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RE/MAX prodává nejvíce realit na světě

84 zemí
6 282 kanceláří
89 092 makléřů

Purkyňova 143/18, Vyškov, mobil: 733 149 010, e-mail: atraktiv@re-max.cz
www.re-max.cz

Bučovice: k prodeji byt 2+kk ve 3NP cihlového domu, po rekon-
strukci. Došlo k výměně oken, podlah, rozvodů el. , vody a odpadů.
Nová kuchyňská linka a vestavěné skříně v ceně bytu, 2 sklepy.
Makléř: 733 149 032 Cena: 1 099 500 Kč

Vyškov-Dědice: k prodeji samostatně stojící podsklepený monto-
vaný RD 4+1, po rekonstrukci, nová fasáda,okna. V suterénu dvě
místnosti – možnost dílny či sólo bydlení. U domu zahrada 558 m2. 

Makléř: 602 542 995 Cena: 2 999 000 Kč

Vyškov:  DB 2+1 o výměře 74,64 m2, umístěn v 1. patře
/2.NP/ revitalizovaného cihlového domu. Součástí bytu
jsou dvě sklepní kóje. Možnost parkování před domem.

Makléř: 737 576 864 Cena: 1 272 600 Kč

Podivice: samostatně stojící RD po rekonstrukci. Dům zateplen,
nová fasáda. Velké vnitřní prostory lze využít jako podnikatelské
sídlo, konání školení, rautů. Okrasná zahrada, 3 garáže. 
Makléř: 737 576 864 Cena: na vyžádání v RK

Račice-Pístovice: RD 5+kk po kompletní rekonstrukci s pěkným
výhledem do přírody. Z obývacího pokoje vstup na rozlehlou za-
hradu s dětským hřištěm. K domu náleží sklep a zahradní domek.
Makléř: 733 149 032 Cena: 4 717 800 Kč

Královopolské Vážany: k prodeji dvougenerační RD. V pří-
zemí 1+1, v prvním patře 4+1, lze rozšířit do podkroví. V obý-
vacím pokoji je krb, přes cestu garáž. Za domem zahrada.

Makléř: 602 542 995 Cena: 1 999 000 Kč

Rybníček: RD 3+1 s garáží a zahradou. V 1NP kuchyň s jídelnou, obý-
vací pokoj, ložnice, šatna, koupelna, WC. 2NP: pokoj, půda (lze rozšířit
o dva pokoje), terasa. Za domem dvůr s hospodářskou budovou.
Makléř: 733 149 032 Cena: 1 276 600 Kč 

Hvězdlice: prodej RD 5+1, o CP 1 336 m2, se zavede-
ným kadeřnictvím, zahrada s udírnou, grilem a pose-
zením, terasa. Parkování před domem nebo ve dvoře.

Makléř: 733 149 015 Cena: 1 431 680 Kč 

Kojátky: Prodej patrového podsklepeného rodinného domu
5+1, 936 m2. Dům má vlastní studnu, prostorná zahrada,
menší stodola a dílna. Klidná lokalita cca 4 km od Bučovic.

Makléř: 733 149 015 Cena: 871 600 Kč 

Vyškov: prodej DB 1+1, částečně zařízený, rekonstrukce v roce
2012, velmi dobrý stav. Samostatná měřidla energií. Byla prove-
dena kompletní výměna elektroinstalace a vodovodních rozvodů.
Makléř: 725 025 916 Cena: 690 000 Kč

Vyškov: Podsklepený RD se dvěma bytovými jednotkami. V pří-
zemí byt 2+1 a další dvě místnosti. V patře byt 4+1. Oba byty mají
samostatné vchody a měřidla energií. Zahradu o velikosti 142 m2.
Makléř: 725 025 916 Cena: 3 500 000 Kč

Křižanovice u Vyškova: rodinný dům 2+1 s malým
dvorkem, kůlnou a předzahrádkou. V domě není kou-
pelna. Klidná lokalita, vzdálenost do Vyškova 4 km.

Makléř: 725 025 916 Cena: 380 000 Kč

Moravské Prusy: RD 5+2 se 3 garážemi a se zahradou, lze využít
jako dvougenerační. Dům je zateplen, nová fasáda. Na střeše
solární panely, na zahradě zapuštěný bazén, ovocné stromy.
Makléř: 733 149 034 Cena: cena k jednání

Lhota: prodej RD 4+1 s garáží a se zahradou ve stavu hrubé stavby,
vhodný k trvalému bydlení, nebo na chalupu. Rozloha pozemku
842 m2. Nachází se na okraji obce. V blízkosti lesy, turistika.
Makléř: 733 149 034 Cena: 874 700 Kč

Ruprechtov: pronájem penzionu Pomeranch – moderně vyba -
vená kuchyně, kapacita restaurace 40 míst, venkovní posezení
120 míst. K dispozici 3 útulně zařízené pokoje. Krásná příroda.

Makléř: 606 586 058 Cena: na vyžádání u makléře

Vážany nad Litavou: k prodeji zemědělská budova o výměře
1073 m2. Budovu lze využít v podnikatelské oblasti zemědělství, v ko-
vovýrobě, jako opravnu automobilů nebo skladové prostory.

Makléř: 733 149 014 Cena: 2 545 200 Kč

Kloboučky: k prodeji hostinec, celkový počet míst k sezení 220 +
další na letní zahrádce. Sál – zábavy, oslavy, diskotéky apod. Lze při-
koupit i velký  RD 2+1, kolaudovaný v r. 2005. Prodej i samostatně.

Makléř: 733 149 012 Cena: na vyžádání v RK

Moravské Prusy: RD 6+1 se zahradou a garáží, část. podsklepen.
Dispozice:  v přízemí tři místnosti, kuchyň, koupelna a WC, funkční
kachlová kamna. V patře tři pokoje. Hospodářské budovy ve dvoře.

