Klub přátel Boskovic, z. s.
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1. Úvod zprávy
V roce 2019 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 2019
1. Uspořádat nejméně jednu členskou schůzi Klubu přátel Boskovic s volbou výboru a kontrolní
komise
2. Zkontrolovat stav informačních tabulí naučné cesty Památky židovského města v Boskovicích
a zabezpečit výměnu poškozených
3. Spolupráce s Muzeem regionu Boskovicka - zejména na exkurzi S krajánkem za větráky v rámci
výstavy Kouzlo větrných mlýnů
4. Přednáška Michala Živného z Ostravské univerzity o nejnovějších paleontologických výzkumech
na přelomu května a června
5. Vycházka po architektonických zajímavostech v Boskovicích.
6. Pokusit se uskutečnit zájezd linkovým autobusem na meteorologický radar nad Benešovem a
dohodnout jeho možnou prohlídku
7. 16. října 2019 uspořádat Vzpomínkové setkání u pomníku O. Kubína při příležitosti 50. výročí
jeho úmrtí
8. Na vzpomínkové setkání navázat besedou u bábovky s informacemi o dění v Klubu
9. Připravovat medailonky osobností Boskovicka na internet
10. Zveřejňovat všechny aktuální informace o dění v klubu na internetu
11. Vydat jedno číslo Vlastivědných listů Boskovicka vlastním nákladem
12. Zabezpečovat ve spolupráci s průvodcem v synagoze pro zájemce prohlídky mikve v domě
U Templu č.3/5
3. Zhodnocení plánovaných akcí
3.1. Uspořádat nejméně 1 členskou schůzi Klubu
Členská schůze se konala 6. března 2019 v 15.00 hodin ve videosále kina Panorama v Boskovicích.
Schůzi zahájila předsedkyně KPB Jarmila Winklerová připomenutím programu schůze a předala

slovo Dagmar Hamalové z Muzea Boskovicka. Ta seznámila téměř 40 přítomných členů Klubu s
akcemi, které muzeum na letošní rok připravilo.
Následovala volba komisí. Do návrhové komise byli zvoleni Ilja Melkus, Eva Šmétková a Marie
Dobšíková. Do volební komise Stanislav Živný, Dana Oujezdská a Eva Chlupová.
Předsedkyně Klubu nejprve přednesla Zprávu o činnosti KPB v roce 2018, Jaroslava Kovaříková
Zprávu o hospodaření a Květa Mezerová Zprávu kontrolní komise. Všechny zprávy byly členskou
schůzí schváleny.
V letošním roce se práce Klubu bude řídit Plánem práce na rok 2019, který přednesla Jarmila
Winklerová a byl přítomnými členy schválen.
Stanislav Živný na závěr představil návrh na některé změny ve vedení KPB. Výbor bude
pokračovat ve stejném složení, ale bez Jiřího Bušiny, který ho opouští ze zdravotních důvodů.
Kontrolní komise bude nově ve složení Květa Mezerová, Marta Hořavová a Jitka Kučírková. I tyto
změny byly schváleny jednomyslně.
V diskusní části byly paní Olze Oldřichové, která oslavila 90. narozeniny, předány květiny a
gratulace. Po občerstveníbyl promítnut film Moravský kras ze seriálu Šumná města.
3.2. Zkontrolovat stav informačních tabulí naučné cesty Památky židovského města
v Boskovicích a zabezpečit výměnu poškozených
Tabule byly zkontrolovány - nebylo třeba žádnou vyměnit.
3.3. Spolupráce s Muzeem regionu Boskovicka - zejména na exkurzi S krajánkem za větráky
v rámci výstavy Kouzlo větrných mlýnů
Několik členů se zúčastnilo jak výstavy, tak exkurze po větrných mlýnech na Boskovicku,
Prostějovsku a Vyškovsku, která byla zakončena prohlídkou větrného mlýna holandského typu na
Kořenci.
3.4. Přednáška Michala Živného z Ostravské univerzity o nejnovějších paleontologických
výzkumech na přelomu května a června
V pátek 24. května 2019 se v prostorách Muzea regionu Boskovicka uskutečnila přednáška RNDr.
Michala Živného, Ph.D. z Ostravské univerzity s názvem Počátky člověka ve světle
nejaktuálnějších antropologických poznatků. Hlavním tématem přednášky byl současný pohled na
starší fázi evoluce člověka probíhající v období přibližně před 1,5–3 mil. lety. Vývoj člověka je
(nejen) ve výuce často a tradičně prezentován jako trojstupňový proces probíhající od nejstarší
lidské formy, tzv. člověka zručného (Homo habilis) přes pokročilejší stupeň – člověka vzpřímeného
(Homo erectus) až po moderní lidský druh, člověka moudrého (Homo sapiens). Ve skutečnosti byl
však vývoj našeho rodu mnohem komplikovanější, jak o tom svědčí velké množství stále nových a
nových objevů, reinterpretace některých starších poznatků a výsledky složitějších a
sofistikovanějších výzkumných postupů, které poodhalují naši minulosti v dříve nevídaných
detailech. Přednáška byla vedena formou frontálního výkladu doplněného diskuzí s posluchači s
využitím audiovizuální techniky a replik nejvýznamnějších artefaktů.
3.5. Vycházka po architektonických zajímavostech v Boskovicích.
Tuto vycházku se nepodařilo uskutečnit pro časové zaneprázdnění domluveného lektora.
3.6. Pokusit se uskutečnit zájezd linkovým autobusem na meteorologický radar nad
Benešovem a dohodnout jeho možnou prohlídku
Dne 18. září 2019 uskutečnil Klub přátel Boskovic výlet do Benešova a Pavlova. Po příjezdu

