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Úvod	  
Tak jako každý rok, činnost našeho Klubu přátel Boskovic se odvíjela od plánu práce, schváleného na 
členské schůzi dne 23. února 2010. Rámcový plán práce byl pak výborem rozpracován do jednotlivých 
jednání výboru v příslušném pololetí roku.  

V roce 2010 neobsahoval plán práce akce náročné na zajišťování financí, v plánu byly pouze akce, které 
zabezpečovaly pravidelný chod Klubu a splnění hlavních cílů klubu, daných stanovami a také náměty 
vyplývajícími z jednání členských schůzí. 

Při hodnocení uplynulého roku lze kladně hodnotit, že si Klub stále udržuje dobré hodnocení mezi občany i 
institucemi města a že jsme často zváni k důležitým jednáním na jeho úrovni. Také je velmi dobrá 
spolupráce s představiteli města i některých společenských organizací. Bohužel se nám stále nedaří získat 
větší podporu od sponzorů z podnikatelské sféry města i regionu.  

I přes tento problém se nám dařilo plánované akce zdárně realizovat a přidat něco navíc. 

 

2.	   Plán	  činnosti	  na	  rok	  2010	  
2.1. Uskutečnit dvě členské schůze – únor, září 

2.	   Uspořádat	  alespoň	  jedny	  Hovory	  s	  ….	  na	  aktuální	  téma	  

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

4.	   Pokračovat	  ve	  vydávání	  Vlastivědných	  listů	  Boskovicka	  

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



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

7.	   Uskutečnit	  2	  poznávací	  zájezdy	  –	  podle	  návrhu	  členů	  KPB	  

8.	   Realizovat	  desku	  na	  DLPP	  

9.	   Pokusit	  se	  o	  získání	  místnosti	  pro	  klubovou	  činnost	  v	  Muzeu	  
Boskovicka	  

10.	   Připravovat	  medailónky	  boskovických	  osobností	  

11.	   Připomenout	  60.	  výročí	  úmrtí	  Antonína	  Trapla	  (+	  15.dubna	  1950)	  

12.	   Připomenout	  120.	  výročí	  narození	  Antonína	  Trapla	  (8.	  června	  1890)	  

3.	   Zhodnocení	  plánovaných	  akcí	  

3.1.	   Uskutečnit	  dvě	  členské	  schůze	  –	  únor,	  září	  
Obě členské schůze se uskutečnily.  

První členská schůze se uskutečnila 23. února 2010 ve videosále kina. Zúčastnilo se 56 členů. Předsedkyně 
KPB Eva Šmétková přednesla zprávu o činnosti za rok 2009. Po ní následovala zpráva o hospodaření, 
kterou přednesla pokladní Jaroslava Kovaříková, a Josef Šafář přednesl zprávu revizní komise. Všechny 
zprávy byly bez připomínek schváleny.  

Dále bylo schváleno doplnění výboru klubu o Evu Čadovou a Vlastu Procházkovou. Revizní komise byla 
doplněna o Evu Nečasovou za nemocnou Marii Janků, která pro nemoc již v RK nemůže pracovat.  

Poté následovala obsáhlá diskuse, ve které se hovořilo o dalších akcích Klubu, o přípravě vzpomínky na 
Antonína Trapla, o obsahu navrženého plánu práce atd.  

Závěrem schůze byl plán práce schválen.  

Druhá členská schůze se konala 19. října 2010 také ve videosále kina. Schůzi zahájila předsedkyně Eva 
Šmétková. V úvodu popřála člence Pavle Korcové k jejím 90. narozeninám a předala dárek a kytici.  

Poté zhodnotila činnost klubu od poslední členské schůze – péči o mikve, vydávání VLB, péči o informační 
tabule na naučných stezkách zdraví, spolupráci s Klubem přátel Pardubicka a jejich návštěvu 
v Boskovicích, zájezdy, sepisování medailónků atd. Vzpomněla na naši účast při vzpomínce na P. Slováka 
na starém hřbitově.  

Jiří Bušina pak připomněl 15 let existence Klubu přátel Boskovic.  

V diskusi byl podán návrh na uskutečnění zájezdu v roce 2011, a sice na jaře, do Jaroměřic nad Rokytnou a 
na podzim do Kunštátu na Moravě. Dále se hovořilo o vyhlášené anketě MÚ na názvy nových ulic. 
Navrženo pojmenovat některou novou ulici po dirigentu Janáčka Kysilkovi. Závěrem bylo odsouhlaseno 
připravovat podklady pro pamětní desku baletnímu mistru Augustinu Bergerovi v roce jeho výročí. 

3.2.	   Uspořádat	  alespoň	  jedny	  Hovory	  s	  ….	  na	  aktuální	  téma	  



S ohledem na mnoho besed a setkání k volbám v průběhu roku 2010, a reálnému předpokladu malé účasti 
usnesl se výbor klubu Hovory v roce 2010 nepořádat.  

