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VÝROBNÍ OPERÁTOR / OPERÁTORKA
■ ruční montáž kabelových svazků a konektorů 
■ jednoduchá obsluha výrobních zařízení
■ kontrola, kompletace a balení výrobních kusů

SEŘIZOVAČ
■ seřizování a oprava výrobních strojů 

a zařízení podle výrobní specifikace

TE Connectivity Kuřim

Adresa: TE Connectivity Kuřim, K AMP 1293, Kuřim 664 34

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ PRO ZÁJEMCE O PRÁCI
15. 10. 2015 od 16 hod. 

a každý další 3. čtvrtek v měsíci
Zájemci potvrdí svou účast na telefonním čísle 541 165 541

nebo e-mailem na dod@te.com

Kontaktujte personální oddělení:
TE Connectivity Kuřim, 
K AMP 1293, Kuřim 664 34

TE Connectivity Kuřim je součástí korporace TE Connectivity,
která je největším výrobcem a dodavatelem kabelové a
konektorové techniky. Moderní závod se sídlem v Kuřimi
(okr. Brno venkov, 10 km severně od Brna) se zaměřuje na
výrobu pro automobilový průmysl (VW, Mercedes, Audi,
Opel, BMW aj.). Zaměstnává více jak 2500 zaměstnanců.

Ve dnech 6. - 11. ãervence 2015 se konalo ME v baseballu
ÏákÛ v polské Miejske Gorce. V reprezentaãním druÏstvu
âeské republiky byl také ãlen baseballového klubu Olympia
Blansko Adam Prudil. Rodina PrudilÛ se stává „zásobárnou”
talentÛ pro baseball a to nejen blanensk˘. AdamÛv star‰í
bratr Michal získal stejn˘ titul uÏ v roce 2008, hrál také s re-
prezentaãním druÏstvem na MS na Tchaj-wanu a získal mno-
ho dal‰ích ocenûní. Adama jsem zastihl s tatínkem Petrem
Prudilem pfii tréninku v areálu Olympie a vyzpovídal ho:

Adame, jak se dlouho vûnuje‰ basebal-
lu a jak ãasto trénuje‰?

Hraji od tfií let. (Táta upfiesÀuje – první
zápas Adam hrál, kdyÏ mu byly 3 roky a 9
mûsícÛ, kdy ho trenér Ota Kostka postavil
do pole i na pálku na tradiãním vánoãním
baseballovém turnaji v Blansku.) K base-
ballu mû dostal Michal, kter˘ zaãínal ve
sv˘ch 6 letech. V sezónû trénuji témûfi kaÏ-
dé odpoledne; celkem to bude tak asi 12 ho-
din t˘dnû; 3 dny v t˘dnu v klubu a zbytek
s tátou, nebo bráchou.

Málokter˘ kluk se mÛÏe ve 12 letech po-
chlubit, Ïe je Mistrem Evropy; jaké byly
Tvoje dal‰í úspûchy?

Loni jsem byl s reprezentaãním druÏ-
stvem ve Slovinsku na ME, kde jsme skon-
ãili tfietí.

Letos jiÏ zmiÀované zlaté ME a poté ãeská
kvalifikace na Litlle League, kterou jsme
s v˘bûrem jiÏní Moravy na Kladnû vyhráli
a díky tomu jsme mohli hrát evropskou kvali-
fikaci na svûtovou sérii, která se hraje v USA.
S t˘mem jsme prohráli aÏ v semifinále.

K nejvût‰ím záÏitkÛm patfií zápas s afric-
kou Ugandou (pozdûj‰ím vítûzem), kter˘
jsme sice prohráli, ale nikdy na tento zápas
nezapomenu.

Minul˘ t˘den jsem s t˘mem Tfiebíã
Nuclears, kde tento rok hostuji, vybojoval
v Praze tfietí místo na MâR mlad‰ích kade-
tÛ do 13 let.

Jak probíhalo ME v Miejske Gorce?
Nejprve jsme v základní skupinû porazili

postupnû Rakousko, Francii, Rumunsko

a Bûlorusko, v semifinále Polsko a ve finále
Rusko 5:4. Utkání s Ruskem bylo hodnû na-
pínavé; prohrávali jsme 4:0 a pfiesto se nám
podafiilo nakonec vyhrát. Celkové umístûní
bylo úspûchem hlavnû proto, Ïe Francie
i Rusko byly úãastníci leto‰ního MS.

(Táta dodává, Ïe Adam byl v Polsku star-
tujícím nadhazovaãem a také zahrál posled-
ní out finále.)

Co Tû ãeká v dal‰í sezonû?
Leto‰ní sezonu hostuji v baseballovém

klubu Nuclears Tfiebíã. Je to proto, Ïe
v Blansku druÏstvo do 13 let nehraje pravi-
delnou soutûÏ. Jedná se jen o doãasné fie‰e-
ní, do Olympie se pfií‰tí sezonu zase vrátím.
(Táta doplÀuje, Ïe v Blansku v Olympii hra-
je Adam soutûÏ kadetÛ do 15 let v základní
sestavû a vede si dobfie.)

Trénink a zápasy zfiejmû zaberou hodnû
ãasu, jak zvládá‰ ‰kolní povinnosti?

Ujde to.
(Odpovídá táta: Na konci ‰kolního roku

mûl Adam 3 dvojky, jinak samé jedniãky,
takÏe s uãením problémy nejsou.)

Má‰ nûjaké dal‰í koníãky, nebo base-
ball pohltí v‰echen TvÛj voln˘ ãas? 

Je‰tû bûhám a pak se jedná o dal‰í doplÀ-
kové sporty jako tfieba plavání, hlavnû mi-
mo sezonu; letos zaãnu také nav‰tûvovat
posilovnu. Ve volném ãase si rád zahraji nû-
jakou super poãítaãovou hru.

Adame, pfieji Ti hodnû dal‰ích úspûchÛ.
Petr Hanáãek

Adam Prudil z Blanska
je drÏitelem titulu
Mistr Evropy ÏákÛ 

do 12 let v baseballu

âeské reprezentaãní druÏstvo v Miejske Gorce. 
Adam Prudil je 6. zleva, horní fiada. (archiv P. Prudila)