autobusem na náves Benešova jsme se seznámili s historií i současností obce, o níž je první zmínka
z roku 1362. Prošli jsme se Benešovem a poznali jeho zajímavosti.
Naše další kroky nás zavedly k meteorologickému radaru, který stojí v nedalekém lese. Radar jsme
si prohlédli pouze z venku, prohlídka uvnitř radaru je možná pouze jednou v roce při dni
otevřených dveří. Radar má zajímavou architekturu a stojí poblíž nejvyššího vrcholu Drahanské
vrchoviny – vrcholu Skalky, 735 m. n. m. Na vrchol jsme vystoupali a vyzkoušeli si jeho údajné
léčivé účinky.
Krásnou přírodou s nádhernými výhledy na Českomoravskou vysočinu, Kralický sněžník a
Jeseníky s nejvyšší horou Praděd 1 492 m. n. m. jsme zamířili k prameni říčky Bělé. Ta pramení u
Pavlovského dvora, který byl hospodářským dvorem olomouckého Hradiště. Bělá protéká
chráněnou krajinnou oblastí přes 7 rybníků, razí si cestu přes Horní Štěpánov, Melkovské údolí a
přehradu Vratíkov, protéká i Boskovicemi a u Lhoty Rapotiny se vlévá do Svitavy.
3.7. 6. října 2019 uspořádat Vzpomínkové setkání u pomníku O. Kubína při příležitosti 50.
výročí jeho úmrtí
V tomto roce si Boskovice připomněly 50. výročí úmrtí Otakara Kubína. Kulatá výročí – narození i
úmrtí – si pravidelně připomíná i Klub přátel Boskovic, který byl v roce 2003 iniciátorem
vybudování památníku Otakara Kubína. A protože i letos si připomínáme kulaté výročí Klub
připravil Vzpomínkové setkání u památníku Otakara Kubína.
Ve středu 16. října se sešlo téměř 50 lidí v místě, kde stával Kubínův rodný dům a kde nyní stojí
památník, aby na něho zavzpomínali.
V úvodu předsedkyně Klubu přátel Boskovic Jarmila Winklerová přivítala přítomné a předala slovo
starostovi města Jaroslavu Dohnálkovi. Ten zavzpomínal na odhalování památníku a poděkoval
Klubu za organizování akcí týkajících se známých osobností Boskovic. Stejné poděkování Klubu
vyslovila i senátorka Jaromíra Vítková. O některých důležitých faktech a etapách v životě Otakara
Kubína promluvila předsedkyně Klubu. Připomněla také, že neformální setkávání Boskovic se
Simiane trvá už od roku 1991, kdy do francouzských rodin odjelo 7 čerstvých absolventů –
francouzštinářů boskovického gymnázia. Od té doby se tyto výměnné návštěvy udržují. Poděkování
Klubu vyslovila i Dagmar Hamalová, která přítomným přiblížila, které akce ke Kubínovu výročí už
proběhly nebo se ještě chystají. Zajímavé bylo i vyprávění o setkání s představiteli Simiane, kde
Kubín prožil dlouhá léta svého života a kde vznikaly krásné obrazy krajiny Provence. Vzácným a
milým překvapením pro všechny byla přítomnost pana Ferdinanda, praprasynovce Otakara Kubína.
Podělil se krátce o vzpomínku na svého praprastrýce, a řekl, že právě on ho učil jak vnímat barvy a
krásu toho, co člověka obklopuje.
Závěrem setkání bylo položení květin k památníku a intenzivní diskuse mezi přítomnými.
3.8. Na vzpomínkové setkání navázat besedou u bábovky s informacemi o dění v Klubu
Setkání u bábovky bylo přesunuto jako samostatná akce na středu 13. listopadu ve videosále kina
Panorama.
V úvodu předsedkyně Klubu Jarmila Winklerová přivítala 35 členů Klubu a předala slovo paní
Dagmar Hamalové z Muzea Boskovicka. Ta nejprve poděkovala členům KPB za spolupráci na
akcích, které se ve městě konaly k 50. výročí úmrtí Otakara Kubína. Připomněla, že Poslední pakcí
muzea v roce 20149 bude vystavení Boskovického betlému, kterým si připomeneme jeho tvůrce
Jaroslava Koutného, který 11. listopadu 2019 zemřel.
V další části setkání pan Josef Vybíhal představil svoji knihu „Jak šel čas“. Vyprávěl proč a jak tato

