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Po jejich sloÏení jsem nastoupil na
motorovou loì jako loìmistr s paten-
tem, dfiíve to byla funkce kormidelník.
Na tûchto lodích byla vût‰inou posádka
ve sloÏení kapitán, loìmistr a strojník.
To bylo v roce 1977 a dva roky nato
jsem dostal svou první loì jako kapi-
tán. Ten kapitánsk˘ patent ov‰em ne-
byl zdaleka jedin˘, kter˘ jsme museli
získat; k nûmu se dûlaly (a dûlají stále)
zkou‰ky k oprávnûní plout do pfiístavu
Hamburk, do jednotliv˘ch kanálÛ, na
R˘n atd. Zkou‰ky se skládají
v Nûmecku; takÏe dobrá znalost jazyka
je nutností. V 80. letech jsme jezdili do
Hamburku, do polského ·tûtína a po
kanálech; po Stfiedozemním kanálu do
Magdeburgu a Braunschweigu, prostû
tam, kam bylo tfieba dopravit náklad.
Pracovní doba byla velmi nároãná,
zhu‰tûná, ale nikoliv na úkor volna.
Bûhem roku to vycházelo tak, Ïe jsem
byl 6 mûsícÛ v práci a celkem pÛl roku
doma. Doma ov‰em ne; na‰el jsem si
jako pfiiv˘dûlek práci pro Cestovní
kanceláfi mládeÏe, u které jsem jezdil
se zájezdy jako prÛvodce; vût‰inou do
nûmecky mluvících zemí. 

Po roce 1989 jsme se s kamarádem
domluvili a zaãali pracovat pro jednu
firmu z Duisburgu a pozdûji i pro dal‰í
nûmecké rejdafie, takÏe jsme jezdili
pfieváÏnû na R˘nu, Mohanu, a kaná-
lech. Opût bylo tfieba dûlat dal‰í zkou‰-
ky pro tyto toky a tfieba také na námofi-
ní vodní cesty, to jest aÏ po ústí fieky do
mofie. Dnes zde jezdí mnoho b˘val˘ch
absolventÛ uãili‰tû âSPLO, ale také
hodnû SlovákÛ, PolákÛ...

Vzpomínám si na zkou‰ky pro zís-
kání patentu na R˘n. Byli jsme tam dva

âe‰i a ‰est NûmcÛ; my jsme udûlali
zkou‰ky na jedniãku, ãtyfii Nûmci vy-
padli a zbylí dva to udûlali tak tak –
tûm nás dával zku‰ební komisafi za
vzor. Musím fiíct, Ïe ãe‰tí plavci jsou
v Nûmecku velmi cenûni, t˘ká se to
pfiedev‰ím „staré gardy”; b˘val˘ch uã-
ÀÛ z Boletic, ktefií pro‰li opravdu dÛ-
kladnou pfiípravou pro práci na lodích.
Jestli si nûkdo z nás tehdy stûÏoval na
zbyteãnû tvrd˘ dril pfii v˘cviku, tak zís-
kané dovednosti pozdûji urãitû ocenil.
Jednou v Rotterdamu jsem s úsmûvem
sledoval, jak se parta mlad˘ch lodníkÛ
ze sousední lodû marnû snaÏí pouÏít
vrhací lanko (které se pouÏívá pfii vy-
vazování, díky nûmu se na bfieh dosta-
ne silné a tûÏké vázací lano). Jednoho
z nich jsem si pak zavolal a ukázal mu,
jak se to dûlá. Byl pfiekvapen˘, Ïe je to
tak jednoduché, staãí jen vûdût jak na
to. Bavili jsme se nûmecky, ale nako-
nec se ukázalo, Ïe je Slovák.

Následovalo dlouhé období, ve kte-
rém jsem opustil fieku. Po narození
mlad‰ího syna jsem se vûnoval rodinû,
rodinné firmû a k plavbû se vrátil aÏ
v roce 2014.

Díky pfiedná‰ce, kterou jsi na jafie
mûl zde v Boskovicích, vím, Ïe dokáÏe‰
fundovanû hovofiit o vnitrozemsk˘ch
vodních cestách u nás i v Evropû, vãet-
nû jejich historie. Myslí‰, Ïe bychom
se tomuto tématu mohli vûnovat v dal-
‰í ãásti Tvého vyprávûní?

KdyÏ to bude ãtenáfie ListÛ regionÛ
zajímat, tak urãitû ano.