3.3.	   Pečovat	  o	  provoz	  mikve	  v	  domě	  U	  Templu	  3/5	  
Stav mikve byl pravidelně sledován Josefem Šmétkou a proveden v ní úklid před zahájením turistické 
sezóny. Při větších akcích, zejména při zahájení sezóny, mezinárodním dni kulturních památek, při 
festivalu Unijazz byli v mikve organizovány členy klubu služby, jejich členové podávali výklad o její 
historii. Mimo tyto akce zajišťuje přístup a informace pracovník muzea pracující v synagoze. 

 
 

3.4.	   Pokračovat	  ve	  vydávání	  Vlastivědných	  listů	  Boskovicka.	  	  
Plánovaná 4 čísla VLB vyšla v termínu. Díky pochopení MÚ dostali jsme příspěvek na jejich vydávání 
z grantového programu města. VLB byly distribuovány jako příloha regionálních novin Boskovicko, za což 
patří dík jejich majitelce Jitce Melkusové. O přípravu se stará hlavně Jiří Bušina a Ilja Melkus.  

I v roce 2010 přetrvával problém se zajišťováním příspěvků.  

Kromě distribuce VLB v regionálních novinách je zasíláme 24 členům, kteří si hradí poštovné. 

3.5.	   Pravidelně	  sledovat	  stav	  informačních	  tabulí	  na	  naučných	  
stezkách	  	  
Informační tabule jsou průběžně kontrolovány, hlavní prohlídka proběhne vždy před zahájením turistické 
sezóny. Zjištěné závady jsou operativně odstraňovány. Letos se na opravách nejvíce podíleli Josef Šmétka, 
Josef Šafář a Jiří Paděra. 

Nejvíce je poškozována vandaly informační tabule při cestě Pod Oborou, někdy také při cestě na hřbitov.  

V poslední době začíná být problémem kvalita folie, do které jsou texty zataveny. Velmi brzy ztvrdne a 
popraská, takže je nutno ji vyměnit. Bude třeba najít takový materiál, který by vydržel delší dobu a byl 
odolný povětrnostním vlivům.  

Za pomoci města se podařilo vyhotovit barevné mapy a na nich přímo vytisknout trasy naučných stezek a 
čísla jednotlivých stanovišť. 

V návaznosti na informační tabule je třeba se zmínit o skládačkách s informacemi o trasách. Máme jich na 
skladu velké množství. Bude proto nutné hledat možnost jak tyto skládačky dostat k občanům. 

3.6.	   Pokračovat	  ve	  spolupráci	  s	  Klubem	  přátel	  Pardubicka	  a	  
Klubem	  hzistorie	  a	  vlastivědy	  Hustopečska.	  	  

3.6.1.	   Klub	  přátel	  Pardubicka	  
Tato spolupráce je velmi dobrá. Vzájemně si vyměňujeme vydávané tiskoviny. My jim zasíláme 
Vlastivědné listy Boskovicka, případně další materiály, které vydává informační středisko. Oni nám posílají 
Vlastivědné listy Pardubicka a Zprávy. Tyto jejich materiály mají proti nám vysokou profesionální úroveň. 
Vlastivědné listy dáváme od minulého roku do čítárny knihovny, aby měl možnost si je přečíst větší okruh 
čtenářů.  

V tomto roce uspořádal turistický odbor klubu přátel Pardubicka v našem městě týdenní soustředění, 
kterého se zúčastnilo 29 jejích členů. Navštívili památky nejen v Boskovicích, ale i v celém okolí – 
Jevíčku, Velkých Opatovicích, Letovicích. Navštívili i vrcholové partie Drahanské vrchoviny. Vyměnili 
jsme si s nimi i zkušenosti z jejich práce.  



3.6.2.	   Klub	  historie	  a	  vlastivědy	  Hustopečska	  
Udržujeme s nimi pouze písemný styk. Posíláme jim Vlastivědné listy Boskovicka, případně další 
propagační materiály o Boskovicích.  

3.7.	   Uskutečnit	  2	  poznávací	  zájezdy	  –	  podle	  návrhu	  členů	  KPB	  

3.7.1.	   Zájezd	  do	  Ivančic	  a	  Dolních	  Kounic	  
Zájezd se uskutečnil 11. května 2010 a zúčastnilo se jej 47 členů a příznivců KPB. Autobusem cesta rychle 
ubíhala a tak jsme brzy byli v Dolních Kounicích. Prohlídka kláštera Rosa coeli byla velmi pěkná. 
V Ivančicích jsme navštívili muzeum Alfonse Muchy a Vladimíra Menšíka. Nezapomněli jsme ani na 
prohlídku města, kde jsme našli i synagogu, která je však veřejnosti nepřístupná. Cesta pokračovala do 
Moravského Krumlova na prohlídku Muchovy Slovanské epopeje. Poslední zastávkou byl pivovar 
v Dalešicích, kde se točil známý film Postřižiny. Zájezd se díky pěknému počasí i skvělé práci průvodkyně, 
naší člence paní Kučinské, která velmi poutavě seznamovala účastníky zájezdu s navštívenými památkami, 
vydařil. Organizačně zájezd připravovala Jaroslava Kovaříková a Jarmila Winklerová.  

