
Nová nafukovací tenisová hala
celoroční provoz 250 Kč/hodina
možno hrát i nohejbal.

NOVÉ WELLNESS otevřeno
Finská sauna, whirlpool, relaxační bazén, masáže (lymfatické
masáže), X-FORM (neinvazivní liposukce, vyhlazení vrásek)

V Tučapech u Vyškova
Info a rezervace 739 610 847, 517 332 047
www.uzlaterybky.cz • hotel @uzlaterybky.cz

Směr Olomouc

Směr 
Kroměříž

Vyškov

Rousínov
Brno

Tučapy

ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ 
a SEDAČEK

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

NEDAŘÍ SE VÁM ODBOURAT PŘEBYTEČNÝ TUK
z problémových partií jako jsou boky, břicho,
 stehna…?
Navštivte nové VACUSHAPE STUDIO
ve Vyškově.
VacuShape kombinuje působení podtlaku a chůze
na pásu.
* cíleně spaluje tuky
* odstraňuje celulitidu
* aktivuje krevní a lymfatický oběh

Smetanovo nábřeží 2, Vyškov
www.vacushapestudio.cz, tel.: 724 910 683

Strukturovaný profesní životopis 
zasílejte v českém a anglickém nebo německém jazyce na adresu

společnosti k rukám Ing. Aleše Dobrovolného,
e-mail: dobrovolny@fritzmeier.cz. 

Bližší informace o firmě na: www.fritzmeier.cz

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

česká pobočka německého 
koncernu FRITZMEIER přijme 
do trvalého pracovního poměru:

Vyškov

TECHNIK TPV – KOORDINÁTOR NOVÝCH PROJEKTŮ
Požadujeme:
SŠ/VŠ vzdělání technického směru, praxe min. 2 roky na obdobné pozici
podmínkou, velmi dobrou znalost práce na PC (Excel, Word, Outlook),
komunikativní znalost NJ nebo AJ podmínkou, dobré organizační
a komunikační schopnosti, spolehlivost, flexibilita, samostatnost,
preciznost, ochota cestovat, odolnost vůči stresu.

Náplň práce:
n koordinace projektů (náběh projektu, odsouhlasení konstrukce, zahájení

výroby, organizace dodávek) kabin pro zahraničního odběratele
n řešení problémů vznikajících při implementaci do výroby
n komunikace a jednání se zahraničními obchodními partnery, koordinace

dodávek
n péče o zákazníky v oblasti kvality, výroby a dodávek
n zajišťování technické podpory

Nabízíme:
n motivující finanční ohodnocení
n velké množství zaměstnaneckých benefitů
n moderní pracovní prostředí
n možnost dalšího profesního vzdělávání a jazykových kurzů

Totální výprodej!! Likvidace zboží !

SlevaSleva na na všechno všechno zboží zboží 3030––40 %40 %

Železářství MIVALL
Akce trvá do Kpt. O. Jaroše 281/2
vyprodání zásob!! Vyškov 682 01

výprodej splátek pokračuje!
100 000 Kč od 1 898 Kč

Masáže Renata Suchánková

Cambridge – diet
AKCE 3+1 ZDARMA

Objednávky 607 663 350

Více na www.masaze-renata.cz

• Výroba cukroví, dortů, řezů, rolád
a svatebních koláčků na zakázku 

• svatby • narozeniny • výročí

CUKRÁŘSTVÍ
Andrea Zabloudilová

Mob.: 607 993 170, Vyškov
www.azcukrarstvi.freepage.cz

RESTAURACE LAGUNA
(Pístovice u rybníku)

13.–15. 1. STEAKOVÉ HODY
(pátek od 17.00)

Tel.: 608 206 344
http://www.facebook.com/restaurace.laguna

www.laguna-pistovice.cz

N O V Ě
V BUČOVICÍCH!!!

Pořádáme seminář
Zpracování daňového přiznání za rok 2011
pro fyzické osoby. Termín: 21. 2. 2012
Zpracování daňového přiznání za rok 2011
pro právnické osoby. Termín: 28. 2. 2012

Lektor: Ing. Pavel Uminský
Bližší informace: tel. č. 723 032 275

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.

Redukční kurzy 
spol. STOB pod vedením 

Dr. Jitky Hrivnákové

Nový kurz zahajuje v lednu 2012.
Vhodné i pro diabetiky II. typu. Vede
Dr. Jitka Hrivnáková, cvičitelka
Mgr. Věra Daněčková. Přihlášky při-
jímáme již nyní. Počet míst omezen.
Na kurzy přispívají zdravotní pojiš-
ťovny.

Info e-mail:
JitkaHrivnakova@email.cz nebo
tel.: 603 810 722 (nejlépe večer)

Žaluzie
Sítě proti hmyzu

Dveřní sítě
Akce: sleva 10%

Tel.: 517 367 326,
604 863 437Vyškov         OD KojálVyškov         OD Kojál

SklenářstvíSklenářství
RámováníRámování

SklenářstvíSklenářství
RámováníRámování

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)

Požadujeme:
• VŠ nebo SŠ vzdělání technického směru
• praxe ve strojírenství – výhodou
• schopnost řešit problémy a účelně jed-

nat
• pracovitost, spolehlivost
• uživatelská znalost práce na PC
• řidičský průkaz sk. B

Požadujeme:
• SPŠ strojnická (SŠ technického směru)
• orientace ve výkresové dokumentaci
• dobrá znalost práce s PC (Word, Excel)
• praxe minimálně 1 rok
• časová flexibilita

Nabízíme:
• perspektivní práce na unikátním projek-

tu
• zajímavé finanční ohodnocení
• týden dovolené navíc
• příspěvek na kapitálové životní pojištění
• dotované stravování, podniková jídelna

Kontakty:
Tel.: 517 326 625, 517 326 611
nebo na elektronické adrese: 
drahomira.zabloudilova@strobo.cz

Strojírny Bohdalice, a.s., vyhlašují konkurz na následující pozice:

PRACOVNÍK VÝVOJOVÉHO
ODDĚLENÍ

PRACOVNÍK DO ÚSEKU
KONTROLY A ŘÍZENÍ

Společnost WOODPROGRESS, s. r. o.
přijme nové pracovníky na pozice:

TESAŘE a MONTÉRY DŘEVOSTAVEB
Zaměstnání na HPP, vyučen v oboru výhodou – nikoliv podmínkou.
Možnost zapracování s nutným zájmem o učení nových technologií staveb.

Kontakt: E-mail: info@woodprogress.cz, tel.: 776 112 243

TRVAL E  
ZHUBNOUT

KRYOLIPOLÝZA – trvalý 
úbytek přebytečného tuku po jednom 

ošetření 20–40 %
VACUPRESS – formování postavy, 

zpevnění a vyhlazení pokožky

Tel.: 734 895 183
www.facebook.com/bodystudioPS
BODY STUDIO Petra Šafářová, 

Dvořákova 23, Vyškov
(budova České pošty – boční vchod)

Restaurace Sokolovna Dědice

pořádá v sobotu 14. ledna

ZABIJAČKOVÉ HODY.
Všechny zabijačkové pochoutky se budou 

prodávat od 12 hodin


