům humanitární akce
děkují pořadatelé.

EKOLOGICKÁ LIKVIDACE VOZIDEL
odvoz ZDARMA, vyplatíme vám 

nejvyšší možnou cenu až 2 000 Kč
VOLEJTE ZDARMA

800 99 99 88

ekologická likvidace vozidel
– odvoz autovraku zdarma

– výkup autovraků
– vystavení dokladu na odhlášení
v den převzetí autovraku na firmě

Tel.: 605 082 977

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

KOUPÍM MOTOCYKLY – jakékoliv – staré,
neúplné, nepotřebné, díly, mopedy, ale
i traktůrky a jinou techniku. Tel.: 723 837 437

Koupím starší vozidla
vyrobená do roku 1990.

Osobní odběr u vás,
výhodné ceny.

Tel.: 602 720 182

Vykupujeme i zadlužené:
• domy
• byty
• pozemky
• chaty a chalupy

vykupujeme-rychle@seznam.cz
603 459 066

Hledám na Vyškovsku domek se zahradou.
Opravy nevadí. Tel.: 737 480 827

Koupím les - jakoukoliv výměru a stáří. Může být
i neudržovaný nebo kůrovec. Nejvyšší cena, platba hotově.
773 585 290

Koupím byt v OV 2+kk nebo 1+2 ve
Vyškově. RK nevolat. 736 674 082

Koupím byt 1+1/2+1 ve Slavkově ev.
Bučovicích. Hotovost. Tel: 702 169 750

Koupíme byt 3+1 a větší ve
Slavkově. RK nevolat. T: 604 750 011

Hledám RD/pozemek ve Slavkově, Rousínově,
Bučovicích ev. okolí. Tel: 731 450 094

Koupím chatu nebo chalupu do 50 km
od Brna. RK nevolat! Tel: 702 087 313

Koupíme RD nebo pozemek na
Vyškovsku. RK nevolat! 603 889 769

Koupím byt 2+1 nebo 3+1
na sídlišti Palánek. 739 146 906

Prodám bytový dům 
– 5 bytů s terasou a restaurací
U smrku, Luleč 215. Tel.: 777 603 678

Běžci AK Drnovice na startu
Dvě nejbližší akce přilákaly běžce z AK Drnovice na start. Agro-

fertrun v Přerově a Košířské žiganec v Drahanovicích. Zatímco
v Přerově se běhalo po městě, tak v Drahanovicích si všichni užili
nádherného prostředí přírodní rezervace na Kosíři.

A také se běžela ve Slavkově Slavkovská pípa, ale to byla akce
jen pro Lukáše Koudelku.

VYŠKOV
Anička Halasová ve čtvrtek na

Vyškovské míli skákala do výšky, tam
obsadila 5. místo. Pak nastoupila na
200m/překážek, kde si vylepšila o 2 s
osobák a obsadila celkové 6. místo.

Anežka Halasová pak v davu 19 děv-
čat ročníků 2010 a ml. vybojovala skvělé
7. místo. Matěj Halas pak na stejné trati
mezi kluky doběhl kolem 20. místa.

DRAHANOVICE
Letos se v Drahanovicích nevydařilo

počasí. Před startem mrholilo a v závo-
dě pak doprovázel běžce neustále sílící
liják. Ale jinak to byly příjemné pod-
mínky až na občasné bláto a louže.

Asi také proto se nám tam i ve
skromném obsazení dařilo.

Martin Skřivánek po strhujícím
souboji ve finiši vybojoval druhé místo
a to jen o vteřinu v kategorii nad 40

let. A to na první mu scházelo sedm
vteřin.

V nabité kategorii padesátníků
vybojoval Jiří Bubeník skvělé sedmé
místo.

A Marie Hynštová s přehledem
vyhrála mezi ženami nad 50 let a to
navíc celkově doběhla čtvrtá.

PŘEROV
Na Agrofertrunu se u Prechezy

v Přerově sešla slušná konkurence.
Tomáš Steiner potvrdil vzestup formy,
když celkově doběhl čtvrtý a v kategorii
pak skončil třetí.

Pevně věřím, že se začne naše účast
na závodech s přicházejícím podzimem
zlepšovat.

Bylo by hříchem se na tak krásné
akce nezajet proběhnout.

Zdeněk Smutný

KOVÁŘSTVÍ Přibyl
Kovářské a zámečnické práce. 

Výroba bran, plotů, mříží, 
kovaných doplňků.

