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OVOCE A ZELENINA HLEDÍK

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

NOVÉ BRAMBORY
SUDOVÉ VÍNO od 34,–
BROSKVE na zavařování

přijímáme objednávky

Je-li vaším cílem získat stabilní a dobře ohodnocenou práci
v moderním závodě potom přijďte mezi nás !

Pro naši společnost hledáme vhodného kandidáta na pozici:

VEDOUCÍ SERVISNÍCH SLUŽEB

Požadujeme: – VŠ/SŠ v oboru slaboproud

– aktuální praxi ve vystudovaném  oboru

– praxi v řízení kolektivu

– organizační schopnosti

– komunikativní dovednosti, flexibilita

Náplň práce: – organizace a řízení servisního oddělení

– zajištění oprav a aktualizací SW našich výrobků

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

Opravím čalouněný
 nábytek za výhodné ceny. 

Velký výběr pot. látek,
odvoz zajistím. 

Z. Krulich, Drnovice 237,
tel.: 517 353 528, 

604 560 372.

PODLAHÁŘSKÉ PRÁCE
MG SYSTEM

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

Gula Michal, Rašovice 225
Mob.: 777 177 770, tel.: 517 379 911

MONTOPS VYŠKOV
nabízí ještě volnou kapacitu na

TOPENÁŘSKÉ PRÁCE
tel.: 603 533 836 p. Tangel

Změna prodejní doby prodejny Feromat
PO–PÁ 7.00–17.00 hodin
SO+NE 8.00–11.00 hodin

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

• svatby • narozeniny • výročí

CUKRÁŘSTVÍ
Andrea Zabloudilová

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

Z v e m e  v á s  d o  n o v ě  o t e v ř e n é

VINOTÉKY S DÁRKOVÝM ZBOŽÍM
v Rousínově, Sušilovo nám. 40 (vedle Obuvi Bučková)

n 14 druhů kvalitního sudového vína již od 44 Kč/l
n velký výběr jakostních a přívlastkových vín
n ochutnávka zdarma
n velký výběr dárkového zboží a dekorací 

(svíčky, obrazy, přírodní kosmetika, svícny a mnoho dalšího)

Těšíme se na vaši návštěvu.
Mobil: 774 257 488 • Prac. doba Po–Pá 9–12, 13–17 hod., So 8–11 hod.

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

• Výroba nábytku
na míru

• Poradenství
v interiérovém
designu

• 3D návrhy zdarma

mobil: 602 101 555
e-mail: koutnak@truhlarstvi-koutnak.cz

www.truhlarstvi-koutnak.cz

Brzy otevřeme designové
studio ve Vyškově.

nově na Masarykově nám. 10, 
Vyškov (švadlenka)

Zboží českých výrobců:
ponožky NEPON, prádlo ANDRIE,
pánské polokošile a košile AMJ,
čepice PLETEX, pánské obleky

a kalhoty FALKOM.

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

ProvádímeProvádíme

ekologickou likvidaci vozidelekologickou likvidaci vozidel

– odvoz autovraku zdarma– odvoz autovraku zdarma

– AKCE – výkup autovraku– AKCE – výkup autovraku

Tel.: 605 082 977Tel.: 605 082 977

Provádíme

ekologickou likvidaci vozidel

– odvoz autovraku zdarma

– AKCE – výkup autovraku

Tel.: 605 082 977

AUTO-EKO-ŠROT LysoviceAUTO-EKO-ŠROT LysoviceAUTO-EKO-ŠROT Lysovice

TRVAL E  
ZHUBNOUT

KRYOLIPOLÝZA
• Bezbolestná liposukce zmrazením 

tukových buněk • Trvalý úbytek 
přebytečného tuku po jednom ošetření
20–40 % (břicho, boky, stehna…) •

VACUPRESS
• Podtlaková relaxační masáž •
Formování a zeštíhlení postavy •
Odstranění celulitidy • Zpevnění
pokožky • Lymfatická drenáž •

Lifting obličeje •
Tel.: 734 895 183

www.facebook.com/bodystudioPS
BODY STUDIO Petra Šafářová, 

Dvořákova 23, Vyškov
(budova České pošty – boční vchod)

STYL NÁBYTEK – Vyškov (bývalá Prima)
Ložnice, matrace, skříně, kuchyně na míru

Potřebujete opravit střechu, 
omítku, plot, zavěsit poličku, 
spravit kohoutek 
nebo jiné práce?
Hodinový manžel
604 472 992

KLANICOVO PEKAŘSTVÍ s.  r.  o.

