
Inzerujte v Regionu – Info na tel.:

517 342 756

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

SEŘIZOVAČ LISOVNY PLASTŮ
Požadujeme:     • SŠ/maturita, strojírenský obor
                      • Praxe na podobné pozici min. 1 rok
                      • Znalost vstřikovacích procesů, znalost práce na PC
                      • Manuální zručnost, samostatnost, odpovědnost
                      • Ochotu pracovat v nepřetržitém 12hodinovém provozu 

Náplň práce:     • Včasná oprava a seřízení strojů k zajištění plynulosti výroby 
                      • Nastavení parametrů stroje podle výrobních specifikací 
                      • Vyplňování výrobní dokumentace (provozní karta nástroje a plán údržby) 

Nabízíme:         • Zázemí silné mezinárodní společnosti
                      • Zodpovědnou práci a odborné zaškolení 
                      • Možnost profesního růstu a průběžné zvyšování kvalifikace
                      • Práci s moderním technickým vybavením na projektech pro nové modely

světově známých výrobců automobilů

Víme, jak ohodnotit vaše schopnosti a pracovní výkon, proto nabízíme atraktivní mzdové ohodnocení
a zajímavé zaměstnanecké výhody – možnost stravování (kantýna), stravenky, flexipassy, prémie 
až 30%, 5. týden dovolené navíc.

Pokud vás naše nabídka zaujala, prosím zašlete nám svůj životopis na e-mail: nabor@lear.com nebo na
adresu: Lear Corporation Czech Republic s. r. o., personální oddělení, Tovární 735/10, 682 01 Vyškov.
Můžete nám také zavolat na číslo 517 577 733 nebo předat váš životopis osobně na recepci naší
společnosti.

Chcete dlouhodobě perspektivní práci v úspěšné, dynamicky se rozvíjející společnosti? 
Hledáte stabilitu a zázemí prosperující firmy s dlouholetou tradicí? 

Staňte se součástí silné nadnárodní společnosti, 
která patří ke špičce v automobilovém průmyslu.

Jsme významná mezinárodní výrobní společnost s celosvětovou působností a předním světovým
dodavatelem automobilových interiérů a komponentů. Pro výrobní závod ve Vyškově, který

vyrábí elektromechanické prvky, hledáme vhodné kandidáty na pozici:

LEVNÝ TEXTIL V LULČI

Od pátku 7. 9. 2012

NOVÉ ZBOŽÍ
PO – ST – PÁ 8–11,

14–17 hod.

Sudá SO 8–11 hod.

Tel.: 724 118 678

indiv. přístup 
malé skupiny všech pokročilostí

příznivá cena

Pořádáme kurzy

ANGLIČTINY

Tel.: 608 211 019

Prodej dřevěných
bukových briket:

nad 1 tunu 4,30 Kč/kg
do 1 tuny 4,90 Kč/kg

Inf. na tel. č.:

605 918 024
Ivanovice na Hané

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

Opravím čalouněný
 nábytek za výhodné ceny. 

Velký výběr pot. látek,
odvoz zajistím. 

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

604 560 372.

ALA TEXTIL
Náměstí Svobody 33, Dědice 

(naproti kostela)

– LETNÍ VÝPRODEJ 30 % SLEVY
na vybrané zboží

– NADMĚRNÉ DÁMSKÉ VELIKOSTI

www.alatextil.eu
Otevřeno: PO–PÁ 10–12,

13–17
SO 9–11

www.ploty-vyskov.cz

Volejte: +420 777 422 756
PŮJČKA jako HROM,

znáte lepší?

130 000 již od 2396 Kč
90 000 za pouhých 1783!

Možnost pro všechny
i s ručením nemovitostí!!!

