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1. Úvod 
Klub přátel Boskovic rozvíjel svoji činnost v roce 2014 podle celoročního, členskou schůzí schváleného plánu práce,
která se uskutečnila 4. března 2014.  Ten byl pak rozpracován do půlročních plánů práce zaměřených především na
práci výboru. Hodnocený rok byl proti minulým létům skromnější na větší akce vzhledem k nedostatku finančních
prostředků. Přesto lze uplynulý rok hodnotit jako úspěšný. Bohužel se nám stále nedaří získat pro práci v  klubu další
nové, mladší členy, kteří by svými nápady přispěli ke zvýšení činnosti. Stejný problém je i se získáváním sponzorů –
podnikatelů, kteří by, třeba i menšími sponzorskými dary, pomohli nám plánované akce finančně zabezpečit. I přes
uvedené problémy můžeme konstatovat, že se nám plánované akce podařilo splnit a přidat i něco navíc. 

2. Plán činnosti na rok 2014
1. Uskutečnit jednu členskou schůzi
2. Pečovat o provoz mikve v domě U Templu 3/5
3. Pokračovat ve vydávání Vlastivědných listů Boskovicka
4. Pravidelně sledovat stav informačních tabulí na Naučných stezkách 
5. Pokračovat ve spolupráci s Klubem přátel Pardubicka a Klubem historie Hustopečska
6. Uskutečnit 2 poznávací zájezdy
7. Doplňovat medailonky osobností Boskovicka
8. Vzpomínková akce ke 100. výročí vyhlášení 1. světové války

3. Hodnocení plánovaných akcí 

3.1. Uskutečnit jednu členskou schůzi Klubu 
Jako každý rok i tentokrát se uskutečnila první členská schůze KPB roku 2014. V úterý 4. března se ve videosále kina
Panorama sešlo 55 členů Klubu. Úvodem předsedkyně Jarmila Winklerová přednesla Výroční zprávu o činnosti v roce
2013  a  konstatovala,  že  všechny  naplánované  akce  byly  realizovány.  Některé  byly  velmi  úspěšné,  jiné  méně.
Následovala zpráva o hospodaření  a zpráva Revizní komise, která konstatovala,  že naše účetnictví  i  činnost jsou
v pořádku a odpovídají našim stanovám. V následné diskusi se hovořilo o problémech, které členy Klubu trápí už
velmi dlouho, dalo by se říci několik let. Trvalým problémem se zdají  být Naučné stezky zdraví. Vandalové je stále
ničí a jejich údržba začíná být pro Klub trochu problematická – fyzicky i finančně. Jednání s  MÚ o řešení tohoto
problému zůstávalo bez výsledku. Stejně jako to, že MÚ není ochoten pomáhat neziskovým organizacím  ve městě při
jejich problémech. Další diskuse se týkala zájezdů. Problémem je to, že organizace, kde převažují senioři si těžko
mohou zkoordinovat své plány a jednotlivé projekty. V závěru členské schůze členové schválili Plán práce na rok
2014. Úplný závěr byl sladký – tvarohové koláče, mramorová bábovka, čokoládový řez a dobrá káva při které diskuse
i dobrá nálada pokračovaly.

3.2. Pečovat o provoz mikve v domě U Templu 3/5
Stav  mikve  je  pravidelně  sledován  členkou  výboru  Oldřiškou  Sokolovou  a  také  průvodcem  v synagoze  panem
Janíkem. Na větších akcích, pořádaných v židovské čtvrti, zajišťuje výbor, podle potřeby a v návaznosti na provoz
synagogy, službu v mikve z členů Klubu. Ke konci roku 2014 vyvstal problém, který budeme muset v roce 2015  řešit.
Majitelé domu, ve kterém se mikve nachází, jej nabízejí k prodeji. Podle informace ing. Pachla, pracovníka Realitní
kanceláře, zatím se nehlásí žádný zájemce. Přislíbil,  že nám dá vědět, jakmile se zájemce objeví,  abychom s  ním
mohli jednat. 



3.3. Pokračovat ve vydávání Vlastivědných listů Boskovicka
Pro rok 2014 bylo plánováno vydání 4 čísel VLB. Všechna čísla vyšla v plánovaných termínech v rozsahu 4 stran.
V průběhu roku se uskutečnilo jednání s Muzeem Boskovicka o jejich větším zapojení  do vydávání  VLB s cílem
postupného předání vydávání do jejich kompetence. První část tohoto záměru se podařilo uskutečnit. Druhá část však
naráží na oboustranný nedostatek financí. Proto jsme i pro rok 2015 podali žádost o grant z  Grantového programu
města Boskovice a budeme tuto otázku i v roce 2015 sledovat a řešit. Velkým problémem zůstává naprostý nezájem ze
strany přispěvatelů. Velmi těžce je sháníme. Z toho důvodu proto také chceme omezit počet čísel za rok na dvě, i když
třeba s větším počtem stran. 

