
Lohmann & Rauscher, s. r. o., dceřiná společnost nadnárodního

koncernu, zabývající se výrobou a prodejem zdravotnického materiálu,

kosmetiky a hygienických potřeb, přijme 

nového spolupracovníka / spolupracovnici pro pozici:

Disponent /-ka
Požadujeme:
                        • vzdělání min. SŠ

                        • znalost NJ slovem i písmem 

                        • znalost AJ výhodou 

                        • počítačová gramotnost MS Office, SAP výhodou

                        • komunikativnost, schopnost řešit problémy

                        • pracovní zkušenosti výhodou, ale ne podmínkou

Nabízíme:
                        • trvalé zaměstnání ve firmě se zahraniční účastí

                        • pracovní náplň v mladém dynamickém týmu

                        • motivující odměňování 

                        • nástup co nejdříve 

Pokud tento inzerát vzbudil váš zájem, zašlete laskavě písemný

životopis v německém jazyce na níže uvedenou adresu. K životopisu

připojte prosím vaši představu finančního ohodnocení.

Lohmann & Rauscher s. r. o.
Bučovická 256
684 01 Slavkov u Brna
Eva.Schroederova@cz.lrmed.com
Tel.: 544 425 681

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

JÓGA VYŠKOV – jarní a letní
pobyty s jógou, relaxace 

pro tělo i duši na Vysočině
Termíny víkend:

25. 4. –27. 4., 23. 5.–25. 5., cena 2 180 Kč
Letní pobyt děti:

14.–19. 7., cena 2 750 Kč
Letní pobyt dospělí:

21. 7.–26. 7., cena 4 450 Kč
Info: www.jogavyskov.blogspot.com,

tel.: 776 862 364

DRŮBEŽ KOZLANY
PYTELA

prodává od 29. 3.
NOSNÉ KUŘICE

Prodej: 8.00–14.00
Inf. tel.: 723 053 348, 517 383 125

Opravím čalouněný
 nábytek za výhodné ceny. 

Velký výběr pot. látek,
odvoz zajistím. 

Z. Krulich, Drnovice 237,
tel.: 517 353 528, 

604 560 372.

vám nabízí:
• profesionální přezutí vašeho vozu

• ceny pneu srovnatelné s nejlevnějšími
internetovými obchody

Tel.: 777 740 491
Sídlíme ve Vyškově na Kroměřížské ulici č. p. 2

(vedle hotelu Atrium)

Otvírací doba:
PO–PÁ 8.00–16.30

SO 8.00–12.00
Po telefonické domluvě

i v jiných termínech.
Těšíme se na vaši návštěvu

✂

PNEUSERVIS

Firma v Pustiměři zabývající se kovovýrobou 
přijme na zkrácený pracovní úvazek

ASISTENTKU/SEKRETÁŘKU
Požadujeme: – min. SŠ vzdělání

– znalost NJ slovem i písmem (příp. AJ)
– znalost práce na PC
– administrativní podpora (vyřizování korespondence,

e-mailů, telefonátů, objednávky, fakturace)
– základní znalost účetnictví výhodou
– příjemné reprezentativní vystupování
– pečlivost, spolehlivost
– řidičský průkaz sk. B (aktivní řidič)
– nástup podle dohody

Bližší informace při osobním jednání
V případě zájmu zašlete životopis na e-mail: vyroba@alne.cz

Masáže Renata Suchánková

Jarní 14denní detoxikační kúra s

CAMBRIDGE DIET
Více na: www.masaze-renata.cz

Objednávky: 607 663 350

ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ 
a SEDAČEK

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

Žaluzie
Sítě proti hmyzu

Dveřní sítě
Akce: sleva 10%
Tel.: 517 367 326, 604 863 437

DĚTSKÝ BAZÁREK
CITY CENTRUM, Dukelská 8, Vyškov

VELKÝ VÝPRODEJ OBLEČENÍ
Mikiny, kalhoty, bundy • Vše od 1 Kč

Otevřeno: PO–ST 9.00–12.00, 13.00–17.00
ČT, PÁ 9.00–12.00, 13.00–15.00

Fritzmeier s. r. o., 
Tovární č. p. 592/3, 682 14 Vyškov

Přední výrobce komponentů 
pro zemědělské, stavební a manipulační stroje
(kabiny, karoserie, bezpečnostní rámy)
přijme do trvalého pracovního poměru
vhodného zaměstnance na pozici: 

Požadujeme:
SŠ/VŠ vzdělání technického směru, praxe min. 1 rok na obdobné
pozici výhodou, znalost CAD systémů (ProE 2D+3D popř.
i HPME10) podmínkou, dobrou znalost práce na PC (Excel, Word,
Outlook), komunikativní znalost AJ podmínkou, NJ výhodou, dobré
organizační schopnosti, spolehlivost, flexibilita, samostatnost,
preciznost.

