
>..........SEZNÁMENÍ..........< 
SLUŠNÝ,  pracovitý, hodný 41l. 

muž hledá osam. ženu od 30 l. k 
váž. sezn., děti nevadí, t. 722 308 
750. *167724*

>..........SLUŽBY..........< 

OPRAVY STŘECH, KOMÍNŮ,  
nátěry, výmaz hřebene, klempíři, 
izolace, rozpočet zdarma, nejlep-
ší ceny, záruka. Tel. 736 649 470. 
*165736*

VÝMAZY HŘEBENŮ,  výstavba 
a opravy komínů, střech. Zakázky 
na klíč, kalkulace zdarma, záruka. 
T. 777 288 619. *167711*

>..........PĚKNÉ CHVÍLE..........< 
LUCKA,  t. 775 965 227. 

*167578*
VÁŠNIVÁ PRSA 5,  t. 773 472 

352. *167688*
ZLATÍČKO,  t. 702 969 379. 

*167750*

>..........RŮZNÉ..........< 
HLEDÁM ZEDNÍKA(Y)  na stav-

bu RD, t. 603 847 070. *167754*

>..........ZVÍŘATA..........< 
DARUJI KOŤÁTKA,  4 měs., do 

dobrých rukou, t. 606 545 415. 
*167744*
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RADNIČNÍ REST. BRTNICE  při-

jme servírku/číšníka. Dobré plato-
vé podmínky, příspěvek na dopra-
vu. Nástup 8/15. T. 776 119 377. 
*167468*

HLEDÁME OBCHODNÍ ZÁSTUP-  
CE pro oblast jihlavska, možno na 
HPP i VPP, možné i pro mamin-
ky na MD, volejte 602 158 230. 
*167557*

ÚKLIDOVÁ FIRMA  přijme uklí-
zečky na jednorázové úklidy v Jih-
lavě (úklidy staveb, mytí oken). T. 
777 608 980. *167561*

PŘIJMEME ZAMĚSTNANCE  do 
HPP, na výrobu obalů, na jedno-
směnný provoz. Práce spíše vhod-
ná pro ženy, provozovna Měšín 
- 5 km od JI, směr Polná.  Životo-
pisy zasílejte na adresu: 3doba-
ly@seznam.cz, t. 732 951 339. 
*167646*

PŘIJMEME  realitní makléře/ky, 
605 222 015. *167652*

PŘIJMU TESAŘE  nebo pomoc-
níka k tesař. partě, ŘP sk. B vítán, t. 
606 937 896. *167681*

PŘIJMEME SPOLEHLIVOU  
BARMANKU do vinotéky v Jihla-
vě na HPP. Nástup od září 2015, 
tel. 723 575 516, životopis na e-
mail: atis.hrdinova@seznam.cz 
*167683*

DO HERNY V JIHLAVĚ  přijme-
me barmanku na HPP, možno i 
brigádně, příznivé platové ohod-
nocení, nástup dle dohody. Kon-
takt 724 011 499, krátký životopis 
zašlete na: atis.kucerova@volny.cz 
*167684*

HLEDÁM PŘIVÝDĚLEK  k RD 
- úklid domácností, kanceláří, JI 
i okolí, jsem spolehlivá, zodpo-
vědná, uklid-docista@seznam.cz 
*167695*

HLEDÁME BRIGÁDNÍKY  na 
ruční sběr brambor, t. 732 488 
544, 567 274 207. *167743*

PŘIJMEME SERVÍRKU/ ČÍŠNÍ- 
KA na HPP, Restaurace Zezulkár-
na, pro info volejte 774 882 896. 
*167747*

FIRMA LAPEK, a.s.,  přijme 4 
pracovníky do směnného provozu 
na obsluhu kynárny a mísení těst, 
2 pracovníky do expedice - směny 
noční + ranní, s nástupem 2.00 h., 
prodavačky pro prodejny v Jihlavě 
a směnového údržbáře s vyhláš-
kou 50. E-mail: brabencova@
lapek.cz *167709*

MONTÁŽNÍ FIRMA  přijme 
instalatéra nebo zámečníka, bri-
gádně i na ŽL, t. 602 517 792. 
*167716*

Seznámení

Služby

Pěkné chvíle

Různé

Zvířata

VELKÝ BERANOV (kh) – Stří-
brná příčka celostátního ko-
la soutěže o Nejlepší školní 
oběd patří kuchařkám z jídel-
ny Základní a mateřské školy 
Velký Beranov. 

