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UNILIN s. r. o.
Tovární 1, Vyškov

Firma Unilin je nadnárodní společností, která se v posledním
desetiletí stala největším světovým výrobcem podlah. Patří
do mezinárodní skupiny Mohawk, jež zaměstnává 5 400 lidí
ve výrobních závodech po celém světě. V roce 2014 firma
Unilin získala do svého portfolia českého výrobce dřevěných
podlah (MAGNUM Parket) se sídlem ve Vyškově. 

Pro doplnění oddělení péče o zákazníky 
firma Unilin s. r. o. hledá pracovníka na pozici

Specialista oddělení péče o zákazníky
Popis nabízené pozice:
Do náplně vaší práce bude patřit komplexní péče o zákazníka
– od zadávání zakázek do systému, přes kontrolu termínů
dodávek a zajišťování dopravy zakázky. Budete komunikovat
s obchodníky a výrobou, mezi další vaše úkoly bude patřit
i denní kontakt jak písemný, tak i telefonický se zákazníky
z celého světa. 

Požadujeme:
• středoškolské vzdělání 
• znalost AJ a NJ na pokročilé úrovni slovem i písmem
• komunikační a organizační schopnosti

Nabízíme:
• zajímavou a pestrou práci pro silnou nadnárodní společ-

nost
• odpovídající mzdové ohodnocení 
• jazykové kurzy a další vzdělávání
• příspěvek na životní nebo penzijní pojištění

Kontakt:
Ing. Jarmila Hloušková, Tovární 1, 682 01 Vyškov
e-mail: jarmila.hlouskova@magnumparket.cz

UNILIN s. r. o.
Tovární 1, Vyškov

Firma Unilin je nadnárodní společností, která se v posledním
desetiletí stala největším světovým výrobcem podlah. Patří
do mezinárodní skupiny Mohawk, jež zaměstnává 5 400 lidí
ve výrobních závodech po celém světě. V roce 2014 firma
Unilin získala do svého portfolia českého výrobce dřevěných
podlah (MAGNUM Parket) se sídlem ve Vyškově. 

Pro doplnění svého technického týmu 
firma Unilin s. r. o. hledá pracovníka na pozici

Technik v automatizované výrobě
Popis nabízené pozice:
Po důkladném zaškolení budete podporou technického
týmu v oblasti elektroniky a mechaniky strojů. Společně
s výrobním týmem společnosti bude vaším cílem zajišťovat
údržbu a servis strojů a dále se budete podílet na
vyhledávání vylepšení a optimalizace stávajících výrobních
procesů a zařízení. 

Požadujeme:
• min. středoškolské vzdělání elektrotechnického zaměření

(vysokoškolské vzdělání výhodou)
• znalost elektronických součástí strojů
• znalost zapojení elektronických rozvaděčů
• orientace v elektrických schématech
• základní schopnosti programování PLC modulů
• znalosti z oblasti frekvenčních měničů a speciálních senzo-

rů
• AJ na pokročilé úrovni slovem i písmem (denní kontakt se

zahraničím)

Nabízíme:
• zajímavou a pestrou práci pro silnou nadnárodní společ-

nost
• práci s moderními technologiemi
• odpovídající mzdové ohodnocení 
• jazykové kurzy a další vzdělávání

Kontakt:
Ing. Jarmila Hloušková, Tovární 1, 682 01 Vyškov
e-mail: jarmila.hlouskova@magnumparket.cz

Dne 18. dubna oslaví krásné 70. narozeniny 
pan Zdeněk Černěk.
Vše nejlepší, hodně štěstí a zdraví přejí 
manželka, dcery s rodinami a kamarád Bady. 

Blahopřání

Měl rád lidi, měl rád život a přece musel odejít…
Dne 8. dubna 2015 uplynulo smutných 13 let od
úmrtí
pana Miroslava Patáka z Vyškova.
Dne 4. dubna by se dožil 76 let.
Stále vzpomíná
manželka, děti, vnoučata Eva, Michal a Marie.

