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RE/MAX prodává nejvíce realit na světě

84 zemí
6 282 kanceláří
89 092 makléřů

Purkyňova 143/18, Vyškov, mobil: 733 149 010, e-mail: atraktiv@re-max.cz
www.re-max.cz

Kojátky: prodej patrového podsklepeného rodinného domu
5+1, 936 m2. Dům má vlastní studnu, prostorná zahrada,
menší stodola a dílna. Klidná lokalita cca 4 km od Bučovic.
Makléř: 733 149 015 Cena: 871 600 Kč

Luleč: k prodeji ovocný sad o výměře 2 982 m2 s rekreační chatou o ZP
18 m2 a bazénem se zastřešením. Příjezdová cesta po částečně zpev-
něné lesní komunikaci. Obec Luleč je vyhledávanou lokalitou.

Makléř: 737 576 864 Cena: 890 500 Kč

Nové Hvězdlice: prodej bývalého obchodního domu Hvězdlička.
Objekt má vlastní studnu, provedena rekonstrukce el. rozvodů,
k objektu patří stodola – využití jako sklad, nákladní výtah.
Makléř: 728 646 294 Cena: na vyžádání v RK

Podivice: samostatně stojící RD po rekonstrukci. Dům zateplen,
nová fasáda. Velké vnitřní prostory lze využít jako podnikatelské
sídlo, konání školení, rautů. Okrasná zahrada, 3 garáže.

Makléř: 737 576 864 Cena: na vyžádání v RK

Hvězdlice: prodej RD 5+1, o CP 1 336 m2, se zavede-
ným kadeřnictvím, zahrada s udírnou, grilem a pose-
zením, terasa. Parkování před domem nebo ve dvoře. 
Makléř: 733 149 015 Cena: 1 431 680 Kč

Křižanovice u Vyškova: rodinný dům 2+1 s malým
dvorkem, kůlnou a předzahrádkou. V domě není kou-
pelna. Klidná lokalita, vzdálenost do Vyškova 4 km.
Makléř: 728 646 294 Cena: 380 000 Kč

Bučovice: k prodeji byt 2+kk ve 3NP cihlového domu, po rekon-
strukci. Došlo k výměně oken, podlah, rozvodů el., vody a odpadů.
Nová kuchyňská linka a vestavěné skříně v ceně bytu, 2 sklepy.
Makléř: 733 149 032 Cena: 1 099 500 Kč

Královopolské Vážany: k prodeji dvougenerační RD. V pří-
zemí 1+1, v prvním patře 4+1, lze rozšířit do podkroví. V obý-
vacím pokoji je krb, přes cestu garáž. Za domem zahrada.

Makléř: 602 542 995 Cena: 1 999 000 Kč

Kloboučky: k prodeji hostinec, celkový počet míst k sezení 220 +
další na letní zahrádce. Sál – zábavy, oslavy, diskotéky apod. Lze při-
koupit i velký RD 2+1, kolaudovaný v r 2005. Prodej i samostatně.

Makléř: 733 149 012 Cena: na vyžádání v RK

Krásensko: rodinný dům 6+2 se zahradou, terasou a garáží, lze využít
jako dvougenerační. V 1. NP byt 2+1, garáž, kotelna, sklady. V 2. NP
byt 4+1. Zahrada 662 m2, žádaná lokalita, lesy, krásná příroda. 

Makléř: 733 149 014 Cena: 2 121 000 Kč

Moravské Prusy: RD 5+1 se 3 garážemi a se zahradou, lze využít
jako dvougenerační. Dům je zateplen, nová fasáda. Na střeše
solární panely, na zahradě zapuštěný bazén, ovocné stromy.

Makléř: 733 149 034 Cena: cena k jednání

ROZŠIŘUJEME KOLEKTIV MAKLÉŘŮ, PŘIDEJTE SE K NÁM.

P O Z V Á N K A

NA DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ KANCELÁŘE 

RE/MAX ATRAKTIV VYŠKOV

V PÁTEK 11. ZÁŘÍ 2015 OD 10 H DO 18 H

Srdečně vás zveme do naší nově zrekonstruované budovy, kde pro vás bude připraveno

pohoštění. Přijďte se podívat a podpořit nás. 

