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Víkendové poděkování příznivcům Vyškovského piva bylo
pokračováním letošních úspěchů

Uplynulý víkend byl ve zna-
mení rovnou tří akcí konaných
ve Vyškovském pivovaru.

V sobotu 11. 8. 2012 od rána
probíhaly Farmářské trhy
v pivovaru, na kterých proběhla
premiéra již dlouho ohlašované
pivní novinky z varny Vyškov-
ského pivovaru, pšeničného
piva Weissbier. A premiéra
podle ohlasů byla více jak
úspěšná. Navíc se nám povedlo
zajistit na farmářské trhy dopo-
sud největší počet stánkařů se
širokou nabídkou výrobků.

Sobotní večerní hodiny byly
ve znamení Předpouťové zába-
vy v pivovaru. Několik set
návštěvníků si bohatě užilo roc-
kových tónů a lahodného piva.

V neděli po celý den probíhal
DEN OTEVŘENÝCH VRAT
VYŠKOVSKÉHO PIVOVARU.
Již tradičně je tato největší
pivovarská akce spojena

s Vyškovskou poutí. A od rána
až do pozdních nočních hodin
putovaly proudy příznivců
Vyškovského piva areálem.
Mnoho návštěvníků využilo
možnosti shlédnout prostory,
kde se jejich oblíbené pivo
vyrábí. A opět se s velkým
úspěchem setkalo novinkové
pivo z pokladnice světových
pivních stylů – Weissbier, který
byl podáván v kvasnicové
a nepasterované podobě.
Weissbier nesl poprvé nové
logo CROSS THE WORLD,
které je pokračováním před-
chozích speciálů prezentova-
ných dříve pod značkou JUBI-
LER. A jako již tradičně měli
všichni možnost zapůjčit si
sklenice a nechat si nápoje
čepovat do skla, čímž přispěli
ke zkulturnění a především
k ekologii snížením spotřebo-
vaných plastových kelímků.

Poprvé byla navázána i spo-
lupráce s Oblastní charitou Vyš-
kov. Návštěvníci Dne otevře-
ných vrat měli možnost
podpořit Charitu dobrovolným
vstupným, nebo koupí výrobků,
které s láskou vyrobili klienti
Oblastní charity. Pivovar se také
poprvé zavázal k daru pro cha-
ritu a z každého prodaného

nápoje poputuje menší částka
na účet Oblastní charity Vyškov.

Zaměstnanci pivovaru děkují
všem za hojnou účast, která
předčila loňský rok, kdy letos
branou pivovaru prošlo více jak
3500 návštěvníků.

…okoštujte piva a limonády
z Vyškovského pivovaru

V pondělí 27. 8. 2012 bude zahájen

PRODEJ BURČÁKU 
ve vinotéce v Rousínově, Sušilovo nám. 40

(vedle Obuvi Bučková)

a ve vinotéce ve Slavkově, na nám. Palackého 68

(vedle bývalé drogerie)

Těšíme se na vaši návštěvu.

Tel.: 774 257 488, Rousínov

774 522 645, Slavkov

Prodej dřevěných
bukových briket:

nad 1 tunu 4,30 Kč/kg
do 1 tuny 4,90 Kč/kg

Inf. na tel. č.:

605 918 024
Ivanovice na Hané

Oznámení o přerušení
dodávky elektrické energie

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy –

rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací – bude přerušena

dodávka elektrické energie:

Dne 5. 9. 2012 od 7.30 do 15.30 hodin
Vypnutá oblast: Vyškov, Dědice
ul. Dědická-část
ul. Juranova
ul. Mánesova
ul. Pazderna-část
ul. U Mlýna
ul. V Hliníku

Dne 7. 9. 2012 od 7.00 do 16.00 hod
Vypnutá oblast: Vyškov, Dědice
ul. Drahanská
ul. Palackého-část
ul. Potoční
ul. Ružičkova
ul. Kopřivova
nám. Svobody-část

Děkujeme vám za pochopení. E.ON Česká republika, s. r. o.

