
OBCHODNÍ DŮMOBCHODNÍ DŮM

DOMÁCÍ POTŘEBY, SKLO, PORCELÁN,
ELEKTRO, PAPÍRNICTVÍ, HRAČKY,

DROGERIE, HODINY, DÁRKOVÉ ZBOŽÍ,
OBUV, ODĚVY, LÁTKY, ZÁCLONY,
KOŽENÁ A ODĚVNÍ GALANTERIE,

BYTOVÝ TEXTIL, KABELKY

DOMÁCÍ POTŘEBY, SKLO, PORCELÁN,
ELEKTRO, PAPÍRNICTVÍ, HRAČKY,

DROGERIE, HODINY, DÁRKOVÉ ZBOŽÍ,
OBUV, ODĚVY, LÁTKY, ZÁCLONY,
KOŽENÁ A ODĚVNÍ GALANTERIE,

BYTOVÝ TEXTIL, KABELKY

na veškerý sortiment
(mimo elektra a zboží v letáku)

na veškerý sortimentna veškerý sortiment
(mimo elektra a zboží v letáku)(mimo elektra a zboží v letáku)

Nakupujte výhodně – NAKUPUJTE SE SLEVOU!

PRIOR ČESKÁ REPUBLIKA s. r. o.,  OD PRIOR Vyškov, Brněnská 2, tel.: 517 348 806, e-mail: vyskov@prior.cz     Prodejní doba: Po–Pá 8.30–18.00, So 8.30–12.00

v pondělív pondělí 2323. 7.7.v pondělív pondělí  23.23.  7.7.MIMOŘÁDNÉ SLEVYMIMOŘÁDNÉ SLEVYMIMOŘÁDNÉ SLEVYMIMOŘÁDNÉ SLEVY
Při nákupu nad 400,- KčPři nákupu nad 400,- Kč

poukázka v hodnotě 100,- Kčpoukázka v hodnotě 100,- Kč
na slevu z dalšího nákupuna slevu z dalšího nákupu

většího jak 400,- Kčvětšího jak 400,- Kč
(platí do 30. 9. 2012)(platí do 30. 9. 2012)20 %20 %20 %20 %
wwwww.modnilatk.modnilatky.cz.czwwwwww.modnilatk.modnilatkyy.cz.czwwwww.prio.prior.cz.czwwwwww.prio.priorr.cz.cz

POZORPOZOR
DALŠÍDALŠÍ

SLEVA!SLEVA!

* sleva bude poskytnuta na pokladně

Žaluzie, sítě, markýzy, okna, vrata + veškeré zastínění + opravy
KAŽDOU konkurenci porazíme kvalitou, rychlostí a CENOU!

Nezávazné zaměření, ocenění a doprava ZDARMA.
Tel.: 737 350 511, e-mail: okna@msys.cz

Fritzmeier s. r. o., 
Tovární č. p. 592/3, 682 14 Vyškov

Přední výrobce komponentů 
pro zemědělské, stavební a manipulační stroje
(kabiny, karoserie, bezpečnostní rámy) přijme
do trvalého pracovního poměru na dobu
neurčitou vhodného zaměstnance na pozici:

Nabízíme:
■ motivující finanční ohodnocení
■ velké množství zaměstnaneckých benefitů
■ moderní pracovní prostředí
■ možnost dalšího profesního vzdělávání a jazykových kurzů

Požadujeme:
■ SŠ/VŠ vzdělání technického směru, praxe min. 1 rok na obdobné

pozici podmínkou, znalost CAD systémů (Solid Works, ProE)
výhodou, dobrou znalost práce na PC (Excel, Word, Outlook),
komunikativní znalost NJ/AJ podmínkou, dobré organizační
schopnosti, spolehlivost, flexibilita, samostatnost, preciznost.

Náplň práce:
■ tvorba technické dokumentace
■ zpracování dokumentace podle požadavků zákazníka
■ komunikace se zákazníkem, výrobou a technologií
■ komunikace se zahraničím, řešení problémů vznikajících při

implementaci do výroby
■ optimalizace pracovních a výrobních postupů včetně nových

návrhů a úprav
■ řešení technických a technologických problémů ve výrobě

TECHNIK TPV – TECHNOLOG 

Strukturovaný profesní životopis zasílejte v českém a anglickém nebo německém
jazyce na adresu společnosti k rukám Ing. Aleše Dobrovolného,

e-mail: dobrovolny@fritzmeier.cz. Bližší informace o firmě na: www.fritzmeier.cz

S Regionem ušetříte!

Sleva u 3. otištění komerční

i soukromé inzerce 50 %!

Nabídky společně s profesním životopisem zasílejte na
e-mail: l.machalkova@dina-hitex.com 

Nabízíme:
■ zajímavé pracovní uplatnění v úspěšné mezinárodní společnosti

■ možnost dalšího vzdělávání a osobního rozvoje

■ motivující systém finančního ohodnocení

■ pracovní zázemí v mladém, dynamickém kolektivu

Požadujeme:
■ SŠ (obchodního nebo ekonomického směru)

■ znalost AJ slovem i písmem (pro denní komunikaci)

■ znalost práce na PC (MS Office)

■ dobré komunikační a organizační dovednosti, pozitivní vystupování  

■ samostatnost, spolehlivost a ochota

■ praxe v obchodní sféře a znalost problematiky vítána 

Ždánská 987, 685 01 Bučovice • Tel.: 517 380 820

Hledá vhodné zájemce na pozici

Náplň práce:
■ tvorba a zajišťování materiálu pro marketing

■ expedice, logistika, fakturace

■ péče o stávající exportní zákazníky (objednávky, logistika, běžná

obchodní agenda)

