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Dal‰í sluÏby studia: Manikúra, pedikúra a nehtov˘ design 
Pavla Husáková, tel.: 731 941 521

Studio zdraví a krásy
Blansko, Smetanova 2 (budova prodejny Svítidla – 1. poschodí, vstup ze dvora)

www.studio-zdravi-krasy.cz
Poradna v˘Ïivy a zdravého Ïivotního stylu
✒ kompletní poradenství

✒ anal˘za tûla

✒ v˘Ïivové plány a jídelníãky na míru na základû potfieby klienta 
s pfiihlédnutím k jeho aktuálnímu zdravotnímu stavu a krevní skupinû

✒ doporuãení vhodné pohybové aktivity

Poradna je urãena pro v‰echny, 
ktefií se zab˘vají sv˘m zdravím, chtûjí zmûnit svÛj nepfiíli‰ zdrav˘ Ïivotní styl, mají problémy
s nadváhou ãi podváhou, snaÏí se nabrat svalovou hmotu a chtûjí dosáhnout rovnováhy v tûle.

Pavla DoleÏalová, v˘Ïivov˘ poradce
Nutno objednat na tel.: 603 266 186, e-mail: studio.zdraviakrasy@seznam.cz

OSTATNÍ 
NÁBYTEK

návrh ve 3D, zamûfiení, 
v˘roba, montáÏ

prodej matrací 
a lamelov˘ch ro‰tÛ

KUCHYNù, MATRACE, SK¤ÍNù

Horní Palava 2, Blansko
po, st, pá: 8:00 – 15:00

út, ãt: 8:00 – 17:00

tel.: 724 032 259 | nabytek@xyla.cz | www.xyla.cz

prodej domácích elektrospotfiebiãÛ  • prodej a montáÏ satelitní techniky

V nedûli 21. záfií zavítal cestovatel a fotograf Jifií Kolbaba do boskovické-
ho kina Panorama, kde mûl pfiichystané hned dvû diashow. V odpolední pfied-
ná‰ce Fotograf na cestách, splnûn˘ sen náv‰tûvníkÛm promítnul fotografie ze
v‰ech koutÛ svûta a prozradil jim cenné fotografické rady a triky. V následu-

jící pfiedná‰ce Sedm divÛ Islandu je provedl po této nádherné a velmi zají-
mavé zemi. Na konci kaÏdé diashow samozfiejmû nechybûla vûdomostní sou-
tûÏ o ceny a nakonec Jifií Kolbaba odpovídal zájemcÛm na jejich zvídavé 
otázky ohlednû cestování i jeho Ïivota. Text: Lucie Meluzínová

Jifií Kolbaba v Boskovicích

Artefakty v Pilském údolí u Boskovic
Cesta Pilsk˘m údolím, do kterého shlí-

Ïí zfiícenina boskovického hradu, patfií
k oblíben˘m vycházkov˘m trasám obyva-
tel Boskovic i turistÛ. JiÏ nûkolik let je na
cestû vedoucí kolem náhonu z fiíãky Bûlé
do rybníka, na takzvaném Hradním okru-
hu, pfiekvapují rÛzné figurky, malá i vût‰í
vodní kola, maketa budovy ml˘na, odkud
z oken kynou kolemjdoucím jeho obyva-
telé, vykotlan˘ kmen osazen˘ figurkami
ptákÛ, na rybníãku hastrman sídlící na
svém voru a mnoho dal‰ích. Pocestn˘m
slouÏí k odpoãinku nûkolik laviãek a uka-
zatele smûru, Ïivému ptactvu v zimû kr-
mítka naplnûné semeny sluneãnice.

Toto v‰e vytvofiil a udrÏuje boskovick˘
rodák Pavel Borek, kterého jsem se zeptal:

Pavle, co Tû pfiimûlo zaãít vylep‰ovat
cestu v Pilském údolí?

Já jsem se narodil v Podhradí, takÏe
„Pilák” znám jako své boty vlastnû uÏ od
dûtství. No, a protoÏe rád dûlám nûco uÏi-
teãného, nejen pro sebe, ale i pro ostatní, tak
jsem se pustil do díla. ·lo mû o to, aby ti, co
sem chodí na vycházky, zde na‰li nûco hez-
kého, nûco co potû‰í a zaujme, hlavnû dûti.

Má‰ nûjaké dal‰í podobné plány?
Zatím je to jen úvaha - zajímav˘ by mo-

hl b˘t projekt rozhledny umístûné kousek
od hradu na Ba‰tách, v b˘valém tfie‰Àovém
sadu. Kdybychom se dostali nad úroveÀ
stromÛ, tak by odtud byl perfektní v˘hled
na v‰echny strany - údolí Svitavy, Malá
Haná, Drahanská vrchovina... Ale to uÏ by
byl nároãnûj‰í úkol.

Pavle, pfieji Ti hodnû dal‰í energie.
Petr Hanáãek, foto: ph

odmûny, ani náhradu za materiál mnû ne-
má kdo dát, byla to moje vlastní iniciati-
va. Pozemek patfií rodinû Mensdorff-
Pouilly, od jejich zástupce, pana
Dominika BoÏka, jsem dostal svolení zde
tvofiit.

odstraním závady a zjistím dal-
‰í, na které se pfiipravím pfii
dal‰í náv‰tûvû. Nûco poniãí vo-
da a zub ãasu, nûco lidé, zvída-
vé dûti...

Kromû spousty ãasu to mu-
selo stát i nemálo penûz - pfii-
spívá ti nûkdo?

Tfieba mechanizmus pohy-
bující figurkami ve ml˘nû 
drah˘ nebyl - pouÏil jsem pfie-
vody z vyfiazeného ‰icího stro-
je. Je ale pravda, Ïe penûz to
stálo uÏ hodnû - vezmi si jen
nátûry v‰ech tûch dfievûn˘ch
sloupkÛ, laviãek atd. Dostal
jsem v pár ojedinûl˘ch pfiípa-
dech od dobr˘ch lidí pfiíspû-
vek, ale celkem jen pár stovek,
nic podstatného. Jinak Ïádné

Jak dlouho se tomu vûnuje‰ a kolik jsi
zde strávil ãasu?

Zaãal jsem asi pfied 5 lety a ãas nepoãí-
tám, ani by to ne‰lo. Ono je to nekoneãné
dílo, stále je co vylep‰ovat a hlavnû opra-
vovat. Témûfi pofiád sem jezdím autem,

Pavel Borek.

Maketa ml˘nu s figurkami.


