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1. Úvod zprávy
V roce 2017 Klub přátel pokračoval ve své činnosti podle zavedené tradice a přijatých stanov. Probíhala
podle schváleného plánu práce, doplněna i akcemi mimořádnými, a je popsána v dalších odstavcích výroční
zprávy.
2. Plán činnosti na rok 2017
1. Provést vyúčtování grantu z Grantového programu města Boskovice Jak napoleonské války zasáhly
Boskovice - informační tabule, Vlastivědné listy
2. Uspořádat nejméně 1 členskou schůzi Klubu
3. Uspořádat v březnu vzpomínkové setkání k 75. výročí odsunu židovských spoluobčanů z Boskovicka
4. V měsíci květnu zorganizovat přednášku antropologa Michala Živného o nových objevech na Moravě
5. Uspořádat prohlídku židovského hřbitova s průvodcem
6. Pokusit se uskutečnit alespoň jeden zájezd nebo vlastivědnou vycházku pro členy Klubu
7. Spolupracovat v červnu na zabezpečení koncertu pražského vysokoškolského pěveckého sboru
8. Vydat jedno číslo Vlastivědných listů Boskovicka vlastním nákladem
9. Svolat na podzim setkání členů klubu u bábovky s přednáškou na aktuální téma
10. Zabezpečovat ve spolupráci s průvodcem v synagoze pro zájemce prohlídky mikve
11. Pokračovat ve spolupráci s Klubem přátel Pardubicka a Klubem historie a vlastivědy Hustopečska. Hledat nové formy spolupráce.
3. Zhodnocení plánovaných akcí
3.1. Provést vyhodnocení grantu z Grantového programu města
Grant byl v termínu vyhodnocen a předán na Město Boskovice. Město nám poskytlo grant ve výši
7.652,00 Kč, z vlastních prostředků jsme uhradili 3.898,00 Kč. Hlavní náklady byly na tisk Vlastivědných
listů Boskovicka a informační tabule. Celkové náklady činily 11.550,00 Kč.
3.2. Uspořádat nejméně 1 členskou schůzi Klubu
Členská schůze se uskutečnila 22. února 2017 ve videosále kina Panorama. Zúčastnilo se 41 členů.
Zprávu o činnosti přednesla předsedkyně Jarmila Winklerová, následovala zpráva o hospodaření, kterou
přednesla Jaroslava Kovaříková a zprávu kontrolní komise přednesla Květoslava Mezerová. Byl schválen
plán práce KPB na rok 2017. Po diskusi následovalo občerstvení a na závěr se promítaly krátké filmy
a fotografie z různých akcí KPB.

3.3. Uspořádat v březnu vzpomínkové setkání k 75. výročí odsunu židovských spoluobčanů
Vzpomínkové setkání k 75. výročí odsunu židovských občanů do koncentračních táborů v březnu 1942
se uskutečnilo 15. března 2017 v židovském Obecním domě na Bílkově ulici. Akce se uskutečnila ve spolupráci s Muzeem regionu Boskovicka za účasti rabína Židovské obce Brno Štěpána Manaše a předsedy ŽOB
JUDr. Jáchyma Kanarka, senátorky Jaromíry Vítkové a místostarostky Dagmar Hamalové. Předsedkyně
KPB Jarmila Winklerová přednesla příspěvek o událostech ze 14. a 15. března 1942 a co jim předcházelo.
Součástí bylo i promítnutí krátkých filmů složených ze vzpomínek dvou pamětníků, žijících po válce
v USA, na život v židovském městě v Boskovicích. Muzeum připravilo výstavku dobových fotografií. Následně se všichni přítomní přesunuli k pamětní desce, kde se rabín Manoše pomodlil a byly položeny květiny.
