
Základní organizace Strany zelených Vyškov vás zve na

poznávací výlet na farmu pana Pehala do Nemojan. Doprava

na místo konání je autobusem, pěškobusem, na kole či jinak.

Výlet se koná v sobotu 22. 9. 2012.
Sraz účastníků zhruba ve 13.00 hodin u rybníka Chobot v Nemojanech,

odtud se vydáme společně na farmu pana Pehala. Odjezd autobusu

z Vyškova do Nemojan ve 12.00 hodin. Zpáteční autobus jede v 17.42

hodin z Nemojan.

Pokud budete mít zájem o nákup domácích klobás, je potřeba udělat

objednávku předem na telefonu 777 356 619 nebo na e-mailu

h.boudna@centrum.cz, a to nejpozději do 15. 9. 2012.

Těšíme se na vaši účast. SZ Vyškov

REFERENT KVALITY
Požadujeme:      • Znalost základních měřících technik
                        • SŠ vzdělání – technický směr
                        • Čtení technické dokumentace 
                        • 1 rok praxe ve výrobní společnosti
                        • Uživatelská znalost MS Office
                        • Pečlivost, samostatnost, zodpovědnost
                        • AJ/NJ výhodou
                        • Řidičský průkaz skupiny B výhodou

Pracovní náplň:  • Měření dílů podle výkresové dokumentace (obsluha základních délkových
měřidel, optického 3D, dotekového 3D)

                        • Vytváření protokolů z měření
                        • Spolupráce s interními odděleními ohledně výsledků měření
                        • Metodická pomoc ostatním oddělením v oblasti měření

Nenabízíme vám pouze zajímavou, zodpovědnou a kreativní práci, která vám dá příležitost využít všech
svých možností a znalostí, ale také šanci profesně se rozvíjet a růst ve společnosti skýtající mnoho
příležitostí. Dokážeme ocenit a náležitě odměnit každou snahu, podporujeme kreativní a inovativní
přístup.

Pokud vás naše nabídka zaujala, prosím zašlete nám svůj životopis na adresu: Lear Corporation Czech
Republic s. r. o., personální oddělení, Tovární 735/10, 682 01 Vyškov nebo na e-mail: nabor@lear.com.
Tel.: 517 577 733.

Chcete dlouhodobě perspektivní práci v úspěšné, dynamicky se rozvíjející společnosti? 
Hledáte stabilitu a zázemí prosperující firmy s dlouholetou tradicí? 

Staňte se součástí silné nadnárodní společnosti, 
která patří ke špičce v automobilovém průmyslu.

Jsme významná mezinárodní výrobní společnost s celosvětovou působností 
a předním světovým dodavatelem automobilových interiérů a komponentů. 

V současné době hledáme vhodné kandidáty na pozici:

Jsme významná mezinárodní společnost, dodávající stroje a strojní technologie pro
zpracování dřeva. Zajišťujeme prodej, servis, montáže a dodávky náhradních dílů
v rámci celé České republiky i Slovenské republiky.

Pro nové pracoviště v Rousínově hledáme schopného
kandidáta na pozici

KOORDINÁTOR SERVISNÍCH SLUŽEB
S DOBROU NĚMČINOU

Náplň práce:
• technická podpora zákazníků
• koordinace servisních techniků
• prodej náhradních dílů a příslušenství
• denní komunikace s výrobním závodem v NJ
• vedení skladového hospodářství

Požadujeme:
• SŠ, VŠ, nejlépe technického směru
• znalost NJ slovem i písmem
• schopnost samostatné práce
• organizační schopnosti
• odpovědnost za svěřený úsek
• technický přehled
• přátelský, komunikativní typ
• ŘP sk. B

Nabídky se strukturovaným životopisem zasílejte na adresu:
BALJER-ZEMBROD, spol. s r. o., 

ČSA 1213, 684 01 Slavkov u Brna
tel. 548 216 456, e-mail: mail@baljer-zembrod.cz

KOUPELNOVÉ STUDIO • STAVEBNINY

• obklady 20x25cm 129,–/m2

• dlažba 30x30cm od 139,–/m2

• lepidlo na obklady 99,–/25 kg
• lepidlo flexibilní 199,–/25 kg
• obklad VASPO a IMIT

imitace kamene od 398,–/m2
• spárovací hmoty a silikony

CERESIT

ZATEPLOVACÍ SYSTÉM A VÝROBKY BAUMIT
•  lepicí a stěrkovací hmota DuoContact 138,–/25 kg
•  800 odstínů akrylátových a silikonových omítek bez příplatku

se slevou 30%

NÁŘADÍ, BARVY, STAVEBNÍ CHEMIE,
PLOVOUCÍ PODLAHY
a další materiály pro stavbu.

VELKÝ VÝBĚR OBKLADŮ A DLAŽEB
NA PLOŠE 250 m2

ESMAT s. r. o.
Cukrovarská 478/55
682 01 Vyškov
 517 330 080
E-mail: info@esmat.cz

Prodejní doba:
Po–Pá 7.00–17.00
So 7.00–11.30

Pekárna

školní
statek

Brněnská

AKČNÍ CENY
ZÁŘÍ 2012

3D 
grafický návrh

koupelny zdarma!