V tomto roce jsme také nechali svázat 20 posledních ročníků do knihy (celkem 5 výtisků). O jejich umístění do Muzea
Boskovicka, knihovny a podobně bude rozhodnuto  během 1. čtvrtletí 2015.

3.4. Pravidelně sledovat stav informačních tabulí na Naučných stezkách
V průběhu roku jsme jednali s Městem Boskovice o převzetí informačních tabulí na naučných stezkách zdraví do péče
města, protože Klub není schopen dále tuto činnost ze zdravotních i finančních důvodů zajišťovat. Darovací smlouva
městu byla  podepsána  k 31.  prosinci  2014.  V průběhu roku jsme stav tabulí  sledovali  a  podle  možností  je  ještě
opravovali. Společně s tabulemi byly městu předány i veškeré písemné materiály, které na jednotlivých informačních
tabulích jsou uvedeny.

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

Vzájemná spolupráce spočívala i v tomto roce ve výměně vydávaných tiskovin. Bohužel se my nemůžeme rovnat
tomu, co nám posílají Pardubičtí. Naše Vlastivědné listy Boskovicka se nemohou rovnat pardubickým vlastivědným
listům a vůbec již ne jimi vydávaným Zprávám. Nad touto situací se budeme muset moc zamyslet a alespoň trochu
tuto situaci zlepšit. 

3.5.2.Klub historie a vlastivědy Hustopečska
S tímto klubem také udržujeme pouze písemný styk. Posíláme jim VLB  případně další  materiály o Boskovicích
vydávaných  informačním  střediskem.  Ke  konci  roku  projevili  Hustopečští  zájem  o  besedu  na  téma  Židé
v Boskovicích, kterou by u nich provedla Oldřiška Sokolová. Ta tam již jedenkrát na toto téma besedovala. Termín byl
stanoven na jarní měsíce roku 2015.

3.6. Uskutečnit 2 poznávací zájezdy 

Zájezd do Brna – Ústřední hřbitov

Návštěva hřbitova většinou nebývá příliš příjemnou událostí. Přesto na členské schůzi opět vzešel  návrh na návštěvu
brněnského Ústředního hřbitova. Zájezd se uskutečnil v úterý 20. května 2014 a zúčastnilo se ho 12 členů Klubu přátel
Boskovic.  Paní  Kučinská,  skvělá  jako  vždy,  pro  nás  připravila  procházku  hřbitovem s výkladem o  jednotlivých
osobnostech, které jsou tam pohřbeny. 

Hned v úvodu jsme se dozvěděli,  že na tomto hřbitově byl 3. listopadu 1883, jako úplně první člověk, pohřbený
desetiletý Jiří Šimek, chovanec Ústavu hluchoněmých v Brně. Od té doby se plocha hřbitova ztrojnásobila. Nyní má
rozlohu 56 hektarů a je zde asi 400 000 zesnulých.

V roce 1917 byl přijat první zákon o pohřbívání žehem a v letech 1928 – 1930 bylo podle návrhu Arnošta Wiesnera
postaveno  brněnské   krematorium.  První  kremace  se  uskutečnila  8.  dubna  1930.  Tato  funkcionalistická  stavba,
společně s obřadní síní a celým areálem Ústředního hřbitova, je od roku 1953 kulturní památkou.

Naše cesta pak pokračovala k hrobům hudebníků Václava Kaprála a jeho dcery Vítězslavy, spisovatelů Aloise Mrštíka
a Jana Trefulky. U rozptylové loučky jsme se dozvěděli, jaký je rozdíl mezi rozptylem (od r. 1964) a vsypem (od r.
1978). Následovala cesta do míst starých vojenských hřbitovů, kde je pohřbeno tisíce vojáků z konce 19. a začátku 20.
století  i pomník Padlým obětem 1. světové války.



Velký  náhrobek,  který  byl  vyroben  v blanenských  železárnách,   patří  učenci  a  národnímu  obrozenci  Josefu
Dobrovskému . 

Dále jsme se zastavili  u hrobů spisovatele Rudolfa Těsnohlídka a jazykovědce Arne Nováka,  na jehož náhrobku
stávala  socha  Vítězství  od Jana Štursy.  U hrobu Jiřího Hadlače jsme si  zavzpomínali  na  jeho  výstavy a  pobyty
v Boskovicích a u hrobu Jana Helceleta jsme se dozvěděli,  že byl blízkým přítelem Boženy Němcové. Na hrobě
básníka a spisovatele Josefa Merhauta je náhrobek od Jana Štursy.