PODLAHÁŘSKÉ PRÁCE
PVC * plovoucí podlahy * parkety * palubky * korek

www.podlahy-nemojany.ic.cz
Nemojany 14, tel.: 605 310 622

SEŘIZOVAČ LISOVNY PLASTŮ
Požadujeme:     • SŠ/maturita, strojírenský obor
                      • Praxe na podobné pozici min. 1 rok
                      • Znalost vstřikovacích procesů, znalost práce na PC
                      • Manuální zručnost, samostatnost, odpovědnost
                      • Ochotu pracovat v nepřetržitém 12ti hodinovém provozu 

Náplň práce:     • Včasná oprava a seřízení strojů k zajištění plynulosti výroby 
                      • Nastavení parametrů stroje podle výrobních specifikací 
                      • Vyplňování výrobní dokumentace (provozní karta nástroje a plán údržby) 

Nabízíme:         • Zázemí silné mezinárodní společnosti
                      • Zodpovědnou práci a odborné zaškolení 
                      • Možnost profesního růstu a průběžné zvyšování kvalifikace
                      • Práci s moderním technickým vybavením na projektech pro nové modely

světově známých výrobců automobilů

Víme, jak ohodnotit Vaše schopnosti a pracovní výkon, proto nabízíme atraktivní mzdové ohodnocení
a zajímavé zaměstnanecké výhody – možnost stravování (kantýna), stravenky, flexipassy, prémie 
až 30%, 5. týden dovolené navíc.

Pokud Vás naše nabídka zaujala, prosím zašlete nám svůj životopis na e-mail: nabor@lear.com nebo na
adresu: Lear Corporation Czech Republic s. r. o., personální oddělení, Tovární 735/10, 682 01 Vyškov.
Můžete nám také zavolat na číslo 517 577 733 nebo předat Váš životopis osobně na recepci naší
společnosti.

Chcete dlouhodobě perspektivní práci v úspěšné, dynamicky se rozvíjející společnosti? 
Hledáte stabilitu a zázemí prosperující firmy s dlouholetou tradicí? 

Staňte se součástí silné nadnárodní společnosti, 
která patří ke špičce v automobilovém průmyslu.

Jsme významná mezinárodní výrobní společnost s celosvětovou působností a předním světovým
dodavatelem automobilových interiérů a komponentů. Pro výrobní závod ve Vyškově, který

vyrábí elektromechanické prvky, hledáme vhodné kandidáty na pozici:

ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ 
a SEDAČEK

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

CONSULTA BÜROTECHNIK, s. r. o.
683 21 Pustiměř 117; Tel.: 517 356 635; fax: 517 356 636

Pro naši společnost hledáme  ÚČETNÍ
• minimálně 3 roky praxe

• kompletní vedení daňové

evidence (banka, pokladna,

sklady) – účetní program Helios

RED, VEMA

• sestavování DPH 

• znalost personální a mzdové

problematiky 

• vedení mzdové evidence

• výpočet mezd

• vedení evidence dlouhodobého

majetku

• práce s počítačem

• řidičský průkaz B

• flexibilita

• znalost AJ výhodou

DŘEVĚNÉ EKOLOGICKÉ BRIKETY
exkluzivní zaváděcí 

cena 4.700,– Kč 
za paletu (1 tunu)

POZOR! Cena platná do 10. září
doprava do 30 km z našeho skladu ve Vyškově zdarma při odběru min. 1 palety

Objednávejte: tel.: 604 355 959, nebo: saskova@kominex.cz, www.kominy-kominex.cz
Prodejna: Vyškov, Sochorova 591 (areál STK – po staré silnici směr Prostějov)

Žaluzie
Sítě proti hmyzu
Dveřní sítě
Akce: sleva 10%
Tel.: 517 367 326, 

604 863 437

Dušan Churý
683 23 Chvalkovice na Hané 190
Tel.: 734 276 435
www.chury-system.cz

• plastová a hliníková okna a dveře •
• sekční, křídlová, rolovací vrata •

• posuvné a křídlové brány •
• zasklívání lodžií •

S Regionem ušetříte! Sleva u 3. otištění
komerční i soukromé inzerce 50 %!


