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Různé
Dne 14. ledna uplynuly 2 roky, co nás opustila
naše maminka, manželka a babička,
paní Marie Mostovská.
Dne 28. ledna 2012 by s námi oslavila 
69. narozeniny.
Vzpomínají
manžel Karel a děti s rodinami.
Kdo byl milován, nebude nikdy zapomenut.

Odešel jsi, jen vzpomínka zůstala.
Dne 18. ledna 2012 uplynulo 20 roků od úmrtí
pana Františka Tomana. 
S láskou vzpomíná
manželka a děti s rodinami.

Dne 18. ledna  by se dožil 60 let
pan Ing.Vladislav Hasoň.
Zemřel 4. listopadu 2010.

Vzpomíná
tatínek a syn s rodinou.

Těžko se s tebou loučilo, těžko je bez tebe žít.
Láska však smrtí nekončí, v srdcích tě navždy
budeme mít.
Dne 21. ledna 2012 uplyne již 13 let bolesti
a vzpomínek, kdy
dotlouklo dobré srdce naší dcery, sestry
a kamarádky 
Haničky Hrazdilové z Bučovic.
S láskou stále vzpomínají maminka, sourozenci
a přátelé.

Čas plyne jako voda.
Dne 22. ledna to bude 2 roky, co nás opustil náš
milovaný syn,
pan Jan Holeček ze Slavkova u Brna.
Srdce stále bolí, i ta vzpomínka je bolestná.
Rodiče a sourozenci.

V životě jsou chvíle, se kterými se člověk nikdy
nesmíří…
Dne 23. ledna 2012 by se dožila 71 let
paní Marie Haluzová z V. Vážan
a dne 19. února 2012 uplyne jeden rok od jejího
úmrtí.
Stále vzpomínají s láskou manžel Jozef, dcery
Zdeňka a Gabriela s rodinami.

Možná byl čas již odejít, snad to tak bylo v osudu
psáno… zbyly jen sny, jež mohly se ještě snít…
Dne 23 ledna to bude 10 let, kdy nás opustil 
pan Miroslav Nový z Bučovic.
S láskou vzpomíná
manželka a celá rodina.

Vzpomínky

Na pomyslném žebříčku
pověrčivosti zaujímá pátek
s datem 13. jedno z nejpředněj-
ších míst. Tento den je označo-
ván jako nešťastný a smolný,
který nejlépe přeskočit nebo
alespoň nic důležitého v jeho
průběhu nezačínat. Navzdory
tomu v pátek 13. 1. 2012 vyjelo
ze Slavkova u Brna auto a zamí-
řilo do malé obce Srbce. Kdo by
teď čekal příběh patřící do Čer-
né kroniky, bude asi zklamán.
Auto v pořádku dorazilo do cíle
a tím byl Domov pro opuštěná
zvířata paní Liškové v Srbcích.
Je to opravdový domov pro
všechna opuštěná, nechtěná,
nalezená a týraná zvířátka, kte-
rý funguje zcela bez státních
dotací. Zvířata tady žijí jako ve
skutečném domově. Jediným
řádem, který zde platí, je soucit,
vzájemná důvěra, láska a vděč-
nost. Paní Lišková věnuje svým
svěřencům veškerou péči, leck-
dy podobnou zázrakům. Všech-
ny náklady, včetně lékařského
ošetření (a toho není málo), hra-
dí z vlastních prostředků a díky
přispění lidí, jimž osud tako-
vých zvířat není lhostejný.
A právě sem vezlo naše auto
pořádný náklad: granule pro
pejsky i kočičky, konzervy, deky,

hračky, obojky, pelíšky, paml-
sky – zkrátka všechno možné
pro užitek i pro radost. A rados-
ti bylo opravdu vrchovatě!
A tak skupinka lidí změnila
nešťastný pátek 13. pro všechny
obyvatele Domova na šťastný
a radostný. A nebylo k tomu
potřeba žádných nadpřiroze-
ných schopností. Stačilo jen
docela „málo“(!?) – umět se
dívat kolem sebe otevřenýma
očima a chtít něco udělat nejen
ve vlastní prospěch.