Náplň práce:
– vývojová a konstrukční činnost
– tvorba technické dokumentace podle požadavků zákazníka
– komunikace se zahraničním konstrukčním oddělením
– řešení problémů vznikajících při implementaci do výroby
– optimalizace pracovních a výrobních postupů včetně nových

návrhů a úprav
– vývoj a optimalizace stávajících řešení

TECHNIK TPV – KONSTRUKTÉR

Strukturovaný profesní životopis zasílejte 
na e-mail: dobrovolny@fritzmeier.cz. 
Bližší informace o firmě na: www.fritzmeier.cz.

Požadujeme:
SŠ/VŠ vzdělání technického směru, praxe min. 1 rok na obdobné
pozici velkou výhodou, znalost CAD systémů (ProE popř. i Alibre)
výhodou, dobrou znalost práce na PC (Excel, Word, Outlook),
komunikativní znalost AJ nebo NJ podmínkou, dobré organizační
schopnosti, spolehlivost, flexibilita, samostatnost, preciznost.

Náplň práce:
– tvorba postupů a programů pro svařovací a lepicí roboty
– optimalizace pracovních a výrobních postupů 
– sestavování technických podkladů 
– řešení technických a technologických problémů ve výrobě 
– komunikace se zahraničím při řešení technických nejasností 

Nabízíme:
– motivující finanční ohodnocení
– velké množství zaměstnaneckých benefitů
– moderní pracovní prostředí
– možnost dalšího profesního vzdělávání a jazykových kurzů

TECHNIK TPV – PROGRAMÁTOR ROBOTŮ

Nabídka zaměstnání
Název pozice: Operátor skladu

Náplň práce
• Nakládka a vykládka zboží
• Balení
• Úklid
• Přejímka zboží
• Vyplňování průvodních dokumentů
• Plnění úkolů nadřízených

Organizační struktura
• Žádný podřízený
• Přímý nadřízený vedoucí směny

Požadavky
• Jeřábnický + vazačský průkaz
• Průkaz na VZV sk. W1
• Praxe ve skladu hutního materiálu min. 2 roky
• Orientace v hutním materiálu
• Logické myšlení
• Časová flexibilita
• Ochota učit se novým věcem

Odměna a hodnocení
• Základní mzda – 18–20 000 Kč
• Variabilní složka na bázi měsíční/kvartální podle

KPI – 4 000 Kč
• KPI

– Úkoly nadřízeného
– Počet vychystaných OL
– Cyklická inventura

Kontakní osoba: p. Rožnovský, vedoucí skladu, e-mail: vroznovsky@vanleeuwen.cz, tel.:
515 532 229, adresa firmy (místo výkonu práce): Van Leeuwen Pipe and Tube, s. r. o., Krátká
753/3b, 682 01 Vyškov. Životopis elektronicky na e-mail nutností.

Salon Glanc – Masáže
Nově otevřeno!
Klasická masáž
Sportovní masáž

Lymfatická masáž
Havajská masáž Lomi Lomi

Reflexní masáž nohou
S tímto letákem sleva 50 % na první masáž!!!

Objednávky včetně víkendů na tel.: 606 583 010
Svatopluka Čecha 13, 682 01 Vyškov

Objekt Nábytek Kejík – vchod ze dvora

www.glancvyskov.cz

Pozvánky * Pozvánky * Pozvánky
ZÁMEK BUČOVICE ZAHAJUJE

29. 3. až 6. 4. 2014 denně od 10 do
16 hodin – Květiny a voda – jarní kvě-
tinová výstava v reprezentačních
sálech zámku, která bude součástí pro-
hlídkové trasy.

