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

hledá zaměstnance na volné 
pracovní pozice:

BRUSIČ BB, BK 
(bezhroté broušení, brusič na kulato)

– Dvousměnný provoz
– Vyučen ve strojírenském oboru

SEŘIZOVAČ A OBSLUHA CNC  
(rotační a tvarové obrábění)

– Třísměnný provoz
– Vyučen ve strojírenském oboru
– Praxe alespoň 2 roky

SOUSTRUŽNÍK
– Dvousměnný provoz
– Vyučen v oboru

FRÉZAŘ
– Dvousměnný provoz
– Vyučen v oboru

PROVOZNÍ 
ELEKTROMECHANIK

– Vyučen v oboru
– Třísměnný provoz
– Praxe výhodou

MANIPULAČNÍ DĚLNÍK
– Pouze ranní směna
– Základní vzdělání
– Řidičské oprávnění skupiny „B“ 
– Průkaz řidiče VZV výhodou

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  BoskoviceDahaba z útulku našla také milující rodinu

	 Po	pár	měsících	jsem	se	opět	vydala	s	Endym	Sušenkou	do	blanen-
ského	psího	útulku,	momentálně	jsou	v	něm	všichni	pejsci	staří	a	léčí	
se	s	různými	zdravotními	neduhy.	Fenečky	Ňufinka	i	Lentilka,	které	
naše	noviny	zveřejnily,	že	jsou	k	adopci,	už	mají	nové	domovy.	S	paní	
Jarmilou	Jurovou	(vedoucí	provozu)	si	vždy	ráda	popovídám,	kynolo-
gie	se	stala	pro	mne	jako	majitele	psa	poměrně	zajímavou,	leč	někdy	
neprobádanou	oblastí	a	pořád	se	učím	a	vzdělávám.	Témat	je	hodně		
a	tak	se	milí	čtenáři	můžete	každý	měsíc	těšit	bu	na	pejska	k	adopci	
anebo	na	povídání	o	nejlepším	příteli	člověka.	

DNEŠNÍ TÉMA JE TEDY – Jak si správně vybrat psa? 

Každý si zaslouží být milován a milovat

	 Smíchem	 paní	 Jurové	 to	 začíná.	
„Není	žádná	přesná	rada	jak	si	vybrat	
psa,	každý	by	měl	přemýšlet,	jak	vel-
kého	nebo	malého	psa	 chce,	 krátko-
srstého,	dlouhosrstého	nebo	třeba	bez	
srsti,	 voříška	 nebo	 nějaké	 plemeno,	
chceme	štěně,	dospělého	psa	nebo	se-
niora	a	pejska	nebo	fenku?	 	Musíme	
zvážit,	 kolik	 chceme	 věnovat	 psovi	
času,	 jak	 moc	 bude	 aktivní,	 zda	 se	
bude	lépe	nebo	hůře	cvičit,	jak	často	
bude	potřebovat	upravovat	srst,	kdo	se	o	něj	bude	starat	a	v	neposlední	řadě	–	
souhlasí	s	pořízením	nového	člena	domácnosti	celá	rodina?	Těch	otázek	a	od-
povědí,	které	si	musí	nový	majitelé	položit	je	opravdu	hodně,	nezanedbatelná		
je	 i	 finanční	 stránka	života	 se	psem.	Ten,	kdo	psa	plánuje	a	vybírá,	ho	 také		
neodloží	bez	vážného	důvodu	do	útulku“.	
	 Vyčerpávají	 odpově,	 ptám	 se	 dál,	 je	 lepší	 mít	 psa	 nějakého	 plemene	
nebo	voříška?
	 „Určitě	pokud	chceme	nějaké	plemeno,	tak	si	koupíme	štěně	u	chovatele	se	
smlouvou,	 plemen	 je	 k	 výběru	 přes	 čtyři	 sta	 a	 každé	 má	 za	 sebou	 historii		
a	důvod	k	čemu	slouží.	Voříšek	je	vždy	originál	a	v	každém	útulku	se	nějaký	
takový	skvost	najde.		Sama	bych	si	do	bytu	nepořídila	kavkazského	ovčáka	a	na	
hlídání	pozemku	třeba	čivavu.	Proto	by	si	měl	každý	uvědomit,	k	čemu	které	
plemeno	sloužilo	a	podle	toho	zvážit	jeho	náročnost	a	vhodnost“.	
	 Po	dlouhém	povídání	jsem	si	opět	potvrdila,	to,	co	už	dávno	vím…	že	nej-
lepší	 pes,	 který	 mohl	 naši	 rodinu	 potkat,	 je	 právě	 Endy	 Sušenka,	 protože		
si	vybral	on	nás.	A	to	doslova.	Kdybych	to	nezažila,	tak	bych	nevěřila,	že	to	
takto	funguje…		
	 Tímto	se	loučím	a	dnešní	první	povídání	s	paní	Jurovou	zakončím	známým	
a	 krásným	 citátem	 z	 Malého	 prince	 „Stáváš	 se	 navždy	 zodpovědným	 za	 to,		
cos	k	sobě	připoutal.“	

Text: Renata Kuncová Polická
Foto: Radek Opatřil

SERIÁL 
– pes nejlepší přítel člověka


