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NA OSTRO
DĚLNICKÝ DŮM BLANSKO

Hrají: Leoš Noha, 
Jaroslav Sypal, 
Kateřina Kornová, 
Eva Hráská 
a Petr Vojnar

20201PÁLENÍ ČARODĚJNIC
30. 4. 2021 od 15:00–01:00 h 
REKREAČNÍ OBLAST PALAVA

PŘELOŽENO

LUXOR – CZ s.r.o.
Svitavská 500/7, Blansko

Pronajmeme kanceláře v hlavní 
budově bývalého ADASTu Blansko.

NOVĚ K PRONAJMUTÍ
celý objekt ve dvoře „Zámečku“ 

100 m2 prodejní plohy
e-mail: nemec@amica.cz

Ceny od 1500 Kč m2/rok a parkování zdarma 30 m od budovy.

www.zamecekblansko.cz

LUXOR – CZ s.r.o.
Svitavská 500/7, Blansko

Pronajmeme prostory v hlavní 
budovû b˘valého ADASTu Blansko.

NOVù K PRONAJMUTÍ 
cel˘ objekt ve dvofie 

ADASTu Blansko 100 m2

e-mail: nemec@amica.cz

Ceny od 1500 Kã m2/rok a parkování zdarma 30 m od budovy.

www.zamecekblansko.cz

MANIPULAČNÍ DĚLNÍK – 2 směny
l příprava dílů ke zpracování, obsluha výrobních zařízení 
 (paletovací vozík, kladkostroj, WAP …) 
l kontrola zpracování, vychystání k expedici 
l předchozí praxe není nutná, zaučíme 
l vítáme zkušenost s řízením VZV (není podmínkou, zaučíme)

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 pomoc se zajištěním dopravy z odpolední směny

OBCHODNÍ REFERENT/KA
l Péče o stávající zákazníky
l Získávání nových zákazníků a nových projektů
l Spolupráce s výrobou, logistikou a technologem 
 na zavádění nových projektů
l Pravidelné cesty k zákazníkům i komunikace z kanceláře

PŘIJMEME
NOVÉ 

KOLEGY 
NA POZICE:

POŽADUJEME: 
l Alespoň kratší praxi 
 na obchodní pozici
l Obchodní a technické myšlení
l Dobré komunikační dovednosti, 
 příjemné vystupování
l Ř.p. sk. B – aktivní řidič

Radost nespí
	 I	v	době,	kdy	jsou	divadla	zavřená,	herci	Divadla	Ra-
dost	nezahálejí.	Sami	přišli	s	aktivitou,	kdy	na	facebooku	
třikrtát	týdně	čtou	pohádku	dětem,	dvakrát	týdně	pro	ně
zpívají	písničku	a	o	víkendech	s	dětmi	tvoří	(vyrábějí	loutky,	zvířátka,	krabičku	
poslední	záchrany...).	Na	našich	stránkách	je	možné	shlédnout	starší	pohádku,	kte-
rá	byla	na	repertoáru	před	mnoha	lety.	Vždy	po	týdnu	aktualizujeme.	Na	fb	i	na	
webu	divadla	je	také	prolink	na	dokument	České	televize,	který	natočila	loni	na	
podzim	k	70.	výročí	založení	Divadla	Radost.	 Petr Jančařík

Z Egypta na Klepačov – nová hra na trhu
Pokračování ze str. 2
Ačkoliv	má	hra	snadná	a	přístupná	pra-
vidla,	nabízí	celou	řadu	strategií	a	záro-
veň	vás	nutí	improvizovat.	
	 Co	 všechno	 obnáší	 proces	 vydání	
hry?
	 Nejprve	 bylo	 potřeba	 hru	 vytipovat.	
Měli	jsme	více	kandidátů,	ale	tato	karet-
ka	nás	přesvědčila.	Všichni	hráči,	s	ni-
miž	jsme	ji	testovali,	z	ní	byli	upřímně	
nadšení.	Původně	ji	vydala	firma	AEG		
a	časem	k	ní	přibyly	také	rozšíření	a	pré-
miová	verze.	To	je	jeden	z	důkazů,	jak	
moc	populární	Ve	stínu	pyramid	v	za-
hraničí	je.	Potom	bylo	potřeba	se	domlu-
vit	s	AEG	na	obchodních	podmínkách		
a	zajistit	překlad.	S	ním	bylo	hodně	prá-
ce.	Původní	flavours,	tedy	texty	sloužící	
k	budování	atmosféry,	nám	přišly	příliš	
strohé,	takže	jsme	je	rozšiřovali	a	vylep-
šovali.	 Upravovali	 jsme	 také	 grafiku,	
aby	odpovídala	moderní	prémiové	verzi.	
Nakonec	 bylo	 třeba	 sjednat	 dopravu		

a	vše	doladit	„papírově“.	Celý	proces	za-
bral	asi	půl	roku.	
	 Kde	 se	 hra	 vyráběla	 a	 kolik	 kusů	 je		
v	prodeji?
	 Výroba	 byla	 zrealizována	 v	 Číně.	
Toto	určuje	AEG	jako	vlastník	licence,	
nemáme	v	tomto	ohledu	nijak	na	výběr.	
Nechali	jsme	vyrobit	tisíc	kusů.	Hra	je	
již	k	dostání	ve	většině	deskoherně	ori-
entovaných	obchodů	po	celé	republice.	
V	 březnu	 nám	 konečně	 připlula	 do	
Hamburku,	 odkud	 ji	 česká	 logistická	
firma	Pelmi	dovezla	do	Prahy.	Vyřešili	
jsme	 celní	 náležitosti	 a	 bylo	 hotovo.	
Hru	si	mimochodem	můžete	objednat	
také	na	našich	stránkách	boardbros.cz.	
	 Co	bude	dál?
	 Chceme	pokračovat	ve	vydávání	her.	
Jednu	 jsme	 nedávno	 oznámili	 –	 Big	
Monster	od	francouzského	autora	Dimi-
tri	Perriera.	Jde	o	rychlou	rodinnou	draf-
tovací	hru,	v	níž	se	v	roli	průzkumníků	
cizí	planety	snažíte	zmapovat	její	faunu		
a	nalézt	zdroje	nerostných	surovin.	Hru	
je	 možné	 hrát	 individuálně	 i	 týmově,	
pravidla	 vysvětlíte	 za	 pět	 minut	 a	 líbí		
se	dětem	 i	dospělým.	Do	budoucna	už	
máme	 vyhlídnutý	 další	 kousek	 na	 vy-	
dání,	ale	zatím	držíme	vše	pod	poklič-
kou.	Sledujte	naše	facebookové	stránky	
a	brzy	se	dozvíte,	o	co	půjde!	

Davide, děkuji za zajímavý rozhovor 
Renata Kuncová Polická
Foto: archiv D. Navrátila

Více zpráv na 
www.listyregionu.cz


