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TECHNOLOG
Požadujeme:	Vzdělání	SŠ/VŠ	textilní	nebo	chemické,	nástupní	plat	od	24	000	Kč	
	 Schopnost	 jednání	 s	 lidmi,	 práce	 na	 PC,	 rozhodnost,	 spolehli-	
	 vost,	svědomitost
Nabízíme:	 Práci	na	plný	pracovní	úvazek	v	tradiční	české	společnosti,	finanční		
	 bonusy	k	životním	a	pracovním	jubileím,	příspěvek	na	penzijní	po-	
	 jištění,	stravenky,	týden	dovolené	navíc,	zaškolení,	možnost	karier-	
	 ního	růstu	
Náplň práce:	 Zpracování	technologických	postupů	pro	zušlechťování	textilií,	kon-	
	 trola	dodržování	technologické	kázně

Nástup možný ihned  •  Platové podmínky dle dohody

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

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

Hledáme do svého týmu kolegu na pozici:
Gymnázium Rájec-Jestřebí 

bude ve školním roce 2020/2021 otevírat jednu třídu šestiletého 
studia (pro žáky za sedmých tříd) a jednu třídu čtyřletého studia 
(pro žáky z devátých tříd). O všech aktivitách se můžete dovědět  
z webových stránek školy a také doporučujeme návštěvu školy. 

PRVNÍ DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ BUDE 
V PÁTEK 15. LISTOPADU 2019 A DALŠÍ 17. LEDNA 2020. 

INFORMACE MŮŽETE ZÍSKAT 
na tel. číslech 516 432 181, 603 588 369 nebo nás můžete 

kontaktovat e-mailem: kancelar@gymnaziumrajec.cz.
Gymnázium Rájec-Jestřebí, o.p.s. Komenského 240,

 679 02 Rájec-Jestřebí, www.gymnaziumrajec.cz.

Kompletní fie‰ení prÛmyslov˘ch a tepelnû poÏárních izolací 
a jejich pouÏití – majitel: Miroslav Konopáã , tel./fax: 516 463 413, 
mob.: 602 500 813, e-mail: konopac@iol.cz

Kompletní zabezpeãení staveb vã. projektové 
dokumentace - Ing. Vlasák Jaroslav, tel.: 606 154 182

25. ročník Půlmaratonu Moravským krasem 

Dárečky pro seniory

	 Letošní,	jubilejní	ročník	ELEVEN	
Půlmaratonu	Moravským	krasem	byl	
po	 sedmileté	 odmlce	už	druhým	 ro-
kem	v	režii	ASK	Blansko.	Sportovci	
měli	jako	vloni	vše	připraveno	na	vý-
bornou.	 V	 sobotu	 28.	 září	 bylo	 tedy	
na	náměstí	Republiky	v	Blansku	opět	
rušno.	
	 Kromě	Dětského	půlmaratonu	a	Li-
dového	běhu	na	800	m	se	běžel	i	tradič-
ní	Běh	městem	–	2,4	km	a	Běh	mladých	
také	 na	 2,4	 km.	 V	 16.00	 odstartoval	
Půlmaraton	 Moravským	 krasem	 na	

21,1	 km.	 Pro	 návštěvníky	 byl	 připra-	
ven	bohatý	doprovodný	program,	pro-
dej	 sportovního	 vybavení,	 bohaté	 ob-
čerstvení,	 ukázka	 policejní	 techniky.	
Pořadatelé	mysleli	i	na	děti,	kterým	jis-
tě	 udělalo	 radost	 malování	 na	 obličej	
nebo	skákací	hrad	a	trampolína.	O	kul-
turní	vystoupení	se	postaral	DJ	Robert	
Juřek,	skupina	APF	a	skupina	Velvet.	
	 Stupně	vítězů	Půlmaratonu	Morav-
ským	krasem	letos	patřili	„keňanům“,	
kdy	jako	první	doběhl	Elijah	Mutuku	
Wambua	a	to	s	časem	01:09.29.	Dru-	

hý	byl	Hosea	Kiplagat	Tuei,	který	byl	
pomalejší	 jen	 o	 2	 sekundy.	 Pro	 třetí	
místo	si	doběhl	také	„keňan“	Nelson	
Kipkogei	Cheruttic	se	ztrátou	na	vítě-
ze	 56	 sekud.	 Z	 domácích	 reprezen-	
tantů	byli	nejlepší	dva	běžci	z	klubu	
Fénix	sport	Blansko.	Pátý	doběhl	Ro-
man	Hančl	a	šestý	Jan	Kohut.	
	 Je	nutno	poděkovat	všem,	kteří	 se	

aktivně	 podíleli	 na	 zorganizování	
této	akce	a	také	spoluobčanům,	kteří	
přišli	fandit.	

Text: Renata Kuncová Polická
Foto: Ondřej Požár

byly mediálním 
partnerem

Dětský půlmaraton a Lidový běh na 800 m

	 1.	října	se	v	Dělnickém	domě	kona-
la	 celoměstská	 oslava	 Dne	 seniorů.	
Pro	 důchodce	 byl	 připraven	 bohatý	
program	 a	 každý	 účastník	 obdržel	
malou	pozornost.	Již	třetím	rokem	se	
na	výrobě	dárečků	podílí	děti	a	hlav-

ně	 paní	 vychovatelky	 ze	 školní	 dru-	
žiny	ZŠ	Blansko,	Erbenova	13.	Jejich	
snahou	je,	aby	byly	originální	a	slou-
žily	k	potěšení	a	radosti.

Text: Šárka Hasová                                                              
Foto: Ivana Šikulová