Na vaši návštěvu se těší majitelé: Pavel Křetinský a Radovan Slavíček

SLEVA SLEVA SLEVA

RAŠNEROVA pekárna s. r. o. Vyškov
Sušilova 39/6, 682 01 Vyškov – provozovna Brněnská 31a Vyškov

hledá pro úsek výroby vhodné kandidáty/tky na pozici:

PEKAŘ/PEKAŘKA
DĚLNÍK

dále přijmeme zaměstnance a brigádníky na pozici:

SERVIS ZBOŽÍ V HYPERMARKETU
Požadujeme:
- Zodpovědnost a svědomitost
- Bezúhonnost
- Ochotu se učit
Nabízíme:
- Bezplatné zaučení v případě jiné specializace
- třísměnný provoz
- Stabilní zázemí perspektivní společnosti
- Zajímavé platové ohodnocení

Nástup možný ihned.
V případě zájmu zasílejte nabídky se strukturovaným životopisem na
e-mail: info@rasnerovapekarna.cz, telefonem: 603 884 819, nebo
osobně na personálním oddělení na adrese Brněnská 31a, Vyškov.

přední světový dodavatel zdravotnických
a hygienických výrobků nejvyšší kvality
hledá v souvislosti s narůstajícím objemem
výroby vhodné kandidáty/kandidátky na pozici:

Místo výkonu práce
 Slavkov u Brna

Náplň práce
 ruční balení zdravotnických komponentů

do operačních setů.

Požadujeme
 manuální zručnost
 pečlivost
 odpovědnost
 časovou flexibilitu – dvousměnný provoz

Nabízíme
 pracovní poměr na dobu neurčitou
 nástup možný ihned
 závodní stravování s příspěvkem

zaměstnavatele
 kooperativní prémie

Pokud máte zájem o tuto pozici nebo
bližší informace, kontaktujte nás:
Eva Schroederová, tel.: 544 425 681
Eva.Schroederova@cz.LRmed.com

Lohmann & Rauscher, s. r. o. 
Bučovická 256, 684 01 Slavkov u Brna

www.Lohmann-Rauscher.cz

DĚLNICE ZDRAVOTNICKÉ VÝROBY

Strojírny Bohdalice, a. s., Bohdalice 63, okres Vyškov
Jsme na trhu od roku 1907

Pro rok 2015 jsme zvýšili mzdu o 6 %

Strojírny Bohdalice, a. s., společnost s více než 100letou tradicí,
hledá následující profese:

Soustružník na konvenčních strojích
– vhodné i pro důchodce
Požadavky:
• SOU/OU strojírenského směru – popřípadě možno nahradit praxí
• praxe v oboru soustružení
• znalost čtení výkresové dokumentace
• technické myšlení a prostorová představivost
• práce na konvenčních strojích

Svářeč (TIG výhodou)
Požadavky:
• SOU/OU strojírenského směru (i absolvent) – popřípadě možno nahradit praxí 
• platné svářečské oprávnění
• zkušenosti a praxe ve zpracování korozivzdorných ocelí metodou TIG a MIG/MAG

výhodou 
• znalost čtení výkresové dokumentace
• v případě zájmu možnost rozšíření TIG a MIG/MAG zkoušek

U všech profesí požadujeme spolehlivost, samostatnost, časovou flexibilitu.
Nástup možný ihned.

Nabízíme:
➢ práce v zajímavé a moderní oblasti nových technologií
➢ nadstandardní finanční ohodnocení a výkonové odměny
➢ perspektiva ve společnosti s více jak stoletou tradicí
➢ hlavní pracovní poměr + pracovní smlouva na dobu neurčitou
➢ týden dovolené navíc
➢ příspěvek na kapitálové životní pojištění 
➢ dotované stravování, podniková jídelna
➢ příspěvek při narození dítěte
➢ odměna při dosažení životního jubilea
➢ odměna u příležitosti výročí nepřetržitého trvání pracovního poměru ve společnosti 

Zájemci se hlásí na personálním oddělení – tel.: 739 534 080, 517 326 625,
517 326 611 nebo na elektronické adrese: drahomira.zabloudilova@strobo.cz

ČALOUNICTVÍ KRULICH
Opravím sedací soupravy,

starožitný nábytek, židle a jiné.
Velký výběr pot. látek.
Odvoz i dovoz zajistím.

