
BÖTTCHER ČR, k. s.,
Tovární 6, Vyškov 

Výrobní závod v oblasti pogumování válců 
Hledáme do trvalého pracovního poměru tyto pozice:

Požadujeme:
■ Minimální vzdělání – vyučen
■ Spolehlivost, zručnost
■ Práce ve dvousměnném i třísměnném provozu

Nabízíme:
■ Odpovídající mzda
■ 13. plat 
■ Příspěvek na dovolenou
■ Závodní stravování, stravenky
■ Při mimořádné směně zvýšené příplatky 
■ Možnost dalšího profesního rozvoje 

Kontakt:

pan Suchomel, tel.: 517 326 557 pouze v době od 7–14 hod, nebo

personální odd. paní: Jana Vychodilová, tel.: 724 590 832

Obráběč kovů, Soustružník, 
Operátor výroby

Rádi bychom vás pozvali na otevření nové

prodejny na adrese Cukrovarská 8a u KAUFLANDu.

Těšíme se na vás, za celý tým J. Šarhan

Stavební činnost
 sádrokartony
 obkladačské práce
 fasády, omítky
 bytová jádra
 podlahářské práce
 veškeré zednické práce

Tel.: 608 383 986
737 122 503

e-mail: info@kbwork.cz

BYTOVÝ DESIGN A DÁRKOVÉ ZBOŽÍ

Otevřeno celý den 9–18 hod.
Dukelská 8, 682 01 Vyškov

CITY CENTRUM

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

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

PNEUSERVIS
vám nabízí:

• profesionální přezutí vašeho vozu
• ceny pneu srovnatelné s nejlevnějšími

internetovými obchody
Tel.: 777 740 491

Kontaktní osoba: Michal Jünger
Sídlíme ve Vyškově na Kroměřížské ulici č. p. 2

(vedle hotelu Atrium)

Od 15. 10. do 15. 11. otevřeno
PO–PÁ 7.00–17.30 • SO 7.00–17.30

Otevřeno i ve státní svátek 28. 10.
Možnost úhrady platební kartou

Nabízím:
■ vedení účetnictví 
■ daňové evidence
■ personální agendy

podnikatelských subjektů 
včetně daňových přiznání
a přehledů na SP a ZP.
Spolehlivě, rychle a kvalitně.

Ing. Katarína Zahradníčková, 
tel.: 603 948 266, e-mail:

zahradnickovakatarina@seznam.cz

HUSÍ HODY
v Račicích

v restauraci  U PASTORKŮ

PÁ 13.–NE 15. listopadu
Stehýnka, jatýrka, paštika atd.
Celé půlky husí nutné objednat

do středy 11. 11.
Rez.: 517 35 30 30

Nabízíme:
■ Diagnostika pleti
■ Speciální ošetření podle typu

pleti/pigmentové skvrny, akné,
dehydratace pokožky aj.

■ Ošetření kosmetickými přístroji
■ Chemický peeling
■ Depilace
■ Omlazující a liftingové ošetření
■ Mikromasáž očního okolí
■ Individuální konzultace a doporučení

vhodné péče pro vaši pleť

Těšíme se na vás
Lucie Kreif Tel.: 776 69 59 90

www.salon-pink.cz

RESTAURACE LETIŠTĚ U KOPINCŮ
vás srdečně zve na

ZVĚŘINOVÉ HODY
čtvrtek–neděle

19. 11.–22. 11. 2015
Sobota večer s hudbou, od 20 hod.,

K tanci a poslechu hrají skupina
IMPULS a manželé

KREJSOVI
Vstupné 70 Kč.

Rezervujte si vaše oblíbené místo
na tel.: 517 348 348, 603 892 799

nebo restaurace.letiste@seznam.cz
RESTAURACE LETIŠTĚ

V BRŇANECH 1, 682 01 VYŠKOV
Jídelní lístek na:

www.restauraceukopincu.cz


