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HLEDÁ SE KOLEGA, 
KTERÝ MÁ ŠIKOVNÉ RUCE! 

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

Společnost Atomo Projekt s.r.o. přijmeme technika údržby, který bude 
mít různorodou práci s fajn partou lidí, která je u nás samozřejmostí! 

TECHNIK ÚDRŽBY 
– 1 směna (19.000 –23.000 Kč)
 každodenní údržba a čistění
 provozních zařízení používaných 
 při odlakování
 drobné úpravy a opravy
 kontrola správnosti provozu
 různých zařízení
 úklid a uložení odpadu
Požadujeme:
 vzdělání: SOU – nejlépe 
 technického směru
 manuální zručnost, spolehlivost
 praxe např. v údržbě, 
 instalatérských pracích výhodou

MANIPULANT s VZV 
– 2 směny (21.000 –24.000 Kč)
 příprava dílů k odlakování 
 a tryskání
 zavážení do pece/k tryskání
 pomocí VZV  
 kontrola kvality odlakování 
 a příprava k expedici
Požadujeme:
 praxi ve výrobě a zkušenost 
 s řízením VZV (propadlý průkaz 
 nevadí, zajistíme obnovení)
 vzdělání: SOU – nejlépe 
 technického směru
 manuální zručnost, spolehlivost

Nabízíme:
 dotované stravování přímo 
 v areálu firmy
 pracovní oblečení a dobré pracovní
 zázemí (šatny, jídelna…)
 nástup možný ihned

 dle potřeby pomoc se zajištěním
 dopravy z odpolední směny 
 – řešíme individuálně
 fajn partu lidí 
 a práci bez stresu

MĚSTO
BOSKOVICE

Slavnosti připomínají někdejší proslulost boskovických husí, ceněných zejména na 
vídeňských trzích. Vybrané boskovické restaurace budou po celý víkend podávat husí menu.

VÝSTAVA CHOVATELŮ DROBNÉHO ZVÍŘECTVA / TRH LIDOVÝCH ŘEMESEL / HUSÍ SPECIALITY

ANETA LANGEROVÁ
JAKUB SMOLÍK

KOMEDIANTI NA KÁŘE

www.husi-slavnosti.cz

Pokračování ze str. 6
	 Zajímavostí	 je,	 že	 Pierre	 Brice	 je	
pomyslně	 na	 divadelní	 scéně	 také.	
Představitel	Vinnetoua	Michal	Bed-
nář	 totiž	 používá	 slavnou	 Stříbr-	
nou	pušku	apačského	náčelníka.	Ko-
pii	pušky	si	vyrobil	znalec	mayovek		
a	 odborný	 garant	 představení	 Jan		
Koten.	Pušku	si	před	lety	při	návště-	
vě	 filmového	 festivalu	 ve	 Zlíně	 po-	
těžkal	i	představitel	Vinnetoua.	Bri-	

Vinnetou ožil ve Westernovém městečku v Boskovicích
ce	 tehdy	 ocenil	 kvalitu	 jejího	 zpra-		
cování,	 jen	 si	 trošku	 posteskl,	 že		
jeho	 filmová	 puška	 byla	 o	 trošku		
lehčí.
	 Brice	 kdysi	 prohlásil,	 že	 „Vinne-
tou	 je	filozifie“	a	přesně	 touto	myš-
lenkou	je	protkáno	celé	představení.	
„Je	 to	 pomyslné	 poslední	 zařvání	
tygra.	Snímek	Vinnetou	 I.	postupně	
zapadá	 ve	 filmotékách	 pod	 příbě-	
hy	 nejmodernějších	 akčních	 super-	

hrdinů.	 Našim	 před-
stavením	jsme	jej	ješ-
tě	 chtěli	 vytáhnout		
na	 světlo,	 abychom	
všem	 připomněli,	 že	
Vinnetou	 stále	 naší	
součástí.	Největší	 ra-
dost	máme	z	toho,	že	
nám	 to	 při	 každém	
představení	 potvrzu-	
jí	 samotní	 diváci,“	
řekl	 šerif	 městečka	
Luboš	Jerry	Procház-
ka.	Představení	by	se	
mělo	 hrát	 do	 půlky	
srpna,	 v	 případě	 vel-
kého	zájmu	veřejnos-
ti	 se	 ale	 sezona	 ještě	
protáhne.	 Jeho	 tvůr-	
ci	 se	 netají	 tím,	 že		
by	 v	 budoucnu	 chtě-	
li	 podobně	 zpracovat		
i	další	slavné	příběhy	
o	Vinnetouovi.
	 Westernové	 městečko	 Boskovice	
vzniklo	 před	 27	 lety	 v	 někdejším		
pískovcovém	 lomu	 za	 Boskovicemi.	
Už	 tehdy	 měl	 šerif	 Jerry	 v	 plánu		
jednou	 vytvořit	 představení	 Vinne-
tou.	 Městečko	 se	 může	 pochlubit	
jedním	z	největších	přírodních	amfi-
teátrů	ve	 střední	Evropě.	 Jeho	cent-

rem	je	Main	street	(Hlavní	ulice)	se	
Saloonem	 1870.	 Tato	 restaurace		
nabízí	 stylové	 občerstvení.	 V	 kom-
plexu	 neschází	 ani	 aréna,	 v	 níž	 lze	
sledovat	práci	s	koňmi.

Text: Vladimír Klepáč
Foto: Renata Kuncová Polická

Kvůli představení Vinnetou I. postavili v amfiteátru 60 metrů železničních kole-
jí a nechali si postavit funkční kopii historické lokomotivy

Vinnetoua hraje kaskadér Michal Bednář, v roli Old 
Shatterhanda alternuje Daniel Pivoda Ondráček