Lubo‰i, dûkuji za poutavé vyprávûní.
Petr Hanáãek

Nabízíme: - Zajímavou a samostatnou práci s odpovídajícím 
finanãním ohodnocením

- Nástupní mzda aÏ 25.000 Kã (dle znalostí)
- MoÏnost osobního uplatnûní
- Zázemí tradiãního zamûstnavatele v regionu
- Zamûstnanecké v˘hody

• t˘den dovolené navíc
• závodní stravování
• pfiíspûvek na penzijní pfiipoji‰tûní
• 13. a 14. mzda

Termín nástupu: dle dohody

PoÏadavky: - Vzdûlání S·/V· – elektro
- Minimálnû pasivní znalost cizího jazyka NJ nebo AJ
- Znalost programovacího jazyka C/C++ 

(programování pohonÛ)
- Znalost software Eagle (CadSoft)
- Zku‰enosti s fiízením elektrick˘ch servopohonÛ
- Zku‰enosti s PCB (návrhy plo‰n˘ch spojÛ)
- Práce s bûÏn˘m grafick˘m editorem
- Zájem o elektroniku
- Manuální zruãnost (v˘roba prototypÛ, servisní práce)

Pokud Vás nabídka oslovila, za‰lete svoji Ïádost 
se strukturovan˘m Ïivotopisem na adresu: 

MINERVA BOSKOVICE, a.s. 
personální oddûlení, Ing. Franti‰ek Pfiichystal, 

Sokolská 1318/60, 680 01 Boskovice

MINERVA BOSKOVICE, a.s.,
pfiední v˘robce prÛmyslov˘ch ‰icích strojÛ 

hledá zamûstnance na volné
pracovní místo:

KONSTRUKTÉR ELEKTRO 

Popis pracovního místa:
- MontáÏ a demontáÏ ‰icích strojÛ a jejich pfiíslu‰enství
- Zámeãnické práce

PoÏadavky: - Vyuãen v oboru mechanik 
- Zruãnost, spolehlivost a odpovûdnost
- Praxe 1 – 2 roky
- Znalost ãtení v˘kresové dokumentace

MECHANIK ·ICÍCH STROJÒ

PoÏadavky: - Vzdûlání S· – strojírenství
- Orientace ve v˘kresové dokumentaci
- Základní znalost mûfiení dílÛ
- Praxe 2 - 3 roky
- Práce v nepfietrÏitém provozu
- Zruãnost, spolehlivost a odpovûdnost
- Základní znalost NJ nebo AJ
- Znalost kanceláfisk˘ch programÛ Word, Excel

KONTROLOR

BliÏ‰í informace poskytneme na tûchto kontaktech:
Tel.: 516 494 158

e-mail: prichystalf@minerva-boskovice.com 

MùSTO BOSKOVICE
vyhla‰uje 

v˘bûrové fiízení na pozici 

stráÏník Mûstské policie Boskovice 
Místo v˘konu práce: mûsto Boskovice

ZpÛsob v˘konu práce: smûnn˘ provoz v nepfietrÏitém reÏimu

Obecné pfiedpoklady:
• fyzická osoba, která je státním obãanem âR
• dosaÏení vûku 21 let
• tûlesná a zdravotní zpÛsobilost
• bezúhonnost, spolehlivost

Kvalifikaãní pfiedpoklady:
• úplné stfiední vzdûlání, ukonãené maturitní zkou‰kou

Dal‰í poÏadované schopnosti a dovednosti:
• fiidiãsk˘ prÛkaz skupiny „B”, ãasová flexibilita

Platové podmínky:
• platová tfiída 7 nebo 8, dle odbornosti (pfiíplatky – osobní, rizikov˘, 

za smûnnost). 

Termín odevzdání pfiihlá‰ky: do 19. 09. 2018 do 10:00 hod.
Termín nástupu: od 1. 10. 2018, pfiípadnû dle dohody. 

Pracovní pomûr na dobu neurãitou.

Pfiihlá‰ky podejte prostfiednictvím podatelny nebo za‰lete s oznaãením
„MP/stráÏník – V¯BùROVÉ ¤ÍZENÍ – NEOTVÍRAT” na adresu:

Mûstsk˘ úfiad Boskovice, Masarykovo nám. 4/2, 680 18 Boskovice:
kontaktní osoba: David Krátk˘, fieditel mûstské policie,
tel. 516 488 681, e-mail: david.kratky@boskovice.cz

Plné znûní oznámení v˘bûrového fiízení najdete na www.boskovice.cz


