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PRODEJNÍ TRHY
v neděli 6. září 2015
na letišti ve Vyškově. 
Těšíme se na vás každou sudou neděli od 8.00 do 12.00 hodin
Odjezd autobusu z autobusového nádraží Vyškov: 8.07 hodin
Informace: www.aeroklubvyskov.cz, tel.: 775 557 811

Následující termíny trhů: 
20. září 2015, 4. října 2015

Společnost TRASKO, a. s.
vypisuje výběrové řízení na obsazení pozice:

 kompletace projektových dokumentací 
 překreslování výkresů
 projekty přípojek plynu, vody, kanalizací
 inženýrská činnost

Požadujeme:
 VŠ nebo SPŠ stavebního směru 
 znalost PC a práce v ACAD
 komunikativnost a pracovní nasazení
 loajalitu k firmě a časovou flexibilitu

Nabízíme:
 zázemí silné a stabilní firmy
 odborné vedení v počátečním období
 možnost odborného růstu
 dobré finanční podmínky s ohledem na pracovní výkony

Nabídky vč. životopisu zasílejte na adresu:
TRASKO, a. s., Na Nouzce 487/8, 682 01 Vyškov, 

E m.reznicek@trasko.cz T 777 738 203

POMOCNÝ PROJEKTANT/-KA 
inženýrské sítě

Žaluzie
Sítě proti hmyzu

Dveřní sítě

Akce: sleva 10%
Tel.: 517 367 326, 

604 863 437

UŽ NEHLEDEJTE, JSME TU MY!
PODLAHOVÉ STUDIO – STÍNÍCÍ TECHNIKA
– žaluzie, rolety, rolády, markýzy, sítě
– bytové i zátěžové koberce, čisticí rohože
– PVC, plov. podlahy, shrnovací dveře
– opravy podlah, stěrkování

NOVĚ profesionální čištění a ochranné nátěry povrchů
ul. Sochorova 399/3 (budova SBD) VYŠKOV
tel.: 517 341 737, mobil: 608 773 444 e-mail: tana.vy@quick.cz

BYTOVÝ DESIGN A DÁRKOVÉ ZBOŽÍ

Vše pro váš útulný byt
Dukelská 8, 682 01 Vyškov

CITY CENTRUM

TRASKO, a. s., Na Nouzce 487/8, 682 01 Vyškov E: koupelny@trasko.cz T: 777 738 221

od 5 – ? let
celé září vždy pondělí a středa od 16.30–17.30 hodin v malé tělo-
cvičně ZŠ Tyršova Vyškov
Dozvíte se, jak se stát mistry a tančit vše, co hvězdy STARDANCE
info. 737 116 123, m.kubin@centrum.cz, www.kometa-vyskov.cz, Facebook

pořádají !!NÁBOR NOVÝCH ČLENŮ!!

Sportovní taneční klub

DSP Kometa Vyškov, o. s.

Dita a Martin Kubínovi
Trenéři 15násobných finalistů MČR

Kosmetické studio C-Line
Iva Sládková, Drnovice

!!!NOVÉ ROZŠÍŘENÉ SLUŽBY!!!
❖ Odstranění pigmentových skvrn metodou IPL
❖ Radiofrekvenční lifting
❖ Laserová lipolýza
❖ Trvalá epilace
❖ Kryolipolýza
❖ Bělení zubů
❖ Léčba akné

KOSMETIKA
kompletní ošetření a úprava všech
typů pletí kosmetikou ForLife.

NOVÉ ZAVÁDĚCÍ CENY!!!
Pro objednání volejte 603 225 532.

Přijímáme objednávky na
dřevěné bukové

brikety
Cena 4,30 Kč/kg

Volat: pondělí až pátek:
9.00–12.00 hod.

sobota a neděle: kdykoliv 

Inf. na tel. č.:

605 918 024
Ivanovice na Hané

Dovoz dle domluvy. 

SIT ON TOP
nový druh zábavy a sportu.

SIT ON TOP CLUB
(vodácký kroužek při DDM)

přijme nové členy. 

Zahajovací 
schůzka v pondělí

21. 9. 2015 v 17.00 hod
v DDM ve Vyškově.

Více informací také na:
sitontop.webnode.cz

ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ
a SEDAČEK

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

Pekárna Drysice
přijme

POMOCNÉ
DĚLNICE
Nástup ihned.

Tel.: 603 807 397

MASÁŽE hotel Dukla
Renata Brychová, 607 663 350
Erika Suchánková, 730 552 596
HAVAJ, BAŇKY A DALŠÍ

www.masaze-renata.cz

Pořádáme kurzy

A N G L I ČT I N Y
R U ŠT I N Y

I INDIVIDUÁLNĚ

Tel.: 608 211 019

indiv. přístup, malé skupiny
všech pokročilostí, příznivá cena

l žaluzie, markýzy
l sítě proti hmyzu
l předokenní rolety
l látkové rolety (i střešní)

l PVC, CV, lino, marmoleum
l koberce 

(bytové, zátěžové)
l korek (přírodní, barevný)
l plovoucí podlahy
l shrnovací dveře
l čištění a ošetření PVC, CV,

marmolea a vinylových
podl. krytin – domácnosti,
kom. prostory

ul. Sportovní 12a, Vyškov
(naproti plaveckého bazénu)

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

MECHANIK MONTÁŽE
Požadujeme: – vyučení

– praxe ve výrobě výhodou
– manuální zručnost, samostatnost

UKLÍZEČ/KA
Požadujeme: – vyučení

– 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

Nábor mladých fotbalistů
Ve středu 9. 9. Od 17. hod. proběhne na sta-
dionu za parkem nábor do Městského fot-
balového klubu Vyškov. Platí pro chlapce
i dívky ročník 2007–2010. Sportovní oděv
a obuv s sebou.

Sdružení „Piafa“ ve Vyškově
pořádá

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
U KONÍ

v sobotu 5. září 2015
od 10.00–12.00 hod.

Šafářský dvůr
(jízdárna za Kauflandem), Vyškov