DRYSICE
přijme

P E K A Ř E  
nebo pracovníka na zaučení.

Tel.: 603 807 397 Nástup ihned.

Informační a poradenské centrum ČMSS a. s. se sídlem v Rousínově
Pro nově otevřenou kancelář ve Vyškově vyhlašuje obch. ředitelka výběrové řízení na pozice:

FINANČNÍ PORADCE
Požadujeme: SŠ vzdělání, PC znalost – Excel, Word, Outlook, ŘP skupiny B, profesionální
vystupování, flexibilnost
Nabízíme: vytvořenou klientelu, flexibilní pracovní dobu, pracovní postup, vzdělání managerské
i v oblasti bankovnictví a investic
nadprůměrný výdělek + příplatky + prémie, jistotu a stabilitu největší stavební spořitelny v ČR.

ASISTENT/KA
Požadujeme: SŠ vzdělání, PC znalost Excel, Word, Outlook, internet, ŘP skupiny B, schopnost
jednat s klienty
Nabízíme: práci v kanceláři, silné zázemí, pracovní postup, vzdělávání managerské i v oblasti
bankovnictví a investic
k příjmu + příplatky + prémie, jistotu a stabilitu největší stavební spořitelny v ČR

Telefon: 725 814 641, Po–Pá: 10.00–17.00

OBKLADAČSKÉ PRÁCE
Koupelny, terasy, schodiště.

Tel.: 608 383 986
dus.dolezel@seznam.cz

STAVEBNÍ PRÁCE
Zateplení, sádrokartony, zednické práce.

Tel.: 608 383 986
dus.dolezel@seznam.cz

NABÍDKA PŘEDVÁDĚCÍCH a VÝSTAVNÍCH VOZŮ

OCTAVIA AMBITION 1,2 TSi / 77 kW (stříbrná metalíza)
klimatizace, autorádio, 6x airbag, AL. kola, záruka, kožený paket,
tempomat…
najeto: 1100 km cena: 349.000 Kč / 329.000 Kč*

OCTAVIA CHAMPION 1,4 TSi / 90 kW (bílá candy)
klimatizace, 4x airbag, záruka, el. ovládání oken a zrcátek,DO
centrál, mlhovky…
najeto: 10 km cena: 299.000 Kč / 279.000 Kč*

FABIA AMBITION 1,2 HTP / 44 kW (béžová metalíza)
klimatizace, autorádio,4x airbag, AL. kola, záruka, el. ovládání oken
a zrcátek…
najeto: 510 km cena: 215.000 Kč / 195.000 Kč*

ROOMSTER CHAMPION 1,4 MPi / 63 kW (béžová metalíza)
klimatizace, autorádio, 4x airbag, záruka, el. ovládání oken a zrcátek,DO
centrál…
najeto: 10 km cena: 249.000 Kč / 229.000 Kč*

* cena platí při financování ŠkoFIN s.r.o.

MAGNUM CAR, a.s., Brněnská 37 Vyškov
Tel.: 517-343-242 www.magnumcar.cz magnumcar.prodejce@skoda.auto.cz

Prodáváte svoji nemovitost dlouho a nedaří se? Chcete rychle a za co 
nejlepší cenu prodat? Nechcete mít starosti s prodejem? Domluvte si
schůzku se svým makléřem z této lokality. O vše se postarám za vás!
Roman Andrla, tel.: 777 572 573, e-mail: roman.andrla@re-max.cz
RE/MAX Efektiv reality, Slavkov u Brna, Husova 56

Reality s garancí kvality. RE/MAX Efektiv reality


