Nabídka odborné bakalářské praxe pro studenty FT TUL
Název organizace poskytující odbornou praxi: MOUKA TIŠNOV, s.r.o.
Adresa organizace: Koráb 133, 666 01 Tišnov
Kontaktní osoba, funkce: Bc. Hana Brázdová, jednatelka
Telefon, e-mail: 724 243 502 brazdova@mouka.cz
Firma MOUKA TIŠNOV, s.r.o. je českou rodinnou firmou, která vyrábí a dodává
popruhy do celého světa. Vyrábí tkané popruhy a lemovky na jehlových stavech, zhruba
50% produkce dodává do horolezectví a paraglidingu, mezi další významné obory, ve
kterých výrobky nachází uplatnění, se řadí balónové létání, chovatelství, sportovní
odvětví, zdravotnictví, automobilový průmysl a další.
Podrobně se s firmou můžete seznámit na webových stránkách. Ve firmě je zaměstnáno
cca 50 zaměstnanců.
www. mouka.cz nebo www.popruhy.cz
Firemní koordinátor praxe, funkce:
Telefon, e-mail: Bc. Jiřina Janíčková, 549 410 100, vyroba@mouka.cz
Téma, činnosti nabízené odborné praxe:
Praktikant se seznámí s technologickým procesem výroby textilních popruhů a lemovek,
seznámí se s používanými materiály, s postupem výroby, bude se podílet na vstupních
kontrolách příze, na provádění výstupních zkoušek popruhů, mezioperačních operací,
dělení, úpravy a adjustace popruhů.
Dále se seznámí s tvorbou nových žakárových vzorů na počítači.
Datum uskutečnění odborné praxe:
Dle domluvy
Co můžete nebo plánujete studentům v rámci odborné praxe nabídnout?
Závodní stravování – výběr ze 4 teplých jídel a 1 salátu v závodní jídelně.
Ubytování můžeme doporučit v Pensionu Tišnovská rychta. www.tisnovskarychta.cz
Pension je 2 minuty chůze od firmy, nabízí i snídaně a restauraci.
Co od praktikanta, i v návaznosti na výše poskytnuté benefity, očekáváte?
Zájem o práci, iniciativu, aktivitu, zájem o proces výroby, případně aby byl praktikant
nápomocen při jednoduchých operacích či úkonech, které mu budou svěřeny. Pokud bude
praktikant přínosem pro firmu, nabízíme mu menší finanční odměnu v rámci DPP.
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