Proto teď patří velké podě-
kování Zuzaně Slezákové, Iva-
ně Macháčkové, Ivaně Zavadi-
lové, Zdeňce Stloukalové,
Radce Zellerové, Petře Pecino-
vé, Lence Přikrylové, Petře
Sedláčkové, Bronislavě Štěpán-
kové, Evě Schroederové, Phi-
lippu Teublovi, Haně Sušilové,
Barboře Stackeové, Radmile
Fialové, Václavu Samcovi, Mar-
tinu Samcovi, Lence Šudákové,
Blance Zbořilové, Blaženě
Plchotové a Oldřišce Smitalové,
s přáním všeho dobrého v roce
2012.

Slečně Haně Sušilové navíc
díky za obětavou organizaci
celé akce a panu Zdeňku Kau-
rovi za odvoz dárečků na místo
určení. O.S.

(Ne)šťastný pátek 13.

OKRADLI SENIORKU. POLICIE HLEDÁ
SVĚDKY

V poslední době přibývá pacha-
telů, kteří se zaměřují na starší ob-
čany. Senioři totiž bývají
vzhledem kvěku aněkdy i snížené
pohyblivosti snadnou obětí pro
podvodníky. Aby je kontaktovaná
osoba pustila do domu, vydávají
se za pracovníky nejrůznějších
firem, úřadů, opraváře či nabízejí
různé služby. Jindy zneužijí
ochoty starší generace pomoci.
Závěrem roku 2010 obelstili
a okradli seniorku dva falešní
brusiči nožů. Rovněž nedávno
uplynulé období po vánočních
svátcích roku 2011 si vybrala po-
vedená dvojice zlodějů. Vdopoled-
ních hodinách zazvonila u dveří
rodinného domu ve Vyškově. Po
sedmaosmdesátileté ženě chtěli
podepsat nějaký dokument.
Během pobytu v domě pak v ne-
střeženém okamžiku okradli dů-

věřivou důchodkyni o deset tisíc
korun. Případem se intenzivně za-
bývají vyškovští kriminalisté. Šlo
o muže tmavší pleti, středního
věku, v tmavém svátečnějším ob-
lečení. Skupina mužů přijela tma-
vým zřejmě černým vozidlem
připomínajícím limuzínu. Dva
z nich kontaktovali a okradli se-
niorku. Pokud jste si v úterý 27.
prosince zejména v ulici U Jor-
dánka a okolí v dopoledních ho-
dinách všimli osob či vozidla
odpovídající popisu, kontaktujte
policisty na tísňové lince 158.

Děkujeme za spolupráci.

POZOR NA KAPSÁŘE!
Vyškovští policisté aktuálně

šetří případ krádeže peněženky.
Minulý týden  v úterý odpoledne
podlehla mladá cestující koléba-
vému rytmu autobusu na trase
z Brna do Vyškova. Jejího spánku
využil dosud neznámý zloděj

a z kapsy bundy jí odcizil peně-
ženku sdoklady imenší hotovostí.
Nenechavec tak v případě dopa-
dení riskuje až dvouleté vězení.

KAMEROVÝ SYSTÉM POMOHL
ODHALIT PŮVODCE NEHODY

Vyškovští policisté aktuálně
šetří dopravní nehodu z právě
uplynulého víkendu. Řidič v so-
botu před půl druhou ráno nabou-
ral vozidlo zaparkované na ulici
Sportovní. Náraz ho však nevy-
vedl z míry a pokračoval v jízdě.
Městští strážníci ho zadrželi po-
blíž, kdy si události všimli na
 kamerovém záznamu. Třiadva -
cetiletý výtečník posilněný alko-
holem narazil do zadní části
zaparkované octavie. Její utržený
ná raz ník pak ještě poškodil vedle
stojící vozidlo. Přivolaní dopravní
policisté mladíkovi naměřili více
jak jeden a půl promile alkoholu.
Kromě toho neměl jeho vůz plat-

nou technickou prohlídku. Muži
zákona hříšníkovi zadrželi řidič-
ský průkaz a sdělili podezření
z trestného činu ohrožení pod vli-
vem návykové látky. Soud mu
může vyměřit až tříletý pobyt za
mřížemi.

