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ZAHRÁDKA NA RAMI
Vyškov 11°

Černá Hora 11°
Svijany 11°

NOVĚ
Svijany – řezané

Nefiltrované
Tel.: 732 333 922

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

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)

UŽ NEHLEDEJTE, JSME TU MY!
PODLAHOVÉ STUDIO – STÍNÍCÍ TECHNIKA
– žaluzie, rolety, rolády, markýzy, sítě

– bytové i zátěžové koberce, čisticí rohože

– shrnovací dveře, těsnění oken a dveří

– PVC, plov. podlahy, korek

– opravy podlah, stěrkování

ul. Sochorova 399/3 (budova SBD) VYŠKOV

tel.: 517 341 737, mobil: 608 773 444 e-mail: tana.vy@quick.cz

Restaurace POMERANCH
Ruprechtov u rybníka vás zve

v sobotu 14. 7. nav sobotu 14. 7. na
TANEČNÍ ZÁBAVUTANEČNÍ ZÁBAVU

se skupinou The BEAVERS

SLAVÍME 5 LET SLAVÍME 5 LET ☺☺
otevřeno denně 

– polední i víkendové menu
Rezervace míst:

e-mail: info@pomeranch.cz
Tel.: 725 96 00 96

www.pomeranch.cz

CUKRÁŘSKÁ VÝROBA
nabízí zákusky, dorty a cukroví

k různým příležitostem.

http://cukrárna-adex.výrobce.cz

Tel.: 517 347 129
– OD Moravan

ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ 
a SEDAČEK

Tel.: 517 367 326, 
mob.: 604 863 437

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.

Dopravní společnost se sídlem ve Vyškově

přijme

ŘIDIČE mezinárodní
kamionové dopravy.

Podmínky: ŘP CE, OPZ, zdravotní způsobilost.

Telefon: 602 295 230, 602 367 670

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

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

Město Vyškov
na základě rozhodnutí Rady města Vyškova a v souladu s Pravidly 

o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vyškova, v platném znění,

oznamuje
záměr pronájmu městského

bytu formou výběrového řízení.

Jedná se o byt:

– 0+1, č. b. 8, v domě 
na ulici Pivovarská 361/2 ve Vyškově

Bližší podmínky a informace pro účast ve výběrovém řízení vám
podají pracovníci odboru místního hospodářství MěÚ Vyškov,
a dále jsou zveřejněny na úřední desce a webových stránkách
Města Vyškova (www.vyskov-mesto.cz).

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

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


