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

• narozeniny • výročí • vánoční cukroví

CUKRÁŘSTVÍ
Andrea Zabloudilová

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

Chcete
prodat, koupit,

vyměnit?

Inzerujte v Regionu

517 342 756

Hledáte Region na webu? 
Už ho najdete!

www.novinyregion.cz
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Vážení přátelé,
hotel Arkáda v Bučovicích

si vás dovoluje pozvat na rautový večer,
který se bude konat v pátek 
5. 10. 2012 od 19.00 hodin.

Můžete se těšit nejen na rautové pohoštění, kde
můžete ochutnat i sushi, ale také na hudební

doprovod a vyhrazený taneční parket.

V ceně je zahrnuto:
Welcome drink
Studený raut
Teplý raut
Neperlivá voda
Hudební program

Cena vstupenky je 299 Kč/osoba, prodej
v hotelové restauraci.

Proto neváhejte a přijďte si užít příjemný
večer s vašimi partnery či přáteli a udělejte
ze všedního večera nevšední zážitek. www.ploty-vyskov.cz

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

604 863 437

Restaurace POMERANCH
Ruprechtov u rybníka vás zve:

SVATOVÁCLAVSKÁSVATOVÁCLAVSKÁ
HODOVÁ KACHNAHODOVÁ KACHNA

Pá–Ne 28.–30. 9.

Rezervace na čísle
731 285 285 nebo 725 960 096

e-mail: info@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
vhodného kandidáta na pozici:

ASISTENT INTERNÍHO AUDITORA
Požadujeme: – VŠ ekonomického směru

– zkušenosti v účetnictví

– znalost daňové soustavy

– NJ slovem i písmem – výhodou

– min. 5 let praxe

– řid. B

TECHNOLOG MONTÁŽÍ
Požadujeme: – SŠ vzdělání technického zaměření

– znalost čtení technické dokumentace

– znalost práce na PC

– praxe na obdobné pozici výhodou

– komunikativní znalost NJ výhodou

– řid. B

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

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 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

Cvičení na SQUASH CENTRU
• Jumping (cvičení na trampolínách)
úterý 18.00–19.00 a pátek 19.00–20.00
• Pilates, Fit Dance, Step Aerobic
Port De Bras, Bodyform
Chi Toning (Pilates + Jóga)
Cvičení na balonech

Tel.: 777 456 277 a 517 444 333
e-mail: info@squash-vyskov.cz

700 Kč/pololetí – cca 45 Kč/hod.
St 17.00–18.00 tělocvična N5 Vyškov
od 3. října, přihlášky www.ddm.vys.cz

Nejlevnější a nejlepší
zumba
ve Vyškově!

RESTAURACE LAGUNA
(Pístovice u rybníka) 

28.–30.9. a 5.–7. 10.
DOMÁCÍ UZENÉ (z naší udírny)

+ SVATOVÁCLAVSKÉ PIVO 21°
www.laguna-pistovice.cz

MASÁŽE  Lenka Špičáková
Havajská, ajurvédská, reflexní,

baňkování, tejpování a další
Odkyselení a detoxikace

organismu, jídelníčky na míru.
Přijímáme DÁRKOVÉ PASSY SODEXO,

UNIŠEKY, CADHOC
Objednávky na tel.: 608 667 280

nad cukrárnou Janský, Vyškov

LEVNÝ TEXTIL V LULČI

Od pondělí 1. 10. 2012

NOVÉ  ZBOŽ Í
PO 8.00–11.00, 14.00–17.00
PÁ 8.00–11.00, 14.00–17.00
Sudá SO 8.00–11.00

Relaxační centrum Slunečnice

– sleva 20% na kavitaci po celé září a říjen
– masáže: regenerační, lymfatické – ruční

i pří strojové, baňkování, medové
– zábaly
– pedikúra, depilace – již od října
Jana GREPLOVÁ 725 667 553

– 20% SLEVA 20. 9.–20. 10. 2012
– na liftingovou masáž obličeje 

(vyhlazení pleti s okamžitým efektem)
– na depilaci
Aneta DERKOVÁ 606 961 425
www.centrumslunecnice.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)

Obchodní dům Dukelská, 
Vyškov, tel.: 517 330 427

Postele, zdravotní matrace a lamelové rošty
Výprodej čalouněných souprav

OPRAVA KOMÍNU NEBO RÝNY A SVODY ZDARMA
Platí na objednávky do 31.10. 2012


