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Inzerujte v Regionu – Info na tel.:

517 342 756

Hledáte Region na webu? 
Už ho najdete!

www.novinyregion.cz

Obchodní dům Dukelská, 

Vyškov, tel.: 517 330 427

Z a  n á k u p  D Á R E K  – H O D I N Y !

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

PERMANENTNÍ MAKE-UP 
obočí a očních linek

VLÁSKOVÁNÍ = CHLOUPEK PO CHLOUPKU
Dokonalá metoda, díky které lze jen těžko rozeznat, 

zda se jedná o make-up, či přirozené obočí.

Obočí má perfektní tvar, nevypadá jak úporná čára.

OBJEDNÁVKY KADEŘNICTVÍ – 517 344 668
NA TELEFONECH: KOSMETIKA – 602 508 818

www.studiohb.cz

TEXTIL – OBUV L&H
Masarykovo nám. 34/46, Vyškov

TOTÁLNÍ TOTÁLNÍ 
VÝPRODEJVÝPRODEJ
SLEVA 50–80 %

Od 1. 8. do 25. 8.

AKCE
probíhajícího léta

100 000 Kč již za 1 979 Kč

200 000 Kč již za 3 721 Kč

hypo 1 mil. Kč od 4 100 Kč
Pro všechny, ženy na MD i důchodce pouze
pro Vyškovsko!                    Úroky od 9,79 %

T.: 775 225 367

PŮJČKY

ZEDNICKÉ PRÁCE
obklady, dlažby,
plovoucí podlahy

tel.: 604 409 905
www.obkladacskeprace-dufek.cz

Bparket – Josef Bič

mobil: 608 411 440
josefbic@atlas.cz

zaměření – ZDARMA

AKCE – DŘEVĚNÉ PODLAHYAKCE – DŘEVĚNÉ PODLAHY

OVOCE A ZELENINA HLEDÍK

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

SUDOVÉ VÍNO od 34,–

ČESKÝ ČESNEK 199,–

Veltlínské zelené, Müller Thurgau, Rulandské bílé, Chardonnay,

Pálava, Zweigeltrebe, Svatovavřinecké,

Cabernet Sauvignon, Modrý portugal.

(odrůda Violete)

Tajemník 
Městského úřadu Vyškov

vyhlašuje výběrové řízení na místo:

– referent odboru místního
hospodářství MěÚ Vyškov

Podrobné informace na adrese www.vyskov-mesto.cz

ŠVADLENKA
Masarykovo nám. 10, Vyškov

JE V PROVOZU

Nabízí kompletní sortiment galanterie,

metráže a úpravy oděvů.

RESTAURACE LAGUNA
(Pístovice u rybníka) 

4. 8. LETNÍ NOC
(DJ CORONA)

VSTUP ZDARMA
www.laguna-pistovice.cz

Masarykovo nám. 10, Vyškov
školní batohy, dětská,

dámská a pánská
pyžama a tepláky,

pánské prádlo, košile,
ponožky.

Opravím čalouněný
 nábytek za výhodné ceny. 

Velký výběr pot. látek,
odvoz zajistím. 

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

604 560 372.

EVATEX
Dědická 1, Vyškov, tel.: 517 341 328

Letní výprodej – 30% slevy na:
plavky, šaty, sukně, kraťasy, ¾ kalhoty, ¾ rifle, 

¾ tepláky, trička na ramínka, halenky, polokošile, 
kraťasová pyžama, plátěné kalhoty a další letní zboží.

Akce trvá do 18. srpna.
Otevřeno: Po–Pá 9–12, 13–17 hod., So 9–11 hod.

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

Pro naše výrobní závody v Komořanech a Rousínově hledáme
vhodného kandidáta na pozici:

ASISTENT INTERNÍHO AUDITORA

Požadujeme: – VŠ ekonomického směru

– zkušenosti v účetnictví

– znalost daňové soustavy

– NJ slovem i písmem – výhodou

– min. 5 let praxe v řízení kolektivu

– řid. B

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

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

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.

kontrolor strojírenské výroby
Požadujeme: – SŠ strojí + 1 rok praxe, případně VŠ strojní,

– znalost čtení výkresové dokumentace,
– měření základními měřidly,
– znalost lehkého strojírenství,
– ochotu pracovat ve vícesměnném provozu,
– znalost MS Office, komunikativní znalost NJ vítána

Náplň práce: – namátková kontrola plechových dílů,
– kontrola vzorků od dodavatelů, včetně kontrolních

protokolů, 
– komunikace s ostatními středisky výroby,
– vystavování neshod.

modelář architektonických staveb
Požadujeme: – architektonický cit,

– znalosti s přípravou podkladů v grafických počítačových SW,
– referenční architektonické, nebo modelářské práce
– komunikativní dovednosti, kreativitu, flexibilitu.

Nabízíme: – místo výkonu práce ve vybaveném firemním atelieru
v Komořanech,

– práci na hlavní pracovní poměr, případně na částečný
úvazek, nebo práci 

– na dohodu o pracích konaných mimo pracovní poměr.

Práce je vhodná pro studenty, či absolventy architektonic-
kých škol, nebo železniční, či lodní modeláře s praxí.

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


