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Hledáte Region na webu? 
Už ho najdete!

www.novinyregion.cz
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UŽ NEHLEDEJTE, JSME TU MY!
PODLAHOVÉ STUDIO – STÍNÍCÍ TECHNIKA
– žaluzie, rolety, rolády, markýzy, sítě
– bytové i zátěžové koberce, čisticí rohože
– PVC, plov. podlahy, shrnovací dveře
– opravy podlah, stěrkování

NOVĚ profesionální čištění a ochranné nátěry povrchů
ul. Sochorova 399/3 (budova SBD) VYŠKOV
tel.: 517 341 737, mobil: 608 773 444 e-mail: tana.vy@quick.cz

Zakázková výroba
City Centrum tel.: 601 575 344
Dukelská 8 725 123 195
Vyškov www.zovik.cz

PAVEL ŠPORCL & Pocta Paganinimu  
www.hudbavyskov.cz

Úterý 13. října 2015 v 19 hodin, Besední dům, Vyškov

Houslový virtuóz a jeden z nejžádanějších českých umělců v pořadu Pocta Paganinimu představí škálu
technických i zvukových možností houslí a vše vtipně provede slovem i příběhy ze života Nikoly
Paganiniho, nejslavnějšího houslisty všech dob. Pavel Šporcl začal hrát na housle v pěti letech. Vystudoval
Pražskou konzervatoř a hudební fakultu AMU u profesora Václava Snítila. V letech 1991–96 studoval
v USA na prestižních školách a univerzitách pod vedením vynikajících pedagogů Dorothy De Lay, Itzhaka
Perlmana, Masaa Kawasakiho a Dr. Eduarda Schmiedera. Je nositelem významných cen a ocenění,
koncertuje po celém světě, spolupracuje s řadou významných umělců, domácích i zahraničních orchestrů.
Světově uznávaný kritik a historik Henry Roth zařadil Pavla Šporcla – jako jediného z českých houslistů
mladé generace – do své knihy „Housloví virtuózové: Od Paganiniho po 21. století“. Jeho vystoupení jsou
velmi dobře přijímána jak širokou veřejností, tak odbornou kritikou. Po uvedení Dvořákova houslového
koncertu s Českou filharmonií – při jejím zahajovacím koncertu sezony 2001/2002 v pražském Rudolfinu
- nazvali kritikové Pavla Šporcla „talentem, který se rodí možná jednou za sto let…“ Ve své dosavadní kariéře spolupracoval
s mnoha významnými orchestry, dirigenty na prestižních koncertech a hudebních festivalech. Jeho rozsáhlý repertoár zahrnuje
40 houslových koncertů, nespočet sonát, komorních a virtuózních děl. Vedle stěžejní klasické hudby koncertuje i s jinými žánry,
těší se zájmu všech médií. Od roku 2011 se také věnuje pedagogické činnosti na hudební fakultě AMU v Praze. Pavel Šporcl hraje
na modré housle postavené Janem Špidlenem v roce 2005 a na smyčce Petra Auředníka.

Vstupné: 250/200/190 Kč

Kontakty na předprodej vstupenek: TIC Vyškov, Masarykovo nám. 108/1, tel. 517 301 310, e-mail: infocentrum@meuvyskov.cz,
www.hudbavyskov.cz

!!!ŠETŘETE S PŘENOSNOU ABONENTKOU!!! 
Cena za 7 atraktivních koncertů pro jednotlivce 800 Kč, pro dvojice 1 400 Kč, děti, studenti, ZTP, ZTP/P, doprovod 400 Kč 

Pro nové abonenty držíme posledních 16 krásných míst v 8.–10. řadě. Na zahajovací koncert Pavla Šporcla jsou k dispozici
jednotlivé vstupenky již jen do zadního sálu.

MASÁŽE hotel Dukla
Renata Brychová, 607 663 350
Erika Suchánková, 730 552 596
HAVAJ, BAŇKY A DALŠÍ

www.masaze-renata.cz

INSTA CZ s. r. o., Rostislavova 554, 683 23 Ivanovice na Hané

– přijme do pracovního poměru –

Stolaře: výroba dřevěných oken
Požadujeme: vyučení

praxe na uvedené pozici vítána
jednosměnný provoz
možnost zaučení

Lakýrník lakovny: na povrchovou úpravu oken 
Požadujeme: praxe v oboru minimálně 1 rok

jednosměnný provoz
manuální zručnost
pečlivost

Kontakt: Radim Šenk – vedoucí výroby
e-mail: insta.senk@seznam.cz, tel. 725 043 217

Je-li vaším cílem získat stabilní a dobře ohodnocenou práci
v moderním závodě, potom přijďte mezi nás!

Pro naše výrobní závody v Komořanech a Rousínově hledáme vhodné
kandidáty a kandidátky na pozici:

Nabízíme: zázemí silné prosperující společnosti, práci v moderním
prostředí s nejmodernějším technickým vybavením, stabilitu
pracovního uplatnění, odpovídající mzdové ohodnocení, firemní akce
pro zaměstnance, zvýhodněné telefon. tarify, příspěvek na stravování,
jídelna v závodě v Komořanech i Rousínově. 
V případě, že vás zaujala naše nabídka a splňujete požadované
předpoklady, navštivte naše personální odd. v sídle společnosti
Komořany 146 ve dnech po–čt od 8.00 do 11.00 hodin, případně zašlete
svůj profesní životopis na elektronickou adresu: pdurajova@edpsro.cz
Další informace o pracovních pozicích naleznete na stránkách
www. jobsedp.cz

SKLADNÍK, MANIPULANT
Požadujeme: – vyučení

– praxe na uvedené pozici vítána
– oprávnění na VZV výhodou
– jednosměnný i vícesměnný provoz

STOLAŘ – OPERÁTOR CNC PILA, FRÉZA
Požadujeme: – vyučení v oboru

– praxe na uvedené pozici vítána
– čtení výkresové dokumentace
– práci ve dvousměnném provozu

ÚDRŽBÁŘ
Požadujeme: – vyučení, (obor elektro, zámečník nebo stavební)

– praxe na uvedené pozici
– pečlivost, svědomitost
– jednosměnný provoz
– pracoviště Komořany, Rousínov

SVÁŘEČ MIG, MAG – dělník kovovýroby
Požadujeme: – vyučení technického směru

– praxi na uvedené pozici, TIG výhodou
– čtení výkresové dokumentace
– práci v třísměnném provozu

OPERÁTOR CNC, NÁSTROJAŘ, 
ZÁMEČNÍK, BRUSIČ

Požadujeme: – vyučení technického zaměření (případně praxi v oboru)
– spolehlivost
– práce v jednosměnném i ve vícesměnném provozu

MECHANIK MONTÁŽE
Požadujeme: – vyučení

– praxe ve výrobě výhodou
– manuální zručnost, samostatnost
– jedna směna 

ČALOUNÍK
Požadujeme: – vyučení nebo praxe v oboru

– pečlivost, svědomitost
– jednosměnný provoz
– pracoviště Komořany