PYTLE S PILINAMI ZAČALY HOŘET
Několik jednotek hasičů zasa-

hovalo u rozsáhlého požáru, který
vypukl v sobotu 7. ledna  před
půlnocí v areálu slavkovské firmy.
V objektu se vznítily silonové
pytle, ve kterých byla uložena
sypká hmota určená na výrobu
biologických pelet. Ničivý živel
zasáhl nejen část uskladněného
materiálu, ale poškodil i budovu
a střechu haly. Policisté zahájili
úkony trestního řízení pro trestný
čin poškození cizí věci ze strany
neznámého pachatele. Hrozí mu
až jeden rok odnětí svobody.

por. Mgr. Alice Navrátilová

Černá kronika

Poděkování
Děkujeme za účast, slova útěchy a květinové dary 

všem známým, přátelům, kamarádům a také za krásná slova
pí M. Forejtarové při posledním rozloučení s naší maminkou,

babičkou, prababičkou a praprababičkou,
paní Julií Zabloudilovou z Vyškova.
Rodina Kramářova a Zabloudilova.

Zdenka Veiglerová (1934), Ruprechtov † 5. 1.
Ivo Kraus (1946), Otnice † 6. 1.
Marie Nováková (1936), Opatovice † 9. 1.
Stanislav Hřebíček (1937), Šaratice † 10. 1.
Libor Florián (1963), Hodějice † 10. 1.
Jarmila Hrabalová (1926), Slavíkovice † 11. 1.
Květoslava Hubinková (1919), Vyškov † 11. 1.
Ludmila Burianová (1949), Drnovice † 12. 1.
Vladimír Štreit (1933), Ježkovice † 12. 1.
Marie Bednářová (1932), Rychtářov † 12. 1.
Františka Divišová (1919), Kojátky † 13. 1.
Zdeněk Trávníček (1953), Vyškov † 14. 1.
Blažena Hanáková (1925), Mouřínov † 15. 1.
Marie Tománková (1935), Bučovice † 16. 1.
Anna Mašová (1927), Zbýšov † 16. 1.
Oldřich Bezrouk (1924), Olšany † 17. 1.

Opustili nás

VYŠKOV
DISCO PEKLO:
Pátek 20. 1. – DJ Jokker.
Sobota 21. 1. – DJ Radim Bla-

žek.

GRANADA BAR:
VIDEODISKOTÉKA – každý

pátek a sobotu hraje DJ Edit
a hosté.

CLUB B-29:
Pátek 20. 1. – LIVE: TURNÉ

LEGEND
TÖRR + MILOŠ „DODO“

DOLEŽAL + ANARCHUZ
Akce: Víkend s Lemondem –

za 2 panáky svítící Panák.
Sobota 21. 1. – VIDEOROC-

KOTÉKA – večer plný klipů.
Akce: Víkend s Lemondem –

za 2 panáky svítící Panák.
Připravujeme: sobota 28. 1.:

- LIVE: DAMAGE INC. –
METALLICA REVIVAL.

FAITH NO MORE REVIVAL.

XIX. MĚSTSKÝ SPOLEČENSKÝ PLES
Městský úřad Ivanovice na Hané si vás

dovoluje pozvat na XIX. MĚSTSKÝ SPO-
LEČENSKÝ PLES, který se koná v sobotu
21. ledna 2012 v Kulturním domě Ivanovice
na Hané od 20.00 hod. Hraje skupina Blue
Band Company Přerov. Předtančení a tom-
bola připraveny. Občerstvení zajištěno.
Předprodej vstupenek s místenkou probíhá
v Městské knihovně Ivanovice na Hané, tel.:
517 363 397.

***
PLES GYMNÁZIA VYŠKOV

Gymnázium Vyškov a Občanské sdružení
Gymnázia Vyškov vás zvou na Ples Gymná-
zia Vyškov. Ples bude zahájen v pátek
3. února 2012 v PDA Vyškov v 19.30 hodin
slavnostní polonézou. K tanci hraje PANO-
RAMA BAND BRNO. Vstupenky jsou
v předprodeji v kanceláři Gymnázia Vyškov
v době od 7.30 do 14.30 hod.

***
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR TAM-TAM A MY

Rodinná pohoda, o. s. pořádá ve dnech od
6. do 10. 2. 2012 Příměstský muzikoterapeu-
tický tábot TAM-TAM A MY s uměleckými
aktivitami azooterapií. Vhodný pro žáky ZŠ.
Cena 500 Kč (v ceně je zahrnut i oběd a pitný 
režim). Kde: Centrum Rodinná pohoda, Ha-
vlíčkova 17, Vyškov. Kontakt: Petra Vinšová, 
e-mail: petra.rodinnapohoda@seznam.cz,
tel.: 733 368 511

***
MOPEDÁCKÝ PLES V RYCHTÁŘOVĚ

Moped Team Rychtářov si vás dovoluje po-
zvat na MOPEDÁCKÝ PLES ve stylu šede-
sátých let. 21. 1. 2012, 20.00 hod., vstupné
100 Kč. Hraje Impuls.

