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Redukční kurzy spol. STOB
pod vedením Dr. Jitky Hrivnákové.
Jarní kurz s novinkami
zahajuje 8. 4. 2015.

Vedou: Dr. J. Hrivnáková, Mgr. V. Daněčková
Nově PhDr. M. Gottvaldová – stres, relaxace.
Přihlášky přijímáme již nyní. Počet míst ome-
zen. Na kurzy přispívají zdravotní pojišťovny.

Info e-mail: JitkaHrivnakova@email.cz
nebo tel.: 603 810 722 (nejlépe večer)

STOP
OBEZITĚ

STOB
HUBNEME S IVOU

MÁLKOVOU

BYTOVÝ DESIGN
A DÁRKOVÉ ZBOŽÍ
Proměňte si byt do jarních barev

Dukelská 8, 682 01 Vyškov
CITY CENTRUM

Žaluzie
Sítě proti hmyzu

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

604 863 437

ZŠ Vyškov, Nádražní 5
otevírá ve šk. roce 2015/2016

30. ROČNÍK MATEMATICKÉ TŘÍDY
pro žáky 6. ročníků.

Schůzka rodičů se koná ve čtvrtek 26. 3. 2015 v 16 h.

v učebně č. 90 v budově školy.

Přijímací zkoušky do 6. ročníku 

pak proběhnou v úterý 14. 4. 2015 v 9 h.

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

Jarní výprodej dětského zboží – 50% slevy:
Sportovní bundy, maskáčové bundy, fleecové 
mikiny, rifle, plátěné kalhoty, pyžama, noční 

košilky, trička, župany, plavky. 
Akce trvá do vyprodání zásob.     www.evatex.cz
Otevřeno: Po–Pá 9–12, 13–17 hod., So 9–11 hod.

Nové typy čalouněných souprav, masivních postelí, dvoulůžek a skříní

Obchodní dům Dukelská, 
Vyškov, tel.: 517 330 427
www.nabytek-domus.cz

Restaurace Pohoda v Lulči vás zve

v pátek 20. března
na Josefský zabijačkový kotel,

začátek v 16 hod. a večerní Josefskou country zábavu,
začátek ve 20 hodin. Rezervace na 736 473 838.

Restaurace POMERANCH
RUPRECHTOV
zve na

Březen
MĚSÍC

STEAKŮ
rezervace 725 96 00 96

e-mail: info@pomeranch.cz

www.pomeranch.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 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 telefonní 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

STOLAŘ – OPERÁTOR CNC 
Požadujeme: – vyučení v oboru

– praxe na uvedené pozici vítána
– čtení výkresové dokumentace
– práci ve dvousměnném provozu

OPERÁTOR CNC – ohraňovací lis
Požadujeme: – vyučení technického zaměření 

(případně praxi v oboru),
– spolehlivost
– práci ve vícesměnném provozu

MANIPULANT 
VE STROJÍRENSKÉ VÝROBĚ

Požadujeme: – vyučení
– praxe ve výrobě výhodou
– manuální zručnost, samostatnost

MECHANIK MONTÁŽE 
Požadujeme: – vyučení, technického směru výhodou

– manuální zručnost
– práci na jednu směnu

OBSLUHA PRÁŠKOVÉ LAKOVNY
Požadujeme: – vyučení 

– práci ve třísměnném provozu
– zručnost, spolehlivost

CENÍK INZERCE
Komerční:
Černobílá inzerce – 1 cm2 28 Kč + 21% DPH
Barevná inzerce – 1 cm2 30 Kč + 21% DPH
3. otištění inzerátu 50% sleva
U více než 12 opakování inzerce smluvní cena

Soukromá:
40 Kč do pěti novinových řádků
Blahopřání, vzpomínky, poděkování:
S fotografií 160 Kč (1x foto = 100 Kč)
Bez fotografie 60 Kč

Uzávěrka novin je každé úterý do 14 hodin!!!!


