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PoÏadavky: - Dokonãené S· vzdûlání strojírenského zamûfiení
- Ochota uãit se nov˘m vûcem
- Komunikaãní schopnosti
- Praxe alespoÀ 5 let ve vedení pracovního kolektivu nejménû 

20ti zamûstnancÛ
- Znalost práce na PC
- Komunikaãní znalost NJ popfiípadû AJ

Nabízíme: - Zajímavou a samostatnou práci s odpovídajícím 
finanãním ohodnocením

- Zamûstnanecké v˘hody:
- t˘den dovolené navíc
- závodní stravování
- pfiíspûvek na penzijní pfiipoji‰tûní

- Zázemí tradiãního zamûstnavatele v regionu

Pfiedpokládan˘ nástup: dle dohody

Pokud Vás nabídka oslovila, za‰lete nejpozdûji do 30. 6. 2016 
svoji Ïádost se strukturovan˘m Ïivotopisem na adresu: 

Minerva Boskovice, a.s. 
personální oddûlení, Ing. Franti‰ek Pfiichystal, 

Sokolská 1318/60, 680 01 Boskovice

Minerva Boskovice, a.s.,
pfiední v˘robce prÛmyslov˘ch 

‰icích strojÛ 

hledá nového zamûstnance na volnou pozici:

Vedoucí 
v˘robního stfiediska - mistr

BliÏ‰í informace poskytneme na tûchto kontaktech:
Tel.: 516494158

e-mail: prichystalf@minerva-boskovice.com 

Ing. Bohuslav Krejãí.

Dne 24. kvûtna 
oslavil narozeni-
ny Ing. Bohuslav
Krejãí z Blanska.
JiÏ v mládí svoji
sportovní dráhu
rozvíjel v Lipovci
jako mal˘ chlapec
v lyÏování, volej-
balu a kopané.
Nejvût‰í láskou se
v‰ak pro nûj stal 
volejbal. 

Po vyuãení a maturitû na prÛmyslové
‰kole elektrotechnické v Brnû odchází
v roce 1954 na V· elektrotechnickou
do Bratislavy a i zde hraje volejbal.
Nastupuje ve druhé lize za V·. Po zís-
kání titulu inÏen˘r pfiichází v roce 1960
do Metry Blansko, kde uplatÀuje svoje
technické schopnosti ve v˘zkumném
v˘vojovém ústavu a zároveÀ doplÀuje
druÏstvo volejbalistÛ Metry jako hráã
krajského pfieboru. Po ukonãení aktivní
hráãské kariéry pfiechází v roce 1976
do Odboráfiského druÏstva Metry
Blansko, kde sehrál do roku 1991 mno-
ho zápasÛ a turnajÛ.

Jeho cílem vÏdy bylo probojovat se
do celostátního turnaje ÚRO, které se
konalo v Martinû. Celkem toto finále
hrál pûtkrát. Od roku 1992 – 1997 je
hráãem dal‰ího druÏstva Spartaku
Blansko, které usiluje o dal‰í celostátní

finále ãeské asociace sport pro v‰echny
(ASPV)  – dfiíve ZRTV, které vrcholí
finálov˘m turnajem v Dfievûnicích
u Jiãína a Îelivu – Trnávka. Tam se
s druÏstvem probojoval ‰estkrát. Sehrál
také nespoãet turnajÛ a soutûÏí ménû
v˘znamn˘ch, okresních i krajsk˘ch. 

V souãasné dobû se vûnuje historii
mûfiicích pfiístrojÛ vyrábûn˘ch dfiíve
v Metfie Blansko. Je místopfiedsedou
ve Spoleãnosti pro identitu mûfiící
techniky -  SPRIMT. Stálá expozice je
umístûna v Muzeu v Blansku.  

ZajíÏdí také velice rád na svou chatu
a zahrádku do Svitávky, kde rád pracuje
a odpoãívá. Za svoji dlouholetou tech-
nicko-v˘zkumnou v˘vojovou a sportov-
ní ãinnost získal fiadu ocenûní. Dlouhá
léta byl také ãlenem okresní sportovní
komise v Blansku. V‰ichni, se kter˘mi
pfii‰el v prÛbûhu pracovního a sportov-
ního Ïivota do styku, na nûj vzpomínají
jako na v˘borného technika, hráãe, ba-
viãe a hlavnû ãlovûka, kter˘ nezkazil
Ïádnou legraci. Byl vÏdy pfiíkladem
a dodnes jím je. 

Mil˘ Bohu‰i, k Tvému v˘znamné-
mu Ïivotnímu jubileu Ti pfiejeme
z celého srdce hodnû zdraví, elánu,
spokojenosti a je‰tû mnoho pûkn˘ch
záÏitkÛ do dal‰ích let.

Volejbalistky a volejbalisté Metry,
OÚNZ a âKD Blansko.

Text:  -hm-
Foto: archiv B. Krejãího

Ing. Bohuslav Krejãí – 85 let