V neznámý svět odešla jsi spát, zaplakal každý,
kdo měl Tě rád. Ta rána v srdci bolí
a zapomenout nedovolí.
Dne 8. dubna uplynuly 4 roky, kdy nás navždy
opustila
paní Alena Štěpánková z Rousínova.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
Manžel Karel a syn Jiří s rodinou.

Nejde zapomenout, chybíš nám všem.
Dne 11. dubna uplynuly 3 roky od nečekaného
úmrtí naší milované dcery
Mirky Ligačové z Vyškova.
S láskou vzpomínají
rodiče, sestra Táňa s rodinou, babička a přítel
Mirek. 

Dne 12. dubna jsme vzpomněli nedožitých 70 let
pana Rostislava Plhala.
S láskou vzpomínají
manželka a dcery s rodinami.

Kdo Tě znal, vzpomene, kdo tě měl rád,
nezapomene. 
Dne 14. dubna to jsou 2 roky, co nás navždy
opustila 
paní Anděla Zedníčková.
Za tichou vzpomínku děkují
syn a dcera s rodinami. 

Těžké je, maminko, bez Tebe žít, jak Ty, neumí
nikdo poradit.
Chybí nám Tvůj úsměv, Tvoje pohlazení,
za Tebe, maminko, náhrada není.
Dne 14. dubna uplynulo 1. výročí úmrtí naší
drahé maminky a babičky
paní Marie Řezníčkové z Vyškova-Brňan.
Na její předobré srdce s láskou a vděčností
vzpomínají dcery a synové s rodinami.

Dne 14. dubna jsme vzpomněli
9. výročí úmrtí
pana Josefa Jančíka
a dne 16. dubna vzpomeneme
1. smutné výročí úmrtí
paní Evy Jančíkové.
Za tichou vzpomínku děkuje
a s láskou vzpomíná
rodina Jančíkova.

Nejde zapomenout, chybíš nám.
Dne 15. dubna uplynulo 5 let, kdy nás navždy
opustila naše milovaná manželka, maminka
a babička
paní Jarmila Hrbotická z Bučovic.
Všichni, kdo jste ji měli rádi, vzpomeňte s námi.
S láskou stále vzpomínají
manžel, dcera a syn s rodinami.

Dne 15. dubna by se dožil
86 roků
pan Alois Brtníček
a dne 18. dubna 90 roků
paní Libuše Brtníčková
z Vyškova.
S láskou vzpomínají
dcery s rodinami.

Jsou lidé, kteří pro nás znamenají celý svět… 
O to těžší je ztratit je a uchovávat je  jen ve
vzpomínkách. 
Dne 16. dubna  by oslavila své 90. narozeniny
naše maminka, babička a prababička 
paní Marie Jelínková zVyškova-Nouzky. 
S láskou vzpomínají 
syn Rosťa, dcery Marie a Alena s rodinami. 

Měl jsem vás rád, chtěl jsem žít, přišla nemoc
zlá a já musel odejít.
Dne 17. dubna tomu bude 10 let, co nás navždy
opustil manžel, tatínek, dědeček a pradědeček
pan Rostislav Hlaváček z Rousínova.
Za tichou vzpomínku děkuje
manželka a děti s rodinami.

Ráno, když slunce zemi navštívilo, Tvoje srdce
se navždy zastavilo. To, že čas rány hojí, je jen
pouhé zdání, stále je v srdci bolest
a vzpomínání.
Dne 17. dubna to budou 4 roky, co nás navždy
opustila
paní Marie Dvořáková.
S láskou vzpomínají
manžel Václav a dcery s rodinami.

Vzpomínky

Scházíš nám, ale v srdcích a vzpomínkách
zůstáváš.
Dne 17. dubna vzpomeneme 2. výročí úmrtí naší
drahé maminky
paní Libuše Gottwaldové.
S láskou vzpomíná
rodina Gottwaldova.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.

Život je poznání, loučení a vzpomínání.
Dne 17. dubna tomu bude rok, co zemřel
„SIR“ Milan Pírek.
S láskou a úctou
Hana.

Těžko se s Tebou loučilo, těžko je bez Tebe žít,
láska však smrtí nekončí, v srdcích Tě navždy
budeme mít. 
Dne 17. dubna by se dožil 26 let náš drahý syn,
bratr, tatínek, přítel, kamarád
Martin Punčochář.
S láskou a úctou vzpomíná
rodina a přátelé. 