***
SOKOLSKÝ PLES V ORLOVICÍCH

TJ SOKOL ORLOVICE vás srdečně zve na
SOKOLSKÝ PLES, pořádaný dne 4. 2. 2012
ve 20.00 v sále sokolovny. K poslechu a tanci
hraje music trio Cristal. Bohatá tombola
a před tančení zajištěno. Vstupné 50 Kč.
Srdečně zvou pořadatelé. 

***
MAŠKARNÍ KARNEVAL V HLUBOČANECH

Sbor dobrovolných hasičů Hlubočany vás
srdečně zve na MAŠKARNÍ KARNEVAL.
Kdy: sobota 21. ledna 2012 od 14 hodin. Kde:
sál kulturního domu Hlubočany. Pro děti
jsou připraveny hry s odměnami a bohatá
tombola. Všechny děti a jejich rodinní pří-
slušníci jste srdečně zváni. Zvou pořadatelé.
Vstupné dobrovolné.

***
SETKÁNÍ S BIOTRONIKEM

Biotronik Tomáš Pfeiffer vás zve na před-
nášku, kde bude odpovídat na písemné
i ústní dotazy. Témata přednášek určují ná-
vštěvníci sami. Jsou to otázky života, osudu,
celoživotní zákonitosti. Vzájemné sdílení ne-
musí být jen slovo. Více se dozvíte na před-
náškách Univerzity Bytí, která poskytuje
tuto možnost již více než 16 let. Vstupné dob-
rovolné.Vyškov, Besední dům, Jana Šoupala
4, sobota 11. 2., začátek ve 13 hodin.

***
CESTOVATELSKÉ PŘEDNÁŠKY V ZOOPARKU
VYŠKOV

ZOOPARK Vyškov zve všechny zájemce
o poznávání exotiky na další pokračování
cestovatelských přednášek CESTOVÁNÍ
S LIVINGSTONE. ČTVRTEK 19. 1. od
18.00 hodin přednáška: ZUZANA KAČE-
ROVSKÁ – PERU A BOLÍVIE. Peruánská
metropole na pobřeží Pacifiku. Tajemné linie
na pampě u města Nazca, pozorování kon-
dorů v jednom z nejhlubších kaňonů světa
Colca. Plovoucí rákosové ostrovy indiánského
kmene Uros. Jezero Titicaca a čarodějnický
trh vbolivijském La Paz. Hlavní město bývalé
incké říše Cuzco a ztracená citadela Machu
Picchu.

***
COUNTRY VEČER V LULČI

Sobota 21. 1. 2012 od 20 hod. v restauraci
Pohoda Country večer se skupinou Merylen.
Vstupné 60 Kč. Tel.: 736 473 838

***
ZOOPARK ZVE NA VÝSTAVU

ZOOPARK Vyškov zve na vernisáž výstavy
KRKONOŠE – VĚČNÉ TÉMA, aneb Život
Jaroslava Štancla u horské služby.

Sobota 21. 1. v 15.00 hodin ve stodole Ha-
náckého statku. Program a obsah výstavy:
výstroj a výzbroj pracovníků HS Janské
lázně v letech 1958 až 1989; diapozitivy, zá-
žitky apraxe uHS; film zachycující práci HS

Pozvánky * Pozvánky * Pozvánky * Pozvánky
Janské lázně; ochutnávka tradičních krko-
nošských pokrmů. Výstava potrvá do 29. 2.
2012

***
PLES V NESOVICÍCH

Obec Nesovice vás srdečně zve na 
IV. OBECNÍ PLES, který se koná v sále Kul-
turního domu Nesovice, v pátek 27. ledna
2012. Hraje skupina Classic z Kroměříže pod
vedením kapelníka Milana Šóna. Začátek ve
20.00 hod. Vstupné 80 Kč + 20 Kč místenka.
Bohatá tombola.

