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1. Úvod
 
Činnost Klubu přátel se v roce 2012 odvíjela od celoročního plánu práce schváleného členskou 
schůzí, která se konala 28. února 2012. Jednotlivé úkoly pak byly zařazeny do půlročních plánů 
práce, podle kterých pak byla řízena činnost zejména výboru klubu. 
Činnost v roce 2012 byla zaměřena na hlavní celoměstskou akci roku, 790 let od první písemné 
zmínky o Boskovicích. K tomuto výročí jsme naplánovali především vydání brožurky Historie 
měšťanských domů na boskovickém náměstí a fotosoutěž  Boskovice známé i neznámé. 
Při hodnocení roku 2012 můžeme konstatovat, že se nám podařilo plánované akce úspěšně splnit. 
Bohužel se nám nedaří získat další nové členy a větší podporu od podnikatelské sféry města. V této 
oblasti budeme muset zvýšit naši aktivitu a osobním jednáním získat jejich podporu. Můžeme však 
kladně hodnotit přístup představitelů města k našemu klubu a k naší činnosti.
I přes některé problémy, které provázejí naši činnost, můžeme konstatovat, že se nám podařilo 
plánované akce splnit a přispět tak k rozvoji kulturní a společenské činnosti ve městě. 

2. Plán činnosti na rok 2012
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závady
2.5. Pokračovat ve spolupráci s Klubem přátel Pardubicka a Klubem historie a vlastivědy 
Hustopečska
2.6. Uskutečnit 2 poznávací zájezdy – podle návrhu členů KPB
2.7. Připravovat medailonky boskovických osobností
2.8. Sbírat materiály pro vytvoření turistického okruhu po Boskovicích
2.9. Akce k výročí města Boskovice



3. Hodnocení plánovaných akcí

3.1. Uskutečnit dvě členské schůze – únor, říjen
 První členská schůze se uskutečnila 28. února 2012 jako schůze volební. Byla podána zpráva o 
činnosti KPB za rok 2011, kterou přednesla předsedkyně Eva Šmétková. Závěrem zprávy požádala 
členskou schůzi o uvolnění z práce ve výboru z rodinných důvodů. Poté následovala zpráva o 
hospodaření přednesená Jaroslavou Kovaříkovou a zpráva revizní komise, kterou přednesl Josef 
Šafář. Po krátké diskuzi byl volební komisí předložen návrh na zvolení nového výboru a revizní 
komise. Předsedkyní byla zvolena Jarmila Winklerová, dalšími členy výboru Jaroslava.Kovaříková 
(pokladní), Jiří Bušina ( jednatel)  a členové výboru Stanislav Živný, Oldřiška  Sokolová, Eva 
Čadová, Ilja Melkus a Alice Dobešová. Revizní komise zůstala beze změny - Josef Šafář, Bohumil 
Válka a Eva Nečasová. Všichni byli zvoleni jednomyslně. 
Ilja Melkus podal návrh na plán práce na rok 2012 (viz bod 2) a doplnění stanov KPB. Volební 
období  výboru a revizní komise bude tříleté. Schváleno bylo jednomyslně.
Druhá členská schůze se uskutečnila 27. listopadu 2012 a byla spojena s vernisáží výstavy 
soutěžních fotografií Boskovice známé i neznámé. Po vernisáži výstavy pokračovala členská schůze 
diskusí k plánu na rok 2013. Hlavní diskuse se točila kolem zájezdů. V diskusi bylo také navrženo 
uskutečnit návštěvu Muzea Boskovicka s odborným výkladem. Případně také návštěvu zámku. 

3.2. Pečovat o provoz mikve v domě U Templu 3/5

Stav mikve je pravidelně kontrolován a je předmětem jednání výboru. Pro nevyhovující stav 
(ztrouchnivění) musely být odstraněny věšáky a lavička. Bylo dohodnuto, že je již obnovovat 
nebudeme. Při významných akcích týkajících se židovského města jsou v mikve zajištěny služby 
poskytující návštěvníkům informace. O to se nejvíce zasloužily Eva Šmétková a Oldřiška  
Sokolová. 

