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Žaluzie, sítě, markýzy, okna, vrata + veškeré zastínění + opravy
KAŽDOU konkurenci porazíme kvalitou, rychlostí a CENOU!

Nezávazné zaměření, ocenění a doprava ZDARMA.
Tel.: 737 350 511, e-mail: okna@msys.cz

Purkyňova 143/18, Vyškov, tel.: 517 331 516, atraktiv@re-max.cz
www.re-max.cz

84 zemí
6 282 kanceláří
89 092 makléřůRE/MAX prodává nejvíce realit na světě

Staré Hvězdlice: RD 4+1 k rekreaci i k trvalému bydlení,
se zahradou a zemědělskými přístavky. Vyžití pro turisty,
cyklisty a milovníky přírody a sportu v podobě dobře
značených tras. Vyhledávaná lokalita pro rekreaci.
Makléř: 733 149 011 Cena: na vyžádání v RK

Vyškov-Dědice: RD 5+1 po rekonstrukci střechy, uzavřený dvůr
s vjezdem pro auto, vlastní studna. Celková plocha 1687 m2.
Dům je určený k rekonstrukci, nabízí možnost bydlení, tak
i k podnikání. Podlahová plocha obytné části domu je 119 m2.
Makléř: 728 653 056 Cena: 1 620 000 Kč

Vyškov: byt v OV 3+1, plocha 76 m2 v revitalizovaném cihlovém
domě. K bytu je možno dokoupit garáž v přízemí bytovky. Byt je
3. NP v klidném prostředí v blízkosti středu města, v okolí je plná
občanská vybavenost. Cena včetně provize a právních služeb.
Makléř: 728 653 056 Cena: 1 590 000 Kč

Vyškov: měšťanský dům se třemi bytovými jednotkami a pro-
dejnou v centru. Prodejna 60 m2. V 1. podlaží byt 100 m2, ve
2. dvě bytové jednotky cca 120 m2. Možnost rozšíření o půdní
byty. Široké spektrum využití k podnikatelským účelům.
Makléř: 733 149 012 Cena: na vyžádání

Rousínov: bytu 2+1 v OV 56 m2 s šatnou a s lodžií
v 2 podlaží sedmi podlažního domu s výtahem. Dům
po revitalizaci – zateplení. Nízké měsíční náklady
3500 Kč. K bytu náleží sklep. Parkování u domu.
Makléř: 733 149 034 Cena: 1 272 000 Kč

Vyškov: dům o třech bytových jednotkách blízko náměstí. V přízemí
byt 115 m2, v prvním poschodí 115 m2 a v druhém poschodí byt
65 m2 s možností rozšíření do podkroví. V suterénu ideální prostory
pro komerční využití. K dispozici je garáž a parkovací stání.
Makléř: 733 149 032 Cena: 4 899 000 Kč

Rousínov: rodinný dům 3+1 se nachází velmi blízko
centra a přitom v klidnější ulici. Je napojen na všechny
IS. Za domem menší zahrádka. Dům je ihned obyvatelný.
Parkování nedaleko domu. Sjezd na D1 cca 1 km.
Makléř: 733 149 015 Cena: 1 390 000 Kč

Pustiměř: novostavba samostatně stojícího RD 4+kk s garáží
a zimní zahradou. V ceně nová kuchyňská linka se spotřebiči
a vestavěnou lednicí, obývací stěna. Kolaudace proběhla
v roce 2010. Zajišťujeme bezplatné finanční poradenství.
Makléř: 733 149 032 Cena: 3 877 600 Kč

Vyškov: byt o velikosti 2+1 s balkonem. Možnost
převodu do OV. Dům je po revitalizaci, byt má
plastová okna, původní jádro. Plocha bytu je
60,67 m2.
Makléř: 733 149 012 Cena: na vyžádání

Tučapy: rodinný dům 1+1 s vjezdem, stodolou, vedlejší stavbou
a zahradou. Ve dvoře stodola a dílna a zahrada s funkční studnou.
Pozemky jsou rovinné a vhodné pro hospodaření nebo chov zvířat.
Obec leží na trase Vyškov-Brno, dálnice cca 4 km.
Makléř: 733 149 029 Cena: 1 260 000 Kč

Pístovice: samostatně stojící RD 5+1 se zahradou. V suterénu
sklepy a garáž. V přízemí velký obývací pokoj s kuchyní, pracovna
a WC. V patře dva dětské pokoje, ložnice, koupelna a WC. Kolau-
dace domu proběhla v roce 1987. Topení plyn/tuhá paliva.
Makléř: 728 653 056 Cena: 2 200 000 Kč

Moravské Prusy: přízemní RD se dvěma zcela samostatnými byty
3+kk po celkové rekonstrukci. V obou bytech lze vytvořit další
místnost přepažením rozlehlého obývacího pokoje. Uzavřená,
slunná zahrada. Dům je ideální pro dvougenerační bydlení.
Makléř: 733 149 035 Cena: 2 915 000 Kč

