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LAKÝRNÍK
SVÁŘEČ (CO2)
BRUSIČ
OPERÁTOR CNC
PŘEDÁK (SVAŘOVNA)

ČALOUNICTVÍ KRULICH
Opravím sedací soupravy,
starožitný nábytek, židle a jiné.
Velký výběr potahových látek.
Odvoz i dovoz zajistím.
Drnovice 237,
mob.: 604 560 372

RYBÁRNA U PETRA

ŽIVÍ
PSTRUZI

ul. Sportovní 12a, Vyškov
(naproti plaveckého bazénu)

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
E-mail: tanex@seznam.cz

Tel.: 777 708 198

PNEUSERVIS KUFI
Brněnská 366/25
Areál ČSAD

Nákladní i osobní
Kompletní přezutí od 500 Kč

Husova 12, Vyškov
PO–PÁ 9.00–17.00 hodin
■
■
■
■
■

Zrnková káva
40 druhů sypaných čajů OXALIS
42 druhů oříšků v čokoládě, cukru, tiramisu, karamelu, jogurtu i naturel
Námi vyráběné pralinky a čokolády
Široký sortiment – 145 druhů alkoholu světových značek
(rum, whisky, gin, víno)
■ A v neposlední řadě špičkové regionální lahvové pivo ze Slavkovského
pivovaru

Tel.: 736 225 787

CUKRÁŘSTVÍ
Andrea Zabloudilová
• Výroba cukroví, dortů, řezů, rolád
a svatebních koláčků na zakázku • svatby
• narozeniny • výročí

Inzerujte v Regionu – Info na tel.:

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

517 342 756

PODLAHÁŘSKÉ PRÁCE

Prodejna Style Cafe

Sleva 400 Kč
sleva platí při nákupu koberce
a PVC nad 3 000 Kč

MG SYSTEM

*
*
*
*
*

Plovoucí podlahy
Parkety třívrstvé
Renovace parket
PVC – LINO – KOREK
Bohatý výběr vzorků

ROZŠÍŘENÁ
VÝUKA
INFORMATIKY
NA ZŠ
MORÁVKOVA

Gula Michal, Rašovice 225

Mob.: 777 177 770, tel.: 517 379 911

Firma Jatky Bučovice, s. r. o.
s dlouholetou tradicí
hledá právě vás!
Hledáme nové kolegy na pozice:

• Řezník, řeznice (možnost zaučení)
• Řidič pro nákladní dopravu a pro přepravu
zvířat sk. C,D,E, (možnost zvýšení profesní kvalifikace)
• Dělník, dělnice do výroby
Nabízíme dobré platové ohodnocení, benefity
(prémie, 13. plat, zaměstnanecké balíčky, závodní stravování).
Žádosti posílejte na e-mail: sekretariat@jatkybucovice.cz
Kontaktní osoba paní Zápotocká – tel.: 517 326 133, 720 951 035.

Žákům budoucích 6. tříd opět nabízíme rozšířenou výuku informaky.
si žáci rozšíří své
Hravou formou
programovatelných mikropočítačích se žáci seznámí se základy programování
a elektroniky, vytvoří si svou vlastní hru, animaci nebo program pro měření fyzikálních veličin
(měření teploty,
osvětlení,…).
Naučíme je pracovat se zařízením, které umí komunikovat s mobilním telefonem či tabletem
pomocí
aplikace.
žáci rozšíří pomocí chytrých hraček, tzv. mBotů.
V 7. a 8. ročníku si své
V 9. ročníku naučíme žáky jednoduchému modelování.
budou žáci umět vytvářet jednoduché trojrozměrné modely.
Pomocí 3D

VYRÁBÍME BRIKETY
Cena

5 000

Kč/tuna
(možný odběr od 10 kg)

Odběr
Cukrovarská 496/51d
Vyškov
(bývalý školní statek)

Kontakt: 602 705 046, 777 603 370
www.briketyvyskov.cz

V hodinách

„Umět si nejen hrát, ale současně se i učit“.
Přijímací řízení včetně ukázky technického vybavení proběhne

v úterý 21. 4. 2020 v 16:00 hod. v ZŠ Morávkova.
www.zsmoravkova.vys.cz,
tel.: 517 440 376, e-mail: zsmoravkova@acvyskov.cz.

ZŠ Vyškov, Nádražní 5
otevírá ve školním roce 2020/2021

35. ročník matematické třídy
pro žáky 6. ročníku.
Schůzka rodičů se koná
ve čtvrtek 19. 3. 2020 od 16 do 17 hod. v učebně číslo 90.
Přijímací zkoušky do 6. ročníku matematické třídy
pak proběhnou v úterý 28. 4. v 9.00 hod. v učebně číslo 90.

