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Dal‰í ãíslo vyjde ve stfiedu 14. fiíjna 2015, uzávûrka je 5. fiíjna 2015.
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V pfiípadû zájmu nás kontaktujte na tel.: 731 637 702, email: pavekkeramika@centrum.cz

OOddssttrraaňňoovváánníí  ppaařřeezzůů  ss  nnáámmii  jjee  hhrraaččkkaa
Pávek Keramika, spol. s r.o. Na Horce 278, Doubravice nad Svitavou

Úãtujeme dle prÛmûru pafiezu 10 Kã za 1 cm prÛmûru.  
Cena za dopravu frézy je 10 Kã za 1 km. 

V pfiípadû úãtované ãástky nad 5 000 Kã dopravné nefakturujeme. 
Likvidaci vydrcené dfievní hmoty a zeminy provádí zadavatel.

☛ OdstraÀujeme pafiezy pomocí nejnovûj‰í pafiezové frézy SC 30TX firmy Vermeer.
☛ Pomocí frézy jsme schopni ve velmi krátké dobû odstranit prakticky jak˘koli pafiez 

v parcích, na hfibitovech, alejích a podobnû.
☛ Pafiezy odstraÀujeme standardnû cca 10 cm pod úroveÀ terénu.

Adam Prudil.

Ve dnech 6. - 11. 7. 2015 se konalo ME
v baseballe ÏákÛ v polské Miejske Gorce.

Ve v˘bûru reprezentace âR se ho zú-
ãastnil i hráã Olympie Blansko Adam
Prudil. Kluci a jedna dívka nepoznali za
cel˘ turnaj hofikost poráÏky a zaslouÏe-
nû si odvezli zlaté medaile. Postupnû
porazili v základní skupinû Rakousko,
Rumunsko, Bûlorusko, Francii, v semi-
finále 22:2 domácí Polsko a ve finále,
i kdyÏ prohrávali 4:0, porazili Rusko
5:4. Jen pro informaci Francie i Rusko
jsou úãastníci leto‰ního MS. Adam byl
oporou t˘mu a ve finále byl startujícím
nadhazovaãem a byl to on, kter˘ zahrál
poslední out finále.

V pfií‰tím ãísle ListÛ regionÛ se mÛÏete
tû‰it na aktuální rozhovor s Adamem
Prudilem. 

Text: pp
Foto: archiv A. Prudila

ADAM PRUDIL MISTREM 
EVROPY ÎÁKÒ 

V BASEBALLE DO 12-ti  LET

Ani zde se nepodafiilo lávku zdolat suchou nohou…

Doubravice nad
Svitavou, 15. 8. 2015.
Krásn˘, sluneãn˘ den.
Místní lidé se po po-
ledni zaãínají scházet
u tamního rybníka,
kde se letos poprvé
koná „Klemovská láv-
ka.” OdváÏlivci se
chystají na pfiejezd asi
ãtyfiicet centimetrÛ ‰i-
roké a pfies tfiicet metrÛ
dlouhé lávky, a to na
kole nebo trakafii.
SoutûÏ je zahájena piv-
ní ‰tafetou. Závodníci
mají oporu ve fanou‰-
cích, kter˘ch se se‰lo
na tfii stovky a povzbu-
zují své favority.
Málokter˘ z úãastníkÛ
v‰ak vyvázne suchou
nohou. Na závûr sou-
tûÏního klání nás ãeká
hledání pivních sudÛ

na dnû rybníka. V podveãer
se pfiíjemnû unavení nechá-
váme houpat na vlnách
country kapely „Korálov˘
pes.” 

Díky patfií sponzorÛm,
ktefií nám pomohli odmûnit
nejúspû‰nûj‰í závodníky.

Text: Jana Opatfiilová
Foto: Franti‰ek Mikula

Úspû‰n˘ první roãník
Klemovské lávky


