
HLÁŠENÍ ze dne 19. 5. 
__________________________________________________ 
Obchod TEXTIL – OBUV na Čejči oznamuje, že nabízí slevy 20 -50% na 

dětský, dámský a pánský textil. Dále nabízí obuv, kabelky, batohy, 

záclony, závěsy, povlečení aj. Otevírací doba pondělí - sobota od 8 do 

17h. 

__________________________________________________ 

Hotel Kraví hora v Bořeticích přijme do HPP POKOJSKOU. Nástup 

možný od 1. 6. 2021. Náplní práce je úklid pokojů a společenských 

prostor. Nabízíme zajímavé finanční ohodnocení. Své životopisy 

můžete zasílat na mail reditel@kravihora.cz nebo 

telefonu724 558 277.  

_____________________________________________________ 

Firma Elektro Zrůcký Kobylí,  upozorňuje občany, že má otevřeno bez 
omezení. Můžete vybírat zboží z letáku Proton, který najdete ve 
Vašich schránkách. Nabízí akční ceny celého sortimentu elektro. 
Například chladničky, mrazničky, sporáky, pračky, malé kuchyňské 
spotřebiče, televizory, setoboxy a další elektroniku ve slevě. Zboží 
přiveze až k vám domů. 
Informace na prodejně Elektro Zrůcký Kobylí nebo na  telefonu  519 
431 181. 

 

 
Firma Archaia Brno hledá brigádníky na archeologický výzkum. Jedná 
se o středně těžkou manuální práci na archeologickém výzkumu - rytí 
rýčem, házení lopatou, vození koleček. Plat je 120 Kč/hod, pracovní 
doba je ve všední dny od 8.00 do 16.00, někdy i víkendy. 
Pracovní smlouva je DPP. Pro bližší informace volejte 608743816. 
 
 
 

mailto:reditel@kravihora.cz


Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, p. o. jako 
jedna z nejvýznamnějších škol v regionu nabízí atraktivní obory z 
oblasti gastronomie: Hotelnictví, Kuchař-číšník a Cukrář a další 
zajímavé obory Lesní mechanizátor, Rybář, Zahradník a Ekologie a 
životní prostředí. 
Škola  poskytuje také vzdělání žákům se speciálními vzdělávacími 
potřebami v oborech Cukrářské práce a Zahradnické práce.  Pro 
rozšíření kvalifikace nabízí  nástavbová a zkrácená studia. Nově 
nabízíme zkrácené studium oboru Výrobce potravin Cukrovinkář 
nebo Konzervář ve spolupráci s významnými firmami v regionu Candy 
Plus Rohatec, Pika Bzenec a Linea Nivnice.   

Více info na webových stránkách www.sosbzenec.cz! 

 
V obci Mutěnice bude pojízdná čistírna peří ,která také vyrábí 
prošívané deky a polštáře. Firma Štaubert dodává vlastní sypkovinu a 
vše se dělá na počkání. Provozní doba je od 8h do 18h ve čtvrtek a 
pátek  20 a 21.5.2021  Umístění provozovny je na ul.Brněnská u 
statku.  