30. 3. od 14.00 do 15.30 hod. Ukázky
aranžování historických květinových
vazeb. Florista Slávek Rabušic

10. dubna ve 14 hodin – Slavnostní
odhalení nově zrestaurované fontány
na nádvoří zámku. O doprovodný pro-
gram se postará Vojenský umělecký
soubor ONDRÁŠ.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ U KONÍ
Sdružení Piafa ve Vyškově pořádá

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ U KONÍ
aneb Vítáme jaro hrou a poznáním,
možnost svezení na koni. Sobota 5. 4.
2014 od 10 do 12 hodin. Interaktivní
program pro rodiny s dětmi zdarma,
možnost svezení na koni za 50 Kč/dítě.
S sebou pohodlné teplé oblečení a pev-
nou obuv. Jezdecké helmy zapůjčíme.
Šafářský dvůr (jízdárna za Kauflan-
dem), Cukrovarská 479/3a, Vyškov. Při
nepříznivém počasí v kryté jízdárně
a „domečku“ v místě. V případě zájmu
o svezení na koni své dítě přihlaste na
tel.: 737 619 207, 603 512 181.

MC RADOST ZVE – POZNEJ SVÉ TĚLO
Poznej své tělo – cvičení pro ženy

každého věku – středa 18.00–19.00
hod. v MC. Naučte znovu své tělo při-
rozeným zásadám udržování mysli
a těla bez stresu. Pod vedením zkušené
rehabilitační sestry vyzkoušíte uvědo-
mování si sama sebe, dýchání, prota-
hování, posilování i relaxaci. S sebou
cvičební úbor, 40 Kč / lekce.

Hlaste se na mcradost@seznam.cz

DDM VYŠKOV ZVE
1. duben 2014 Taneční přehlídka -

soutěž tanečních souborů děti a junioři
v disciplínách: plesové formace, disco
dance formace, break, parketové
a taneční kompozice, dance-aerobic.
V Besedním domě Vyškov 8.30–12.00
hod.

4. duben 2014 Dámská jízda aneb
Mámy a dcery v akci - třetí ročník akce
Mámy a dcery, dva dny plné pohody,
klidu, ale také zábavy - kuželkový tur-
naj, tanec, tvoření, hry nebo také
hudební překvapení. Host víkendu
Mgr. Elen Sejrková – komunikace.
V DDM Vyškov od 18.00 (4. 4.) do 18.00
(5. 4.)

5. duben 2014 Fimo kurz – různé
techniky zpracování polymerových
hmot a jejich povrchová úprava.
V DDM Vyškov od 10.00 do 14.00 hod.

ZÁMEK SLAVKOV ZAHAJUJE
Slavnostní zahájení sezony 2014

proběhne ve čtvrtek 27. března 2014
vernisáží výstav, která se uskuteční
od 16.00 hodin v Historickém sále
zámku. Velkým lákadlem bude jistě
výstava obrazů známé české výtvar-
nice a autor ky osobitých malířských
děl Ivy Hüttnerové, která je známá
jako milovnice „starých dobrých
časů“ našich babiček. Po celou sezo-
nu bude v prostorách bývalých koní-
ren ke zhlédnutí výstava Vojenské
tradice Liechtensteinů a knížecí gar-
da, která bude na zámku realizována
v rámci projektu „Po stopách Lie-
chtensteinů na jižní Moravě a Dol-
ním Rakousku“. Další zajímavá
výstava, kterou uvedeme k zahájení
sezony na zámku, návštěvníky sezná-
mí se čtyřmi starobylými rytířskými
řády. Čtveřici výstav doplňuje výsta-
va fotografií nádherných horských
scenérií Václava Trša a výstava ori-
ginálních šperků ze skla Jany Filíp-
kové. 

ŽIVOTOPISNÁ VÝSTAVA VE ŠVÁBENICÍCH
Vlastivědné muzeum a muzejní

galerie betlémů ve Švábenicích vás zve
na velkou životopisnou výstavu, věno-
vanou papežům Janu Pavlovi II.
a Janu XXIII. Výstava s názvem DVĚ
NOVÁ ZÁŘIVÁ SVĚTLA NA NEBI je
otevřena k významné události tohoto
roku, svatořečení obou papežů. Ote-
vřeno je od 30. března do 29. června
vždy v neděli od 14 do 17 hodin. Záro-

veň si můžete prohlédnout stálé expo-
zice vlastivědného i Kostelního muzea
a novou Muzejní galerii betlémů.
Vstupné dobrovolné. Jste srdečně zvá-
ni.