kniha vznikla, jak je rozdělená do jednotlivých časových období jeho osobně i v historii města. Při
vzpomínání na Jaroslava Koutného požádal přítomné o minutu ticha za svého kamaráda. Vyprávěl o
jednotlivých obdobích a činnostech svého života. Například o tělovýchovných organizacích,
školních létech, spolužácích, známých osobnostech města z doby jeho mládí, o válce, náletu na
Boskovice, trempování, vojenské službě, práci v Metře Blansko…
Závěrem společné části setkání bylo ještě blahopřání panu Zdeňku Komárkovi k jeho 90.
narozeninám.
3.9. Připravovat medailonky osobností Boskovicka na internet
Tento bod je průběžně plněn. Doplňování bude pokračovat i v roce 2020.
3.10. Zveřejňovat všechny aktuální informace o dění v klubu na internetu
Eva Šmétková společně s Tomášem Pitnerem zabezpečují doplňování nových informací o činnosti
klubu na internetové stránky klubu.
3.11. Vydat jedno číslo Vlastivědných listů Boskovicka vlastním nákladem
Na podzim roku 2019 vyšly Vlastivědné listy Boskovicka, které byly věnovány publikaci Ing Ivo
Beneše Boskovice miinulé, dnešní a příští, která vyšla v roce 1911 a obsahuje ppřekvapivě mnoho
urbanistických pohledů, platných dodnes. Fotografie z publikace byly doplněny dalšími
historickými fotografiemi Boskovic.
3.12. 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.
4. 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 2019 se uskutečnilo celkem 19 výborových schůzí.
Většinou se výborových schůzí zúčastňují i členové kontrolní komise. V roce 2019 byl plán práce
dodržován a splněn. Činnost Klubu byla prezentována též ve Vlastivědných listech Boskovicka,
které vyšly v listopadu při příležitosti setkání u bábovky.
5. Zhodnocení stavu členské základny
Stav členů KPB je aktualizován vždy ke konci kalendářního roku. K 31. prosinci 2019 měl klub
celkem 77 řádných členů a 36 přispívajících členů, bydlících mimo Boskovice. Většina členů je
v důchodovém věku a nedaří se nám získávat nové členy, zejména z řad mladých lidí. Většina členů
má uhrazeny členské příspěvky, které jsou hlavním zdrojem příjmů KPB.
6. 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.

Plán činnosti na rok 2020

1. Uspořádat nejméně jednu členskou schůzi Klubu přátel Boskovic s volbou výboru
a kontrolní komise
2. 21. března se spolupodílet s Československou napoleonskou společností na
vzpomínkové akci věnované památce pátera Aloise Slováka
3. 25. března uskutečnit přednášku Telekomunikace v kostce, jak se nechytit do pasti
operátorům.
4. Vzpomínkové setkání u pamětní desky obětem náletu 5. května 1945 při
příležitosti jeho 70. výročí.
5. Setkání při příležitosti 25. výroči Klubu přátel Boskovic v květnu
6. Pokusit se uskutečnit zájezd linkovým autobusem do Jaroměřic u Jevíčka na poutní
místo Hora Kalvárie
7. Beseda u bábovky s informacemi o dění v Klubu
8. Zkontrolovat stav informačních tabulí naučné cesty Památky židovského města
v Boskovicích
9. Připravovat medailonky osobností Boskovicka na internet
10. Zveřejňovat všechny aktuální informace o dění v klubu na internetu
11. Vydat jedno číslo Vlastivědných listů Boskovicka vlastním nákladem
12. Zabezpečovat ve spolupráci s průvodcem v synagoze pro zájemce prohlídky
mikve v domě U Templu č.3/5

