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Tyco Electronics Czech je souãástí spoleãnosti
TE Connectivity, která je nejvût‰ím svûtov˘m v˘-
robcem a dodavatelem kabelové a konektorové
techniky. Ná‰ moderní závod se sídlem v Kufiimi
(okr. Brno venkov, 10 km severnû od Brna) je
sv˘m v˘robním programem zamûfien˘ na kabelo-
vou a konektorovou techniku pro automobilov˘
prÛmysl (VW, Mercedes, Opel, MBW). Souãasn˘
poãet zamûstnancÛ je více neÏ 2000.

Kontaktujte personální oddûlení:

Tyco Electronics Czech s.r.o.
Personální oddûlení
K AMP 1293, 664 34 Kufiim
Tel.: 541 165 541
e-mail: nabor@te.com
www.tycoelectronics.cz

Nabízíme
• dobré finanãní ohodnocení
• ãtvrtletní v˘konnostní bonus
• 13. plat
• pfiíspûvek zamûstnavatele na závodní stravování
• perspektivní a stabilní zamûstnání v prosperující

spoleãnosti
• práce v ãistém a pfiíjemném prostfiedí moderního

závodu
• t˘den dovolené navíc
• autobusové nádraÏí pfiímo pfied závodem s velmi

dobr˘m spojením

ROZVÍJÍME SE A HLEDÁME 
NOVÉ ZAMùSTNANCE

• OPERÁTOR •
• SE¤IZOVAâ LISOVNY PLASTÒ •
• NÁSTROJA¤ LISOVNY PLASTÒ •

Festival Mozartovy dûti pofiádá Filharmonie Brno ve spoluprá-
ci se základními umûleck˘mi ‰kolami v rámci festivalu zábavy
Brno - mûsto uprostfied Evropy. Projekt si klade za cíl nalákat do
fantastického svûta hudby dûti v‰ech vûkov˘ch kategorií; dává
prostor nadan˘m ÏákÛm ZU· vystoupit na pódiích v centru Brna
pfied zraky tisícÛ posluchaãÛ. Také chce pomoci tûm nejmen‰ím
v rámci profesionálnû veden˘ch dílniãek nalézt své vlastní hu-
dební schopnosti a cítûní, zkrátka objevit své vlastní hudební já.

Orchestr ZU· Boskovice na námûstí Svobody v Brnû.
Foto: Michaela Vymazalová

V rámci jubilejního 5. roãníku festi-
valu Mozartovy dûti se uskuteãnila uni-
kátní akce. Díky ní se nejlep‰í studenti
základních umûleck˘ch ‰kol z celé
Moravy stali poprvé v historii ãleny
profesionálního orchestru a spolu s br-
nûnsk˘mi filharmoniky odehráli velk˘
symfonick˘ koncert. Filharmonie Brno
se pfiedstavila v první pÛli koncertu
skladbami Bedfiicha Smetany Z ães-
k˘ch luhÛ a hájÛ a Tarasem Bulbou od
Leo‰e Janáãka. V druhé pÛli vystoupili
filharmonici spoleãnû s témûfi 40 mla-
d˘mi „Mozarty” ze základních umûlec-
k˘ch ‰kol a zahráli Symfonii ã. 9
e moll op. 95 „Z Nového svûta” od
Antonína Dvofiáka. Proã právû tato
skladba? MoÏná proto, Ïe kdyÏ 21. ãer-
vence 1969 ãlovûk poprvé sestupoval
na povrch mûsíce, hrála mu k tomu ães-
ká hudba – Dvofiákova Novosvûtská
symfonie. Na palubu Apolla 11 ji vzal
jeden z kosmonautÛ. 

V leto‰ním roce reprezentovali
mûsto Boskovice na festivalu mladí 
umûlci z na‰í ZU·. JiÏ od kvûtna se
Ïáci se sv˘mi profesionálními kolegy
postupnû sehrávali a pfiipravovali se
na unikátní koncert, kter˘m vyvrcho-
lil jubilejní 5. roãník festivalu
Mozartovy dûti.

21. ãervna 2014, kdy probíhal
Den evropské hudby, se na námûstí
Svobody v Brnû rozehrál orchestr
sloÏen˘ z ÏákÛ ZU· Boskovice pod
vedením Martina Krajíãka. Orchestr

byl ve skvûlé formû po t˘denním
soustfiedûní v Chorvatsku a v‰ech 25
úãinkujících hráãÛ vãetnû dirigenta
odvedlo v˘born˘ v˘kon pfied zapl-
nûn˘m námûstím Svobody. Velkou
posluchaãskou pozornost získala
i hudební skupina PruÏiny ze ZU·
Boskovice, která vystoupila v prÛ-
bûhu koncertu.

Pod taktovkou dirigenta Aleksandara
Markoviãe se v Janáãkovû divadle
v nedûli 22. ãervna 2014 odehrál jedi-
neãn˘ umûleck˘ záÏitek, kter˘ poslu-
chaãi odmûnili velk˘m nad‰ením a nû-
kolikaminutov˘m potleskem ve stoje.
Na‰e mûsto reprezentoval na slavnost-
ním závûreãném koncertû klarinetista
Tomá‰ Mosler, student  2.roãníku, II.
stupnû ZU· Boskovice, ze tfiídy Z.
Jindry. 

Mladí „Mozarti” se pak spojili s fil-
harmonií je‰tû jednou; s Janáãkovou
filharmonií Ostrava odehráli 26. ãervna
spoleãn˘ koncert na severu Moravy.
Program koncertu se v první polovinû
li‰il, Janáãkova filharmonie Ostrava se
pfiedstavila Janáãkov˘mi La‰sk˘mi
tanci. V druhé pÛli opût pfiisedli do fiad
filharmonie vybraní studenti základ-
ních umûleck˘ch ‰kol. Provedení
Symfonie ã. 9 e moll Antonína
Dvofiáka pod taktovkou Stanislava
Vavfiínka bylo opravdu vynikající a zá-
vûreãn˘ aplaus se konal opût ve stoje.

Martin Krajíãek, ZU· Boskovice

Mladí hudebníci ze ZU·
Boskovice na festivalu 

MOZARTOVY DùTI