3.3. Pokračovat ve vydávání Vlastivědných listů Boskovicka

V průběhu roku byla v naplánovaných termínech vydána 4 čísla VLB, všechna v rozsahu 4 stran.  
Jednotlivá čísla byla zasílána přihlášeným odběratelům, kteří si zaplatili poštovné. Dále také 
povinné výtisky a oběma spřáteleným klubům. Problémem zůstává získávání dostatku článků od 
přispěvatelů.
Bylo uskutečněno jednání s Muzeem Boskovicka o intenzivnější spolupráci při vydávání VLB a 
postupné částečné přebírání jejich vydávání. Klub by se staral o informace z činnosti klubu, 
vlastních aktivit, získávání grantu z grantového programu města a financování tisku. Jednání bylo 
vstřícné a v roce 2013 bude třeba je upřesnit a dokončit. 

3.4. Pravidelně sledovat stav informačních tabulí na Naučných stezkách zdraví a opravovat zjištěné 
závady

Informační tabule na Naučných stezkách zdraví a na Naučné stezce Židovským městem byly během 
roku dvakrát kontrolovány. Tabule v Židovském městě jsou v pořádku. Nepodařilo se získat zpět 



informační tabuli na židovských lázních, kterou nový majitel domu odstranil. Také malá označení 
historických objektů – bývalý rabinát Plačkova 39 a židovských lázní nedovolili majitelé těchto 
domů na ně po jejich opravě znovu instalovat.
Horší situace je s některými informačními tabulemi na Naučných stezkách zdraví, které nám 
vandalové ničí. Tato situace se pravidelně řeší na jednáních výboru. Poškozena je tabule u 
židovského hřbitova, ze které byla ukradena stříška. Nejhorší situace je s tabulí u cesty Pod 
Oborou, kterou vandalové vytrhli ze země a pohodili do lesa. Tabule musí být znovu osazena a 
nově vybavena texty. Ve výboru bylo dohodnuto opravu provést v jarních měsících 2013. Údržba 
tabulí vyžaduje značné finanční náklady, které Klub bude muset získat od sponzorů.

3.5. Pokračovat ve spolupráci s Klubem přátel Pardubicka 
a Klubem historie a vlastivědy Hustopečska

Spolupráce byla bohužel v roce 2012 realizována opět jen výměnou vydávaných tiskovin. Na oba 
Kluby zasíláme pravidelně 2 výtisky VLB. Z Pardubic dostáváme jejich Vlastivědné listy a Zprávy. 
Oba tyto časopisy mají velmi dobrou úroveň, jsou tištěny na křídovém papíře a mají velmi bohatý 
obsah. Výbor se bude muset zamyslet, jak se s tímto naším hendikepem vyrovnat. 
Ze strany Klubu historie a vlastivědy Hustopečska nám bylo vyhověno při návštěvě zájezdu 
boskovických zahrádkářů, kterým se hustopečští kolegové velmi věnovali. 

3.6. Uskutečnit 2 poznávací zájezdy – podle návrhů členů KPB
 
První zájezd byl naplánován na květen 2012. Cílem nebylo jen historické město Znojmo, ale i 
prohlídka vodního mlýna ve Slupi a malovaného sklepa v Šatově. I přes počáteční problém naplnit 
autobus, se zájezd uskutečnil v úterý 22. května za účasti 27 členů a příznivců Klubu. Zájezd byl 
velmi zajímavý a díky poskytnuté slevě na autobus od paní Krejčí, majitelky cestovní kanceláře 
jsme nemuseli moc doplácet. Organizaci zájezdu zajišťovaly Jaroslava Kovaříková, Jana Kučinská 
a Jarmila Winklerová, kterým za to patří velký dík. 
Druhý zájezd do Kunštátu a Rudky u Kunštátu byl organizován jako autobusový, veřejnou 
dopravou. Uskutečnil se 27. září. Vedoucím zájezdu byla Oldřiška Sokolová. I když bylo pěkné 
počasí, zájezdu se zúčastnilo pouze 6 členů. I tak se zájezd vydařil a účastníci byli spokojeni. 