Dne 21. března uplynulo 35 let od úmrtí
pana Stanislava Ševčíka 

a dne 17. dubna 2015 uplyne 25 let od úmrtí
paní Bronislavy Ševčíkové, manželů z Topolan.

S láskou vzpomíná
rodina.

V neznámý svět odešel jsi spát, zaplakal každý,
kdo Tě měl rád. Ta rána v srdci stále bolí
a zapomenout nedovolí.
Dne 19. dubna uplynou 3 roky, co nás opustil
náš manžel, tatínek a dědeček
pan Jan Adámek.
Stále vzpomínají
manželka, dcery Jana, Hela a Dáša, vnoučata
Žanetka, Jitka, Nikolka, Sabinka a Šimonek,
sestry Blaža s rodinou a Marie s rodinou.

Dne 19. dubna si připomeneme 5. smutné
výročí,  kdy nás navždy opustila naše milovaná
maminka, babička a prababička
paní Marie Šulcová z Ivanovic na Hané.
S úctou a láskou vzpomínají
dcery Marcela a Dagmar s rodinami.

Dne 21. dubna vzpomeneme 3. výročí úmrtí
pana Zdeňka Mrazčinského.
S úctou a láskou vzpomínají
manželka a děti s rodinami.

Vzpomínky Poděkování
Děkuji příslušníkům Městské policie Vyškov za pomoc

a profesionální zásah dne 11. dubna na ul. Tyršova ve Vyškově.

Letos v únoru jsem se podrobila operaci na chirurgickém
oddělení vyškovské nemocnice. Delší pooperační pobyt na JIP
mi umožnil seznámit se s náročnou prací zdravotních sester,

jejich nesmírnou péčí o každého pacienta. Můj obdiv patří také
lékařskému týmu primáře MUDr. J. Kubačáka,

jejich osobitému a profesionálnímu přístupu k řešení problémů
nemocných. 

Osobně pak děkuji za cenné rady
MUDr. Š. Bednářové a MUDr. I. Synkové.

Mgr. Eva Lašková

Jarmila Matějíčková (1970), Otnice † 29. 3.
Květoslava Póčová (1946), Račice † 31. 3.
Vilém Holásek (1931), Slavkov u Brna † 1. 4.
Milan Páral (1927), Dobročkovice † 1. 4. 
Marie Horčáková (1942),Chvalkovice u Bučovic † 1. 4. 
Jan Wallisch (1937), Nesovice † 2. 4. 
Božena Kachlíková (1929), Bučovice † 2. 4.  
Libuše Holoubková (1926), Zbýšov † 3. 4. 
Alena Kořínková (1933), Bučovice † 3. 4. 
Pavel Klíč (1946), Bučovice † 3. 4. 
Emilie Burianová (1923), Drnovice † 4. 4.
Milan Černák (1940), Vážany nad Litavou † 4. 4.
Jan Novotný (1942),  Hostěrádky-Rešov † 5. 4.
Zdeněk Marek (1949), Manerov † 5. 4. 
Jan Vojáček (1931), Vyškov † 6. 4.  
Oldřiška Dobešová (1931), Švábenice † 7. 4.
Jaroslav Procházka (1928), Ivanovice na Hané † 8. 4. 
Alena Pokorná (1959), Moravské Málkovice † 8. 4. 
Emilie Cigánková (1921), Vyškov † 9. 4. 
Antonín Winter (1922), Rousínov † 10. 4. 
Ludmila Lasovská (1949), Ivanovice na Hané † 11. 4. 
Daniel Beck (1949), Letonice † 11. 4. 
Václav Kosík (1969), Otnice † 12. 4.
Anežka Kulhánková (1934), Bošovice † 13. 4.
Růžena Slováčková (1930), Ivanovice na Hané † 13. 4. 
Ivan Navrátil (1943), Drnovice † 13. 4. 
Anna Tannenbergerová (1923), Vyškov † 13. 4. 
Jana Jabůrková (1943), Vyškov † 13. 4. 
Josefa Závodníková (1930), Kučerov † 13. 4.

Opustili nás


