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Nemocnice Letovice má
Sestru roku 2018

Vítûzkou soutûÏe Sestra roku 2018 v kategorii
Sestra v pfiímé o‰etfiovatelské péãi se stala Mgr.
Emilie Portlová, vrchní sestra v Nemocnici
Letovice. V této kategorii soutûÏí sestry vykoná-
vající o‰etfiovatelskou praxi ve v‰ech typech zdra-
votnick˘ch zafiízení nemocniãní a ambulantní 
sféry a ve v‰ech formách domácí a sociální péãe.

Na slavnostní pfiedání ocenûní 19. roãníku sou-
tûÏe Sestra roku, kterou kaÏdoroãnû organizuje
vydavatelství Mladá fronta, divize Medical
Services, které se konalo 28. bfiezna 2019, ji pfiije-
li podpofiit její nejbliÏ‰í i kolegynû z nemocnice
v ãele s fieditelkou MUDr. Drahoslavou
Královcovou.  

SoutûÏ Sestra roku je tradiãní událostí, která je
koncipována jako podûkování sestrám a dal‰ím ne-
lékafisk˘m zdravotnick˘m pracovníkÛm za jejich
mimofiádnou a zodpovûdnou práci. Zá‰titu nad tou-
to prestiÏní soutûÏí jiÏ tradiãnû pfievzaly Dagmar
Havlová za Nadaci Dagmar a Václava Havlov˘ch
VIZE 97, Ministerstvo zdravotnictví âR,
Ministerstvo práce a sociálních vûcí âR. Odborn˘m
garantem soutûÏe je âeská asociace sester.

Gratulujeme a dûkujeme za vzornou repre-
zentaci nemocnice. Je nám ctí mít mezi sv˘mi
zamûstnanci takovéto osobnosti.

Text: MUDr. Drahoslava Královcová
Foto: archiv E. Portlové Ocenûná Mgr. Emílie Portlová a MUDr. Drahoslava Královcová

Koupali‰tû âervenka v Boskovicích

Boskovice mají jednotnou
permanentku na 
v‰echna sportovi‰tû

V Boskovicích do‰lo k propojení pokladních
databází Mûstsk˘ch lázní a Sauny. Následovat
budou také Koupali‰tû âervenka a vefiejné brus-
lení na zimním stadionu aÏ bude zahájen provoz
na tûchto sportovi‰tích. 

Pro náv‰tûvníky tato skuteãnost znamená jedi-
né - mohou vlastnit jedinou permanentku a pou-
Ïívat ji na v‰ech v˘‰e uveden˘ch sportovi‰tích.

Dochází také ke sjednocení bonusu k vyda-
n˘m nebo dobíjen˘m permanentkám ve v˘‰i

15%. Platnost univerzální permanentky je vÏdy
12 mûsícÛ od posledního dobití.

„Saunové” permanentky (oranÏové s nápisem
SAUNA) jsou postupnû vymûÀovány za univer-
sální na pokladnû Mûstsk˘ch lázní nebo v sau-
nû. Îádáme v‰echny majitele saunov˘ch perma-
nentek o jejich v˘mûnu za univerzální v co nej-
krat‰ím ãase.

Text: Milan Strya
Foto: Jaroslav Parma

Ocenûná Mgr. Emílie Portlová a MUDr. Drahoslava Královcová

Tylex Letovice, a.s.
Brnûnská 20/3, Letovice

Hledají do svého t˘mu kolegu na pozici:
Obchodní zástupce region Morava od 1. 7. 2019

ManaÏer prodeje,  export + tuzemsko

Îivotopis posílejte na e-mail:pstrakova@tylex.cz
Tel.: 516 801 204

PoÏadujeme: Vzdûlání S·, V·. Praxi v obchodní ãinnosti / v prodeji textilu
v˘hodou. Orientace na v˘kon. ¤P sk.B, uÏivatelská znalost PC

Nabízíme: Provizní ohodnocení k základnímu platu. Hlavní pracovní po-
mûr. Odborné za‰kolení. SluÏební vozidlo i pro soukromé uÏí-
vání, Notebook

PoÏadujeme: Vzdûlání S·, V·
Znalost jazykÛ NJ nebo AJ

Nástup moÏn˘ ihned  •  Platové podmínky dle dohody

s.r.o. RoÏmitálova 14, Blansko, 
tel./fax: 516 417 035, e-mail: s-tour@post.cz, 

www.stourblansko.cz, 
www.dovolenalast.cz

CENTRUM ZÁJEZDÒ DOVOLENÁ

DO SVùTA OD NÁS = JIÎ 28 ROKÒ GARANCE PRO VÁS!

VYUÎIJTE âASOVÉ SLEVY AÎ 53%! CENY JIÎ OD 9.890 Kã !
! NEâEKEJTE NA OMEZENÍ V¯BùRU TERMÍNÒ NEBO HOTELÒ!

LETECKY: BULHARSKO* EGYPT* MALLORCA* MALTA*
KALÁBRIE* ¤ECKÉ OSTROVY* SARDINIE*TUNISKO* TURECKO*   

TIP: AUDI CUP 2019 MNICHOV, 30.7.-1.8., bus, nocleh, vstup, 4.990 Kã  

CESTY ZA POZNÁNÍM* EUROVÍKENDY: VELK¯ V¯BùR LET I BUS!

LAST MINUTE – NEJNIÎ·Í CENY od 304 CK
ALEXANDRIA*AMERICATOURS*BLUE*STYLE*BRENNA*

âEDOK*EXIM*ESO*FIRO*FISCHER*NECKERMANN*
NEV-DAMA*RIVIERA*TRAVEL2002*VICTORIA* aj.