3.7. Připravovat medailonky boskovických osobností

Vypracované medailonky byly ve spolupráci s ing. Podloučkou z Městského úřadu dány na 
internet, takže je možné se na ně napojovat. Další osobnosti jsou doplňovány průběžně během 
celého roku. Výbor klubu se zabývá hodnocením plnění tohoto bodu nejméně 1x za pololetí. Velký 
podíl na plnění tohoto bodu plánu práce má Eva Šmétková a Tomáš Pitner.

3.8. Sbírat materiály pro vytvoření turistického okruhu po Boskovicích

Na tomto úkolu pracovali Jaroslava Kovaříková společně s Jiřím Bušinou. Materiály, týkající se 
jednotlivých domů na Masarykově náměstí, doplněné historickými i současnými fotografiemi, byly 



vydány v brožurce Historie měšťanských domů na Boskovickém náměstí, která byla vydána 
koncem roku 2012 a je k dostání u boskovických prodejců. 

3.9. Akce k 790. výročí první zmínky o Boskovicích

3.9.1. Ve spolupráci s Muzeem Boskovicka jsme uskutečnili vzpomínkovou akci při příležitosti 70. 
výročí odsunu Židů z Boskovic. Zúčastnili se jí představitelé města a zástupce Židovské obce Brno. 
Vzpomínkovou akci zahájila Jaroslava Kovaříková s příspěvkem o historické události v době před 
70 roky. V kulturním programu byl promítnut filmový dokument s rozhovory s pamětníky, 
natočený v roce 2009 studenty Gymnázia Boskovice. Uvedla jej profesorka Světlana Trefná. 
Součástí byla i malá výstavka dobových fotografií. Po ukončení besedy uspořádalo občanské 
sdružení Výlet pochod se zapálenými svíčkami z náměstí U vážné studny po trase tehdejšího 
pochodu Židů na vlakové nádraží, odkud odjel v roce 1942 jejich transport.

3.9.2. Spolupracovali jsme s Muzeem Boskovicka při organizování výstavy Boskovický betlém. 
Při vernisáži 4. prosince 2012 jsme betlém doplnili dalšími figurkami, které nám Jaroslav Koutný  
poslal. Jaroslava Kovaříková seznámila přítomné s jeho životopisem a vzpomínkami na Boskovice 
z jeho kroniky. 

4. Zhodnocení práce výboru Klubu

Výbor Klubu se scházel 2x měsíčně. Uskutečnilo se celkem 23 výborových schůzí. Pravidelně se 
jich zúčastňoval jeden člen revizní komise. Výbor pracoval podle pololetního plánu práce a je 
možné konstatovat, že účast na schůzích byla velmi dobrá. Větší absenci měla pouze Věra 
Palánová, která je dlouhodobě nemocná.  

5. Zhodnocení členské základny

Stav členů je aktualizován vždy ke konci roku. Ke konci roku 2012 má KPB 131 členů. Z toho je 
86 členů bydlících v Boskovicích, 16 členů v Praze a 29 členů v různých místech naší republiky. 
V roce 2012 ubylo celkem 10 členů - úmrtím, nebo nemocí a stářím. Přistoupilo 5 nových členů. 
Většina členů má zaplaceny členské příspěvky, které jsou hlavním zdrojem příjmů.  
Bude třeba se zabývat tímto stavem a pokusit se získat další členy, zejména z řad mladých a nebo 
mladších důchodců.

6. Závěr

 Závěrem zprávy je možné konstatovat, že Klub přátel Boskovic i v roce 2012 plnil stanovené cíle 
stanov dobře a je dobře hodnocen mezi občanskými sdruženími ve městě. Zatím mu však chybí 
větší podpora podnikatelské sféry, protože musí při plánování činnosti mít stále na mysli finanční 
zajištění. 


