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„Jifiinky” ve
Velk˘ch Opatovicích
V nedûli, 27. 8. 2017 se ve mûstû Velké Opatovice konal jubi-
lejní, jiÏ 10. roãník Jifiinkov˘ch slavností. Souãástí programu
byla nejen mezinárodní v˘stava rÛzn˘ch odrÛd jifiinek, ale
Jifiinkové slavnosti, kde souãástí kulturního programu probíhá
soutûÏ MISS Jifiinka. Leto‰ního roãníku MISS Jifiinka 2017 se
zúãastnilo dohromady 18 dívek ve dvou kategoriích. První ka-
tegorie byla dûvãata od 5 do 8 let, druhá od 9 do 13 rokÛ. 

V dopoledních hodinách probíhala
zkou‰ka s úÏasn˘m moderátorem
Honzou Adámkem. Pokud holky mûly
trému, tak je díky této generálce jistû
opustila.  

Po obûdû se zaãalo plnit pfiipravené
nádvofií a ve 13 hodin vypukla soutûÏ.
Po pfiedstavení poroty, jejíÏ hlavní
ãlenkou byla Petra âernocká, se pfied-
stavily holky, které soutûÏily. A rovnou
probûhla i první disciplína, rozhovor
s moderátorem. Nejen stud, ale i spous-
ta legrace – to v‰echno probûhlo.
Následovalo vyhodnocení, do dal‰ího
kola postupovalo 6 finalistek z kaÏdé
kategorie. Dal‰í disciplína provûfiila
dûvãata ve zpûvu, baletu, hip-hopu, hfie
na hudební nástroje atd. 

Po pfiehlídce kloboukÛ, kterou pfied-
vedlo studio Dantes Brno, probûhla po-
slední disciplína. Dûvãata pfiedstavila
promenádou kytiãku jifiinky, kterou
Honza Adámek náleÏitû pfiedstavil.

A hurá, pfiichází porota na podium
a vyhla‰uje vítûzky! V první kategorii 5

– 8 let se  II. VÍCEMISS stala Barbora
Klime‰ová ze ·ebetova, I. VÍCEMISS
Jolana ·ebestová z Pamûtic, a vítûzství
patfiilo MISS Julii Nováãkové ze
Skrchova. Ve druhé kategorii  9-13 let
bylo pofiadí následné: II. VÍCEMISS
Eli‰ka Prokopová, Praha, I. VÍCEMISS
Gabriela Kubelková, Nov˘ Jiãín, MISS
Katefiina Mazurová Velké Opatovice.
Diváci si v anketû zvolili MISS SYM-
PATIE, kterou se stala MISS druhé kate-
gorie, Katefiina Mazurová z Velk˘ch
Opatovic.  

Nezb˘vá, neÏ podûkovat tûm, bez
kter˘ch by tato skvûlá akce nebyla.
Hlavní organizátorkou soutûÏe MISS
byla paní Vûra Kaderková (RUSTIKA
Jevíãko), pofiadatelem akce byly SluÏby
Mûsta Velké Opatovice, s.r.o. a RUSTI-
KA Jevíãko, partnerem akce bylo mûsto
Velké Opatovice, âeskomoravská asoci-
ace podnikatelek a manaÏerek a spolek
pûstitelÛ jifiin DAGLA. 

Text: Renata Kuncová Polická
Foto: Bronislav ·matera

Zaujala Vás nûkterá z nabízen˘ch pozic? Kontaktujte nás na:
hana.strnadova@eden-eu.com, 725 512 433

StaÀte se souãástí zku‰eného t˘mu ve stabilní a dynamicky
se rozvíjející mezinárodní spoleãnosti se sídlem v Adamovû.

Spoleãnost Eden Europe hledá kandidáty na tyto pozice:

Pro obsluhu strojÛ znaãky Trumpf pfiijme oddûlení v˘roby speciálních
prvkÛ kolegy na pozice obsluha CNC vysekávacího lisu a obsluha CNC
ohraÀovacího lisu.

Hledáme posilu na pozici skladník, kter˘ bude zodpovídat za komple-
taci, zaskladÀování a nakládání objednávek zákazníkÛ. ZároveÀ bude
pracovat s firemním informaãním systémem, ãteãkou ãárov˘ch kódÛ
a vysokozdviÏn˘m vozíkem.

PoÏadujeme:

Eden hledá posily

OBSLUHA CNC VYSEKÁVACÍHO LISU

OBSLUHA CNC OHRA≈OVACÍHO LISU

Praxe v oboru vítána Zodpovûdnost

Aktivní pfiístup k práci Práce v tfiísmûnném provozu

Oddûlení standardní v˘roby hledá posilu pro pozici operátor/operátor-
ka v˘robní a lakovací linky.

PoÏadujeme:

SVÁ¤Eâ (METODA CO2)

Platn˘ sváfieãsk˘ prÛkaz  Zodpovûdnost

Praxe v oboru vítána

Aktivní pfiístup k práci TIG v˘hodou

Práce v tfiísmûnném provozu

Oddûlení standardní v˘roby hledá posilu pro pozici operátor/operátor-
ka v˘robní a lakovací linky.

PoÏadujeme:

OPERÁTOR V¯ROBNÍ A LAKOVACÍ LINKY

Práce v tfiísmûnném provozu Zodpovûdnost

Aktivní pfiístup k práci

Jistotu práce ve stabilní spoleãnosti

MoÏnost dal‰ího profesního rozvoje

Firemní stravování

Odpovídající finanãní ohodnocení

Motivující odmûny za v˘kon a za docházku

Dal‰í firemní benefity

Nabízíme:

SKLADNÍK

PoÏadujeme:
¤idiãsk˘ prÛkaz VZV vítán Ochota práce pfiesãas

Odpovûdn˘ pfiístup k práci Odolnost vÛãi stresu

âasová flexibilita Praxe vítána

• zpracování pfiírodního kamene a pískovcÛ
• v˘roba hrobÛ a pomníkÛ, schodÛ, schodi‰È

a parapetních desek
• sekání, zlacení, stfiíbfiení a renovace písma
• v˘roba interiér. prvkÛ – kuchyÀské 

a koupelnové pracovní desky
• montáÏe vãetnû dopravy!

PRIVÁT: Krátká 8, 568 02 Svitavy, mobil: 603 162 023, e-mail: zzelinka@svi.cz
PROVOZOVNA: Svatopluka âecha 163, 679 32 Svitávka

Tel.: 516 471 306, mobil: 603 162 023, e-mail: zzelinka@svi.cz

KAMENOSOCHA¤STVÍ ZelinkaKAMENOSOCHA¤STVÍ

10% SLEVA NA OBJEDNÁVKY
DO KONCE ROKU

Vítûzky leto‰ního roãníku MISS Jifiinka 2017.