Úrok od 9,98 %

DŘEVĚNÉ EKOLOGICKÉ BRIKETY
exkluzivní zaváděcí 

cena 4.700,- 
za paletu (1 tunu)

POZOR! Cena platná do 10. září
doprava do 30 km z našeho skladu ve Vyškově zdarma při odběru min. 1 palety

Objednávejte: tel.: 604 355 959, nebo: saskova@kominex.cz, www.kominy-kominex.cz
Prodejna: Vyškov, Sochorova 591 (areál STK – po staré silnici směr Prostějov)

OVOCE A ZELENINA HLEDÍK

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

BURČÁK
ČESKÉ ZBOŽÍ

(z Dolních Dunajovic, prodej od 7. 9.)

Česnek, brambory, cibule, kedlubny, ledový salát, rajčata, okurky, 
paprika, mrkev, celer, petržel, kysané zelí Tuřany,

hlávkový salát, žampiony, hlíva ústřičná, jablka, švestky…

Vodovody a kanalizace Vyškov, a. s.
přijme do pracovního poměru zaměstnance s výkonem práce ve funkci

referent – kalkulace cen a zákaznické centrum
na ekonomickém úseku ve Vyškově

Požadujeme:
• ukončené vysokoškolské vzdělání ekonomického směru

nebo ukončené středoškolské vzdělání ekonomického
směru, s praxí nejlépe v oblasti kalkulací cen

• výborná znalost podvojného účetnictví
• obsluhu PC na vysoké úrovni – Access, Excel, Word, Outlook
• schopnosti pro komunikaci se zákazníky a znalost

asertivních technik
• základní právní znalosti v oblasti smluvních vztahů

a vymáhání pohledávek
• ochotu učit se novým věcem.

Nabízíme:
• stabilní zaměstnání
• pružná pracovní doba
• pět týdnů dovolené
• příspěvek na životní a penzijní pojištění
• příspěvek na stravenky
• příspěvek na sportovní a kulturní aktivity.

Nástup do zaměstnání podle dohody.
Písemné žádosti spolu s profesním životopisem zasílejte do 26. 9. 2012
na adresu: Vodovody a kanalizace Vyškov, a. s., personální oddělení,
Brněnská 410/13, 682 01 Vyškov nebo elektronicky na e-mail:
 lefnerova@vakvyskov.cz

Jsme významná mezinárodní společnost, dodávající stroje a strojní technologie pro
zpracování dřeva. Zajišťujeme prodej, servis, montáže a dodávky náhradních dílů
v rámci celé České republiky i Slovenské republiky.

Pro nové pracoviště v Rousínově hledáme schopného
kandidáta na pozici

KOORDINÁTOR SERVISNÍCH SLUŽEB
S DOBROU NĚMČINOU

Náplň práce:
• technická podpora zákazníků
• koordinace servisních techniků
• prodej náhradních dílů a příslušenství
• denní komunikace s výrobním závodem v NJ
• vedení skladového hospodářství

Požadujeme:
• SŠ, VŠ, nejlépe technického směru
• znalost NJ slovem i písmem
• schopnost samostatné práce
• organizační schopnosti
• odpovědnost za svěřený úsek
• technický přehled
• přátelský, komunikativní typ
• ŘP sk. B

Nabídky se strukturovaným životopisem zasílejte na adresu:
BALJER-ZEMBROD, spol. s r. o., 

ČSA 1213, 684 01 Slavkov u Brna
tel. 548 216 456, e-mail: mail@baljer-zembrod.cz

NOVĚ OTEVŘENO!!!

Levná móda pro každého
Značky Nike, Adidas, Puma, Next, Gap, HaM...

