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Pan Jifií ·imkÛj z Blanska si splnil svÛj sen a
odmûnou za jeho námahu mu je zájem o modely
vláãkÛ jak z fiad dûtí, tak i dospûl˘ch. Svoji za-
hradní Ïeleznici si vybudoval u svého domu místo
okrasné skalky. Pan ·imkÛj poskytl ListÛm regio-
nÛ zajímav˘ rozhovor.

Upozornûní k v˘tvarné soutûÏi:
Odevzdané soutûÏní práce musí b˘t vytvofieny technikou kres-
ba, malba, koláÏ, 3D – papír a v˘kres musí b˘t zezadu ozna-
ãen: jménem, pfiíjmením, vûkem, tfiídou, ‰kolou, adresou byd-
li‰tû a telefonem a e-mailem zákonného zástupce.

POZVÁNKA
MùSTO LETOVICE zajistilo pro
obãany mûsta Letovice a míst-
ních ãástí

PLAVÁNÍ - Doprava po vlastní
ose, prÛkaz totoÏnosti alespoÀ jed-
noho ãlena rodiny je vstupenkou
do areálu.

KDY? - 21. dubna 2018 
V KOLIK? - 13.30 – 15.00 hodin.
KDE? - Mûstské láznû Boskovice.

Chcete b˘t vidût?
Inzerujte

s Listy regionÛ

Volejte 606 931 795
a domluvte si s námi schÛzku.

Pane ·imkÛji, co Vás vedlo k tomu
zfiídit si místo skalky koleji‰tû?

JiÏ pfied pár lety mû pfii m˘ch sluÏeb-
ních cestách do Nûmecka okouzlilo za-
hradní koleji‰tû LGB v mûfiítku 1:22,5.
Zde je velmi roz‰ífiené. Po nûãem tako-
vém jsem uÏ touÏil nûkolik let. Sen se
mnû naplnil pfied Vánoci 2015, kdy
jsem si po dlouhé tûÏké nemoci pofiídil
tzv. Start set, kter˘ obsahuje pouze kruh
kolejí o prÛmûru asi 1 metr, ma‰inku,
dva vagonky a ovládací trafo. A uÏ mû
to chytlo. Po Vánocích jsem zaãal pfie-
m˘‰let o tom, Ïe bych u domku zru‰il
ãást skalky a postavil trochu vût‰í kole-
ji‰tû, abych nemûl tento vláãek jen pro
sebe, ale i pro dûti, které chodí kolem
s rodiãi nakupovat. V‰e se urychlilo,
kdyÏ jsem dostal invalidní dÛchod.
Nejdfiíve (to bylo je‰tû v zimû) jsem za-
ãal plánovat koleji‰tû venku, dokoupil
jsem mnoho kolejí a na jafie roku 2016
za pomocí pfiátel (nemohu dûlat tûÏké
práce) jsem zaãal budovat venku. V‰e se
podafiilo docela brzy udûlat a prvních asi
16 metrÛ kolejí bylo na pfiedzahrádce.
Koleji‰tû bylo bez budov, mûl jsem jen
papírové, ale uÏ se tam r˘sovalo nádra-
Ïí, tunel, most a vjezd do depa (sklepa).
Pro vefiejnost jsem otevfiel uÏ v ãervnu
roku 2016. Mezi prvními náv‰tûvníky
koleji‰tû, 25. 6. 2016, byly i známé 
osobnosti a to hereãka Eva Hru‰ková,
(první popelka) a její manÏel, herec Jan
Pfieuãil. I v zimních mûsících, kdy ne-
jezdím, je o koleji‰tû na zahrádce stále
velk˘ zájem u kolemjdoucích.

Jak vidím, budoval jste i potom…
Od této doby se uÏ mnoho zmûnilo.

Bûhem zimy 2016 – 2017 jsem posta-
vil nûjaké budovy: nádraÏí, nástupi‰tû,
budovu vodárny – vûrná kopie té, co je
ve Skalici nad Svitavou, budovu sta-
vûdla a také vodní jefiáb, kter˘ slouÏí
na zbrojení vodou (zbrojení vodou

v Ïelezniãáfiské hant˘rce znamená do-
plnûní nádrÏí parní lokomotivy – pozn.
red.) do parních ma‰in.

Co chystáte nového pro leto‰ní rok?
V leto‰ním roce plánuji roz‰ífiení ko-

leji‰tû pfies celou pfiedzahrádku, coÏ 
bude o dal‰ích asi 14 metrÛ více. Tady
bude také vybudováno malé mûsteãko:
kostel, hospÛdka U slunce, nádraÏní
budova, rodinn˘ domek – vûrná kopie
na‰eho domu a na návr‰í bude rozhled-
na vysoká 70 cm. V‰e v mûfiítku 1:22,5,
stejnû jako koleji‰tû. Tyto domeãky
jsem postavil bûhem leto‰ní zimy.

Kde se Va‰e zahradní Ïeleznice na-
chází?

Na ulici Divi‰ova v Blansku, kousek
od Kauflandu. Provoz na koleji‰ti b˘vá
obvykle od dubna do konce fiíjna, kaÏ-
dou lichou nedûli od 14 do 17 hodin,
o prázdninách kaÏdou nedûli. Mimo
tuto dobu, napfiíklad pro ‰kolní druÏi-
ny, nebo ‰kolky, mohu po pfiedchozí
domluvû alespoÀ den pfiedem, jezdit
kdykoliv. Baví mû podívaná na rozzá-
fiená oãka dûtí, nûkdy i dospûl˘ch.

V leto‰ním roce jsem plánoval zahá-
jení provozu na sobotu 28. 4. a nedûli
29. 4. od 14 do 18 hodin. Jestli to ale
takto bude, je nejisté, protoÏe právû
probíhá na ulici rekonstrukce plynovo-
du a nevím, jestli bude do této doby
hotovo. Více o tomto termínu a jízdách
se mÛÏete doãíst na profilu Facebooku:
1. blanenská LGB Ïeleznice, nebo pfií-
mo na plotû u koleji‰tû, kde budou ak-
tuální informace.

A to nejdÛleÏitûj‰í, vstupné se u mû
platí pouze dobrovolnû.

Pane ·imkÛji, dûkuji za rozhovor
a pfieji Vám hodnû spokojen˘ch ná-
v‰tûvníkÛ. 

Text a foto: Renata Kuncová Polická.

Místo skalky
vláãky


