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Velikonoãní setkání na „·karedou stfiedu”
Stfiední ‰kola cestovního ruchu a gas-

tronomie, s.r.o. v Blansku uspofiádala
17. dubna v areálu ‰koly Velikonoãní
setkání Mezigeneraãního klubu. Toto
setkání bylo spojeno s pfiátelsk˘m pose-
zením u kávy, zdobení vajíãek nebo
tvorbou velikonoãního vûnce. Nechy-
bûl ani Velikonoãní kvíz o ceny. 

Jako hosté pfii‰li pfiítomné pozdravit
pfiedstavitelé mûsta Blansko, Jifií Crha,
Ivo Polák, Franti‰ek HasoÀ a Josef
Kupãík, z nedalek˘ch Boskovic pfiijela
senátorka Jaromíra Vítková a Dagmar
Hamalová z Muzea Boskovice.

Nemohl chybût ani Lubomír Toufar,
kter˘ patfií mezi pfiíznivce ‰koly. 

A jak praví lidová povûra, na
·karedou stfiedu (kdy bylo toto milé
setkání) by se nemûl nikdo „‰kare-
dit”, protoÏe by se pak „‰karedil”
kaÏdou stfiedu v roce. âlovûk by
mûl b˘t vesel˘ a to mu vydrÏí podle
lidové povûry cel˘ rok… Setkání
bylo v pfiátelské atmosféfie, s úsmû-
vem na tváfii, takÏe pfiítomní nemusí
mít strach, Ïe by se do dal‰ích
Velikonoc „‰karedili”… 

Text a foto: Renata Kuncová PolickáTvofiivá velikonoãní dílna

Dále se mÛÏete tû‰it na:
• 7,5 hodinovou pracovní dobu
• 13. mzdu ve v˘‰i 100% mûsíãní mzdy
• bezúroãnou firemní zápÛjãku na bytové úãely aÏ 100 000 Kã
• pravidelné navy‰ování mezd   
• pfiíspûvek na penzijní pfiipoji‰tûní 6 000 Kã/rok                  
• 5 t˘dnu dovolené                                                          
• pfiíspûvek k narození dítûte 1 500 - 3 000 Kã          
• pfiíspûvek na dopravu dle vzdálenosti aÏ 18 900 Kã/rok,  +  1 den dovolené navíc, pfiís-

pûvek ke svatbû 3 000 - 8 000 Kã, pfiíspûvek na stravování a firemní kant˘nu, firemní akce

Kontakt: Moravská Tfiebová: Mgr. Petra ·varcová, tel.: 461 355 342, e-mail: petra.svarcova@rehau.com
Jevíãko: Mgr. Linda Haikerová, tel.: 465 357 325, e-mail: linda.haikerova@rehau.com.

Kontaktovat nás mÛÏete také prostfiednictvím Formuláfie pro uchazeãe zamûstnání v sekci Práce & Kariéra na www.rehau.cz nebo na www.facebook.com/REHAUCZ
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