
„…Srdce je nejšťastnější, pokud bije pro druhé…“

Sdružení „Piafa“ ve Vyškově 
vás srdečně zve k návštěvě prezentační výstavy 

Kroky s PIAFOU
27. 2.–9. 3. 2012

Turistické informační centrum Vyškov
Masarykovo náměstí 1

Vyškov

Po–Pá od 8.30 do 17.00 hodin

hnojiva, substráty, přípravky na ochranu rostlin

postřikovače, rozmetadla, drobná zahradní mechanizace

OOKRASKRASNÉNÉ TRÁVYVY A TRVALKALKYOKRASNÉ TRÁVY A TRVALKY

DEKORATIVNÍ KAMENYDEKORATIVNÍ KAMENYDEKORATIVNÍ KAMENY

OSIVA ZELENINY A LETNIČEK,OSIVA ZELENINY A LETNIČEK,
JARNÍ CIBULOVINYJARNÍ CIBULOVINY

OSIVA ZELENINY A LETNIČEK,
JARNÍ CIBULOVINY

AGROSTIS Trávníky, s.r.o., 
Npor. Krále 16, 683 01 Rousínov - Slavíkovice, 

Tel.: 517 370 607, mobil: 773 826 682, 739 451 170
e-mail: agrostis@agrostis.cz

www.agrostis.cz

Časopis Zahradnická kuchařka
se slevovými kupóny na substráty v prodeji.

BOHATÁ NABÍDKA TRAVNÍCH SMĚSÍ
ZA NÍZKOU CENU

lžaluzie, markýzy
lsítě proti hmyzu
lpředokenní rolety
llátkové rolety (i střešní)

lPVC, CV, lino, marmoleum
lkoberce 
(bytové, zátěžové)

lkorek (přírodní, barevný)
lplovoucí podlahy
lshrnovací dveře
lčištění a ošetření PVC, CV,
marmolea a vinylových
podl. krytin – domácnosti,
kom. prostory

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

HLEDÁME FLEXIBILNÍHO 
A VYSOCE ZODPOVĚDNÉHO ČLOVĚKA

S TECHNICKÝM MYŠLENÍM
MODERNĚ ŘÍZENÁ A DYNAMICKY SE ROZVÍJEJÍCÍ

STROJÍRENSKÁ FIRMA HESTEGO a. s.
hledá

OBSLUHU CNC LASERU
s prokazatelnými výsledky v oblasti dělení materiálu.

Výsledkem vaší práce budou rychle a kvalitně vypálené díly k jednotlivým
zakázkám. Budete stát na začátku celého procesu výroby a na vašich
výsledcích bude záviset konečné dodržení termínu dodání zakázky.

Našimi zákazníky jsou světové jedničky v oblasti obráběcích strojů
a elektrotechnického průmyslu.

Jak můžete práci na CNC laserech v naší firmě získat?

Musíte tuto práci umět a musíte mít chuť pracovat.

Co můžete za práci na CNC laserech 
ve společnosti HESTEGO a. s. očekávat?

Budete pravidelně a dobře odměňováni. Můžete využívat zajímavé benefity
a hodnotné profesní vzdělávání, které naše firma 

zaměstnancům poskytuje. Můžete se těšit na práci s moderním zařízením
a kvalitním softwarovým vybavením.

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:

Svatava Trnavská, personalistka, tel.: 517 321 369, 
e-mail: trnavska@hestego.cz

ZVĚŘINOVÉ 
HODY 

V RAČICÍCH
v restauraci U Pastorků

PÁ 24. až NE 26. února
PÁ 2. až NE 4. března

Rezervace: 517 353 030

LEVNÝ TEXTIL V LULČI

V pátek 24. 2. 2012

NOVÉ ZBOŽÍ
Po – St – Pá 8–11, 14–17 hod.

Sudá So 8–11 hod.

SLOVÁCKÁ
VINOTÉKA
11 odrůd vín od 34 Kč
Sídl. Osvobození 49, Vyškov

JSME PŘÍMO VÝROBCI

Na Hraničkách 15, Vyškov, tel. číslo: 774 700 800, www.zeleninavyskov.kvalitne.cz

OVOCE ZELENINA HLEDÍK
České zboží:

Česnek 189 Kč

Čerstvá vejce (Agros Dědice)

Med (lesní, horský, lipový, nektarový, luční) cena od 99 Kč

Jablka, největší výběr ve Vyškově cena od 15,90 Kč

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

DĚTSKÝ
BAZÁREK

Dukelská 8, areál City Centrum
Ot.: PO–PÁ 9–16 hod.

731 582 106, 605 315 681

• kočárky
• autosedačky
• hračky

• oblečení i pro těhulky

Opravím čalouněný
 nábytek za výhodné ceny. 

