
Zveme vás do nově otevřené 

RESTAURACE 
A PIZZERIE 
U BENEŠŮ 

v Dědicích na Potoční 22.

Otevřeno denně 

od 11.00 do 22.00.

Čepujeme pivo 

STRAKONICKÝ DUDÁK.

Podívejte se na
facebook.com/restauraceubenesu

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

• svatby • narozeniny • výročí

CUKRÁŘSTVÍ
Andrea Zabloudilová

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

TRVAL E  
ZHUBNOUT

KRYOLIPOLÝZA
• Bezbolestná liposukce zmrazením 

tukových buněk • Trvalý úbytek 
přebytečného tuku po jednom ošetření
20–40 % (břicho, boky, stehna…) •

VACUPRESS
• Podtlaková relaxační masáž •
Formování a zeštíhlení postavy •
Odstranění celulitidy • Zpevnění
pokožky • Lymfatická drenáž •

Lifting obličeje •
Tel.: 734 895 183

www.facebook.com/bodystudioPS
BODY STUDIO Petra Šafářová, 

Dvořákova 23, Vyškov
(budova České pošty – boční vchod)

OVOCE A ZELENINA HLEDÍK

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

Jablka (5 druhů)…) cena od 15,90 Kč

Kedlubny, salát, ředkvičky…

Sudové víno (9 druhů)… Cena od 34 Kč

České zboží

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 na dobu
neurčitou vhodné zaměstnance na pozice: 

Nabízíme:
n nadprůměrné mzdové podmínky na Vyškovsku
n jeden týden dovolené navíc
n finanční motivaci pro dojíždějící pracovníky 
n příspěvek zaměstnavatele na stravenky (stravování v areálu)
n garantovanou hod. mzdu po dobu zkuš. lhůty pro klidnější zapra-

cování
n příplatky za odpol. směnu 12 Kč/hod., při mimořádné noční

směně 18 Kč/hod.  
n příspěvek zaměstnavatele 400 Kč/měs. na životní či penzijní pojiš-

tění
n příspěvek na stravné a cestovné při mimořádné směně
n příspěvek zaměstnavatele při narození dítěte a při svatbě zaměst-

nance
n jistotu perspektivního pracovního místa
n zastávku autobusů před firmou, parkoviště uvnitř areálu

Nejvhodnějšími uchazeči na tuto pozici jsou ti, kteří disponují platným svářecím
oprávněním a praxí ve svařování konstrukčních prvků metodou svařování tavící se
elektrodou v ochranné atmosféře podle výkresové dokumentace a technologických
postupů. V případě neexistence svářečského oprávnění rozhoduje praxe.

SVÁŘEČ (CO2)

Zaměstnanec na této pozici provádí broušení, kartáčování a drobné opravy po vadách
svarů. Brousí finální pohledová místa kabin a podvozků či dílů bezpečnostního
charakteru. 

BRUSIČ

Od uchazeče vyžadujeme samostatné nanášení vodou-ředitelných barev pomocí
elektrostatických a vysokotlakých technologií. Lakování probíhá pomocí lakovací
pistole v předepsané kvalitě podle stanovených technologických postupů a interních
norem včetně kontroly provedené práce. 

LAKÝRNÍK

Zaměstnanec na této pozici nakládá, vykládá a převáží zboží a materiál uvnitř firmy.
Platný průkaz řidiče VZV je u uchazeče podmínkou.

EXPEDIENT-MANIPULANT

Zájemci mohou navštívit naše personální oddělení v pracovních 
dnech (Po–Čt) od 8.00 do 15.00 hod. Informace na tel.: 517 578 775,

Ing. Aleš Dobrovolný, blíže na: www.fritzmeier.cz

Od uchazečů vyžadujeme kvalitně odvedenou práci, dobrou pracovní morálku,
spolehlivost, flexibilitu, samostatnost, preciznost, pozitivní přístup k práci a ochotu
pracovat ve směnném provozu.

ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ 
a SEDAČEK

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

Opravím čalouněný
 nábytek za výhodné ceny. 

Velký výběr pot. látek,
odvoz zajistím. 

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

604 560 372.

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

• obkladačské práce
• montáž sádrokartonů
• rekonstrukce bytů a domů
• plovoucí podlahy
• veškeré stavební práce
• poradenství

STAVEBNÍ ČINNOST

Tel.: 608 383 986
Fax: 517 383 986

dus.dolezel@seznam.cz

MUDr. Libor Němec
oznamuje pacientům

změnu sídla
oční ambulance 

do přízemí budovy
STOMAPED, s. r. o., na
ulici Puškinova, číslo 63,
(dříve dětská poliklinika)

od 1. 6. 2012.
Objednání a info na tel. č.
517 444 555, 720 627 177

na dámskou italskou
módu podnikové prodejny

při koupi 5 kusů a více

MIMOSKA cz, s. r. o., Brněnská 469, VYŠKOV
Otevírací doba: ÚT: 9–18, ST: 15–18, PÁ: 15–18, SO: 9–12

SLEVY od 15. 5. do 2. 6.

50% sleva

70% sleva

Hotel U zlaté rybky 

v Tučapech u Vyškova vás zve na:

25. 5. 2012 – Duo Procházkovi

9. 6. 2012 – Dětský den

20. 7. 2012 – MUDr. Radim Uzel 
– beseda se sexuologem

www.uzlaterybky.cz • mobil: 739 610 847

Směr Olomouc

Směr 
Kroměříž

Vyškov

Rousínov
Brno

Tučapy

* stavební hloubka 88 mm* stavební hloubka 88 mm
* tři těsnění ve standardu* tři těsnění ve standardu
* stavební hloubka 88 mm
* tři těsnění ve standardu

Ceny jsou konečné, neplatíte provizi ani DPH!

Chcete mít jistotu, že příštích 25 let budete platit stále stejný nájem?

Objevte výhody družstevního bydlení!
Uhradíte 25% ceny bytu a zbytek platíte družstvu ve formě nájmu.

Již jen několik bytů v Bytovém domě Bohdalice v nabídce:

2+kk 79 m2 + 16 m2 balkon
Při vstupu do družstva 330 000 Kč
+ měs. nájem bez inkasa cca
6 700 Kč (nebo koupě do OV za
1 320 000 Kč)

2+kk 74 m2 + 5 m2 balkon
Při vstupu do družstva 320 000 Kč
+ měs. nájem bez inkasa cca
6 500 Kč (nebo koupě do OV za
1 280 000 Kč)

2+kk 76 m2 + 5 m2 balkon –
bezbariérový vstup
Při vstupu do družstva 325 000 Kč
+ měs. nájem bez inkasa cca
6 500 Kč (nebo koupě do OV za
1 300 000 Kč) 2+kk 97 m2 + 5 m2 lodžie

Při vstupu do družstva 400 000 Kč
+ měs. nájem bez inkasa cca
8 500 Kč

1+kk 57 m2 + 3,5 m2 balkon
Při vstupu do družstva 238 750 Kč
+ měs. nájem bez inkasa cca
4 800 Kč (nebo koupě do OV za
955 000 Kč)


