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* Koupím moped Stadion S11,
S22 nebo Jawa 50 pařez, pionýr,
možná i babetta. Můžou být jen
díly nebo vraky. Tel.: 774 262 828.
* Prodám Mazdu 6, 2.0 diesel –
100 kW, najeto poctivých 163
tis. km, r. v. 2004, zlatá metalíza,
plná výbava, 2 sady kol. Super
stav, nutno vidět. Cena
124 600 Kč, dohoda jistá. Tel.:
602 431 166.
* Prodám Š FABII, bílé barvy,
r. v. 2008, po TK, klimatizace, el.
okna, palubní počítač, najeto 88
tis. km, cena 115 000 km. Tel.:
604 584 510.
* Prodám zachovalou Š FELICII
Family, bílou, r. v. 4/2000, najeto
92 316km, STK do 6/2016. Motor
1,3 MPi, benzín, hatchback, cen-
trál. dálkové zamykání, zámek
řadící páky, airbag řidiče, el.
přední okna, autorádio, TZ.
K tomu sada zimních kol + střešní
nosič. 1. majitelka, servisní kníž-
ka, eko poplatek uhradím. Cena
25 000 Kč. Mob.: 724 231 164. 

UPOZORNĚNÍ pro makléře rea-
litních kanceláří! 
Inzeráty RK zveřejňujeme pouze
jako plošnou komerční inzerci.
Děkujeme za pochopení.
* Koupím garáž v Rousínově na
sídlišti. Tel.: 603 737 708.
* Koupím RD, nejlépe do 10 km
od Vyškova směrem k Blansku.
Tel.: 722 712 978.
* Prodám chatu v Lulči. Nutno
vidět. Tel.: 737 756 977.
* Prodám byt ve Vyškově 2+1 po
celkové rekonstrukci kousek od
centra. Tel.: 777 107 560,
775 109 922.
* Koupím ve Vyškově byt 3+1 nebo
3+KK s balkonem v OV. Možno
i před rekonstrukcí. Cena doho-
dou. Tel.: 736 458 969 nebo
776 559 660.
* Koupím byt 3–4+1 na ul. Tyršova
a okolí ve Vyškově. Tel.:
777 987 366.
* Prodám DB 2+1 v Pustiměři,
70 m2, sklep, garáž v uzavřeném
dvoře. Vl. plyn. kotel, část. zrekon-
struovaný. Cena dohodou, RK
nevolat. Tel.: 731 255 569.
* Koupím nebo hledám pronájem
garáže v Bučovicích. Tel.:
602 574 224.
* Nutně koupím RD min. 3+1 se
zahradou 1000 m2 a větší. Tel.:
777 103 032.
* Koupím RD ve Vyškově-Dědi-
cích. Cena do 1 600 000 Kč. Pro-
sím, nabídněte. RK nevolat. Tel.:
607 628 208.
* Prodám garáž na Jandovce ve
Vyškově. Elektrika, dobrý stav.
Tel.: 777 644 220.
* Koupím byt v Bučovicích, nej-
lépe 2+1 nebo 3+1. Tel.:
774 906 060.
* Vyměním zrekonstruovaný DB
2+1 za DB 3+1 kdekoliv ve Vyš-
kově. RK nevolat. Tel.: 728 016 386.
* Prodám řadový RD 4+1 v Mor.
Málkovicích po nákladné rekon-
strukci: nová střecha, okna,
podlahy, rozvody, 2x koupelna
a sklep. Dům zateplen, pozemek
800 m2. RK nevolat! Cena
2 400 000 Kč. Tel.: 728 217 188.
* Prodám dvoupodlažní RD 7+1
s kůlnami, dvorem a zahradou

Byty – nemovitosti

v Želči. Vhodné i pro chov zvířat
nebo podnikání. Rozvody voda,
kanal., elektřina a plyn. Po koupi
možno bydlet ihned. Cena
1 200 000 Kč nebo dohodou. Kon-
takt: 723 488 624. RK prosím
nevolat!

