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pracovní uplatnění v zavedené firmě 
v atraktivním pivovarském oboru
nástup možný ihned, po zaškolení smlouvu
na dobu neurčitou
zaměstnanecké benefity (týden dovolené navíc, 
příspěvek na dopravu, příspěvek na dětské tábory, 
příplatky za práci na směny, příplatek za klíčového 
zaměstnance, příplatek za věrnost, příspěvek 
na praní oděvů, náborový příspěvek, slevy 
na vlastní výrobky, stravenky ...)

NABÍZÍME

Pivovar Cerná Hora, a. s.,
hledá vhodného pracovníka na volné pozice:

práce na domluveném oddělení výroby
(varna, sklep, spilka, filtrace)
provádění sanitací a pravidelného úklidu
výrobního celku
spolupráce na preventivní údržbě
a mimosezónních servisech
dle výstavu pivovaru práce možná
i ve směnném provozu
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VÝROBNÍ TECHNIK - VARNA

odpovědný a pečlivý přístup k práci,
smysl pro pořádek a hygienu
nadšení pro výrobu piva
schopnost operativního organizování
návazných akcí výroby
manuální zručnost a schopnost práce
v chladu (oddělení sklepa)
potravinářský obor výhodou (není podmínkou)
praxe ve výrobním podniku (i příbuzném) vítána

odpovědný a pečlivý přístup k práci, 
smysl pro pořádek a hygienu
schopnost operativního plánování
a organizování chodu linky
časovou flexibilitu a manuální zručnost
vzdělání v technickém, popř. potravinářském 
oboru výhodou (není podmínkou) 
praxe v oboru (i příbuzném) vítána

obsluha zařízení na oddělení přetlačných tanků 
a stáčecí linky KEG, udržování pořádku na lince
řízení sanitací
spolupráce na preventivní údržbě linky
dle výstavu pivovaru práce možná 
i ve směnném provozu
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VÝROBNÍ TECHNIK

Pivovar Černá Hora, a. s. 
Tomáš Hádler 
e: Tomas.Hadler@Pivovarch.cz 
t: +420 721 635 221

Personální oddelení
e: petr.blazek@pivovary-lobkowicz.cz

STÁCECÍ KEGOVÁ LINKA
PRETLACNÉ TANKY

Velký úspěch pro oddíl 
kulturistiky ASK Blansko
	 V	 minulých	 týdnech	 se		
v	Ostravě	uskutečnilo	Mist-
rovství	 Moravy	 a	 Slezska	
mužů	a	žen	2022	v	kulturis-
tice,	 klasické	 kulturistice,	
physique,	classic	physique,	
bodyfitnes,	 bikiny	 fitness		
a	 wellness	 fitness,	 kterého	
se	zúčastnilo	neuvěřitelných	
82	soutěžících.		
	 Oddíl	 kulturistiky	 ASK	
Blansko	 reprezentoval	 Lu-
káš	 Fürle	 (19	 let!),	 který	 se	
primárně	soustředí	stále	ješ-
tě	na	juniorské	soutěže,	kte-
ré	jsou	pro	věkovou	katego-
rii	18–23	let.	
	 Start	na	Mistrovství	Mora-
vy	a	Slezska	mužů	a	žen	měl	
být	 pro	 Lukáše	 spíše	 jenom	
takový	test,	aby	si	ověřil,	jak	
na	 tom	 před	 zahájením	 se-	
zóny	 vlastně	 je.	 Vzhledem		
k	 tomu,	 že	 je	 Lukáš	 velmi	

Absolutní mistr Moravy a Slezska 2022 Lukáš 
Fürle v Classic physique a Klasické kulturistice

ambiciózní	a	soutěživý	typ,	rozhodl	se	svoji	formu	poměřit	hned	ve	dvou	kate-
goriích,	a	to	Classic	physique	a	Klasická	kulturistika	do	180	cm,	což	je	v	kultu-
ristice	velmi	neobvyklé	s	ohledem	na	vysokou	konkurenci	a	náročnost	přípravy.	
Jak	se	ale	později	ukázalo,	Lukáš	byl	připraven	dokonale	a	všem	svým	soupe-
řům,	 jak	se	 říká,	„ukázal	záda“.	Obě	kategorie	vyhrál	a	v	kategorii	Klasická	
kulturistika	se	stal	absolutním	mistrem	Moravy	a	Slezska.
	 Díky	výborným	výsledkům	na	Mistrovství	Moravy	a	Slezska	mužů	a	žen	se	
Lukáš	automaticky	nominoval	na	Mistrovství	České	republiky	mužů	a	žen,	
které	 se	konalo	koncem	dubna.	Zde	Lukáš	potvrdil	 svoji	 formu	a	potenciál		
a	ve	velké	konkurenci	skončil	na	úžasném	4.	místě	v	kategorii	Klasická	kul-	
turistika	a	6.	místě	v	kategorii	Classic	physique.
	 Další	velké	úspěchy	náš	borec	zaznamenal	hned	o	týden	později.	Na	pohá-
rové	soutěži	GP	Velká	Bíteš	2022	získal	Lukáš	1.	místo	v	kategorii	Klasická	
kulturistika,	 1.	 místo	 v	 kategorii	 Classic	 physique	 a	 2.	 místo	 v	 absolutním	
pořadí	kategorie	Kulturistika.	Následující	den	se	Lukáš	zúčastnil	další	pohá-
rové	soutěže,	a	to	Extrifit	pohár	ČR	2022,	kde	opět	potvrdil	svoji	neskutečnou	
formu!	V	kategorii	Klasická	kulturistika	získal	1.	místo	a	2.	místo	v	kategorii	
Classic	physique.
	 Tímto	Lukášovi	jménem	našeho	oddílu	kulturistiky	ASK	Blansko	moc	gra-
tulujeme	k	dosaženým	výsledkům	a	děkujeme	za	perfektní	reprezentaci	naše	
oddílu,	který	letos	bude	slavit	neskutečných	57	let!

Text: Martin Šumbera, předseda oddílu
Foto: zdroj Ronnie.cz