***
POZVÁNKY DO DDM VYŠKOV

20. ledna 2012 Lehavé sklo – FUSING –
15.00–19.00 hod., v DDM Vyškov

27. ledna 2012 OK Stolní te nis – 1.–9. roč-
ník ZŠ –neregistrovaní jednotlivci, 13.30 ho -
din, ZŠ Tyršova Vyškov

28. ledna 2012Setkání žen s tancem ahud-
bou – Dáša aVráťa Kratochvílovi 9.00–14.00
hod., DDM Vyškov

28. ledna 2012 Bubnování – 15.00 hod.,
v DDM Vyškov

***
KURZY BŘIŠNÍHO TANCE VE VYŠKOVĚ

Orientální tanečnice Alisea ve spolupráci
s městským kulturním střediskem ve Vyš-
kově pořádá od února NOVÉ KURZY ORI-
ENTÁLNÍHO BŘIŠNÍHO TANCE PRO
ZAČÁTEČNÍKY A MÍRNĚ POKROČILÉ.
Každé úterý 17.30–18.30 h na ZŠ Nádraž ní5
začátečníci, 19.00 až 20.00 h v Besedním
domě mírně pokročilí. Každou středu na ZŠ
Vyškov, Letní pole, 17.30–18.30 h začátečníci,
19.00–20.00 h mírně pokročilí. Přihlašovat se
můžete již nyní! Informace a přihlášky: tel.
720549 954, www.alisea orient.wz.cz, alisea -
orient@gmail.com. Začínáme 14. 2., 15. 2.!!!

***
ZUMBA TONING

na ZŠ Nádražní 5 Vyškov každý pátek od
19.30 hodin. Více informací na www.zumbas-
misou.wbs.cz

***
KURZY BŘIŠNÍHO TANCE PRO ZAČÁTEČNÍKY

a středně pokročilé ve Vyškově. Cena od 50
Kč/hod., možnost výběru předplatného,
dárky, bonusy a další výhody. Více info na
brisnitancevyskov@seznam.cz, http://bris-
nitance-laia.webnode.cz. Organizátor: MC
Radost, 728 881 956

***
ZUMBA V IVANOVICÍCH NA HANÉ

Opět hodiny zumby se Zuzkou a Dančou
v Ivanovicích na Hané od 10. 1. Každé 
úterý od 18.00–19.00 hod. a neděli od

19.00–20.00 hod. na sokolovně v Ivanovi-
cích na Hané. Více informací na
zuzka.zumba@email.cz nebo na 777 876
422. Přijďte se pobavit tancem!

***
ZUMBA V BOHDALICÍCH

Opět hodiny zumby se Zuzkou a Dančou
v Bohdalicích. Každou středu od
18.00–19.00hod na ZŠ Bohdalice. Více infor-
mací na zuzka.zumba@email.cz nebo na 777
876 422. Přijďte se pobavit tancem!

***
ZUMBA-ZUMBA TONING

S Ivanou Sotolářovou
PO – Dražovice – 18 hod. – zumba TO-

NING
PO – Rousínov – 19.30 hod. – zumba
ÚT – Nesovice – 20 hod. – zumba
ST – Slavkov u Brna – 19 hod. – zumba
ČT –Vícemilice – 18.30 hod. – zumba
PÁ –Slavkov uBrna –19hod. –zumba TO-

NING. Nutná rezervace na zumba Toning.
www.stepaerobic.websnadno.cz, mob.: 
731 466 750

***
MYSLIVECKÝ PLES VE VYŠKOVĚ

Myslivecké sdružení Vyškov Haná pořádá
MYSLIVECKÝ PLES v pátek 20. 1. 2012 ve
všech sálech PDA Vyškov, zahájení ve 20
hodin. K tanci a poslechu hrají kapely Pod-
boranka (velký sál) aVeselá muzika z Černé
Hory (malý sál), bar disco. Bohatá mysli-
vecká a věcná tombola. Předprodej vstupe-
nek s místenkou v prodejně loveckých potřeb
OD Kojál u pana Kotíka. Vstupné s místen-
kou 120 Kč. K příjemné zábavě zvou mys-
livci.