3.4. V měsíci květnu zorganizovat přednášku antropologa Michala Živného o nových objevech na
Moravě
Další plánovanou akcí byla přednáška RNDr. Michala Živného z Ostravské univerzity na téma: Historicko - antropologické výzkumy Ostravské univerzity, která se uskutečnila 12. června 2017 v 15 hodin
v kině Panorama v Boskovicích. Velmi zajímavé téma - na konkrétním případě z odkrytého starého ostravského hřbitova jsme získali ucelený přehled o celém výzkumu: od nálezu kostry, až po zjištění totožnosti
této osoby. Přednáška byla doplněna promítanou fotodokumentací.
3.5. Uspořádat prohlídku židovského hřbitova s průvodcem
Plánovaná prohlídka židovského hřbitova s výkladem Oldřišky Sokolové se uskutečnila ve středu 31.
května 2017. Zúčastnilo se více než 40 lidí, nejen členů KPB. Oldřiška Sokolová seznámila přítomné velmi
podrobně s historií pohřebnictví, zvycích a obyčejích v židovském náboženství. Přítomným ukázala také
hroby známých židovských rodin a zajistila otevření bývalé márnice, která je nyní nově opravena. Velmi
zajímavá a všemi dobře hodnocená akce.
3.6. Pokusit se uskutečnit alespoň jeden zájezd nebo vlastivědnou vycházku pro členy Klubu
23. března 2017 uspořádal výbor KPB zájezd vlakem do Muzea Blansko na výstavu dobových předmětů, filmů, šatstva, filmových ukázek, plakátů, životopisů herců aj. z období 20. - 40. let minulého století.
Výstava byla velmi zajímavá, bohužel se zúčastnilo jen 5 členek KPB.
3.7. Spolupracovat v červnu na zabezpečení koncertu pražského vysokoškolského pěveckého sboru
Koncert pěveckého sboru se uskutečnil bez potřeby organizační výpomoci ze strany Klubu.
3.8. Vydat jedno číslo Vlastivědných listů Boskovicka vlastním nákladem
V říjnu 2017 vyšlo další číslo Vlastivědných listů Boskovicka. Kromě pravidelné rubriky o činnosti
Klubu bylo celé věnováno abecednímu seznamu židovských spoluobčanů z Boskovicka, odsunutých v roce
1942 z Boskovic do Terezína. Seznam byl převzat z knihy Jaroslava Bránského Odsun Židů z Boskovic
a bývalého okresu Boskovického 1939–1945, která vyšla v Boskovicích v roce 1995. Místo data narození je
zde pro větší přehlednost uveden věk odsunutých a současná orientační čísla domů v ulicích.
3.9. Svolat na podzim setkání členů klubu u bábovky s přednáškou na aktuální téma
Další plánovaná beseda u bábovky se uskutečnila 25. října 2017 při příležitosti uctění památky rodiny
MUDr. Karla Svěráka, která se stala obětí heydrichiády v roce 1942. Více než 30 členů KPB a dalších občanů Boskovic se sešlo u památníku I. a II. světové války u pošty, kde Jaroslava Kovaříková stručně seznámila přítomné s těmito tragickými událostmi a připomenula i další oběti z řad boskovických občanů. Přítomni byli i rodinní příslušníci těchto padlých. Položením květin a zapálením svíček jsme uctili památku
našich spoluobčanů.
Potom jsme se přesunuli do kina Panorama, kde pokračovala beseda krátkou přednáškou Jaroslavy
Kovaříkové o osobnosti MUDr. Karla Svěráka a jeho rodině. Jarmila Winklerová seznámila přítomné

s činností Klubu a s úmyslem jmenovat pana Jiřího Bušinu u příležitosti jaho blížících se devadesátých
narozenin čestným předsedou KPB - bylo jednomyslně odsouhlaseno. Následovala diskuse, občerstvení
a promítnutí krátkého filmu Hádanky domů života - dokumentu o židovském městě, židovském hřbitově
a synagoze v Boskovicích, který byl převzat z videoarchivu Česká televize.