* Hledám podnájem bytu 1+1 ve
Vyškově. Tel.: 720 595 544.
* Pronajmu garáž ve Vyškově, Na
Vyhlídce v RD, el. vrata. Tel.:
605 781 842.
* Pronajmu mezonetový byt
2+kk, 86 m2, v centru města Bučo-
vic, novostavba, možnost parko-
vání. Nájem + inkaso 9 500 Kč.
Tel.: 603 202 329.
* Pronajmu garsonku v Rousíno-
vě. Tel.: 775 026 667.
* Pronajmu zahradu (sad) v Rou-
sínově, ul. Vážanská. Tel.:
607 177 246.
* Rodina se dvěma dětmi hledá
podnájem bytu 3–4+1 nebo RD ve
Vyškově. Tel.: 734 574 206.
* Pronajmu byt 2+1 v Bučovicích
ul. Vyškovská, volný ihned, cena
8 000 Kč vč. inkasa. Tel.:
604 703 067.
* Pronajmu byt 3+kk v Bučovi-
cích. Centrum města. Možnost
parkování. K nastěhování od 1.3.
2015. Tel.: 603 237 063.
* Nabízím slunný byt 1+KK,
50 m2, v Rousínově pro 2 osoby.
Cena 7 500 Kč + inkaso. Tel.:
728 567 731.
* Rodina se 3 dětmi hledá dlou-
hodobý pronájem nejraději RD
3+1, příp. bytu. Nájem vč. inkasa
do 10 000 Kč, bez kauce, ve Vyš-
kově a okolí. Tel.: 737 370 440.
* Pronajmu byt 2+1 ve Vyškově
Na Vyhlídce. Volný od 1. 3. Vratná
kauce. Tel.: 606 275 746.
* Hledám pronájem pokoje v RD
ve Vyškově. Tel.: 730 662 180.
* Pronajmu garáž v Nosálovicích,
cena 500 Kč/měs., volná. Tel.:
724 220 485.
* Pronajmu pokoj v RD v Rousí-
nově pro jednoho člověka, nájem
vč. inkasa 4 000 Kč + 1 000 Kč
kauce. Tel.: 775 071 357.
* Pronajmu garáž u Jandovky ve
Vyškově, dlouhodobě, na dobrém
místě. Tel.: 776 774 118.
* Pronajmu byt 2+1 s lodžií v Rou-
sínově, volný od 1. 3. 2015. Tel.:
602 841 873.
* Pronajmu zrekonstruovaný byt
2+1, 65 m2, v RD v klidné části
Ivanovic na Hané. K bytu náleží
i malá zahrádka (trávník). Tel.:
773 525 513.
* Pronajmu byt 3+1, Bučovice,
hezký, po rekonstr., zařízen, blíz-
ko středu města, vlastní topení,
7 800 Kč bez inkasa. Ne RK,
728 657 361. 
* Nabízím pronájem volné garáže
Na Hraničkách ve Vyškově. Tel.:
602 708 192. 
* Pronajmu garáž v Ivanovicích
na Hané u pošty. Tel.: 605 141 876.
* Pronajmu byt 2+1 v Ivanovicích
na Hané, volný ihned. Tel.:
607 448 418.
* Hledám pronájem bytu 2+1,
2+KK nebo 1+KK ve Vyškově
a okolí. Prosím, nabídněte na tel.:
606 446 098.
* Pronajmu RD v Pustiměři
2+KK. Tel.: 778 401 098.
* Pronajmu byt 5+1 v Rousínově
na náměstí. Možnost k nastěho-
vání k 1. 3. Cena nájmu 8 500 Kč
+ energie. Tel.: 603 527 827.
* Hledám podnájem bytu ve Vyš-
kově 1+1 nebo 1+KK. Prosím jen
SMS, zavolám zpět. Tel.:
739 301 705.
* Pronajmeme byt 1+1 na Palán-
ku ve Vyškově, cena 7 000 Kč vč.
inkasa. Tel.: 737 330 151.
* Pronajmu byt 2+KK ve Slavko-
vě u Brna. Byt je zařízený, v klidné
ulici s velkou dobrou dostupností.
Za domem je prodejna Jednoty,
blízko do centra, na autobusové
i vlakové nádraží. Parkování před
domem. Nájem 6 500 Kč + inkaso
(+kauce 1 nájem). Tel.:
604 411 902.
* Pronajmu byt v Rousínově 1+1,
nájemné 7 500 Kč a kauci jednoho
nájemného předem. Tel.:
777 191 976.
* Pronajmu garáž přímo u Masa-
rykova náměstí ve Vyškově.
870 Kč/měs. Tel.: 606 918 552.