***
PRAŽSKÉ JEZULÁTKO A TŘEBECHOVICKÝ
BETLÉM VE ŠVÁBENICÍCH

Ve Vlastivědném muzeu ve Švábenicích
bude každou neděli od 27. 11. do 19. 2. ote-
vřena nová výstava s názvem Milostné Praž-
ské jezulátko a Třebechovický betlém. Velké
množství dokumentů, díky kterým se sezná-
míte se dvěma skvosty v srdci Evropy, které
udivují celý svět. Otevřeno od 14 do 17 hodin,
i v pondělí 26. 12. Vstupné dobrovolné.

***
V NOVÉM ROCE DO KONDICE!

PO – 19.00–20.00 Step Aerobik
ČT 18.30–19.30 Aerobik.
Od února 2012 NOVINKA – PORT DE

BRAS.
Aktuální info na www.squash-vyskov.cz
Těší se Martina Marková

VÝKUP SBĚRNÝCH SUROVIN:
železo, autobaterie, barevné kovy za nejvyšší ceny.

Tel.: 775 706 036

Dámské zakázkové krejčovství, sídl. Osvobození, Vyškov
Objednejte se předem na tel. č.: 732 922 911
N e p ř e š í v á m e ,  n e o p r a v u j e m e !

PRODÁM ZAVEDENÝ
OBCHOD ve Vyškově.
Zboží za 1/2 ceny. Tel.: 776 200 207

VÝKLAD TAROTU.
Cena 240 Kč. Tel.: 736 437 050

ODVEZU PŘIVEZU • Mám dodávku a jsem
ochoten kamkoliv dojet a odvezu a přivezu
cokoliv. Tel.: 739 149 946. Cena dohodou!

NABÍZÍM UKLÍZENÍ DOMŮ,
B Y T Ů ,  K A N C E L Á Ř Í .  
Několikaletá praxe v USA. Tel.: 734 634 229

HODINOVÝ MANŽEL 
a řemeslník v jednom. 603 856 646

RYCHLÉ PŮJČKY Z MORAVY
Od 10 do 30 000 Kč

Pracuji pro jednoho přímého věřitele
Tel.: 777 055 774

AKR = STĚHOVACÍ, VYKLÍZECÍ
A DOPRAVNÍ SLUŽBY VYŠKOV

Tel.: 517 371 502, 
NONSTOP 602 737 087 p. Krejčí

www.akr-stehovani.cz

PŮJČKY
* vyplácíme exekuce na nemovitostech
* pro zaměstnance
* pro osoby pobírající mateřský příspěvek
* pro důchodce
* půjčky na zástavu
* konsolidace půjček
* nový úvěr Tutovka (stačí jen 2 doklady)
* půjčky pro živnostníky a podnikatele

Zprostředkovatel pracuje pro více věřitelů.

739 625 593

ŽIVNOSTNÍCI,
máte dluh na OSSZ a FÚ?

Pracujeme pro jednoho věřitele.
Volejte 733 685 391

Máte exekuci 
na vaši nemovitost?

Pomůžeme vám ji vyřešit.
Tel.: 739 625 593

Přenechám SECOND HAND dohodou.
Tel.: 603 446 795

PŮJČUJEME PENÍZE –
zástava nemovitostí, vykupujeme
nemovitosti i s dluhy, vyplácíme
zástavy, exekuce, okamžité řešení.

Tel.: 731 830 950

PŮJČKA od 50 000 Kč. 
Spolupracuji s 1 věřitelem! 

Tel: 733 224 414, 
732 547 490

P Ů J Č U J E M E :
• karnevalové kostýmy pro děti i dospělé
• medvěda a jiné masopustní maškary
• dámské značkové šaty a spol. kabelky

Tel.: 737 291 391 www.maskyvyskov.webnode.cz
e-mail: maskyvyskov@seznam.cz

Zaměstnání
Hledám schopné lidi jakéhokoliv věku
s vlastním počítačem, schopností plánovat si
čas, učit se a komunikovat. Vaše příjmy jsou
jen na vás! Tel.: 602 640 149

Přijmeme brigádnici
do provozu kavárny ve

Vyškově.
Vhodné i pro ženy na mateřské dovolené.

Tel.: 731 475 079

Autodoprava v Bučovicích přijme řidiče skupiny B,
pro vnitrostátní a mezinárodní dopravu. 

Praxe 2 roky. Tel.: 604 191 911.

Přijmu pracovníka/ci do kanceláře.
774 161 908

Zámecká restaurace ve Slavkově u Brna 
přijme KUCHAŘE. Info na tel.: 608 710 597


