
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)

Purkyňova 143/18, Vyškov, tel.: 517 331 516, atraktiv@re-max.cz
www.re-max.cz/atraktiv

Budete prodávat Váš dům nebo byt? Přijďte se ZDARMA poradit do naší kanceláře.

84 zemí
6 282 kanceláří
89 092 makléřůRE/MAX prodává nejvíce realit na světě

pavel.kretinsky@re-max.cz
602 542 995

Pavel Křetinský

radovan.slavicek@re-max.cz
737 576 864

Radovan Slavíček

eva.paludova@re-max.cz
733 149 012

Eva Paludová

jaroslav.micanek@re-max.cz
733 149 015

Jaroslav Mičánek

dagmar.houstova@re-max.cz
733 149 019

Mgr. Dagmar Houšťová

pavel.racicky@re-max.cz
733 149 030

Pavel Račický

radek.derka@re-max.cz
733 149 018

Radek Derka

stepan.sperka@re-max.cz
625 025 916

Štěpán Šperka

renata.varekova@re-max.cz
733 149 011

Renáta Vařeková

marcela.bednarova@re-max.cz
733 149 034

Marcela Bednářová

renata.dvorakova@re-max.cz
733 149 032

Renata Dvořáková

alojz.gajdos@re-max.cz
733 149 035

Alojz Gajdoš

petr.votava@re-max.cz
733 149 028

Petr Votava

iva.kretinska@re-max.cz
728 653 056

Iva Křetinská

romana.miksova@re-max.cz
733 149 013

Romana Mikšová

Žaluzie a stínící technika, prodej, opravy
Okna, dveře, gar.vrata a SÍTĚ PROTI HMYZU

Akční ceny, kvalita, nezávazné ocenění, rychlé dodání
Tel.: 737 350 511, e-mail: okna@msys.cz

www
.vibr

ogym
vysk

ov.czNOVĚ OTEVŘENO
Dukelská 10, Vyškov
tel.:  724 214 571

VÝKLAD KARET • 725 711 569 Tajemník Městského úřadu Vyškov
vyhlašuje výběrové řízení na místo:

– právník MěÚ Vyškov
Podrobné informace na adrese www.vyskov-mesto.cz

Fritzmeier s. r. o., 
Tovární č. p. 592/3, 682 14 Vyškov

Přední výrobce komponentů pro zemědělské, stavební
a manipulační stroje (kabiny, karoserie, bezpečnostní
rámy) přijme do trvalého pracovního poměru na dobu
neurčitou vhodné zaměstnance na pozice:

SVÁŘEČ (CO2)
Nejvhodnějšími uchazeči na tuto pozici jsou ti, kteří disponují platným svářečským
oprávněním a praxí ve svařování konstrukčních prvků metodou svařování tavící se
elektrodou v ochranné atmosféře podle výkresové dokumentace a technologických
postupů. V případě neexistence svářečského oprávnění rozhoduje praxe.

LAKÝRNÍK
Od uchazeče vyžadujeme samostatné nanášení vodou-ředitelných barev pomocí
elektrostatických a vysokotlakých technologií. Lakování probíhá pomocí lakovací
pistole v předepsané kvalitě podle stanovených technologických postupů a interních
norem včetně kontroly provedené práce. 

Od uchazečů vyžadujeme kvalitně odvedenou práci, dobrou pracovní morálku,
spolehlivost, flexibilitu, samostatnost, preciznost, pozitivní přístup k práci a ochotu
pracovat ve směnném provozu.

Vyškov

ZÁMEČNÍK (PILKY, VRTAČKY)
Hledáme vhodné uchazeče, kteří mají zkušenost s prací na kovoobráběcích strojích
jako jsou stolní a stojanové vrtačky, kotoučové či pásové pilky. Jedná se o vrtání či
řezání profilových dílů pro rámy na bezpečnostní kabiny a komponenty podle technické
dokumentace a strojírenských norem.