* Jirka stále hledá Marii ze Svi-

Pronájmy
Pronajmu byt ve Vyškově 2+1
s garážovým stáním, vybavený

a ihned k nastěhování. 

Tel.: 777 324 813

Seznámení

távky u Boskovic (či Zboňku
u Svitávky). Nerozešli jsme se ze
vztahu k sobě, jak se mylně domní-
váš. Rozdělila nás tel. čísla aTvůj
omylný dopis, který jsem dostal
29. 9. 2014. Nemám na Tebe žádný
tel. kontakt. Tel.: 775 157 530.

* Prodám řezbovaný jídelní stůl +
6 ks židlí, barva tmavě hnědá. Veli-
kost stolu 80x120 cm, rozložený
80x220 cm. Foto zašlu na e-mail.
Cena 3 000 Kč. Tel.: 776 343 358.
* Prodám ječmen za 400 Kč/q
a brambory za 500 Kč/q. Tel.:
723 402 583.
* Prodám velkou manželskou
postel, roz.: 190x220x50 cm, rošty,
matrace skoro nové, potah i pře-
hoz s polštáři v šedé barvě. Cena
10 000 Kč, stěhování. Tel.:
724 789 205.
* Prodám hnědou obývací stěnu
s nádstavci a šatní skříní. Velký
úložný prostor, možnost různé
sestavy. Tel.: 737 707 512.
* Prodám studentský pokoj světlý
i tmavý, cena dohodou. Tel.:
778 045 118,  volat po 16. hod.
* Prodám rohový světlý psací stůl.
Cena dohodou. Tel.: 778 045 118,
volat po 16. hod.
* Prodám dětský dřevěný stolek
+ 2 židličky. Cena dohodou. Tel.:
778 045 118, volat  po 16. hod.
* Prodám dvoukompresorovou
kombinovanou chladničku
s mrazničkou Vestfrost KF 350,
obsah 192/133 l, cena dohodou.
Tel.: 603 918 987.
* Prodám sed. soupravu 3+2+1
a ložnicové skříně. Ceny dohodou.
Tel.: 725 574 744.
* Prodám 3 matrace jen za
800 Kč, 1x líná pěna: dxšxv =
200x80x22 cm a 2x pružinová
200x90x15 cm. Používané krátce,
nepoškozené. Tel.: 602 573 435.
* Prodám stavební míchačku na
jedno kolečko, levně. Tel.:
736 411 921.
* Prodám sprchovací vaničku
80x80 cm za 500 Kč a umyvadlo
50 cm za 150 Kč. Tel.: 607 448 418.
* Prodám Smartphone SONY
Xperia Miro, prasklý kryt disple-
je, displej OK, tel. plně funkční,
nabíječka 1 GB karta, cena
500 Kč. Tel.: 724 646 801.
* Prodám elektrický šicí stroj
PFAFF, krejčovské nůžky zn.
Solingen (pánské), délka ostří 20,
18 cm, 2 kusy, hokejovou přilbu,
náloketníky, brašnu, jízdní sklá-
dací kolo a stavební míchačku
dom. výroby, výborný stav. Tel.:
702 669 512.
* Prodám plotovou branku š. 1 m
a bránu š. 3 m, výplň pletivo PVC
+ sloupky. Nepoužité, nové, cena
dohodou, i samostatně. Tel.:
777 131 810.
* Ve Vyškově daruji za odvoz 2 zá -
věsné knihovničky, poličku, sekre-
tář a skříňku. Tel.: 732 360 793.
* Prodám byt 1+1 (35 m2) v OV ve
Vyškově. Tel.: 602 849 315 po 18.
hod.
* Prodám golfový kočárek zn.
CAM FLIP, béžovočerný za 800Kč,
autosedačku zn. CHICCO, 9–18kg
za 490 Kč. Tel.: 608 911 232.
* Prodám domácí pekárnu ETA
Siesta za 850 Kč, pračku
ZANUSSI TE 1025 V vč. návodu
za 1 500 Kč. Tel.: 775 991 170.
* Prodám zánovní postel
200x140 cm s úložným prostorem
za 2 500 Kč aTV stolek za 500 Kč.
Tel.: Vyškov, 776 565 725.
* Prodám rychlozavinovačku, zvu-
kovou hračku zn.Lamaze (chobot-
nici) a další drobnější zachovalé
hračky. Tel.: 733 582 640.