Velký výběr pot. látek,
odvoz zajistím. 

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

604 560 372.

ProvádímeProvádíme
ekologickou likvidaciekologickou likvidaci

vozidelvozidel
Tel.: 605 082 977Tel.: 605 082 977

Provádíme
ekologickou likvidaci

vozidel
Tel.: 605 082 977

AUTO-EKO-ŠROT LysoviceAUTO-EKO-ŠROT LysoviceAUTO-EKO-ŠROT Lysovice

• obkladačské práce
• montáž sádrokartonů
• rekonstrukce bytů a domů
• plovoucí podlahy
• veškeré stavební práce
• poradenství

STAVEBNÍ ČINNOST

Tel.: 608 383 986
Fax: 517 383 986

dus.dolezel@seznam.cz

Jiráskova 3, Vyškov (nad Gymnáziem)
KOBERCE-PVC-PLOVOUCÍ PODLAHY

–20% na koberce a PVC skladem
akce platí do 29. 2. 2012

POKLÁDKA-ROZVOZ-OBŠÍVÁNÍ

RESTAURACE LAGUNA 
(Pístovice u rybníka)

UZENÉ DOBROTY
Z NAŠÍ UDÍRNY

2.–4. 3. 2012
www.laguna-pistovice.cz

Masáže Renata Suchánková
Rekondiční, havajská, 

lávové kameny, baňkování a další
CAMBRIDGE DIET

Objednávky 607 663 350

Více na www.masaze-renata.cz

* stavební hloubka 88 mm* stavební hloubka 88 mm
* tři těsnění ve standardu* tři těsnění ve standardu
* stavební hloubka 88 mm
* tři těsnění ve standardu

Žaluzie
Sítě proti hmyzu

Dveřní sítě
Akce: sleva 10%
Tel.: 517 367 326, 

604 863 437

ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ 
a SEDAČEK

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

OBKLADAČSKÉ
PRÁCE

Dlažby, obklady, bytová jádra.

Tel.: 737 305 265

PORADNA PRO OBČANSTVÍ/OBČANSKÁ A LIDSKÁ PRÁVA
Od 1. února zahájila ve Vyš-

kově svou činnost další morav-
ská pobočka Poradny pro občan-
ství/Občanská a lidská práva
(dále jen „Poradna“). Poradna
zde poskytuje sociálně aktivi-
zační služby pro rodiny s dětmi
a to v rámci projektu „Zajištění
vybraných služeb sociální pre-
vence v Jihomoravském kraji“,
financovaného z Evropského
sociálního fondu a státního roz-
počtu ČR prostřednictvím Ope-
račního programu Lidské zdroje
a zaměstnanost. 

Služba Poradny je poskytová-
na rodinám s dítětem na území
celého okresu Vyškov, u kterého
je ohrožen jeho další vývoj
v důsledku dopadů existence
dlouhodobě krizové sociální
situace, kterou rodiče již nedo-
káží bez odborné podpůrné
pomoci překonat. Základním
cílem služby Poradny zůstává
sanace původní (biologické)
rodiny a to tak, aby „zdravá rodi-
na“ byla schopná dostatečně
pokrýt své potřeby a řešit pří-
padné problémy již pouze vlast-
ními zdroji. Na Poradnu se tak
mohou obrátit ty rodiny, které
chtějí žít společně, ale buď již
mají děti v ústavní výchově, nebo
jim odebrání dítěte do ústavní
výchovy teprve hrozí, přičemž se

v rodině mají navzájem rádi, pře-
jí si žít společně a jsou připraveni
se aktivně podílet na řešení svojí
situace. Dále mohou služeb
Poradny využívat rodiny, které
řeší problémy například s byd-
lením, zaměstnáním, předluže-
ním anebo potřebují pomoc při
jednání s úřady, lékařem, škol-
skými zařízeními, zajištění škol-
ní nebo předškolní přípravy
svých dětí atd.

Poradna pro občanství/Ob -
čanská a lidská práva realizuje
sociálně aktivizační služby pro
rodiny s dětmi na Vyškovsku
v interdisciplinárním týmu, kde
nechybějí sociální pracovníci,
pracovníci v sociálních službách,
právník a psycholog. V odůvod-
něných případech mohou klienti
Poradny využít i bezplatné
zastoupení advokátem.

Pracovníci Poradny sídlí v pří-
zemí budovy vyškovského Agro-
domu na Palánku 1, kde jsou bez
předchozího telefonického ob -
jednání klientům k dispozici
každé pondělí a čtvrtek od 8.00
do 16.30 hodin. V ostatních
dnech, v nichž pracovníci Porad-
ny vykonávají službu terénně, tj.
v přirozeném prostředí klient-
ských rodin, je možné si schůzku
s konkrétním pracovníkem
domluvit dopředu telefonicky.  