Makléř: 604 115 507 Cena: 1 325 625 Kč

Podomí:  dvougenerační dům 4+kk a 2+1 s garáží a zahradou. Masivní
dřevěné obložky a dveře, nové dřevěné podlahy. Topení plynovým kot-
lem + kotel na tuhá paliva. Dům částečně zateplen. Ve sklepě studna.

Makléř: 733 149 014 Cena: 2 439 150 Kč 

Ivanovice na Hané:  RD 4+1 se zahradou. V 1NP: kuchyně, obývací pokoj,
ložnice, koupelna, WC. 2NP: dva další pokoje. V domě zahájena rekonstrukce
koupelny, WC, rozvodů elektřiny, nové odpady a rozvody vody.

Makléř: 733 149 032 Cena: 769 500 Kč

ROZŠIŘUJEME KOLEKTIV MAKLÉŘŮ, PŘIDEJTE SE K NÁM.

SLEVA SLEVA

SLEVA SLEVA

Pondělí 28. 9. 2015

Je-li vaším cílem získat stabilní a dobře ohodnocenou práci
v moderním závodě, potom přijďte mezi nás!

Pro naše výrobní závody v Komořanech a Rousínově hledáme vhodné
kandidáty a kandidátky na pozici:

Nabízíme: zázemí silné prosperující společnosti, práci v moderním
prostředí s nejmodernějším technickým vybavením, stabilitu
pracovního uplatnění, odpovídající mzdové ohodnocení, firemní akce
pro zaměstnance, zvýhodněné telefon. tarify, příspěvek na stravování,
jídelna v závodě v Komořanech i Rousínově. 
V případě, že vás zaujala naše nabídka a splňujete požadované
předpoklady, navštivte naše personální odd. v sídle společnosti
Komořany 146 ve dnech po–čt od 8.00 do 11.00 hodin, případně zašlete
svůj profesní životopis na elektronickou adresu: pdurajova@edpsro.cz
Další informace o pracovních pozicích naleznete na stránkách
www. jobsedp.cz

SKLADNÍK, MANIPULANT
Požadujeme: – vyučení

– praxe na uvedené pozici vítána
– oprávnění na VZV výhodou
– jednosměnný i vícesměnný provoz

STOLAŘ – OPERÁTOR CNC PILA, FRÉZA
Požadujeme: – vyučení v oboru

– praxe na uvedené pozici vítána
– čtení výkresové dokumentace
– práci ve dvousměnném provozu

ÚDRŽBÁŘ
Požadujeme: – vyučení, (obor elektro, zámečník nebo stavební)

– praxe na uvedené pozici
– pečlivost, svědomitost
– jednosměnný provoz
– pracoviště Komořany, Rousínov

SVÁŘEČ MIG, MAG – dělník kovovýroby
Požadujeme: – vyučení technického směru

– praxi na uvedené pozici, TIG výhodou
– čtení výkresové dokumentace
– práci v třísměnném provozu

OPERÁTOR CNC, NÁSTROJAŘ, 
ZÁMEČNÍK, BRUSIČ

Požadujeme: – vyučení technického zaměření (případně praxi v oboru)
– spolehlivost
– práce v jednosměnném i ve vícesměnném provozu

MECHANIK MONTÁŽE
Požadujeme: – vyučení

– praxe ve výrobě výhodou
– manuální zručnost, samostatnost
– jedna směna 

DLOUHODOBÉ SPLÁTKY BEZ NAVÝŠENÍ! ! !

Obchodní dům Dukelská, 
Vyškov, tel.: 517 330 427
www.nabytek-domus.cz

Restaurace Pohoda vás v pátek 25. září zve na

COUNTRY VEČER.
Začátek ve 20 hodin.

Rezervace na tel.: 736 473 838. Všechny vás srdečně zveme!

• Výroba cukroví, dortů, řezů, rolád
a svatebních koláčků na zakázku

• svatby • narozeniny • výročí • vánoční cukroví

CUKRÁŘSTVÍ
Andrea Zabloudilová

Mob.: 607 993 170, Vyškov
www.azcukrarstvi.freepage.cz

Nabízím:
■ vedení účetnictví 
■ daňové evidence
■ personální agendy

podnikatelských subjektů 
včetně daňových přiznání
a přehledů na SP a ZP.
Spolehlivě, rychle a kvalitně.

Ing. Katarína Zahradníčková, 
tel.: 603 948 266, e-mail:

zahradnickovakatarina@seznam.cz

Restaurace POMERANCH
RUPRECHTOV

zve na
do zlatova pečenou
HODOVOU
KACHNU
Od pátku 25. 9.

do pondělí 28. 9.

Neděle 27. 9.
COUNTRY VEČER
Rezervace 725 96 00 96

info@pomeranch.cz

BYTOVÝ DESIGN A DÁRKOVÉ ZBOŽÍ

Každý týden nové zboží
Dukelská 8, 682 01 Vyškov

CITY CENTRUM

RYBÍ HODY
z  mořských plodů

v Račicích
v restauraci U Pastorků.

V sobotu 3. října
a v neděli 4. října.
Rez.: 517 35 30 30

OVOCE A ZELENINA HLEDÍK

Na Hraničkách 15, Vyškov, tel. číslo: 774 700 800, www.zelenina-vyskov.cz

Zahájen prodej českých jablek
z úsovských sadů

český česnek – DUKÁT, z farmy Ráječek Brno

zelí na krouhání – čerstvé, od pátku 25. září

Zakázková výroba
City Centrum tel.: 601 575 344
Dukelská 8 725 123 195
Vyškov www.zovik.cz