* Koupím pánské nár., kapesní
hodinky i nejdoucí a poškozené,
vojenské i polic. odznaky metály,
a jiné s touto tématikou. Tel.:
602 953 842.
* Koupím starý nábytek, pohled-
nice do r. 1950, bytové doplňky,
lustry, lampy, hodinky, hodiny
i půdní veteš. Platí stále. Tel.:
602 953 842.
* Koupím bioptronovou lampu
ZEPTER. Za komplet vč. filtrů
nabízím 3 000 Kč, bez filtrů se
stojanem 2 000 Kč. Tel.:
730 170 065.
* Koupím dětský fusak. Tel.:
777 134 799, e-mail: grusovama-
rie@seznam.cz

Prodej
PALIVOVÉ DŘEVO. Tvrdé štípané,
sušené i čerstvé. www.drepos.cz

775 557 811 Pustiměř

Prodám kvalitní krmivo pro chovatele.
Králík, slepice, prasata, skot a jiné.
Tel.: 724 933 493. Zn.: S dovozem.

Koupě

* Sušilův pěvecký sbor v Rousí-
nově hledá zpěváky. Tel.:
725 819 055.

Různé

* Atletika * Atletika *

Eva Šenková v Praze 
s bramborovou medailí

Tzv. GIGANT, rozuměj Mistrov  ství
ČR dorostu a juniorů hostila o víkendu
Hala Otakara Jandery. Celý domácí
šampionát atletů mládežnických kate-
gorií se nesl ve znamení velice kvalitních
výkonů, výkonnost načasovaná na pra-
vou chvíli a z toho pramenící nová osob-
ní maxima nebyla výjimkou. Do původní
klubové nominace zasáhl technický
delegát mistrovství a také obavy ze zra-
nění urekonvalescencující se vyškovské
atletky. Takže výprava v Praze čítá pět
atletů a atletek s vyškovskou klubovou
příslušností. Do sobotních a nedělních
soubojů zasáhli všichni s těmito výsled-
ky:

4. místo – Eva ŠENKOVÁ, skok o tyči
juniorek 3,05 m

Vynikající výkon, po zdravotních
peripetiích posledních týdnů, katapul-
toval vyškovskou skokanskou jedničku
mezi „třímetrové“ závodnice ve skoku
o tyči. A nejen to, jde o nové historické
maximum mezi vyškovskými skokan-
kami o tyči. Pouze o horší zápis skončila
Eva Šenková na bramborové pozici...,
„šťastné a smolné zároveň“, vystihla
pocity Eva při hodnocení svého vystou-
pení na MČR v Praze.

