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Hračky jsou emocí mého srdce ...  
Radek Klon

Pokračování ze str. 13
to třeba Božena, Elegán nebo oblíbe-
ná píseň Jsem tvůj pes, kde se zpívá: 
„Tak mě zapal, jsem jen papír, a ty 
kámen nebo safír, já tvá blecha  
v tvém rukávu, jsem tvůj pes, co žere 
trávu…“. Věříme, že ve vlastní tvor-
bě a originalitě je naše přednost.  
Kopií máme málo. Nápadů hodně. 
Chceme navázat na úspěšný video-
klip „Za holkama“ nebo na známou 

nahrávku, kterou jsme Vám připra- 
vili ke sváteční době „Hračka vánoč-
ní“. Připravujeme materiál k produk-
ci nových písní a právě vybíráme, 
která z nich bude opět doplněna vi-
deem. Těšíme se na vystoupení, kte-
rá nás čekají daleko i blízko Bosko-
vic. Nejvíc se těšíme na Boskovice, 
kde si zahrajeme v letním kině před 
kapelou Rybičky 48 a v červnu na 
festivalu atd.

 Děkujeme všem lidem, kteří nás  
v posledních 10 letech jakkoli pod-
pořili svoji energií, také díky všem 
za potlesk a úsměvy. Žádné viry ani 
války nás ještě neporazily a jsme stá-
le tady. 
 Za všechny naše Hračky se k Vám 
připojují Karlovy hračky ☺

Karlovy hračky a jejich 10 let 

Pokračování ze str. 10
sboru byla rozdělena na části historic-
ko-kulturní J. A. Komenský v historii  
a umění, filozoficko-teologickou Aktu-
álnost Komenského myšlení a nábožen-
sko-pedagogickou část Komenský ve 
výchově a praxi církve. 
 Jednotlivé sekce byly vkusně orá- 
movány kulturními vsuvkami v podání 
Dity Vích Hořínkové a jejího syna Fili-
pa Antonia i vokálního souboru Dyš-
kanti pod vedením docenta Martina 

Účastníci Komenského semináře museli být evakuováni. 
Požár v Dejvicích

Jako každoročně i letos probíhala 
v Boskovicích akce „Kompost zdarma“. 
Občané Boskovic a okolí opět využili 
příležitosti vyzvednout si v Kompostárně 
Boskovice–Doubravy libovolné množství 
kompostu zdarma. Počasí vylákalo 
všechny zahradníky, a tak se brzy začaly 
boxy s kompostem vyprazdňovat. 
Na své zahrádky jste si odvezli 127 tun 
vyrobeného kompostu. 

Bio zpátky přírodě
Výroba kompostu je skvělý příklad 
toho, jak využít bioodpady a vrátit 
je zpět do přírodního cyklu, do půdy. 
„Tuto akci děláme moc rádi, protože 
každý vidí, jak třídění bioodpadů vyplácí, 
a že to zkrátka má smysl. Kompost 

vyrobený z místního bioodpadu si 
mohou tady u nás místní lidé každý 
rok nabrat a doma použít na záhon,“ 
říká Petr Salamon za provozovatele 
kompostárny a pokračuje: „U ostatních 
odpadů, třeba u plastů, to není tak 
názorné, protože třeba recyklace plastů 
je technologicky náročná a odehrává 
se daleko od konkrétního člověka, který 
vhodil petku nebo kelímek od jogurtu 
do žlutého kontejneru. Také proto si lidé 
někdy chybně myslí, že vytříděné plasty 
nemají využití. Ale není tomu tak, naše 
firma recykluje v Němčicích nad Hanou 
až 5 000 tun vytříděných plastů ročně. 
S bioodpadem je to zkrátka názornější: 
Tady vytřídíte, tady máte kompost. Proto 
nás to tolik těší,“ dodává Petr Salamon. 

V Kompostárně Boskovice–Doubravy 
se zpracovává kompost z bioodpadu 
svezeného z města a okolí z kontejnerů 
a také z bioodpadu, který vzniká při 
údržbě místní zeleně. Děkujeme, že 
společně vracíme živiny zpět do půdy 
a pomáháme snižovat množství odpadů 
ukládaných na skládky.

SUEZ je teď Recovera
Společnost SUEZ CZ, která dlouhodobě kompostárnu provozuje a stará se o odpady 
nejen v našem regionu, se stala součástí skupiny Veolia. Pod novým názvem 
Recovera Využití zdrojů se i nadále věnujeme svozu, třídění a recyklaci odpadů.

Můžete se na nás i nadále spolehnout!

Kompost zdarma už je na boskovických zahrádkách

Horyny. Před polednem se však začaly 
dít věci. Husovým kostelem se začal ší-
řit zápach. POŽÁR. EVAKUACE! Za-
čal hořet motor varhan a kouř zamořil 
celý kostel a přilehlé prostory. Evakuace 
byla pořadateli provedena velmi rych- 
le a organizovaně, načež pražští hasiči 
přijeli v cuku letu. Požár byl zlikvido-
ván a celý kostel odvětráván, vždy  
kvůli smradu a kouři skoro nebylo vi- 
dět. Ale to už jsme byli dávno venku  
a evakuovali jsme se do nedaleké  

restaurace a jídelny Jídlovice, kde jsme 
si dali oběd. Po přestávce se pokračova-
lo v náhradních prostorech v Komen-
ského sále. Jeden z nejlepších referátů 
přišel v samotném závěru. Vystoupení 
spisovatelky Kláry Smolíkové bylo  
nejpoutavější. Zakoupili jsme zábavné 
knihy paní spisovatelky i zajímavé a po-
učné svazky a spisy Jana Amose Ko-
menského. Dita Vích Hořínková, Filip 
Antonio, požár, evakuace, Dyškanti, 
Martin Horyna, Marek Feigl, Klára 
Smolíková – to skvělý zážitek. Díky 
organizátorům a všem, kdož mají na 
akci podíl. Komenský může být spo- 
kojen. Text a foto: Jiří Vymětalík