Královopolské Vážany: RD 3+1v centru obce, po celkové rekon-
strukci, nové krovy, nová střecha –možnost podkroví cca 120m2.
Topení elektrickým kotlem – nízká sazba 22 hodin denně. Voda
obecní, studna na dvoře – možno napojení. Nájezd na D1 2 km. 
Makléř: 733 149 015 Cena: 2 320 000 Kč

Vyškov: cihlový byt v OV 2+1 po částečné rekonstr. V bytě
eurookna, koupelna s podlahovým vytápěním. Vytápění vlast-
ním plynovým kotlem. Možnost vybudování krbu. K bytu patří
dvě zděné sklepní kóje a dvě vyhrazená parkovací místa u domu.
Makléř: 733 149 011 Cena: 1 113 000 Kč

ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ 
a SEDAČEK

Tel.: 517 367 326, 
mob.: 604 863 437

MASÁŽE  Lenka Špičáková
Havajská, ajurvédská, reflexní,

baňkování, tejpování a další
Odkyselení a detoxikace

organismu, jídelníčky na míru.
Přijímáme DÁRKOVÉ PASSY SODEXO,

UNIŠEKY, CADHOC
Objednávky na tel.: 608 667 280

nad cukrárnou Janský, Vyškov

PODLAHÁŘSKÉ PRÁCE
MG SYSTEM

* Plovoucí podlahy
* Parkety třívrstvé
* Renovace parket
* PVC – LINO – KOREK
* Bohatý výběr vzorků

Gula Michal, Rašovice 225
Mob.: 777 177 770, tel.: 517 379 911

Relaxační centrum Slunečnice

– sleva 20% na kavitaci po celé září a říjen
– masáže: regenerační, lymfatické – ruční

i pří strojové, baňkování, medové
– zábaly
– pedikúra, depilace – již od října

Jana GREPLOVÁ
tel.: 725 667 553

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 na pozice:

PROJEKTANT POZEMNÍCH STAVEB
Požadujeme: – VŠ/SŠ stavební

– znalost projektování v AutoCad a ArchiCad

– znalost projektování v 3D – výhodou,

– autorizace výhodou

– komunikativní znalost AJ nebo NJ – výhodou

PROJEKTANT ZTI
Požadujeme: – VŠ/SŠ stavební

– zkušenost s projektováním voda, kanalizace,

topení, vzduchotechnika

– autorizace výhodou

– znalost projektování v AutoCad, ArchiCad

KONSTRUKTÉR STROJNÍ
Požadujeme: – SŠ/VŠ se zaměřením strojírenství

– praxi na obdobné pozici minimálně 3 roky

– znalost 3D konstrukčních programů s orientací

na plechové díly

– základní znalost AJ nebo NJ

ÚDRŽBÁŘ STROJŮ VE STOLÁRNĚ
Požadujeme: – vyučení, případně SŠ technického směru

– schopnost práce na soustruhu

– platný svářečský průkaz

– zkušenost s údržbou CNC strojů

– praxi min. 3 roky na obdobné pozici

Nabízíme: – zázemí silné prosperující společnosti
– práci v moderním prostředí s nejmodernějším

technickým vybavením
– příspěvek na stravování, jídelna v závodě

v Komořanech i Rousínově
– velmi dobré autobusové spojení

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: sknapova@edpsro.cz

Další informace naleznete na stránkách www. edpsro.cz

OVOCE A ZELENINA HLEDÍK

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

BURČÁK
ČESKÉ ZBOŽÍ

Česnek, brambory, cibule, kedlubny, ledový salát, rajčata, okurky, 
paprika, mrkev, celer, petržel, kysané zelí Tuřany,

hlávkový salát, žampiony, hlíva ústřičná, jablka, švestky…

Obchodní dům Dukelská, 
Vyškov, tel.: 517 330 427

Postele, zdravotní matrace a lamelové rošty
Výprodej čalouněných souprav

DISCO U PRCKA
každý pátek a sobotu

DISCO s DJ’s

ZILVAR, MARIO, GEORGE

a SLUNÍČKO

Hledáte Region na webu? 

Už ho najdete!

www.novinyregion.cz

SLEVA

VYBERTE SI SVÉHO MAKLÉŘE Z NAŠEHO TÝMU

Září 2012
* Od 17. 9. začíná AEROBIC s našimi cvičitelkami

* AKCE Bowling za 99 Kč dráha/hodina (cena platí v neděli,

pondělí a úterý při platbě v hotovosti)

* Přijmeme nové instruktory (Aerobic, Swinn…)

Tel.: 777 456 277 a 517 444 333
e-mail: info@squash-vyskov.cz