Pro finálové klání si připra-
vily menu v podobě jarní zele-
ninové polévky, pečeného krá-
líka v marinádě s paprikou a 
šťouchanými brambory a tva-
rohového dezertu s pudinkem 
a ovocem. 

Již šestý ročník soutěže, kte-
rou pořádá Společnost pro 
výživu, se konal minulé úterý 
v Praze. 

Jak JL prozradila vedoucí 
školní jídelny ve Velkém Bera-
nově Jarmila Kalivodová, při 
odjezdu na soutěž je prová-
zely pocity jako obava, strach, 
nejistota. „Ale s obrovskou 
radostí, nadšením a plné neo-
pakovatelných zážitků, nových 
zkušeností, s hřejivým pocitem 
štěstí, jsme se vracely domů,“ 

přibližuje. 
Do české metropole vyrazi-

ly ve třech – vedle Kalivodové 
také kuchařky Markéta Proke-
šová a Petra Lokvencová. „Bylo 
mi jasné, že když už jsme se 
dostaly tak daleko - do finále, 
že se musíme perfektně připra-
vit a každá musíme mít jasno, 
co bude dělat, prostě sehraný, 
organizovaný tým,“ líčí vedou-
cí školní jídelny.

Kuchařky vařily, aranžovaly 
menu, a pak i vydávaly, to byl 
jejich úkol.

„Byl to velký tlak, vařily v 
novém prostředí, které nezna-
ly, všude kolem spousta médií, 
kamer, fotografů, které je neu-
stále sledovaly,“ popisuje Kali-
vodová, „časový limit byl jasně 
daný, uvařit za dvě hodiny 20 
porcí.“    

Sama měla za úkol zodpo-
vídat otázky třináctičlenné 
profesionální poroty a repre-
zentovat velkoberanovskou 

školní jídelnu. „Bylo mi jasné, 
že musím být pohotová, mluvit 
srozumitelně, jasně, občas být i 
vtipná, prostě zaujmout!“ říká.

Pocity po vyhlášení vítězů? 
„Každá z nás měla v sobě po 
celém náročném dni pocit vel-
ké satisfakce. Stálo to za to, 
mělo to smysl, dokázaly jsme 
to!“ poznamenává vedoucí 
školní jídelny Kalivodová.   

Výkony tří nejlepších týmů 
porota odměnila finančními 
částkami patnáct, deset a pět 
tisíc korun.

„Peníze využijeme na vybave-
ní školní kuchyně, nebo jídel-

ny,“ dodává Kalivodová. Pro-
tože kuchyň je nově zařízená, 
přála by si, aby byly dětem do 
jídelny pořízeny barevné stol-
ky a židle. „Vím, že tato část-
ka na to nebude stačit, ale se 
vším se musí začínat postup-
ně,“ míní. 

O postup do finále letos bojo-
valo rekordních 89 jídelen z 
celé ČR. V něm se jich utka-
lo deset. Zlato si odnesl tým z 
Otrokovic, na třetím místě se 
umístili kuchaři z Plzně. 

Všechna přihlášená menu 
musela splňovat normou sta-
novený limit 34 korun za 
polévku, hlavní jídlo a dezert.

Důležitým kritériem byly 
přísné nutriční nároky. Aby 
se menu mohlo přihlásit do 
soutěže, musí se nacházet na 
pravidelném jídelním lístku 
školní jídelny a patřit mezi 
oblíbené pokrmy malých 
strávníků. 

Nejlepší školní oběd: stříbro
si přivezly kuchařky z Velkého Beranova

DRUHÉ MÍSTO v soutěži o nejlep-
ší školní oběd patří kuchařkám 
z jídelny Základní a mateřské 
školy Velký Beranov. Na finálo-
vé klání do Prahy vyjely Jarmila 
Kalivodová, Markéta Prokešo-
vá a Petra Lokvencová (zleva).
 Foto: archiv -jk- 