9. místo – Jan OSOLSOBĚ, běh na
1500 m dorostenců 4:30,57 min.

Těžká víkendová šichta byla završe-
na statečným výkonem na poloviční
trati té sobotní, tříkilometrové. „Snad
jsem měl začít dřív“, znělo hned po
doběhu z úst vyškovského běžce, měl
tím na mysli stupňovaný finiš, který
vyplynul z pomalu rozběhnutého závo-
du. Tak jak to v těchto případech bývá,
závěrečné mílařské peklo provede
postupné důkladné třídění velmi počet-
ného, ale hlavně kvalitního, startovního
pole. V tomto dlouhém stupňovaném
finiši Jan nepropadl, první desítka star-
tovního pole je odměnou za vydřený
víkend v pražské Stromovce. „Neběhá
se mi v této hale dobře, ani dýchání
nebylo ideální, především na trojce, na
patnáctistovce to bylo lepší“, hodnotil
své vystoupení Jan Osolsobě.

10. místo – Denisa HUBÁČKOVÁ,
skok o tyči juniorek 2,60 m

Druhé z vyškovských tyčkařských
„dvojčat“ – Denisa Hubáčková před-
vedla výkon, který umí. Tentokrát se
nepodařila „nádstavba“, kterou se na
domácí šampionát nominovala, nicmé-
ně 10. místo na MČR není k zahození
a další zkušenosti jsou k nezaplacení!
„Myslím, že mám na víc“ vystihla situa-
ci Denisa. Takže „vydržet a makat“ by
mělo být motivem pro tuto, již tradiční
účastnici domácích mistrovských tyč-
kařských klání.

11. místo – Eva ŠENKOVÁ, skok do
výšky juniorek 1,61 m

Hlavní a výstavní disciplína Evy
Šenkové přinesla její zdařilé výkony
a po určité době opět překonání hranice
stošedesáti centimetrů. Ve velice kva-
litním startovním poli tento výkon sta-
čil na umístění hned za první desítkou
závodnic a takto obhájila své tabulkové
postavení. „Další postupná výška neby-
la beznadějná“ hodnotila svůj výkon
Eva. Kéž by tento pocit byl pro ni hna-
cím motorem pro trénink do hlavní atle-
tické sezony.

13. místo – Jan OSOLSOBĚ, běh na
3000 m dorostenců 10:01,76 min.

Jako by došel benzín. Nachlazení
a snaha zlomit za každou cenu neblahý
pocit ze závodů v hale se nyní na dráze
jeví jako kardinální problém. Postupně
stupňované tempo svých soupeřů Jan
akceptoval do poloviny závodu, potom
se výkon změnil v trápení. I takovéto
pocity pozná tak skvělý běžec, jakým
mnohonásobný republikový medailista
Jan Osolsobě zcela jistě je. Velcí běžci
se však umějí v těchto problémech
pohybovat a hledat cestu zpět.

13. místo – Karolína JELÍNKOVÁ,
běh na 1500 m dorostenek 5:14,86 min.

První start na „gigantu“ dal Káje
především možnost nahlédnout do svě-
ta již té větší atletiky. Zhostila se této
možnosti se ctí. Rovnocenný boj s ostří-
lenými soupeřkami proměnila ve
výkon, který je především příslibem do
budoucna. Je jen na Karolíně, jak se
svým talentem dále naloží, její vrstev-
nice tvoří velice kvalitní konkurenci!
„Už se těším na venkovní závody“, oko-
mentovala s odstupem svůj výkon
Karolína, a to je dobře!

14. místo –Václav SCHÝBAL, skok
o tyči juniorů 3,45 m

Těžká situace v tyčkařském sektoru
pro vyškovský tyčkařský talent. Sou-
peři zvučných jmen a úctyhodných
výkonů! Kolena se však z toho Václa-
vovi neroztřepala, což je dobře. Další
skvělá zkušenost pro gymnastického
odchovance vyškovského Sokola, který
však již nemá na co čekat a měl by na
svém tyčkařském talentu začít soustav-
ně pracovat. „Těším se na tvrdší tyč
a chtěl bych začít víc trénovat“. Jestliže
chce Václav vzhůru k výškám, nic jiného
už nezbývá!

