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KANTÝNSKÁ
- pravidelná pracovní doba po - pá (od 5.15 hod.; víkendy a svátky volné) 
- nástup dohodou 
 

KUCHAŘE/KU
- praxe v oboru podmínkou, práce na hlavní pracovní poměr 
- pravidelná pracovní doba po - pá (od 4.00 hod.; víkendy a svátky volné) 
- nástup dohodou

KONTAKTUJTE NÁS

Přijmeme do závodní jídelny zaměstnance na pozici:

Čerstvě narozené děti v novoměst-
ské nemocnici hlídá nově 13 monito-
rů dechu. 

Dar sponzorů v hodnotě 26 tisíc 
korun předala nedávno nemocni-
ci Nadace Křižovatka, jediná čes-
ká organizace zaměřená na podpo-
ru povědomí veřejnosti o syndromu 
náhlého úmrtí kojenců (SIDS) a o 
možnostech ochrany ohrožených dětí 

v prvním roce věku. Monitory dechu 
Babysense jsou klinicky testovanou 
pomůckou. 

„Monitor dechu hlídá nejen zástavu 
dechu, ale také apnoe pauzy (bezdeší), 
a jakékoliv nepravidelnosti dechu děťát-
ka,“ vysvětluje mluvčí novoměstské 
nemocnice Tamara Pecková. V přípa-
dě potíží okamžitě spustí alarm, aby 
přivolal pomoc dospělého.  -lko- 

Novorozence hlídají monitory dechu

Festival vzdělávání přilákal...
Vánoce ladí do růžova

Kristýna, 17letá budoucí � oristka 
ze žďárské školy obchodní a služeb, 
předváděla výrobu adventních věn-
ců. Naučit se ten správný gryf jí prý 
trvalo asi měsíc. Tvorba adventních 
věnců je nyní její zálibou. „Tento 
netradiční adventní věnec je vyrobený 
z živých květin. Spodek korpusu tvoří 
nasákavá hmota, takže květy dlouho 
vydrží,“ vysvětluje Kristýna. Letošní 
barvy Vánoc prý ladí do růžova. Ale 
nic nezkazíme českou klasikou, čer-
venou a zelenou.

Reprezentant v biatlonu

Laserovou zbraň imitující maloráž-
ku mohli zájemci vyzkoušet u stánku 
novoměstského sportovního gymná-
zia. To pod dohledem Josefa Kabrdy, 
17letého reprezentanta ČR v biatlo-
nu  „K biatlonu mě zlákal kamarád. 
Zpočátku jsem dělal ještě atletiku a fot-
bal,“ říká gymnazista. Zvládat školu 
a sport prý při dobré vůli jde. K uče-
ní Pepa využívá každou cestu autem, 
a učí se i po večerech.

Zdobí lovecké pušky

Natálka a Eliška, studentky 2. ročníku 
oborů umělecké rytectví kovu a puš-
kařství z Uherského Brodu, předváděly 
zdobení loveckých zbraní. „Vytváříme 
i tiskadla, pečetidla, nože a ozdoby růz-
ných předmětů,“ upřesňují dívky. 

Škoda je sníst...

Takto krásně vyzdobit ovoce a zele-
ninu umí 17letá Jana z meziříčské 
hotelovky. Svůj první výrobek prý 
zvládla už kolem Vánoc v prváku. 
„Není to tak těžké, člověk ale musí mít 
trpělivost. Dnes je pro mě výroba podob-
ných ozdob relaxem,“ říká dívka.

Petrův zdar!

Budoucí jihočeští rybáři, vodohospo-
dáři a tvůrci příštích vodních děl berou 
ekologii velmi vážně. Jak dva studen-
ti vodňanské školy konstatovali, letoš-
ní sucho má dopad na českou vánoční 
rybu. Kapři, stejně jako ostatní ryby, 
trpěli při dlouhodobém suchu nedo-
statkem kyslíku a málo vyrostli.

A víte, proč se rybáři zdraví Petrův 
zdar? Patronem rybářů a obchodníků 
s rybami není nikdo jiný než Svatý Petr.

Práce je posláním

Zájemkyně u stánku žďárské zdra-
votnické školy se chtějí stát zdra-
votními sestřičkami. Nejde však jen 
o práci, ale přímo o životní poslání. 
Studenti se, vedle odborného vzdě-
lání, učí i ochotě, vstřícnosti, empa-
tii, entuziasmu. To jsou předpoklady 
nezbytné pro lidi ve zdravotnictví.

(Dokončení ze str. 6)


