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

ul. Sochorova 399/3 (budova SBD) VYŠKOV

tel.: 517 341 737, mobil: 608 773 444 e-mail: tana.vy@quick.cz

STYL NÁBYTEK – Vyškov (bývalá Prima)
Ložnice, matrace, skříně, kuchyně na míru

Masáže Renata Suchánková
Rekondiční, havajská, 

lávové kameny, baňkování a další
CAMBRIDGE DIET

Objednávky 607 663 350

Více na www.masaze-renata.cz

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 vhodného kandidáta na pozici:

EKOLOG
Požadujeme: – VŠ v oboru ekologie, nebo v oboru chemie a technologie

ochrany životního prostředí 
– praxi na pozici podnikového ekologa min. 3 roky
– orientaci v právních předpisech dané oblasti
– dobrou znalost průmyslové ekologie

Náplň práce: – nakládání s odpady podle příslušných norem
– komunikace s orgány státní správy v oblasti ochrany živ.

prostředí
– kategorizace nebezpečných chemických látek a přípravků
– zajištění agendy v souvislosti s ochranou ovzduší
– evidence a hlášení spotřeby a vypouštění odpadních vod

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

kým vybavením
– příspěvek na stravování, jídelna v závodě v Komořa-

nech 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

Jablka (5 druhů)… cena od 15,90 Kč

Rajče, kedlubny, led. salát…

Sudové víno (9 druhů)… Cena od 34 Kč

České zboží

Společnost pronajme plně vybavenou

kuchyň s vinárnou, restaurací a salonkem

k provozování hostinské činnosti

v lukrativní části

Vyškova – Masarykovo náměstí.

Celková plocha 118 m2 + zázemí.

V případě zájmu volejte 739 681 248

Hotel U zlaté rybky 

v Tučapech u Vyškova vás zve na:

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

KLIMATIZACE
ZAMĚŘENÍ | DODÁVKA | MONTÁŽ | SERVIS
BYTOVÉ | KANCELÁŘSKÉ | PRŮMYSLOVÉ

KLIMATIZACE | TEPELNÁ ČERPADLA | SOLÁRNÍ SYSTÉMY

TRASKO, a. s.,
Na Nouzce 487/8, 682 01 Vyškov
tel.: 517 317 532, 777 738 218
e-mail: servis@trasko-as.cz

Udělejte si léto ještě příjemnější!Udělejte si léto ještě příjemnější!

SLEVA 8 %
na objednávku do 15. 7. 2012

• 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

EVATEX
Dědická 1, Vyškov, tel.: 517 341 328

Nová letní nabídka:
Plavky dvojdílné 590 Kč, plavky celkové 390 Kč,

plavky pánské 250 Kč, polokošile pánské 250 Kč, 
¾ rifle 390 Kč, ¾ plátěné kalhoty 350 Kč, šaty 350 Kč,
¾ strečové tepláky 220 Kč, plátěné kalhoty 390 Kč.

Otevírací doba: Po–Pá 9–12, 13–17 hod. So 9–11 hod.

Hotel Nemojanský mlýn
vás zve ke sledování

ME ve fotbale 
v HD projekci, 

10% sleva 
na veškerou konzumaci. 

Těšíme se na vaši návštěvu.

Opravím čalouněný
 nábytek za výhodné ceny. 

Velký výběr pot. látek,
odvoz zajistím. 

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

604 560 372.

ZAHRÁDKA NA RAMI
Přijďte si vychutnat zápasy fotbalo-
vého Eura 2012 na naší zahrádce.
V nabídce široký výběr alko i nealko
nápojů. K tomu i něco na zub.

Čepujeme:
Vyškov 11° • Černá Hora 11° • Svijany 12°

Rezervace na tel.: 732 333 922