Kvalitní šampionát. Jinak nelze hod-
notit domácí mistrovství dorostu ajunio-
rů. Vytrvalá mnoholetá práce atletů
a jejich trenérů přináší ovoce v podobě,
která zaslouží uznání! Vždyť již jen
samotná účast na mistrovství je odrazem
kvality a pracovitosti atleta. I vyškovští
atleti přispěli kopravdu nádherné podí-
vané, která byla po dva dny v Hale Ota-
kara Jandery k vidění.

500 Kč za nepoj. vůz
Jak získat 500 Kč za autovrak

včetně odvozu a ekolikvidace?
Volejte zdarma 800 321 149

www.vrakomat.cz

Autoservis – Pneuservis
– opravy vozidel všech značek
– montáž, servis a revize LPG
– příprava a provedení na STK
– odtahová služba – prodej autodílů

Pobočky: Dukelská 10, Vyškov
Žižkova 37, Ivanovice na Hané
Tel.: 603 472 303

okr. Vyškov
ekologická likvidace vozidel
– odvoz autovraku zdarma

Výkup autovraku 500–2 000 Kč

Tel.: 605 082 977

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

EKOLOGICKÁ LIKVIDACE VOZIDEL
odvoz ZDARMA vyplatíme vám

nejvyšší možnou cenu až 2 000 Kč
VOLEJTE ZDARMA

800 99 99 88

* Pracovitý a spolehlivý důchodce
hledá práci: rozvoz zboží, pomoc-
ný dělník na stavbě, vrátný, sklad-

Zaměstnání

PT-GAS-ROUSÍNOV
Plníme: 
■ argon, dusík, kyslík, acetylen, CO2,

 hélium a směsi těchto plynů
■ propan, propan-butan

Plníme i vaše vlastní láhve, případně si můžete
koupit nové přímo u nás. Vyhnete se tak
 platbám za pronájem a dalším poplatkům.
V případě neplatné tlakové zkoušky vám ji
zajistíme.

Tel.: 604 483 833

!VÝPRODEJ KOBERCŮ!
Ceny od 99 Kč/m2

E-shop:

www.rabako.cz

VODOINSTALATÉRSTVÍ,
TOPENÁŘSTVÍ

Marek Kupčík

Tel.: 723 830 408
e-mail: kupcik.instalater@seznam.cz

JSTE VE SVÍZELNÉ FINANČNÍ SITUACI?
– NABÍZÍME VÁM SERIÓZNÍ ŘEŠENÍ

ODDLUŽENÍ PODLE 
INSOLVENČNÍHO ZÁKONA. 

„OSOBNÍ BANKROT“
VOLEJTE 773 540 048

PŮJČKY BEZ ČEKÁNÍ!!!
* 500,– AŽ 10 000,– NA OP!
* BEZ REGISTRŮ, PO TELEFONU!
* PODNIKATELÉ ON-LINE,NA OP!
* SPECIALIZACE NA ODPUŠTĚNÍ EXEKUCÍ 
A DRAŽEB A AŽ 70% Z DLUHŮ!!!!!!!!!!!!!!!