Častým místem návštěv bývá tzv. brněnský Slavín, kde jsou hroby známých i slavných osobností, např. architekti
Bohuslav Fuchs a Jiří Kroha, hudebníci Rudolf Firkušný a František Lýsek, herečky Jarmila Kurandová a  Vlasta
Fialová, muzikant a dirigent Gustav Brom, skladatel  Leoš Janáček, spisovatelé Jaromír Tomeček a Jiří Mahen, básníci
Jan  Skácel  a  Oldřich  Mikulášek,  Antonín  Procházka,  autor  nástěnné  malby  Prométheus  přináší  lidstvu  oheň  na
Právnické fakultě v Brně, dirigent Břetislav Bakala, badatel Karel Absolon,  senátor Josef  Hybeš (1850 – 1921) a
další.

Poslední zastávka naší  více než tříhodinové procházky bylo pohřebiště vojáků, kteří padli během 2. světové války.
Kromě hrobů známých osobností jsme ale často obdivovali náhrobky, které jsou mnohdy skvělými uměleckými díly.
Ze hřbitova jsme odcházeli sice unaveni z pobytu na sluníčku, ale plni zážitků a zajímavých informací. 

3.7. Pokračovat v doplňování životopisů osobností Boskovicka 
Veškeré medailonky osobností Boskovicka jsou vystaveny na webových stránkách Klubu přátel Boskovic. Ke konci
roku 2014  jich celkem bylo 130. Tak, jak se daří získat další životopisy osobností, jsou tyto stánky doplňovány. Touto
problematikou se zabývá skoro každá výborová schůze Klubu. Je třeba si však uvědomit, že dosavadní činnost v této
oblasti již téměř zpracovala většinu dosud nám známých osobností a že tedy další přírůstky budou již jen sporadické.
Bude vhodné, dát výzvu občanům, aby nám navrhli další významné osobnosti k uveřejnění v tomto souboru. 

 
3.8. Připravit vzpomínkovou akci ke 100. výročí vyhlášení první světové války 

Beseda se uskutečnila 24.  září  2014 v kině Panorama. Měli  jsme možnost  nahlédnout do kroniky Josefa Dudka,
legionáře, účastníka bojů na různých frontách, který sepsal svoje vzpomínky na zážitky během strhující legionářské
anabáze.  Jaroslava  Kovaříková  sepsala  a  přednesla  úvodní  část  -  politické  důvody,  události  kolem  atentátu  na
Fedinanda  d´Este  a  důsledky  vyhlášení  války,  která  změnila  tvář  dosavadního  světa.  Následovalo  čtení  úryvků
z kroniky Josefa Dudka, které bylo tak zajímavé, že všichni téměř hodinu naslouchali. V předsálí kina byla uspořádána
výstava dobových tiskovin a publikací, různých předmětů z Muzea Boskovicka a také ukázky dobových kostýmů,
klobouků, vějířů, slunečníků a dalších předmětů, které nám zapůjčila paní Krajíčková ze Světlé. Všem zúčastněným se
tato akce velmi líbila a výbor KPB tím připravil důstojnou vzpomínku na tyto události.

4. Zhodnocení akcí uskutečněných mimo plán
Setkání s lidovou písní 
Výbor Klubu přijal nabídku uspořádat Setkání s lidovou písní našeho kraje. Setkání se v průběhu roku uskutečnila
celkem 3x  a to 27. března, 12. června a 11. prosince 2014.  Lidová mozeka Kohótek zahrála lidové písně Horácka, při
kterých si mohli přítomní s muzikou i zazpívat. Na prosincovém setkání nebylo zapomenuto ani na koledy. Účast se
pohybovala mezi 40 až 55 návštěvníky. Přítomní odcházeli spokojeni s pěkně prožitým odpolednem.

Posezení s bábovkou 
Na středu 29.  října  2014 připravil  výbor  KPB setkání  svých členů.  Tentokrát  bylo  naplánováno jako  Posezení
s bábovkou. Videosál kina Panorama se zaplnil už před 15. hodinou těmi, kteří se na setkání se svými přáteli těšili.

V úvodním slově předsedkyně KPB  Jarmila Winklerová přítomné seznámila s většími akcemi, které  se v roce 2014
realizovaly. Informace se týkaly problematiky grantů MÚ, který nám poskytuje stále velmi zredukované finanční
prostředky na vydávání Vlastivědných listů Boskovicka. Přesto se podařilo všechny VLB za dobu jejich vydávání
zkompletovat a nechat je vyvázat. Další informace se týkaly upravených webových stránek o které se starají Tomáš
Pitner a Eva Šmétková.  Také došlo ke změně dne, kdy se vždy konaly klubové akce a tak se letos scházíme ne v úterý
ale ve středu. Jenže to zase koliduje s jinými akcemi. Prostě, vybrat vhodný termín a čas je problém. Předsedkyně také
připomněla 2 koncerty kapely Mozeka Kohótek nebo  květnový zájezd na Ústřední hřbitov v Brně, který byl velmi



