
ročník X číslo 3 duben 2021606 931 795

Keltský telegraf 2021 
– tak „trochu“ jinak

MINERVA BOSKOVICE, a.s.,
výrobce průmyslových šicích strojů, 

hledá zaměstnance na volné 
pracovní pozice:

BRUSIČ BB (bezhroté broušení)
– Dvousměnný provoz
– Vyučen ve strojírenském oboru

SEŘIZOVAČ A OBSLUHA CNC 
(rotační a tvarové obrábění)

– Třísměnný provoz
– Vyučen ve strojírenském oboru
– Praxe alespoň 2 roky

SOUSTRUŽNÍK
– Dvousměnný provoz
– Vyučen v oboru

FRÉZAŘ
– Dvousměnný provoz
– Vyučen v oboru

PROVOZNÍ 
ELEKTROMECHANIK

– Vyučen v oboru
– Třísměnný provoz
– Praxe výhodou

Požadujeme: – Zodpovědnost
  – Samostatnost
  – Ochotu učit se novým věcem

Nabízíme:  – Zázemí tradičního zaměstnavatele v regionu
  – Zajímavou a samostatnou práci s odpovídajícím 
   finančním ohodnocením
  – Možnost seberealizace a vzdělávání
  – Perspektivní zaměstnání
  – Zaměstnanecké výhody:
   l týden dovolené navíc
   l závodní stravování
   l příspěvek na penzijní připojištění
   l mimořádné odměny

Předpokládaný nástup dle dohody.

Bližší informace poskytneme při osobní návštěvě 
na personálním oddělení nebo na těchto kontaktech:

Tel.: 516 494 158
e-mail: prichystalf@minerva-boskovice.com 

Svoji žádost se strukturovaným životopisem 
můžete zaslat na adresu:

MINERVA BOSKOVICE, a.s. 
Ing. František Přichystal, personální oddělení 

Sokolská 1318/60, 680 01  Boskovice
Keltský telegraf 2018

	 Milí	přátelé	přírody,	tradic,	Keltů,	jara	a	…,	prostě	a	jednoduše	se	na	tom-	
to	 linku	 https://www.keltskytelegraf.cz/	 můžete	 přenést	 na	 webové	 stránky		
Keltského	telegrafu	a	do	úvodníku	„vrchního	čerta“	pana	Vlastimila	Hely.
	 Stejně	 jako	 naše	 životy	 nyní	 žijeme	 již	 rok	 v	 určitých	 omezeních	 kvůli		
pandemii	 COVID	 19,	 tak	 i	 pořádání	 svátku	 jara	 a	 vzdání	 úcty	 Matce	 Pří-	
rodě	 a	 Matce	 Zemi	 je	 jiné	 než	 bývalo	 v	 minulých	 letech	 nejen	 u	 nás	 na		
Malém	Chlumu	u	Obory.
	 V	roce	2020	ani	letos	se	Keltský	telegraf	nekonal	ve	své	původní	podobě.		
Mohli	jsme	být	spolu	pouze	v	našich	myslích,	v	myšlenkové	síti.	Tak,	jak	to	
moc	hezky	to	pan	Hela	napsal.
	 A	 tak	 jsme	 myšlenku	 Keltského	 telegrafu	 naplnili	 v	 sobotu	 20.	 3.	 2021	
v	19:30	hodin	–	každý	ve	svém	domově,	zahrádce	a	přesto	spolu.	Přáli	jsme		
si	–	a	je	naše	přítomnost	i	blízká	budoucnost	zdravá,	a	s	radostí	v	srdci	i	duši	
přivítáme	jaro	a	vše	dobré	s	ním.	A	hlavně	–	BEZ	coronaviru!	Připojili	jste	se	
také	k	akci	Keltský	telegraf	2021?	Třeba	jen	doma	u	svíčky	nebo	na	zahradě?
	 Vše	dobré	a	hlavně	zdraví	přeje	všem	Jana	Trubáková,	„zemská	čertice“.
	 PS	–	fotografie	v	příloze	je	ohlédnutím	za	Keltským	telegrafem	z	roku	2018	
na	Malém	Chlumu	u	Obory.	Ale	–	třeba	již	v	příštím	roce	se	to	opět	povede.	
Naděje	umírá	jako	poslední!
	 Pro	 ty,	 kteří	 o	 KT	 neví	 vůbec	 nic,	 nikdy	 o	 něm	 neslyšeli,	 ale	 třeba	 by		
o	 tento	 zážitek	 nechtěli	 přijít,	 je	 zde	 pár	 slov	 o	 tomto	 mystériu	 –	 převzato	
z	webových	stránek	www.keltskytelegraf.cz
	 Smyslem	Keltského	 telegrafu	 je	propojit	místa	v	krajině	a	 ty,	kteří	 se	 te-	
legrafování	 zúčastní,	 pomocí	 světelného	 signálu.	 Navazuje	 se	 tak	 na	 pra-	
dávnou	techniku	využívající	ohňů	k	přenosu	zpráv	z	kopce	na	kopec.	V	Evro-
pě	a	tedy	i	u	nás	jej	k	dokonalosti	dovedly	keltské	kmeny	a	využívalo	se	jej	
ještě	ve	středověku,	kdy	na	vrcholcích	kopců	vyrostly	strážní	hrady	a	tvrze.
	 Keltové,	 k	 nimž	 se	 symbolicky	 vracíme	 samotným	 názvem	 Keltský	 te-	
legraf,	 žili	 v	 hlubokém	 souladu	 s	 přírodou,	 kterou	 uctívali	 a	 respektovali.		
Naší	 ambicí	 je	 na	 jejich	 tradice	 navázat	 a	 jednou	 ročně,	 s	 příchodem	 jara		
a	tedy	oživením	přírody,	vzdát	předáváním	světla	hold	Zemi	a	vracet	se	tak		
ke	 kořenům,	 které	 dnešní	 civilizace	 úspěšně	 opouští	 a	 kope	 si	 tím	 vlastní		
hrob.	Světlo	je	i	symbolem	osvícení	potemnělé	krajiny	v	každém	z	nás.	Jde		
o	symbolický	návrat	k	přírodě,	ve	které	se	s	přicházejícím	jarem	rodí	nový	
život.	 Pro	 účastníky	 Keltského	 telegrafu	 je	 to	 jedinečná	 příležitost	 zažít		
neopakovatelný	večer	s	mysteriem	noční	krajiny.
	 V	keltské	komunitě	se	o	signální	místa	na	vrcholech	kopců	starali	tzv.	čerti,	
stejně	 i	 účastníci	 telegrafování	 jsou	 podle	 keltského	 vzoru	 nazýváni	 čerty.		
Tak	 se	 říkalo	 strážcům	 posvátných	 a	 pro	 život	 keltských	 kmenů	 životně		
důležitých	ohňů.Keltský	telegraf	je	otevřený	a	mohou	se	do	něj	zapojit	další	
zájemci	na	dalších	kopcích	a	trasách	nejen	v	České	republice.	Chceme	tímto	
vyzvat	 slovenské	 čtenáře	 Regenerace	 k	 rozšíření	 telegrafu	 i	 na	 území	 Slo-	
venska.	Snažíme	se,	aby	se	kopce	propojily	do	 tras	a	bylo	možné	postupně	
předat	světelný	signál	z	 jednoho	na	druhý.	To	však	nebrání	 tomu,	aby	čerti		
byli	i	na	místech,	která	dosud	žádné	přímé	propojení	s	jinými	místy	nemají	
vytvořené.	 Foto: Jiří Trubák