Po–Pá 8.30–17.30, So 8.00–11.00
Dukelská 4 (bývalá sběrna čistíren)

Ex Celebrity

www
.vibr

ogym
vysk

ov.czAKCE 10.–24. 10. 2012
PERMANENTKA

na 10 vstupů 880 Kč 

Dukelská 10,
Vyškov

Kdy na fotbal Kdy na fotbal

MSD
Pelhřimov–Vyškov
Krajský přebor
Ráječko–Rousínov
I. A třída
Jevišovice–Šaratice (so)
Slavkov u Brna–Lednice (so)
Dubňany–Dražovice
Ratíškovice–Bučovice (so)
I. B třída
Švábenice–Blansko B (so)
Rousínov B–Medlánky (so)
Ivanovice na Hané–Svratka Brno
Soběšice–Bohdalice (so)
Otnice–Blatnice
Újezd u Brna–Křenovice
Okresní přebor
Dědice–Nesovice (so)
Lysovice–Vážany nad Litavou (so)
Pustiměř–FKD
Kobeřice–Slavíkovice
Pačlavice–Vyškov B (16.00)
Vícemilice–Brankovice (10.00)
III. třída skupina A
Švábenice B–Chvalkovice na Hané (10.00)
Opatovice–Dražovice B
Pustiměř B–Ježkovice (14.00)
Rychtářov–Komořany
FKD B–Moravské Málkovice (10.30)
Kučerov–Hoštice/Heroltice
Habrovany–Bohdalice B
III. třída skupina B
Hodějice–Němčany
Heršpice–Bošovice
Kroužek–Křenovice B (14.30)

Zbýšov–Lovčičky 
Letonice B–Velešovice (10.00)
Nížkovice–Mouřínov (so 16.00)
Křižanovice–Slavkov u Brna B (so)
IV. třída skupina A
Dědice B–Bohdalice C
Opatovice B–Vícemilice B (10.00)
Kroužek B–Račice
Milonice/Uhřice–Nesovice B
Chvalkovice u Bučovic–Hoštice/He-
roltice B
Pačlavice B–Brankovice B (13.15)
IV. třída skupina B
Otnice B–Lovčičky B (10.00)
Rašovice–Vážany nad Litavou B
Kobeřice B–Křenovice C (10.00)
Zbýšov B–Slavíkovice B (10.00)
Nížkovice B–Velešovice B (10.30)
Křižanovice B–Šaratice B
Dorost
SCM–MSDL U19
Karviná–Vyškov (so 10.15)
SCM U17
Vyškov–Frýdek/Místek (10.15)
SCM U16
Vyškov–Frýdek/Místek (12.15)
I. třída
Otnice–Šlapanice (so 14.15)
Letonice–Bučovice (so)
Čebín–Rousínov (so)
Okresní přebor
Hodějice–Moravské Málkovice (14.15)
Křižanovice–Dražovice (14.00)
Křenovice–Hoštice/Heroltice (so 10.00)
Pustiměř–Brankovice (so)

Není-li uvedeno jinak, jsou úřední začátky utkání v neděli
9. 9. 2012 v 16.30 hodin.

CVIČENÍ
POZVÁNKA NA AEROBIC
Aerobic z PDA přemístěn na
ZŠ Letní Pole. Každé úterý
a čtvrtek v 19.30 hodin. Začí-
náme od 4. 9. 2012.

Iveta Ryšánková

POZVÁNKA
NA KALANETIKU
Cvičení kalanetiky je přestě-
hováno z PDA na ZŠ Letní
Pole ve Vyškově. Cvičí se
v pondělí od 19 do 20 hodin
a ve čtvrtek od 18.30 do 19.30
hodin. Začátek 3. 9. Vstupné
30 Kč.

PILOXING
– novinka ve Vyškově,
každé úterý a čtvrtek od
18.30–19.30 hod. na venkov-
ním hřišti Orlovny  
a ZUMBA každou středu
a pátek od 18.30–19.30 hod.
Více informací na  www.zum-
bavyskov.cz

Přijďte si zacvičit Step AE,
bodyform – cvičení s činkami,
overbaly, fitbally
Sokolovna, ul. Tyršova, Vyškov
Po 19.00–20.00 hod.
St 18.30–19.30 hod.
Zdeňka Soudová,
www.aerocvik.wgz.cz


