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Jsme společnost ATOMO PROJEKT s.r.o. 
s provozem v Bořitově u Černé Hory (areál ZD). Provádíme kvalitní povrchové a tepelné úpravy kovů, 

termické a chemické odlakování, tryskání, odrezování, žíhání. 
AKTUÁLNĚ PŘIJMEME NOVÉ KOLEGY NA POZICE: 

MANIPULAČNÍ DĚLNÍK:
l příprava dílů ke zpracování, obsluha výrobních zařízení 
 (paletovací vozík, kladkostroj …) 
l kontrola zpracování, vychystání k expedici 
l předchozí praxe není nutná, zaučíme 
l vítáme zkušenost s řízením VZV (není podmínkou, zaučíme)

SMĚNOVÝ MISTR:
l vedení pracovníků na směně, rozdělování a kontrola práce 
l plánování výroby, komunikace s vedením výroby, kontrolou kvality, logistikou
l očekáváme samostatnost, zodpovědnost, pracovitost
l uvítáme předchozí zkušenost na podobné pozici ve výrobní firmě
 

NABÍZÍME: l práci ve dvousměnném provozu
 l nástup možný ihned nebo dle dohody

l příspěvek na stravování
l osobní ohodnocení

Kontakt: ATOMO PROJEKT s.r.o., Bořitov 326 (areál ZD), Černá Hora, Šárka Neustupová, tel.: 775 564 997, e-mail: neustupova@atomo.cz, www.atomo.cz

l dobré zázemí a pracovní vybavení
l možnost zajištění ubytování
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Potravinářským výrobcem JM kraje roku 2019 
se stala pekárna DOPES z Benešova

Certifikát Zlatá chu jižní Moravy

Interier prodejny v Blansku na ulici Rožmitálova č. 2 
foto: archiv DOPES

	 Již	desátým	rokem	uděluje	Minister-
stvo	 zemědělství	 značku	 Regionální 
potravina nejkvalitnějším	 zeměděl-
ským	nebo	potravinářským	výrobkům,	
které	zvítězí	v	krajských	soutěžích.	Pro-
jekt	má	za	cíl	podpořit	domácí	výrobce	
potravin	 a	 poukázáním	 na	 vysokou	
kvalitu	 konkrétních	 produktů	 motivo-
vat	zákazníky	k	 jejich	vyhledávání	na	
pultech	 obchodů	 či	 přímo	 u	 výrobců.	
Do	 letošní	 soutěže	 v	 Jihomoravském	
kraji	 se	 poprvé	 přihlásila	 s	 některými	
svými	 výrobky	 společnost	 DOPES		
z	Benešova.	Její	stěžejní	produkt	Chléb 
benešovský zvítězil	v	kategorii	pekař-
ských	 výrobků	 a	 získal	 na	 čtyři	 roky	

právo	užívat	označení	„Zlatá chu již-
ní Moravy“	a	firma	označení	„Potra-
vinářský výrobce Jihomoravského 
kraje roku 2019“.	Jednoho	z	jednatelů	
společnosti,	 pana	 Antonína	 Tichého	
jsem	se	zeptal:
 Pane Tichý, pokud vím, tak pro-
dukt DOPESu Chléb benešovský je 
úspěšný už dlouhodobě, je to tak?
	 Ano,	je	to	stále	stejný	chléb,	„vlajko-
vá	 lo“	 naší	 chlebové	 flotily;	 s	 tímto	
produktem	 jsme	 zvítězili	 už	 v	 roce	
2008	v	soutěži	Podnikatelského	svazu	
pekařů	 a	 cukrářů	 o	 nejlepší	 řemeslný	
chléb.	Letošní	úspěch	v	 soutěži,	 která	
oceňuje	regionální	potraviny,	 je	naším	

největším	 úspěchem.	 Toto	 vítězství	
vnímám	jako	potvrzení	správnosti	na-
šeho	přesvědčení	(někdy	až	tvrdohlavé-
ho),	 že	 kvalita	 surovin	 i	 zpracování	
musí	být	vždy	na	prvním	místě	našeho	
podnikatelského	 úsilí.	 Zároveň	 je	 to	
také	 ocenění	 práce	 všech	 našich	 za-
městnanců,	kterým	patří	poděkovaní	za	
poctivou	práci.
 Zmínil jste pojem „chlebová floti-
la“, které další produkty můžete zá-
kazníkům doporučit?
	 Samozřejmě,	že	vítězný	Chléb	bene-
šovský	 900	 g	 není	 jediným	 chlebem,	
který	 pečeme;	 také	 jeho	 menší	 bratr	
Benešovský	 bochánek	 je	 hodně	 oblí-	
bený,	v	poslední	době	mnozí	zákazní-	
ci	preferují	Chléb	špaldový	a	v	nabíd-	
ce	 máme	 další	 chleby:	 slunečnicový,	
špekový,	dýňový,	samožitný,	chia	a	fit-
ness.	Kromě	chlebů	produkujeme	mno-
ho	 další	 výrobků	 světlého		
a	 jemného	 pečiva,	 včetně	
chutných	 koláčů.	 Domní-
vám	 se,	 že	 nabídku	 máme	
dostatečně	širokou,	já	mohu	
doporučit	 všechny	 naše	
produkty,	je	jen	na	zákazni-
cích,	který	náš	výrobek	jim	
nejvíc	 zachutná.	 Osobně	
mě	nejvíc	těší,	když	kvalitu	
našeho	pečiva	oceňují	nejen	
odborné	komise	na	různých	
soutěžích,	ale	především	ti,	
kterým	je	určeno	-	spokoje-
ní	zákazníci.

 Kde mohou zákazníci pečivo  
z DOPESU koupit?
	 Dodáváme	do	obchodů	sítě	Jednota	
COOP	 Boskovice,	 do	 mnoha	 dalších	
obchodů	v	širokém	okolí	a	máme	také	
vlastní	prodejny:	zde	v	Benešově	v	sídle	
podniku,	v	Boskovicích	nedaleko	ulice	
17.	listopadu,	v	Prostějově	na	Plumlov-
ské	ulici	č.	8	a	nově	také	v	Blansku	na	
ulici	Rožmitálova	č.	2.	Více	informaci		
o	 otevíracích	 dobách	 prodejen	 a	 také	
ucelený	 přehled	 o	 našem	 sortimentu	
naleznou	zájemci	na	našich	webových	
stránkách	na	adrese	www.dopes.cz.
 Pane Tichý, děkuji za rozhovor  
a přeji Vám hodně dalších úspěchů.

Petr Hanáček