Zájemci mohou navštívit naše personální oddělení v pracovních 
dnech (Po–Čt) od 8.00 do 15.00 hod. Informace na tel.: 517 578 775,

Ing. Aleš Dobrovolný, blíže na: www.fritzmeier.cz

Nabízíme:
n nadprůměrné mzdové podmínky na Vyškovsku
n jeden týden dovolené navíc
n finanční motivaci pro dojíždějící pracovníky 
n příspěvek zaměstnavatele na stravenky (stravování v areálu)
n garantovanou hod. mzdu po dobu zkuš. lhůty pro klidnější

zapracová  ní
n příplatky za odpol. směnu 12 Kč/hod., při mimořádné noční

směně 18 Kč/hod.  
n příspěvek zaměstnavatele 400 Kč/měs. na životní či penzijní

pojištění
n příspěvek na stravné a cestovné při mimořádné směně
n příspěvek zaměstnavatele při narození dítěte a při svatbě

zaměstnance
n jistotu perspektivního pracovního místa
n   zastávku autobusů před firmou, parkoviště uvnitř areálu

Hotel U zlaté rybky 
v Tučapech u Vyškova vás zve na:
20. 4. Duo Procházkovi • 28. 4. Pálení čarodějnic
5. 5. František Ringo Čech • 20. 7. Sexuolog Radim Uzel

Od 27. 3. Nový gastronomický zážitek
MENU o 4 chodech – cena jen 274 Kč
rajčatový tatarák, smetanová 
česnečka, konfitované kachní prsíčko 
s noky, pošírovaná hruška
www.uzlaterybky.cz • mobil: 739 610 847

Směr Olomouc

Směr 
Kroměříž

Vyškov

Rousínov
Brno

Tučapy

KONSTRUKTÉRA
Naše konstrukční oddělení se zabývá projektováním vnějšího a vnitřního 
krytování strojů a hlavně vývojem teleskopických krytů pro obráběcí stroje.
Do všech těchto činností budete aktivně zapojen. Řada zakázek je u nás
realizována formou projektů a i Vy můžete být platným členem produktivního
projektového týmu.

Umíte pracovat v parametrickém 3D CAD programu (nejlépe v Solid Edge
ST3)? Umíte se pohybovat v prostředí Windows? Máte alespoň pasivní
znalost jednoho světového jazyka (angličtina, němčina, ruština)? 

Pak Vás u nás čeká nejen samostatné řešení úkolů, ale i práce ve flexibilním
týmu s vysokým pracovním nasazením.

Tato pozice je pro Vás výzvou! Budete se podílet na dalším rozvoji naší
výroby, poskytneme Vám nadstandardní možnosti dalšího vzdělávání
a v případě výrazných úspěchů i vysoké ohodnocení Vaší práce. O své
zaměstnance se dobře staráme! Poskytujeme jim řadu benefitů – stravenky,
týden dovolené navíc, příspěvky na penzijní a životní připojištění. Pravidelně
pořádáme sportovní a společenské akce.

Ještě více se o naší firmě dozvíte na www.hestego.cz.
Jste-li produktivní člověk, nebojíte-li se zodpovědnosti a dynamických procesů,
přihlaste se do výběrového řízení na tomto kontaktu:
Romana Sobotková, personalistka, tel.: 517 321 368, e-mail: sobotkova@hestego.cz

Nástup ihned!!!

CHCETE TVOŘIT, HLEDAT NOVÁ TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ, 
ZABÝVAT SE PRŮMYSLOVÝM DESIGNEM?

MODERNĚ ŘÍZENÁ A DYNAMICKY 
SE ROZVÍJEJÍCÍ STROJÍRENSKÁ FIRMA

hledá

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

Josef Kolkop
 zahradní domky, chaty

 pergoly, altány

 nábytek na míru z masivu
i lamina

 zahradní nábytek

 schodiště, podlahy

 podbíjení střech

Luleč 345, 
info@ truhlarstvi-kolkop.cz
www.truhlarstvi-kolkop.cz
Tel.: 607 955 861
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Opravím čalouněný
 nábytek za výhodné ceny. 

Velký výběr pot. látek,
odvoz zajistím. 

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

604 560 372.
Restaurace Záložna v Rousínově

Vás zve 

od 19. do 22. dubna 2012
na 

S T E A K O V É 
S P E C I A L I T Y.
Můžete ochutnat různé druhy masa

(klokaní, pštrosí, hovězí…)

REZERVACE:

605 161 777, 775 652 906

STAVEBNÍ POZEMEK
Koupím

na Vyškovsku
e-mail: rousinovsko@seznam.cz

tel.: 602 564 636

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)

Již ve středu v poledne ho najdete na webových stránkách

www.novinyregion.cz

Nechce se vám čekat 

na Region do čtvrtka?

OVOCE A ZELENINA HLEDÍK

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

ČESKÁ JABLKA

SUDOVÁ VÍNA od 34 Kč/l

PŘÍSADY… salát, kedlubny…

SAZENICE růží

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