zajímavý. V létě jsme se podíleli na akcích, které se týkaly Věry Skoupilové  Hrůzové ze Skalice nad Svitavou, jejího
životního příběhu,  odhalení  pamětní  desky i  70.  výročí  narození  její  nejmladší  dcery Petry Skoupilové.  Letos se
konečně podařilo také převedení informačních tabulí na Naučných stezkách zdraví na MÚ, který se jich ujme od ledna
2015. V příštím roce možná budeme muset řešit problém mikve, protože se v současné době dům prodává. Budeme se
snažit,  aby mikve i  nadále byla otevřená pro veřejnost.   V příštím roce bude KPB také oslavovat  20. výročí své
existence. K tomuto výročí připravíme odpovídající akce.

Diskuse  nebyla  příliš  dlouhá.  Pan  Jiří  Bušina  informoval  přítomné,  že  deník  legionáře  Josefa   Dudka  můžeme
zájemcům zprostředkovat. Další informace se týkala Puklova mlýna, který chce Ministerstvo kultury vyhlásit kulturní
památkou. Eva Šmétková informovala přítomné o akci, která se konala v létě ve Svitávce a týkala se rodiny Low-
Beer. Pokud by byl zájem, je možné udělat besedu a půjčit si film o této rodině. Do prosincového čísla VLB Eva
Šmétková připravila článek o této podnikatelské rodině. Poslední informace směřovala ke koncertu Mozeke Kohótek,
který se uskutečnil poté v prosinci v Sokolovně. Na závěr této první části byl promítnut film Karla Plicky z roku 1933
Zem spieva.

Následovala káva a sladkosti, povídání s přáteli a na úplný závěr zájemci ještě mohli shlédnout film Boskovicko a
Blanensko 1946-1949. 

Návštěva Muzea Boskovicka
Na  4. června dohodl výbor společnou návštěvu Muzea Boskovicka s průvodcem. Zúčastněné provedli po expozici
pracovníci muzea a podali jim doplňující výklad. Prohlídka se všem líbila. Prohlídky se zůčastnilo 25 členů a hostů. 

Vzpomínka na 85. výročí úmrtí Hermanna Ungara. Výbor Klubu připravoval vzpomínkou akci na 85. výročí úmrtí
Hermanna.  Ungara.  Nakonec  bylo  dohodnuto,  vzhledem  v té  době  probíhajícímu festivalu  Unijazzu,  upustit  od
setkání u rodného domu, a požádat organizátory festivalu o vzpomínku před uskutečněním některé z  akcí zařazené do
programu. Pořadatelé nám vyhověli a výročí úmrtí spisovatele bylo připomenuto. 

5. Zhodnocení práce výboru Klubu 
Od poslední členské schůze má výbor devítičlenný výbor a tříčlennou revizní komisi. V roce 2014 se výbor sešel
celkem 19 krát a řešil úkoly podle schváleného plánu práce. Schůzí výboru se pravidelně zúčastňoval jeden zástupce
revizní komise. Účast členů výboru na jeho jednáních byla velice dobrá. Nepřítomnost byla způsobena ve většině
případů nemocí. Členové výboru aktivně přistupovali k řešeným problémům a podíleli se na jejich plnění. V průběhu
roku zemřel Josef Šafář, předseda revizní komise a komise byla doplněna o novou členku. 

6. Členská základna
Klub má ke konci roku 2014 celkem 126 členů, z toho 84 bydlících v Boskovicích,14 má bydliště v Praze a 27 mimo
Boskovice.  Za  uvedený  rok  jsme získali  10  nových členů,  ze  zdravotních  důvodů nebo úmrtím ubylo  7  členů.
Průměrný věk členů se pohybuje mezi 65 léty a výš. Tímto problémem by se měl výbor intenzivně zabývat a pokusit
se získat další nové členy mladšího věku. I v roce 2014 bylo členům u příležitosti jejich významného životního jubilea
zasíláno blahopřání. 

7. Závěr
Jak vyplývá z předešlého obsahu výroční zprávy, splnil Klub naplánované úkoly, ba i trochu navíc. Tentokrát nebylo
velkých  akcí,  přesto  účast  členů  byla  vcelku  dobrá.  Podařilo  se  navázat  větší  spolupráci  zejména  s  Muzeem
Boskovicka a Tělocvičnou jednotou Sokol.  Dobrá spolupráce je také s Kulturním zařízením města  Boskovice.  Je
možno konstatovat, že Klub dále posílil svoji důvěru mezi občanskou veřejností a je uznávanou organizací ve městě. 


