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Ve ãtvrtek 20. záfií v podveãer nebylo u blanenské-
ho kina kde zaparkovat. A jak jsem záhy zjistila,
nebylo si ani kde v kinû sednout. Blanenské kino
mûlo hned dvojí premiéru. Podle slov vedoucího
kina pana Pavla Langra se toto je‰tû nestalo. V sá-
le se tísnilo na 500 lidí, i na schodech nebylo
k hnutí a místeãko na sezení volné ani jedno… 

A co se zde vlastnû dûlo? V blanen-
ském kinû probûhla svûtová premiéra
dal‰ího filmu z cyklu Îivá pamûÈ. Tento
cyklus vzniká za finanãní podpory mûs-
ta Blansko a je vûnovan˘ v˘hradnû bla-
nensk˘m osobnostem. První díl mûl pre-
miéru v roce 2013. V‰echny díly z cyk-
lu tvofií spoleãn˘mi silami otec a syn Jan
a Radek Popelkovi, filmafii studia AU-
DIOVISUAL, pfii ãemÏ Mgr. Radek
Popelka tyto jednotlivé filmy reÏíruje.

Poslední, v pofiadí uÏ 9. díl byl zatím
nejsledovanûj‰í. Pojednává o dlouhole-
tém skautském vÛdci Janu Bobrovi
Pofiízkovi. Ten byl samozfiejmû pfiíto-
men a hned na zaãátku se projevil jako
skaut gentelman, kdy poprosil sedící
pány, aby uvolnili na sezení místo 
dámám, na které místo uÏ nezbylo
a musely tedy stát. Jakmile probûhly
„‰katulata h˘bejte se”, na pódiu se vy-
stfiídalo nûkolik „Bobrov˘ch” kamará-
dÛ, ktefií ho pfii‰li pozdravit. Mimo jiné
napfi. skautka - senátorka Ing. Jaromíra
Vítková s manÏelem. Pak uÏ pfii‰lo na
kfiest samotného filmu a toho se ujali
pfiedstavitelé mûsta Blansko Mgr. Ivo
Polák, Ing. Jifií Crha, Doc. Ing. Jaromír
Rouãka, CSc., Jan a Mgr. Radek
Popelkovi. Kfitilo se symbolicky zazvo-
nûním právû darovan˘m keramick˘m
zvonkem Janu Bobrovi Pofiízkovi.
Skauti zazpívali skautskou hymnu
a promítání mohlo zaãít. PrÛfiez Ïivotem
Ing. Jana Pofiízka se filmafiÛm bravurnû

a lidsky podafiilo vystihnout a ukázat,
„jak Ïivot ‰el”, jak se „Bobr” stal skau-
tem i jak pfii‰el ke své skautské pfiezdív-
ce. Z celého filmu vyzafiovala pohodová
atmosféra a pocit, Ïe „Bobr” je skautem
tûlem i du‰í. Po promítání se celé kino,
v‰ichni pfiítomní chytili za ruce a v‰ich-
ni spoleãnû za pomoci pfiítomn˘ch
skautÛ zazpívali „Veãerku”.

Na úpln˘ závûr „hlavní hrdina”
v‰em pfiítomn˘m sdûlil, Ïe v pfiísálí
jsou v˘borné koláãky a pro dûti bom-
bóny a Ïe si mají dûti vzít, co jim do
kapes vleze… 

Bylo to emotivní a dojemné. Mûla
jsem s sebou svoji devítiletou dceru, kte-
rá byla v létû v Blansku na Skautském
pfiímûstském tábofie a uÏ v létû fiíkala,
jak se jí tam líbilo. Po promítání filmu
a zaÏití celkové atmosféry se rozhodla,
Ïe chce chodit do „skautu”. Je‰tû v kinû
jsme tedy vyhledali syna Jana Bobra
Pofiízka, skauta, kter˘ nám hned domlu-
vil první schÛzku v oddíle, kde jsou vû-
kovû k dcefii stejnû staré dûti. Ta byla
shodou okolností hned druh˘ den, v pá-
tek. Na jeho otázku, proã chce chodit do
skautu, dcera odpovûdûla: „Líbí se mi,
jak se k sobû skauti chovají”. Doma dce-
ra nad‰ením veãer ani nemohla usnout,
nemohla se doãkat, aÏ pÛjde do skautu.
Páteãní první schÛzka probûhla, dcera je
nad‰ená, Ïe bude „skautka”… 

Text: Renata Kuncová Polická
Foto: Stanislav Mrázek

Pfiátelská atmosféra pfii zpûvu skautské „Veãerky”

Jan „Bobr" Pofiízek a Jan Popelka

Premiéra filmu 
z cyklu 

„Îivá pamûÈ”

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEâNOST, a.s. divize Boskovice
hledá vhodného kandidáta,-tku na tato 2 pracovní místa:

Investiãní referent(-ka), Projektant(-ka)
Charakter práce: 

• Zaji‰Èování pfiípravy staveb

• Zpracování projektové dokumentace staveb vodovodÛ a kanalizací

• Zaji‰Èování podkladÛ pfii pfiípravû a realizaci staveb

• InÏen˘rská ãinnost ve v˘stavbû

• Jednání s úfiady a dotãen˘mi orgány pfii pfiípravû a realizaci staveb

• âinnosti technického dozoru stavebníka, kontrola provádûní staveb

PoÏadované znalosti a dovednosti:

• Vysoko‰kolské vzdûlání stavebního smûru, nejlépe obor vodní hospodáfiství

• ¤idiãsk˘ prÛkaz sk. B

• Znalost práce na PC – email, Word, Excel, ãtení digitální v˘kresové 
dokumentace v prohlíÏeãi, Microstation, Buildpower v˘hodou.

• Nutná znalost a orientace v projektové dokumentaci staveb vodovodÛ 
a kanalizací, orientace v rozpoãtech staveb vodovodÛ a kanalizací.

• V˘hodou znalost tvorby rozpoãtÛ staveb.

• Základní orientace v právních pfiedpisech se vztahem k v˘stavbû vodovo-
dÛ a kanalizací (Stavební zákon, Zákon o vodovodech a kanalizacích).

Pfiedpokládan˘ termín nástupu: od 1. 1. 2019 nebo dle dohody
Místo v˘konu práce: Boskovice

ORGANIZAâNÍ PRACOVNÍK (provoz âOV a kanalizací)

Charakter práce: 

• Zpracování v˘kazÛ práce (programu Solver)

• Zpracování faktur (program Navision)

• Telefonické pfiebírání objednávek

• Evidence produkovaného odpadu, hlá‰ení produkce

PoÏadované znalosti a dovednosti:

• Vzdûlání stfiední odborné ekonomické nebo technického smûru s maturitou

• Znalost práce na PC – email, Word, Excel

• Peãlivost, spolehlivost

• Jednání se zákazníky

Pfiedpokládan˘ termín nástupu: od 1. 1. 2019 nebo dle dohody
Místo v˘konu práce: Boskovice

Îádosti s profesním Ïivotopisem za‰lete na adresu: VODÁRENSKÁ
AKCIOVÁ SPOLEâNOST, a.s., Mgr. Jan KaluÏa, 17. listopadu 14, 680 19
Boskovice nebo na e-mail: kaluza@vasbo.cz, v termínu do: 22. 10. 2018

Pfiípadné bliÏ‰í informace:
tel.: 731 437 899 – Ing. Pavel Mikulá‰ek, v˘robnû-technick˘ námûstek divize


