
Nabídka vyškovského zooparku

OBCHODNÍ DŮMOBCHODNÍ DŮM

VELIKONOČNÍ SLEVA 50 %VELIKONOČNÍ SLEVA 50 %VELIKONOČNÍ SLEVA 50 %VELIKONOČNÍ SLEVA 50 %
na vybrané druhy záclon a dekoračních tkaninna vybrané druhy záclon a dekoračních tkanin

Platí od 26. 3. do 7. 4. 2012

PRODEJNÍ DOBA:
PO–PÁ 8.30–18.00 hod.

SO 8.30–12.00 hod.

PRIOR ČESKÁ REPUBLIKA s. r. o.,  OD PRIOR Vyškov, Brněnská 2, tel.: 517 348 806, e-mail: vyskov@prior.cz

wwwww.prio.prior.cz.czwwwwww.prio.priorr.cz.cz

wwwww.modnilatk.modnilatky.cz.czwwwwww.modnilatk.modnilatkyy.cz.cz

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

OVOCE ZELENINA HLEDÍK

PŘÍSADY salát, kedlubny…

ČESKÁ JABLKA největší výběr ve Vyškově

E-mail: alutore@email.cz
Mobil: 775 714 185, 775 714 182

www.alutore.webnode.cz

Garážová vrata

Obchodní zastoupení

Akce: Do konce dubna 2012 motor zdarma

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

Děkujeme všem našim zákazní-
kům a oznamujeme tímto změnu
adresy naší provozovny. Dříve
občerstvení u Kauflandu, nyní
autobusové nádraží ve Vyškově.

Nabídka zůstává stejná:
– grilovaná kuřata
– grilovaná křídla
– grilovaná žebra

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

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

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

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)

Komplexní řešení vaší realizace:
• vizualizace
• koordinace řemesel
• dodávky interiérů
• optimalizace energií
• realizace dřevostaveb

www.bydlimeusporne.cz
Nezávazná schůzka zdarma, můžete začít spořit již dnes.

info@bydlimeusporne.cz
T.: 608 861 807

JARNÍ AKCE
Prodej dřevěných 
bukových briket: 
3,90 Kč/kg

Inf. na tel. č. 
605 918 024

Ivanovice na Hané

• 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

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)

RESTAURACE LAGUNA 
(Pístovice u rybníka)

5.–8. 4. RYBÍ DNY
+

5. 4. ZELENÉ PIVO
Rezervace na tel.: 608 206 344

www.laguna-pistovice.cz

BKR ČR, s. r. o. je výrobcem zastiňovacích, dekorativních a ovládacích doplňků pro střešní okna
VELUX. Tvoří součást Skupiny VELUX, která vyvíjí, vyrábí a prodává střešní okna VELUX a další
stavební komponenty. Společnost VELUX vytváří lepší životní podmínky v podkroví a přináší do
něj denní světlo a čerstvý vzduch díky střešním oknům a okenním systémům společně s řešeními
pro rovnou střechu. Dále VELUX nabízí mnoho druhů dekorativních a zastiňovacích doplňků,
předokenních rolet, instalačních výrobků, dálkové ovladače a solární panely. Skupina VELUX má
své výrobní podniky v 10 zemích světa a prodejní společnosti v téměř 40 zemích. Je jednou
z nejsilnějších značek v sektoru stavebních materiálů a jeho výrobky jsou prodávány ve většině částí
světa. Skupina zaměstnává přibližně 9 000 zaměstnanců. Více informací naleznete na
www.velux.com.

BKR ČR, s. r. o. hledá vhodného kandidáta/ku na pozici:

LOGISTIK

HLEDÁME
Vaším úkolem bude především:
– příprava podkladů pro plánování

výroby a aktivní účast na plánování
výroby

– optimalizace skladových zásob
– optimalizace toku materiálu
– organizace a provádění inventur
– spolupráce s kolegy v sesterských

firmách
– tisk výrobních podkladů
– příprava podkladů pro hodnocení

výroby (analýzy, grafy, atd.)
– spolupráce s ostatními pracovníky

výrobního oddělení při zajišťování
plynulosti výroby

– objednávání materiálů, kontakt
s dodavateli a odběrateli, dopravci,
celní deklarací, skladem, účetním
oddělením a ostatními odděleními

– zajištění dalších nezbytných úkolů
podle dohody s nadřízeným
pracovníkem.

OČEKÁVÁME

– středoškolské vzdělání
– znalost práce s MS Office, výhodou

SAP
– schopnost aktivní komunikace

v angličtině
– praxe na podobné pozici výhodou

(vhodné i pro absolventy)

NABÍZÍME
– zajímavou a podnětnou práci v pří-

jemném a dynamicky se rozvíjejícím
prostředí mezinárodní společnosti

– zaškolení pro software SAP
– širokou škálu zaměstnaneckých

výhod

ŽÁDOSTI
Motivační dopis s přiloženým
životopisem zasílejte, prosím, 
na následující adresu:

BKR ČR, s. r. o.
Andrea Maslová

Tovární 2
682 01 Vyškov

tel.: 517 543 535, e-mail: andrea.maslova@velux.com

– pes – kříženec
buldočka

– fena – bílo-
černá barevná

– pes – velký,
černý s bílou
náprsenkou

– pes – blaho-
bytný bígl

– pes – kříženec
pitbula – čer-
ný s bílými
znaky

– pes – černý
kříženec kní-
rače

– pes – černobí-
lý kříženec
kokršpaněla

– pes – kříženec
německého
ovčáka men-
šího vzrůstu

– pes – kříženec
německého
ovčáka men-
šího vzrůstu

– pes - starší
foxteriér

– pes Jag terié-
ra

– kříženec fen-
ky rezavé
barvy

Všichni jsou dočasně umístěni ve vyškovském zooparku, tel.: 517 346 356, 608 771 016. 
Možno i nahlédnout na webové stránky: www.psivyskov.wbs.cz

Hledáme nové hodné majitele:


