
Inzerujte v Regionu – Info na tel.:

517 342 756

28. června 2012        ročník 19        číslo 24         Zdarma

STAVEBNÍ PARCELY
DRNOVICE – NOVÝ DONBAS

37 stavebních parcel
135–1 236 m2

SLEVA 10 % – při zaplacení rezervačního 
poplatku do 31. 8. 2012!

Rezervujte na:
Ing. Jaroslav Hájek, tel.: 777 738 227
e-mail: j.hajek@trasko-as.cz

Nabízíme také pozemky včetně výstavby RD.

Více informací na: 
www.trasko-as.cz

Cena od

337 000 Kč

Obchodní dům Dukelská, 

Vyškov, tel.: 517 330 427

! N O V É  A K Č N Í  Z B O Ž Í !

OVOCE A ZELENINA HLEDÍK

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

NOVÉ BRAMBORY
ČERSTVÁ CIBULE

SUDOVÉ VÍNO (9 druhů)… cena od 34,00 Kč

České zboží

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 na pozice:

vývojový konstruktér
Požadujeme: – VŠ/ SŠ strojního směru

– znalost 3D konstruování s orientací na plechové díly
– práce v systému Solid Works vítána
– cit pro design
– AJ příp. NJ na komunikativní úrovni slovem i písmem
– řid. B, bezúhonnost

technik vývoje
Požadujeme: – SŠ/ÚSO se zaměřením elektro-slaboproud

– znalost technologických a výrobních procesů
– manuální zručnost
– velmi dobrá znalost práce na PC
– AJ příp. NJ na komunikativní úrovni slovem i písmem
– řid. B, bezúhonnost

programátor
Požadujeme: – VŠ v oboru IT, případně příbuzných oborech

– znalost programování v jazyku C/C+
– zkušenosti s programováním graficky bohatých uživatel-

ských rozhraní na Linux a aplikací pro síťové komunikace
(server/klient)

– zkušenosti s QT a / nebo Mono Framework na Linux
– schopnost práce v týmu
– AJ na komunikativní úrovni slovem i písmem, NJ vítán
– řid. B, bezúhonnost

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

ším technickým vybavením
– příspěvek na stravování, jídelna v závodě

v Komořanech i Rousínově
– velmi dobré autobusové spojení

V případě, že vás zaujala naše nabídka a splňujete poža-
dované 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

TEXTIL – OBUV L&H
Masarykovo nám. 34/4, Vyškov

TOTÁLNÍ TOTÁLNÍ 
VÝPRODEJVÝPRODEJ
SLEVA 25–50 %

Od 2. 7. do 31. 7.

CUKRÁŘSKÁ VÝROBA
nabízí zákusky, dorty a cukroví

k různým příležitostem.

http://cukrárna-adex.výrobce.cz

Tel.: 517 347 129
– OD Moravan

Masáže Renata Suchánková
Rekondiční, havajská, 

lávové kameny, baňkování a další
CAMBRIDGE DIET

Objednávky 607 663 350

Více na www.masaze-renata.cz

uspořádal pro děti svých zaměstnanců 
v sobotu, dne 23. 6. 2012

na ranči Grošek v Hamiltonech

DĚTSKÝ DEN
Na úspěšném průběhu se podíleli:
RANČ HAMILTONY – pan Grošek

POLICIE ČR OŘ Vyškov
MAŽORETKY – při ZUŠ Ivanovice na Hané

RANČ KOPANINY Z KRÁSENSKA
(pan Bronislav Sotolář – jízda na koních)

AGENTURA HISTORIA – soutěže pro děti
GASTROCENTRUM Vyškov – občerstvení
MASTER SOUND – ozvučení – p. Zhejbal

AUTODOPRAVA – p. Křetínský
AGEN-CE – hlídací agentura

Vedení firmy 
děkuje srdečně 

všem výše jmenovaným 
za zdárný průběh celé akce

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

Restaurace POMERANCH
Ruprechtov u rybníka vás zve

v sobotu 30. 6. nav sobotu 30. 6. na
TANEČNÍ ZÁBAVUTANEČNÍ ZÁBAVU

se skupinou The BEAVERS

SLAVÍME 5 LET SLAVÍME 5 LET ☺☺
otevřeno denně 

– polední i víkendové menu
Rezervace míst:

e-mail: info@pomeranch.cz
Tel.: 725 96 00 96

www.pomeranch.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)

v pondělí 2. 7. 2012 otevíráme na nové adrese
Masarykovo nám. 10, Vyškov (Švadlenka)

Nabízíme: ponožky, pánské košile, prádlo, obleky,
kalhoty, pyžama, tepláky, školní batohy.

Těšíme se na Vás!


