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H L E D Á M E  D O  S V É H O  T Ý M U : 

FARAVELLI s.r.o.

KVALIFIKACE:
– minimální vzdělání – středoškolské s maturitou
– zkušenost práce s PC – outlook, excel, znalost Helios 
 nebo podobného systému výhodou (není podmínkou)
– schopnost komunikace s okolím /klienti, prodejci/
– systematičnost, důslednost, týmové zaměření, zodpovědnost 
 za svěřené úkoly
– pasivní znalost angličtiny

NÁPLŇ PRÁCE: – příjem a zpracování objednávek
  – vkládání dat do interního systému
  – organizace veškeré dopravy ze skladů v CZ ke klientům 
  – zajištění chodu kanceláře
CO NABÍZÍME: – dobré platové ohodnocení (fixní + bonusová složka)
  – roční benefit
  – 25 dní dovolené
  – Po domluvě možnost práce na Home office
MÍSTO VÝKONU PRÁCE – KANCELÁŘ BLANSKO 
Vaše životopisy a dotazy zasílejte 
na email: marcela.rozborilova@faravelli.cz nebo na tel.: 777 732 818

FARAVELLI s.r.o.

Asistent prodeje /CA/ Blansko – částečný úvazek

ARBORETUM 

zahradaborotin

Borotín 
u Boskovic

11. 9. – 12. 9. 2021
9.00 –17.00 h

VÝSTAVA EXOTICKÉHO PTACTVA a DROBNÉHO ZVÍŘECTVA
www.zahrada-borotin.cz

PRODEJNÍ VÝSTAVA
Podzim v zahradě

Vinnetou uctil matku Zemi, dorazily stovky lidí
	 V	 noci	 na	 neděli	 11.	 července	
2021	ozářila	jezdeckou	arénu	Wes-
ternového	 městečka	 v	 Boskovicích	
planeta	Země	a	také	Měsíc.	Stovky	
lidí,	 kteří	 do	 posledního	 místa	 za-	
plnili	 hlediště,	 se	 dorazili	 podívat	
nejen	na	tato	obří	nafukovadla,	za-
půjčená	brněnskou	hvězdárnou,	ale	
také	 na	 pořad	 nazvaný	 Indiánská	
pocta	 matce	 Zemi.	 Nescházeli	 ani	
jezdci	na	koních	vedení	románovým	
náčelníkem	Vinnetouem.	Slavný	pří-
běh	 o	 apačském	 náčelníkovi	 uvádí	
divadelní	scéna	městečka.	Program	
připomněl	mytologii	severoameric-
kých	 indiánů	 a	 vysvětlil,	 jak	 jsou	
pro	jejich	obřady	hvězdy	a	také	pla-
neta	Země,	kterou	považují	za	svoji	
matku,	důležité.	
	 O	další	část	programu	se	postara-
la	 brněnská	 zoologická	 zahrada.	
Vysvětlila	v	něm,	jak	se	zoo	na	ce-
lém	 světě	 snaží	 o	 záchranu	 divoce	
žijících	 druhů.	 Připomněla,	 že	 jen	
díky	 nim	 přežila	 do	 dnešních	 dní	
zvířata	spjatá	s	indiány,	a	to	bizoni		
a	 orli	 bělohlaví.	 V	 části	 věnované	
Vesmíru	se	pak	diváci	dověděli,	jak	
by	to	na	Zemi	vypadalo,	kdyby	ne-
měla	svého	souputníka	–	Měsíc.

Velký náčelník Apačů Vinnetou, jehož hraje v boskovickém westernovém městečku trikový jezdec Michal  
Bednář, před nafukovací Zemí

	 „Našim	 společným	 projektem	
s	 hvězdárnou,	 které	 děkujeme	 za	
zapůjčení	obou	těles,	a	se	zoo,	jsme	
chtěli	také	ukázat,	že	i	tři	na	první	

pohled	 zcela	 nesourodé	 instituce	
mohou	spolupracovat,	vzájemně	se	
podpořit	 a	 přispět	 k	 obnově	 veřej-	
ného	 života	 po	 pandemii,“	 řekl	

k	 tomu	 za	 obyvatele	 městečka		
Luboš	Procházka	alias	šerif	Jerry.
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