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Listy regionů jsou distribuovány již desátým rokem každý měsíc v nákladu 18 000 kusů 
výtisků zdarma přímo do poštovních schránek v Blansku, Boskovicích, Letovicích, 

Adamově a na smluvená místa v 42 obcích okresu Blansko.
Novinky z okresu, aktuality a archiv novin najdete na www.listyregionu.cz
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l Zákusky l Dorty  
l Chlebícky l Zmrzlina 

l Káva i s sebou
l Vlastní výroba

Rumotéka
l Skladem pres 

100 svetovych rumu
OTEVÍRACÍ DOBA

ÚT–NE  8–17

29.900 Kč

Hyundai
Accent 1.4

r. v. 2004, koupen nový v ČR,
STK 9/2022, nehavarovaný,

servisní knížka, klima, 
letní pneu 

se vzorkem.
NOVÉ: tlumiče,

brzdové destičky, 
světlomety, výměna oleje, 

filtrů. Nové zimní pneu, 
centrální zamykání, posilovač. 
BEZ DALŠÍCH INVESTIC

Garantujeme minimálně 2000 Kč za Váš vrak

Odtah vozidla ZDARMA

Odtahová služba NONSTOP

info@eko-vrak.cz

Areál TE Connectivity v Kuřimi

Thomson Reuters už několikátým ro-
kem po sobě zařazeno mezi stovku 
největších inovátorů na celém světě.
 Samotná korporace s globální pra-
covní sílou 80 000 zaměstnanců má 
své závody ve více než 140 zemích. 
Kuřimský závod zaměstnává více než 
2 500 zaměstnanců z blízkého i vzdá-
leného okolí. Závod v minulosti změ-
nil vlastníky, což vysvětluje, proč ho 
můžete znát i pod jiným názvem 
(Tyco Electronic, AMP), ale nezmě-
nil výrobní zaměření, což jsou kom-
ponenty do automobilového průmys-
lu. Co se ale mění kontinuálně, je 

množství zaměstnanců, kterých stále 
přibývá. Rozšiřováním výrobních ka-
pacit a portfolia výrobků se neustá- 
le navyšuje množství výrobních, ale  
i technických profesí. Práci zde na-
leznou jak operátoři linek, tak zkuše-
ní seřizovači, nástrojáři, ale i mla- 
dí inženýři po vysoké škole. Nárůst 
inženýrských profesí potvrzuje, že 
kvalita lidí z našeho okolí je pro auto-
mobilová řešení v našem regionu ne- 
ustále žádaná. Uplatnění zde nalez-
nou všechny technické profese s praxí 
i bez ní. Ženy se svým smyslem pro 

Pokračování na str. 11

V Kuřimi má mezinárodní firma TE Connectivity 
již čtvrtstoletí svůj výrobní závod  

 Všichni v našem regionu znají vel-
ký výrobní závod na kraji Kuřimi. 
Hodně z našich spoluobčanů tam pra-
cuje, pracovali a mnozí pracovat  
někdy budou. Chtěla bych se s vámi, 
milí čtenáři podělit o informace, kte-
ré by vás mohly zajímat… 
 TE Connectivity je americko-švý-
carská technologická společnost se 
sídlem ve Švýcarsku, která navrhuje  
a vyrábí konektory a senzory. S těmi-
to výrobky se můžete setkat v auto-
mobilovém průmyslu, v různých prů-

myslových zařízeních, v systémech da- 
tové komunikace, v letectví, v obraně, 
v lékařství, v odvětví ropy a plynu, 
ale také ve spotřební elektronice. 
Úkolem více než 500 000 různých 
produktů je připojovat a chránit tok 
elektrické energie a dat uvnitř pro-
duktů. Kde přesně se můžete s těmi- 
to produkty setkat? Pokud vlastníte 
automobil, tak s největší pravděpo-
dobností v rámci něho vlastníte i ně-
který z produktů této společnosti. 
 Tato korporace značně investuje do 

inovací, o čem vypovídá i fakt, 
že má více než 4 000 projek- 
tů ve vývoji a více než 20 000 
uznaných patentů a licencí. 
Díky této podpoře inovací bylo 
TE Connectivity společností 