777 259 966

LEVNÉ STĚHOVACÍ a VYKLÍZECÍ SLUŽBY
Tel.: 602 737 087

* Opravím a zašiji cokoliv na šitých a ple-
tených oděvech. Ušiji povlečení, ubrusy, pro-
stírání, tašky, polštáře apod. Rychle, levně,
kvalitně. Vyškov, tel.: 604 981 544.

KUŽELKÁŘSKÝ KROUŽEK
Poznej sport napínavý až do
posledního hodu.
Staň se součástí pohodové party lidí. 
Přijď tam, kde můžeš hrát 1. ligu!
Vhodné pro děti od 8 let.
Více informací každou středu od 
14 hodin na kuželně ve Vyškově.

Kuželkářský klub Vyškov
Brněnská 7b, Vyškov

www.kkvyskov.cz

PROVEDU
OPLOCENÍ
POZEMKŮ.

Tel.: 736 411 921
Rekonstrukce bytových jader

* obkladačské práce
* zednické práce.
Tel.: 734 635 387

Přijmeme zedníky/fasádníky,
jednotlivce i ucelené party,

Kontakt: 775 668 073

ARVUT Company s. r. o.
Hledáme do našeho kolektivu osobu na pozici

administrativní pracovník/ce. Nutná znalost
anglického jazyka. Tel.: 774 111 664 nebo 776 755 553

Jsi komunikativní a máš rád pečlivost? Máš
zkušenost s prací v terénu a obchodního ducha?
Nebaví tě sedět každý den v kanceláři? Tak právě
tebe hledáme na pozici obchodní zástupce pro
celou ČR. Tvým úkolem bude aktivní vyhledávání
nových zákazníků a péče o ty stávající.
Nabízíme dlouhodobé zaměstnání a zajímavé
finanční ohodnocení.
KONTAKT: e-mail: info@kintex.cz nebo tel.: 
+420 606 053 878
Těšíme se na spolupráci.

Společnost Bugala SLOW-NATUR, s. r. o.
hledá pracovnici na pozici 

dělnice ve výrobě na DPP/DPČ.
Charakter práce: plnění, uzavírání

a etiketování vonných olejů.
Požadujeme: výuční list, 

manuální zručnost, zodpovědnost, dobrý
zdravotní stav.

Nabízíme: příjemné pracovní prostředí
v zavedené společnosti.

Kontakt: 775 635 801,
Pustiměř 47, 683 21

Bar VAGON, Vyškov, (Letní 1)
přijme

SERVÍRKU/ČÍŠNÍKA
Tel.: 608 248 858

PŘIVÝDĚLEK
www.prijemextra.cz/vocelka

Přijmeme řidiče skupiny B – pro mezinárodní
přepravu zboží v rámci EU na plachtovou
dodávku. Firemní oblečení, GPS, telefon.
Firemní auto doma. Nutná časová
nezávislost. Nájezd 12–15 tis. km. měsíčně.
Bonusy za spotřebu. Tel.: 604 191 911.

Přijmu řidiče z regionu Vyškov, Ivanovice
a okolí – ŘP sk. C+E na lehkou soupravu
Mercedes Atego + vlek na 6 hodin denně.
Jízda 10–20x za měsíc, podle dohody.
Vhodné i pro důchodce. Telefon 777 591 989.

Acapulco restaurant, Vyškov, Sušilova 8,
hledá ČÍŠNÍKA/SERVÍRKU, KUCHAŘE

a ŘIDIČE rozvozu jídel.
Tel.: 731 414 455. 

Autoopravna – Stanislav Krčma
přijme automechanika na osobní a užitkové

vozy, vyučen v oboru, nejlépe s praxí.
Tel.: 603 736 001

Restaurace Hradby ve Slavkově u Brna
přijme ČÍŠNÍKA/ČÍŠNICI s praxí na HPP,
výdělek 30 000 Kč. 
Info na tel.: 777 887 064

Janíčkovo stravování
přijme na zkrácený úvazek paní
na výdej obědů do Rousínova. 

Od 8.30 do 14.30.
Tel.: 543 251 038

Přijmeme prodavačku na
stánkový prodej burčáku v Brně.
Nástup ihned. Prac. doba 7–19 hod.

Richard: 603 843 303

Bar BOMBASTIC
ve Vyškově hledá

KUCHAŘE/KU
a BRIGÁDNÍKA

na rozvoz.
Tel.: 775 707 309

Hledám byt 2+1 nebo 3+1,
i v původním stavu. Tel.: 739 912 867

Ubytování v RD, Vyškov-Dědice, dlouhodobě,
pokoje 2–4 os., firmy i ostatní. Od 3 000 os./měs.
Tel.: 604 673 818
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