3.10. Zabezpečovat ve spolupráci s průvodcem v synagoze pro zájemce prohlídky mikve
Prohlídky židovské rituální lázně mikve jsou zabezpečovány ve spolupráci s průvodcem v synagoze
Oldřiškou Sokolovou, která zabezpečuje rovněž její pravidelný úklid a údržbu.
3.11. Pokračovat ve spolupráci s Klubem přátel Pardubicka a Klubem historie a vlastivědy Hustopečska.
Z Pardubického klubu nám pravidelně docházejí tiskoviny – Zprávy Klubu a Vlastivědné listy Pardubického kraje, které jsou velmi kvalitní a svým obsahem zajímavé.
Klubu historie a vlastivědy Hustopečska zasíláme Vlastivědné listy Boskovicka a spojení s nimi udržuje
členka výboru Oldřiška Sokolová, která s nimi dojednává příležitostné přednášky.
3.11. Pokračovat v doplňování medailonků boskovických osobností
Tento úkol je pravidelně sledován a kontrolován na schůzích výboru. Pokud najdeme další osobnost,
která si zaslouží zařadit do seznamu osobností, tak ji tam zařadíme. Dosud je v tomto seznamu zařazeno
celkem 105 osobností. Doplňováním pokračovat i v roce 2018.
4. Zhodnocení akcí uskutečněných mimo plán
4.1. Klub přátel na internetu
O aktualizaci internetových stránek Klubu se pravidelně starají Eva Šmétková redakční prací
a technicky je zabezpečuje Tomáš Pitner. Informace o akcích Klubu se tak dostávají na veřejnost bezporostředně po jejich uskutečnění.
4.2. Svíčky za padlé
V neděli 2. července 2017 jsme se zúčastnili celostátní akce Svíčky za padlé, kterou iniciovala Československá obec legionářská ke 100. výročí bitvy u Zborova. Akce se uskutečnila u pomníku legionáře na
ulici Bedřicha Smetany v 18 hod. Připomněli jsme si dva boskovické legionáře, Leopolda Šafáře a Karla
Ševčíka, kteří padli 2. 7. 1917 u Zborova a jsou pohřbeni v Bratrské mohyle v Cecové. Oba mají pamětní
desky na jejich rodných domech na ulicích Komenského a Nerudově v Boskovicích.
5. Hodnocení práce výboru Klubu
Výbor KPB má v současné době 8 členů a 3 členy kontrolní komise. Členové výboru se schází většinou
pravidelně 2x měsíčně. V roce 2017 se uskutečnilo celkem 19 výborových schůzí. Pokud je to nutné, zúčastňují se výborových schůzí i členové kontrolní komise. V roce 2017 byl plán práce dodržován a splněn.
V roce 2017 byla činnost Klubu prezentována ve Vlastivědných listech Boskovicka, které vyšly v říjnu při
příležitosti setkání u bábovky s přednáškou o osudech MUDr. Karla Svěráka a jeho rodiny.
6. Zhodnocení stavu členů
Stav členů KPB je aktualizován vždy ke konci kalendářního roku. K 31. prosinci 2017 měl klub celkem
74 řádných členů a 39 přispívajících členů, bydlících mimo Boskovice. Většina členů je v důchodovém věku, takže z důvodu nemoci, stáří a úmrtí se počet členů stále snižuje a nedaří se nám získávat nové členy,
zejména z řad mladých lidí. Většina členů má uhrazeny členské příspěvky, které jsou hlavním zdrojem příjmů KPB.
7. Závěr výroční zprávy
Z výše uvedeného hodnocení vyplývá, že klub plnil naplánované úkoly dobře. U řady akcí pro veřejnost
se ukázalo, že se jich účastní i občané, kteří nejsou členy Klubu a ani nepomýšlí na případné zapojení se do

jeho činnosti. Klub si stále udržuje ve městě své dobré renomé a je respektovaným spolkem v oblasti kultury.