Drnovice 237,
mob.: 604 560 372

Nabízím
■ vedení účetnictví 
■ daňové evidence
■ personální agendy

podnikatelských subjektů 
včetně daňových přiznání
a přehledů na SP a ZP.
Spolehlivě, rychle a kvalitně.

Ing. Katarína Zahradníčková, 
tel.: 603 948 266, e-mail:

zahradnickovakatarina@seznam.cz

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

ZASTAVÁRNA – BAZAR
RYCHLÁ PŮJČKA
– peníze ihned na ruku, solidní jednání.

VÝKUP ZLATA
– všeho druhu za nejvyšší ceny, až 1 100 Kč/g

ZASTAVUJEME, VYKUPUJEME, PRODÁVÁME
zlato, zubní zlato, stříbro, elektroniku, nářadí,
motorové a elektrické pily, křovinořezy, sekačky,
mob. telefony, notebooky, počítače, sportovní
potřeby, hudební nástroje, obrazy, sošky, zbraně,
ledničky, pračky, ždímačky, jízdní kola a mnoho
jiného, vše, co je u nás prodejné. 

Slavkov u Brna, Brněnská 97
Otevírací doba: PO–PÁ 9.00–17.00

SO, NE po tel. domluvě
Tel.: 605 151 548, e-mail: zastavarna.slavkov@seznam.cz

přední světový dodavatel zdravotnických
a hygienických výrobků nejvyšší kvality
hledá v souvislosti s narůstajícím objemem
výroby vhodné kandidáty/kandidátky na pozici:

Místo výkonu práce
 Slavkov u Brna

Náplň práce
 ruční balení zdravotnických komponentů

do operačních setů.

Požadujeme
 manuální zručnost
 pečlivost
 odpovědnost

Nabízíme
 zkrácený úvazek na jednu směnu 
 pracovní doba 7.30–14.00 hod
 pracovní poměr na dobu určitou
 nástup možný ihned

Pokud máte zájem o tuto pozici nebo
bližší informace, kontaktujte nás:
Eva Schroederová, tel.: 544 425 681
Eva.Schroederova@cz.LRmed.com

Lohmann & Rauscher, s. r. o. 
Bučovická 256, 684 01 Slavkov u Brna

www.Lohmann-Rauscher.cz

DĚLNICE ZDRAVOTNICKÉ VÝROBY
NA ZKRÁCENÝ ÚVAZEK
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UNILIN, s. r. o.,
Tovární 1, 682 01 Vyškov 

Společnost Unilin – výrobce podlah Quick Step a Magnum je
největším světovým producentem podlahovin s více než 5400
zaměstnanci v 21 výrobních závodech v mnoha zemích. V roce 2014
se stal součástí skupiny UNILIN i český výrobce MAGNUM Parket. 

Pro posílení výrobního týmu ve Vyškově hledáme kandidáty na pozici:

OPERÁTOR V DŘEVOZPRACUJÍCÍ VÝROBĚ 
Pro obsluhu strojů a výrobních zařízení 

Požadujeme:
• ochotu a schopnost pracovat ve vícesměnném provozu 
• ochotu učit se novým věcem
• výuční list v oboru dřevařském nebo strojírenském výhodou 
Nabízíme: 
• zázemí silné a dynamicky se rozvíjející společnosti 
• dlouhodobou pracovní perspektivu 
• práci s moderními technologiemi
• odpovídající mzdové ohodnocení
• příspěvek na penzijní nebo životní pojištění 
• jazykové kurzy, další vzdělávání 
V případě vašeho zájmu kontaktujte prosím:
Ing. Andrea Zemánková, personální manažer Unilin, s.r.o.
e‐mail: Andrea.zemankova@magnumparket.cz, tel.: 517 318 121
www.magnumparket.com 

Hledáte Region na webu? 
Už ho najdete!

www.novinyregion.cz

OVOCE A ZELENINA HLEDÍK

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

BURČÁK
z Dolních Dunajovic

ČESKÁ JABLKA od 15,90