POZVÁNKA NA CHOVATELSKÉ TRHY
Trhy chovatelů exotického ptactva,

králíků, holubů a drůbeže se konají
v neděli 30. března od 7 do 11 hodin
v chovatelském areálu u vlakového
nádraží Vyškov. Prodej krmiva, přeno-
sek, nosných kuřic, pěstitelských pře-
bytků, včelařských produktů atd.
Vykup exotického ptactva, králičích
kůží a bílé angorské vlny. Další termín
trhů 29. 6. 2014. Info pro prodejce
a návštěvník

LETNÍ TÁBOR VE VŘESOVICÍCH
Župa Dr. Bukovského Vyškov, Tyr-

šova 2 oznamuje, že se uskuteční již
22. ročník župního stanového tábora
ve Vřesovicích. Téma: Cestování časem
aneb Kdykoliv – kamkoliv. Termín:
12.–26. 7. 2014, cena 3 300 Kč. Lze se
zúčastnit i jeden týden – cena 2 000 Kč.
Přednost mají zájemci o celý pobyt, tj.
14 dní. Věk 8–15 let. Strava 5x denně.
Prostředí: chřibské lesy, mezi rybní-
kem a přehradou. Na všechny se těší
zkušení vedoucí a kuchařky. Přihlášky
na tel.: 603 961 258.

ZOOPARK VYŠKOV ZVE
BLACK and WHITE výstava foto-

grafií koní Dalibora Gregora ve sto-
dole Hanáckého statku v ZOO PARKU
Vyškov. Zveme všechny, ne jenom
milovníky koní. Otevřeno denně od 9
hodin. Výstava potrvá do 27. 3. 2014.
28. 3. 2014 - ZA LIPICÁNY PO EVRO-
PĚ – u příležitosti ukončení výstavy
Dalibora Gregora „BLACK AND
WHITE“, proběhne 28. března od 17.00
hodin na Hanáckém statku v ZOO
PARKU Vyškov beseda spojená s krá-
sou lipických koní.

27. 3. Cestovatelská přednáška:
JAPONSKO – TOMÁŠ LACKNER
Lyžovaní na aktivních sopkách.
Medvědí večery v národních parcích.
Pulzující Sapporo a kouzelné Otaru.
Yuki matsuri. Posvátná hora Gas-san.
Matsušima. Centrální Japonské Alpy
a festival Fuji Rock. Tókyo je Paríž
Asie. Matsumoto - srdce jižních Japon-
ských Alp. Chrámy a svatyně Kóya-
san. Nara - první hlavní město Japon-
ska. Nejvyšší dřevěný Buddha na světě.

ZOO PARK Vyškov v 18.00 hodin na
Hanáckém statku.

JARNÍ POCHOD SE SOKOLEM
Srdečně zveme všechny „SOKOLÍ-

KY“, příznivce pobytu v přírodě
a turistiky – na jarní pochod: LESNÁ –
VRANOV NAD DYJÍ –VRANOVSKÁ
PŘEHRADA, v sobotu 24. května 2014

Sraz: v 7 hod. na vlakovém nádraží
ve Vyškově. Odjezd: v 7.10 hod. (auto-
busem). 

Plánované pěší trasy: 7–9 nebo
14–16 km

1. Lesná – lovecký letohrádek Lust-
haus –Vranovské brány – Zadní Ham-
ry – Benátky – Vranov nad Dyjí (cca
7–9 km).

2. Lesná – Čížovský rybník – Čížov –
Pod Čížovem – Na Keplech – Ledové
sluje – Vranovské brány – Zadní Ham-
ry – Benátky – Vranov nad Dyjí (cca
14–16 km)

V 15.00 hod. – Vranovská přehrada
- okružní plavba lodí (100 min.) nebo
samostatný program.

Záloha na dopravu: 250 Kč nad 15
let, 180 Kč děti 6–15 let, 170 Kč děti
do 6 let. Předpokládaný doplatek 50 Kč
pro osoby starší 6 let + cena lodního
lístku (dosp.180/děti 90 Kč).

DŮLEŽITÉ – PLATBU JE NUTNO
UHRADIT PŘEDEM!!!

V přízemí sokolovny (první dveře)
v Po 14. 4. (17–19 h), Út 22. 4. a Čt 24.
4. (18–20 h), Po 5. 5. (17–19 h).

S sebou: sportovní oblečení
a pohodlnou obuv, jídlo, pití, pláštěnku
a dobrou náladu, možnost občerstvení. 

Návrat: do Vyškova do 20.00 hod.
(podle nálady a počasí).

Rezervace míst a informace: na tel.:
603 961 258 – Eva Gűtterová. 

NAZDAR v přírodě!


