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OBSLUHA CNC STROJŮ PRACOVNÍK MONTÁŽE  BOXŮ

ITAB Shop Concept CZ, a.s. Chrudichromská 2364/19, Boskovice

Bližší informace o pracovních pozicích Vám rádi poskytneme na telefonním čísle: 516 805 851 nebo na e-mailové adrese:
jana.paralova@itab.com. 

 /  / 

obsluha CNC stroje, 
výroba na základě výkresové dokumentace, 
ohýbání plechových dílů, 
manipulace s plechy 

Hledáte zaměstnání? Rádi byste pracovali pro perspektivního, stabilního a fér zaměstnavatele?! 
Společnost ITAB Shop Concept CZ, a.s., celosvětový výrobce a dodavatel pokladních zón, regálových systémů, interiérů,
osvětlení a vstupních systémů hledá kolegy na následující pozice:

montážní práce 
kompletace pokladních boxů, 
spolupráce s dalšími odděleními společnosti, 
znalost technické dokumentace výhodou 
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Děti v knihovnách regionu čtou psí příběhy

	 Knihovna	 Boskovice	 vyhlásila		
v	 březnu	 celoroční	 čtenářskou	 hru	
PSÍ	 ROK.	 Připojit	 se	 do	 ní	 mohou	
děti	nejen	v	Boskovicích,	ale	i	v	ce-
lém	regionu.	Na	webových	stránkách	
Knihovny	 Boskovice	 budou	 každý	
měsíc	až	do	prosince	zveřejněny	tipy	
na	četbu,	tvořivé	úkoly	a	zajímavos-	
ti	 ze	 života	 psů	 a	 jejich	 „páníčků“.	
Hlavní	patronkou	hry	se	stala	spiso-

vatelka	 Lucie	 Hlavinková	 se	 svým	
pejskem	Miou.	
	 Naším	 cílem	 je	 podpora	 čtenář-
ství,	tvořivosti	a	rozšíření	povědomí	
o	tom,	jakými	úžasnými	společníky	
a	 pomocníky	 mohou	 psi	 být.	 Od		
počátku	 usilujeme	 i	 o	 to,	 aby	 se	 do	
hry	mohly	zapojit	děti	napříč	celým	
regionem.	 Knihovna	 Boskovice	 se	
jako	 pověřená	 knihovna	 snaží	 me-	

todicky	 vést	 95	 malých	 obecních	
knihoven	a	úzce	spolupracuje	se	vše-
mi	profesionálními	knihovnami	i	je-
jich	 pobočkami.	 Celkem	 je	 to	 134	
knihoven.	 Všem	 nabízíme	 v	 této		
hře	 maximální	 podporu	 a	 pomoc,		
na	míru	 jim	vždy	upravíme	veškeré	
plakáty.	 K	 dispozici	 mají	 úkoly	 na	
daný	měsíc,	čtenářský	deník	a	nabíd-
ku	 vhodných	 titulů	 ke	 čtení	 podle	
věku	čtenářů.	
	 Ústřední	 myšlenka	 je	 pro	 všechny	
společná.	Úkoly	a	ostatní	aktivity	však	
záleží	 na	 invenci	 a	 tvořivosti	 každé	
konkrétní	knihovnice.	Aktuálně	máme	
rozjednanou	 účast	 čtrnácti	 knihoven,	
které	mají	zájem	o	spolupráci.	
	 Jako	první	se	k	naší	výzvě	přihlási-
la	 Obecní	 knihovna	 Obora.	 Paní	
knihovnice	Jana	Trubáková	má	v	plá-
nu	spolupracovat	s	veřejností	i	s	míst-
ní	mateřskou	školkou.	Zájemci	o	čte-
nářskou	hru	 se	mohou	 také	přihlásit	
například	v	obci	Drnovice,	Kuničky,	
Němčice,	Olomučany,	Petrovice	a	Še-
betov.	 Do	 hry	 je	 možné	 se	 zapojit	
kdykoliv	během	roku.	 Informace	 lze	
získat	v	knihovnách	regionu	nebo	pří-
mo	v	Knihovně	Boskovice.
	 V	 tuto	 chvíli	 na	 účastníky	 čekají		
samostatné	 úkoly,	 které	 mohou	 plnit	
individuálně.	 Pevně	 věříme,	 že	 se		
pandemická	 situace	 natolik	 zlepší,	

abychom	 mohli	 časem	 uskutečnit		
i	 společná	 čtenářská	 setkání.	 Máme		
v	plánu	besedy	nejen	s	hlavní	patron-
kou,	ale	i	s	dalšími	současnými	autory,	
kteří	píší	o	psech	a	další	překvapení.	
Plánujeme	také	společnou	putovní	vý-
stavu	 dětských	 prací,	 kterou	 bychom	
společně	 zahajovali	 v	 lednu	 2022		
v	Boskovicích,	bude-li	to	možné.		
	 https://www.kulturaboskovice.cz/
knihovna/knihovna/aktuality/psi-
-rok-celorocni-ctenarska-hra

Text: Mgr. Barbora Bolomská 
a Helena Jalová, Knihovna Boskovice
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