REFERENT LOGISTIKY A MARKETINGU

NÁSTUP IHNED

FOTOGRAFIE
HOLÍČEK
Jindřich Holíček - fotografie Vyškova v proměnách času

5. 7.–2. 9. 2012
malý sál galerie Orion Muzea Vyškovska

Fritzmeier s. r. o., 
Tovární č. p. 592/3, 682 14 Vyškov

Přední výrobce komponentů 
pro zemědělské, stavební a manipulační stroje
(kabiny, karoserie, bezpečnostní rámy) přijme
do trvalého pracovního poměru na dobu
neurčitou vhodné zaměstnance na pozici:

Nabízíme:
■ zajímavé mzdové podmínky a širokou škálu benefitů
■ kariérní postup na dobře ohodnocenou a na pracovním trhu žádanou pozici

svářeče včetně opatření příslušných svářecích certifikátů

Od uchazečů vyžadujeme kvalitně odvedenou práci, dobrou pracovní morálku,
spolehlivost, flexibilitu, samostatnost, preciznost, pozitivní přístup k práci a ochotu
pracovat ve směnném provozu.

Nejvhodnějšími uchazeči na tuto pozici jsou ti, kteří:
■ mají zkušenosti z oblasti kovovýroby či je oblast práce

s kovem jejich zájmovou činností 
■ jsou manuálně zruční, mají základní znalosti v oblasti

svařování a dokáží se rychle naučit a orientovat v činnostech
a pracovních postupech týkajících se svařování kabin

■ se dokáží orientovat v technické dokumentaci
■ mají zájem pracovat na úseku svařovny a chtějí se do

budoucna stát kvalifikovanými svářeči, což je jedna z nejlépe
ohodnocených pozic ve firmě.

Náplň práce:
■ příprava pracoviště včetně vychystání dílů pro svařování
■ očištění, broušení a příprava ploch před svařováním
■ vyrovnávání, upínání, přistehování, případně předběžná úprava obrobku

s použitím všech nutných nástrojů nebo upínacích zařízení

POMOCNÝ SVÁŘEČ (CO2)

Zájemci mohou navštívit naše personální oddělení v pracovních 
dnech (Po–Čt) od 8.00 do 15.00 hod. Informace na tel.: 517 578 775,

Ing. Aleš Dobrovolný, blíže na: www.fritzmeier.cz

OVOCE A ZELENINA HLEDÍK

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

NOVÉ BRAMBORY 9,90 Kč
SUDOVÉ VÍNO… od 34 Kč
OKURKY NAKLÁDAČKY

přijímáme objednávky

Oznámení o přerušení
dodávky elektrické energie

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy
– rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací

– bude přerušena dodávka elektrické energie:

Dne 30. 7. 2012 od 7.30 do 15.00 hod.
Vypnutá oblast: Rousínov

Sušilovo nám.
ul. Lipová

část ul. U Kapličky

Děkujeme vám za pochopení. E.ON Česká republika, s. r. o.

DRŮBEŽ KOZLANY PYTELA
bude od 30. 7. prodávat

NOSNÉ KUŘICE.
Prodej Po–So od 9 do 12 hodin.

Prodáváme čerstvá vejce.
Tel.: 723 053 348, 517 383 125

7. 8. Sherlock Holmes:
Hra stínů                      85 Kč

9. 8. Železná lady                85 Kč
11.8. Tady hlídám já             85 Kč
17. 8. Love                              85 Kč
18. 8. Líbáš jako ďábel          85 Kč
19. 8. Doba ledová 4:

Země v pohybu            85 Kč
31. 8. Madagaskar 3              85 Kč
1. 9. Čtyři slunce                 85 Kč
2. 9. Okresní přebor – poslední

zápas Pepika Hnátka  85 Kč
Začátky představení za každého počasí

ve 21.30 hodin na parkovišti nad koupališ-
těm. Parkování a odjezdy vozidel řídí pořa-
datelé.  Prosíme řidiče, aby vzájmu bezpeč-
nosti provozu a osob  dbali jejich pokynů.
Uvedená cena je stanovena včetně příplatku
ve výšiKč 1,- za každou prodanou vstupen-
ku podle zákona ČNR 241/92 Sb. Příjemné
letní večery, příznivé  počasí a dobré poba-
vení  na 50. přehlídce letních filmů v Lulči
vám přejí pořadatelé – Obec  Luleč.

Letní kino Luleč 2012

AKCE
probíhajícího léta

125 000 Kč již za 2 249 Kč

180 000 Kč za pouhých 3 583 Kč

Pro všechny, ženy na MD i důchodce
pouze pro Vyškovsko!
 Úroky od 9,79 %

T.: 775 225 367

PŮJČKY RESTAURACE LAGUNA
(Pístovice u rybníka)

Dnes 19. 7. LETNÍ KINO (Vesničko má,
středisková)
Od 21 hod., vstupné 35 Kč, opékání kýty
28. 7. Večer s brněnskou kapelou THE BEAVERS
4. 8. Letní noc

www.laguna-pistovice.cz

SLEVA! aktuální foto na
www.obuvprima.czVYŠKOV

TESAŘSKÉ PRÁCE
Vazby, pergoly, altánky
okrasné ploty, podhledy.

Tel.: 606 420 243
www.tesarstviholub.cz


