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Blansko ustaluje kádr 
před jarní částí F:NL

MINERVA BOSKOVICE, a.s.,
výrobce průmyslových šicích strojů, 

hledá zaměstnance na volné 
pracovní pozice:

REFERENT/KA 
zakázkového centra

– SŠ vzdělání, pozice THP
– Znalost NJ slovem i písmem, popřípadě AJ
– Znalost práce s PC - Microsoft Office, Lotus Notes výhodou

BRUSIČ BB (bezhroté broušení)
– Dvousměnný provoz
– Vyučen ve strojírenském oboru

SEŘIZOVAČ A OBSLUHA CNC 
– Třísměnný provoz
– Vyučen ve strojírenském oboru
– Praxe alespoň 2 roky

MONTÁŽNÍ DĚLNÍK
– Pouze ranní směna
– Vyučen
– Manuální zručnost

ZÁMEČNÍK – MECHANIK
– Pouze ranní směna
– Vyučen
– Manuální zručnost

Požadujeme: – Zodpovědnost
  – Samostatnost
  – Ochotu učit se novým věcem

Nabízíme:  – Zázemí tradičního zaměstnavatele v regionu
  – Zajímavou a samostatnou práci s odpovídajícím 
   finančním ohodnocením
  – Možnost seberealizace a vzdělávání
  – Perspektivní zaměstnání
  – Zaměstnanecké výhody:
   l týden dovolené navíc
   l závodní stravování
   l příspěvek na penzijní připojištění
   l mimořádné odměny

Předpokládaný nástup dle dohody.

Bližší informace poskytneme při osobní návštěvě 
na personálním oddělení nebo na těchto kontaktech:

Tel.: 516 494 158
e-mail: prichystalf@minerva-boskovice.com 

Svoji žádost se strukturovaným životopisem 
můžete zaslat na adresu:

MINERVA BOSKOVICE, a.s. 
Ing. František Přichystal, personální oddělení 

Sokolská 1318/60, 680 01  Boskovice

	 Z	nedalekého	Brna,	konkrétně	z	Líšně,	se	do	dresu	nováčka	druhé	ligy	stě-
huje	třicetiletý	útočník	Tomáš	Machálek.	Autor	pěti	loňských	branek	trénuje		
s	Blanskem	už	od	ledna	a	klub	již	dotáhl	veškeré	administrativní	záležitosti.		
V	podzimní	části	 letošní	F:NL	si	v	dresu	Líšně	připsal	13	startů,	ve	kterých	
nasbíral	dvě	gólové	asistence	a	dvě	žluté	karty.	Nutno	podotknout,	že	během	13	
zápasů	odehrál	průměrně	necelých	40	minut.	Větší	porci	dostával	v	předcho-
zím	ročníku,	kdy	odehrál	30	duelů,	ve	kterých	se	prosadil	pětkrát.	Nyní	bude	
oblékat	blanenské	barvy.
	 Defenzívu	 Blanska	 posílí	 téměř	 dvoumetrový	 stoper	 Zbrojovky	 Brno	 Ja-	
kub	 Černín.	 Rodák	 z	 Ladné	 se	 v	 letošní	 sezóně	 zapojil	 do	 pěti	 duelů		
FORTUNA:LIGY,	 ve	 kterých	 si	 zapsal	 do	 statistik	 jednu	 asistenci	 a	 žlutou		
kartu.	V	uplynulém	 ročníku	působil	Černín	půl	 sezóny	v	dresu	druholigové	
Líšně	a	půl	sezóny	ve	Zbrojovce.	V	devíti	utkáních	vstřelil	jeden	gól	a	na	jeden	
nahrál.	Premiérový	start	v	první	lize	si	odbyl	v	dresu	Zbrojovky	proti	pražské	
Spartě.	V	blanenském	dresu	bude	hostovat	do	konce	letošního	ročníku.	
	 Záložní	řady	obohatí	velešovický	rodák	Marek	Mach,	který	od	svých	osmi	
let	hájil	barvy	brněnské	Zbrojovky.	Rok	2021	je	pro	něj	ve	znamení	prvního	
přestupu	v	kariéře.	Mach	v	uplynulé	sezóně	nakoukl	do	prvního	týmu,	ale	pri-
márně	působil	v	rezervě	jihomoravského	celku.	Tam	v	divizní	soutěži	nasázel	
v	devíti	duelech	pět	branek.	Do	Blanska	se	stěhuje	na	trvalý	přestup	s	možnos-
tí	zpětného	odkupu.	
	 Třetím	 do	 party	 z	 brněnské	 Zbrojovky	 je	 devatenáctiletý	 forvard	 Claude	
Lhotecký.	Odchovanec	Brna	se	v	letošním	ročníku	F:L	poprvé	podíval	na	prvo-
ligová	kolbiště	a	připsal	si	tak	první	minutky	v	nejvyšší	soutěži.	Podobně	jako	
Mach	působil	především	v	rezervě	Brna,	kde	v	letošním	roce	nastřílel	tři	bran-
ky.	Stejně	jako	jeho	spoluhráč	Jakub	Černín	bude	v	Blansku	hostovat	do	konce	
soutěžního	ročníku.	
	 Patrně	 nejzajímavějším	 jménem,	 které	 pro	 jaro	 posílí	 Blansko,	 je	 Tomáš	
Kepl.	Dvacetiletý	forvard	přichází	na	hostování	z	prvoligové	Viktorie	Plzeň.		
V	jejím	mládežnickém	dresu	nastoupil	i	do	UEFA	Youth	League,	kde	zazna-
menal	tři	branky	(jednu	do	sítě	AS	Řím,	dvě	do	sítě	CSKA	Moskva).	V	té	samé	
sezóně	(2018/2019)	navíc	nasál	z	lavičky	i	atmosféru	Evropské	ligy.	Poslední	
dva	roky	trávil	především	ve	třetí	nejvyšší	soutěži.	Jednou	nastoupil	i	do	F:NL.	
Letošní	 sezónu	zahájil	 v	dresu	 rezervy	Viktorie	 a	v	osmi	duelech	 si	 připsal	
jednu	branku.	Ve	své	kariéře	se	několikrát	objevil	v	mládežnické	reprezentaci	
a	zahrál	si	i	na	Mistrovství	Evropy	hráčů	do	devatenácti	let.	
	 Brankoviště	Blanska	vyztuží	třiadvacetiletý	gólman	se	zkušeností	jak	z	první,	
tak	druhé	ligy	–	František	Chmiel.	Ten	se	do	Blanska	přesouvá	z	ostravského		
Baníku,	kde	zahájil	zimní	přípravu.	Rodák	z	Českého	Těšína	bude	v	Blansku	
hostovat	do	konce	sezóny.
	 Prozatím	poslední	posilou	 je	Kablan	Davy	Ngoma,	pětadvacetiletý	křídelník	
původem	z	Francie	pronikl	do	fotbalového	světa	ve	svém	rodišti	a	zkoušel	fotbalové	
štěstí	v	nižších	francouzských	soutěžích.	Te	se	pokusí	prorazit	do	profesionálního	
fotbalu	v	dresu	Blanska.	„Ode	všech	zimních	posil	si	slibujeme	zkvalitnění	kádru	
a	zejména	zvýšení	konkurence	na	jednotlivých	postech.	Věříme,	že	se	nám	společ-
ně	povede	prodat	naši	kvalitu	a	zaznamenat	na	jaře	herní	i	výsledkový	úspěch,“	
komentuje	příchody	do	kádru	tiskový	mluvčí	klubu.	 Text: PR oddělení FK Blansko
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Štefan Holiš, Adrián Kopičár a David Klusák představili v létě dresy, ve kterých 
bude chtít Blansko na jaře udržet druhou ligu