PIVO ZDARMA
K VÝROBKŮM

BAUMIT!

Město Vyškov
na základě rozhodnutí Rady města Vyškova a v souladu s Pravidly
o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vyškova, v platném znění,

oznamuje
záměr pronájmu městského

bytu formou výběrového řízení.

Jedná se o byt:
– 3+1, č. b. 2, v domě Rychtářov 134

Bližší podmínky a informace pro účast ve výběrovém řízení
vám podají pracovníci odboru místního hospodářství
MěÚ Vyškov, a dále jsou zveřejněny na úřední desce
a webových stránkách města Vyškova (www.vyskov-mesto.cz).

Nejste spokojeni se svou společenskou situací? Cítíte se v nevýhodě kvůli
svému zdravotnímu postižení či kvůli složitým sociálním podmínkám?

Buďte aktivní a změňte svou situaci k lepšímu!

Sdružení „Piafa“ ve Vyškově vám nabízí službu

Sociální rehabilitace
• pomoc při uplatňování vašich práv, poradenství
• doprovod na úřady, k zaměstnavateli, pomoc při vyplňování

formulářů
• pomoc při získávání dovedností potřebných při hledání a udržení

zaměstnání
• nácvik potřebných dovedností souvisejících s bydlením, financemi,

s vyřizováním úředních záležitostí i s péčí o vlastní osobu 
• nácvik práce na PC, možnost přístupu na internet
• skupinová setkání lidí s podobnými problémy, výlety, pobyty
• konzultace s psychologem
• pracovně tvořivá dílna 
• dluhové poradenství

Služba je poskytována ambulantně na ul. Žerotínova 2 (budova bývalého EONu)

Kontaktujte nás:
Tel.: 731 650 731, 515 539 212
E-mail: piafa@piafa.cz

Více informací naleznete na www.piafa.cz

Sociální služba je financována v rámci projektu „Zajištění vybraných
služeb sociální prevence v Jihomoravském kraji“, registrační
č. CZ.1.04/3.1.00/05.00056, který je financován z Evropského sociálního
fondu a státního rozpočtu České republiky prostřednictvím Operačního
programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Volejte: +420 777 422 756
PŮJČKA jako HROM,

znáte lepší?

130 000 již od 2396 Kč
390 000 za pouhých 4973!

Možnost pro všechny
i s ručením nemovitostí!!!

Úrok od 9,98 %

indiv. přístup 
malé skupiny všech pokročilostí

příznivá cena

Pořádáme kurzy

ANGLIČTINY

Tel.: 608 211 019

Palánek 373/19A, 682 01 Vyškov
budova Lawstav, vedle ÚP

Po, St: 9–17 Út, Čt: 9–16 Pá: 9–13

DĚTSKÉ – DOSPĚLÉ

okr. Vyškovokr. Vyškov

ekologická likvidace vozidelekologická likvidace vozidel

– odvoz autovraku zdarma– odvoz autovraku zdarma

– AKCE – výkup autovraku– AKCE – výkup autovraku

Tel.: 605 082 977Tel.: 605 082 977

okr. Vyškov

ekologická likvidace vozidel

– odvoz autovraku zdarma

– AKCE – výkup autovraku

Tel.: 605 082 977

AUTO-EKO-ŠROT LysoviceAUTO-EKO-ŠROT LysoviceAUTO-EKO-ŠROT Lysovice

www.ploty-vyskov.cz

• 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)

Masáže Renata Suchánková
Rekondiční, havajská, 

lávové kameny, baňkování a další
CAMBRIDGE DIET

Objednávky 607 663 350

Více na www.masaze-renata.cz

Vodovody a kanalizace Vyškov, a. s.
přijme do pracovního poměru zaměstnance s výkonem práce ve funkci

referent – kalkulace cen a zákaznické centrum
na ekonomickém úseku ve Vyškově

Požadujeme:
• ukončené vysokoškolské vzdělání ekonomického směru

nebo ukončené středoškolské vzdělání ekonomického
směru, s praxí nejlépe v oblasti kalkulací cen

• výborná znalost podvojného účetnictví
• obsluhu PC na vysoké úrovni – Access, Excel, Word, Outlook
• schopnosti pro komunikaci se zákazníky a znalost

asertivních technik
• základní právní znalosti v oblasti smluvních vztahů

a vymáhání pohledávek
• ochotu učit se novým věcem.

Nabízíme:
• stabilní zaměstnání
• pružná pracovní doba
• pět týdnů dovolené
• příspěvek na životní a penzijní pojištění
• příspěvek na stravenky
• příspěvek na sportovní a kulturní aktivity.

Nástup do zaměstnání podle dohody.
Písemné žádosti spolu s profesním životopisem zasílejte do 26. 9. 2012
na adresu: Vodovody a kanalizace Vyškov, a. s., personální oddělení,
Brněnská 410/13, 682 01 Vyškov nebo elektronicky na e-mail:
 lefnerova@vakvyskov.cz

Opravím čalouněný
 nábytek za výhodné ceny. 

Velký výběr pot. látek,
odvoz zajistím. 

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

604 560 372.

Žaluzie
Sítě proti hmyzu
Dveřní sítě
Akce: sleva 10%
Tel.: 517 367 326, 

604 863 437