* VŠE PO TELEFONU NA 774 869 968 ***

LEVNÉ STĚHOVACÍ a VYKLÍZECÍ SLUŽBY
Tel.: 602 737 087

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

RYCHLÉ PŮJČKY Z MORAVY
Od 10 do 30 000 Kč

Pracuji pro jednoho přímého věřitele
Tel.: 777 055 774

Zpracujeme účetnictví, mzdy,
daňovou evidenci, daňové přiznání.
Levně a kvalitně. Tel.: 775 131 540,

www.ucetnictvikopec.cz

NOVÉ CENTRUM PŮJČEK
VE VAŠEM MĚSTĚ

10 různých investorů = půjčky pro každého
Půjčky od 2 000,– až do 1 000 000,–
Pouze na OP, do 160 tis. bez zajištění

Bez registrů a poplatků předem

PŮJČÍME KAŽDÉMU
V budově PRIOR, 1. patro, ve Vyškově

Kontaktujte nás

Tel.: 739 625 593
Pracujeme pro více věřitelů

REKONSTRUKCE KOUPELEN.
Tel.: 605 459 652

Zpracuji účetnictví, 
daňovou evidenci, 
daňové přiznání. 

Tel.: 607 183 575
Zavedené studio v centru Vyškova
nabízí volné prostory k pronájmu
(manikúra, pedikúra, kosmetika...)
Tel.: 721 867 937

PEDIKÚRA U VÁS DOMA.
Navíc reflexní masáže plosky nohou, lakování nehtů.

Kontakt: 721 162 639

Knihovna Lukáše Přibyla:
THE-AGE-SIXTH.BLOGSPOT.CZ

ník, apod. Vyškov a okolí. Tel.:
739 961 850.

* Chcete pejska či kočičku?
 Volejte Domov pro opuštěná
 zvířata, 798 27 Srbce 13, okr.
 Prostějov 603 220 256,
www.srbce.estranky.cz
* Prodám jatečná prasata. Tel.:
728 941 978.
* Od prosince stále hledáme na
Nouzce ve Vyškově zaběhnutého
zrzavého kocourka a tmavou
kočičku. Kdo je našel, ať je prosím
vrátí na adresu: Brněnská 102,
Vyškov. Moc děkuji.
* Našla se korela. Hledáme maji-
tele. Tel.: 775 950 116.

Zvířectvo

AUTO-PYTELA s. r. o.
Vypisuje výběrové řízení na

pozici AUTOMECHANIK.
Životopis zasílejte na:
info@auto-pytela.cz

Přijmeme řidiče
skupiny C.

Nástup možný ihned.
Tel.: 602 512 034

Firma ve Vyškově přijme brigádnice (ženy) nebo
spolupracující OSVČ na zpracování dat na PC.

Nekuřácké pracoviště, 2směnný provoz po
7 hod. Požadujeme pečlivost a zodpovědnost.
Úkolová mzda. SŠ (i studentky) podmínkou.

Kontakt prosím na: Aros3@seznam.cz

Přijmeme obsluhu za bar
do zavedených provozoven.

Více info na tel.:
733 535 804

Stavební firma
SVOBODA-stavby s. r. o.

se sídlem v Bučovicích
přijme do hlavního
pracovního poměru

zedníky a pomocné dělníky
ve stavebnictví.

Řidičský průkaz skupiny B
je výhodou.

V případě zájmu volejte na
mob.: 603 871 132.

Přijmeme řidiče sk. B s praxí min. 2 roky v mezinárodní
autodopravě na dodávkovém automobilu. Naše
destinace – FR, ES, P, DE, IT. Požadujeme časovou
nezávislost a flexibilitu. Tel.: 604 191 911.

Hledá se SERVÍRKA
do hospůdky ve Vyškově.

tel.: 605 320 467

PŘIJMU ELEKTRIKÁŘE
na montážní práce, i v zahraničí.

Tel.: 603 589 212

Manažerka obchodního týmu
ČMSS a. s.

vyhlašuje výběrové řízení 
na pozici:

■ ÚVĚROVÝ SPECIALISTA 
pro stávající klienty

■ ASISTENTKA

Pro Prostějov a Vyškov
Bližší informace na tel.:

606 702 401

Přijmeme paní na úklid v hypermarketu,
po zaučení možnost HPP, vhodné i jako
přivýdělek. Tel.: 777 801 724 Mikula.