3.7.2.	   Zájezd	  do	  Olešnice	  na	  Moravě	  
Druhý zájezd se uskutečnil 21. září 2010. Tentokrát jsme cestovali linkovým autobusem. Cílem byla 
prohlídka zajímavostí městečka Olešnice na Moravě. Zúčastnilo se 28 zájemců. Prohlédli jsme si Muzeum 
strašidel, Muzeum veteránů pana Hamerského, dílnu modrotisku, farní kostel s vystaveným betlémem a 
nakonec i místní regionální muzeum, kterým nás provázel sám pan starosta Zdeněk Peša. Se zájmem 
přítomní poslouchali zasvěcený výklad o historii obce i o tom, jak se dařilo dávat exponáty dohromady. 
Díky občanům je v muzeu mnoho věcí, které používali naši předkové ve svých domácnostech i ostatních 
dobových materiálů. I tento zájezd prokázal, že není od věci, navštěvovat zajímavosti z našeho regionu a 
seznamovat tak naše členy s jeho historií.  

3.8.	   Pamětní	  deska	  na	  DLPP	  
Již v roce 2009 se výbor Klubu zabýval otázkou, jak občany seznámit se skutečností, že před Léčebnou 
dětských pohybových poruch stojí socha legionáře. Na schodišti uvnitř budovy je pamětní deska s textem 
„Obětem světové války – k uctění jejich světlé památky zbudovali občané soudního okresu boskovického 
v letech 1925-1926“, ta však není zvenku viditelná. Po delších diskusích převládl názor, umístit v blízkosti 
sochy legionáře repliku této desky. Získali jsme souhlas majitele budovy – Jihomoravského kraje. Pak již 
zbývalo zajistit finanční prostředky a vlastní realizaci. Jednání na městském úřadě bylo úspěšné. 
Mramorovou desku jsme zajistili u firmy František Přikryl v Boskovicích, kterou uhradilo město 
Boskovice, za což mu patří srdečný dík. Deska byla předána do DLPP a se správcem panem Fialou bylo 
dohodnuto, že instalaci zajistí dodavatelská firma a odhalení bude provedeno při předávání rekonstrukce 
fasády.  

 
 
 

3.9.	   Pokusit	  se	  o	  získání	  místnosti	  pro	  klubovou	  činnost	  v	  Muzeu	  
Boskovicka	  
Po předání levé části přízemí v budově Rezidence bylo i na MÚ zvažováno, využít tyto místnosti také pro 
možnou schůzovou činnost neziskových organizací. Tento záměr se zatím nepodařilo zcela realizovat. 



3.10.	  Připravovat	  medailónky	  boskovických	  osobností	  
Ke konci roku 2010 bylo zpracováno přes 60 medailónků. Byl také sestaven jejich abecední seznam. Jak 
seznam tak i medailónky byly předány ing. Podloučkovi na MÚ, který přislíbil jejich instalaci na internet 
tak, aby při kliknutí na jméno v seznamu se otevřely všechny údaje o zvolené osobě. Tuto poslední fázi 
daného úkolu se zatím nepodařilo realizovat. Bude proto nutné tento problém dořešit ihned počátkem roku 
2011. Velkou zásluhu na realizaci a zpracování medailónků má předsedkyně Eva Šmétková a Jaroslava 
Kovaříková. 

3.11.	  Připomenout	  60.	  výročí	  úmrtí	  Antonína	  Trapla	  
Připomínka života a díla Antonína Trapla byla připravena ve spolupráci se Základní uměleckou školou, 
jmenovitě s ředitelem Zdeňkem Jindrou a rodinou Mühlhanslovou. Dechová hudba ZUŠ nacvičila 3 
skladby Antonína Trapla a rodina připravila malou výstavku dokumentů. Akce se uskutečnila v neděli 27. 
června 2010 v 15.00 hodin při zahájení promenádních koncertů v parku před zámeckým skleníkem. 
Krátkou připomínku významu Antonína Trapla pro boskovickou dechovku připravila a přednesla Jaroslava 
Kovaříková. Vzpomínka byla velmi důstojná. Dík patří všem, kteří se na přípravě podíleli.  

Mimo tuto vzpomínku byl uveřejněn článek i ve VLB.  

3.12.	  Připomenout	  120.	  výročí	  narození	  Antonína	  Trapla	  
Tento bod byl s ohledem na blízkost termínů splněn, viz výše. 

4.	   Akce	  realizované	  mimo	  plán	  na	  rok	  2010	  
V roce 2010 Gymnázium Boskovice si připomínalo 110. výročí svého založení. Někteří členové KPB se do 
této akce zapojili dle svých možností a znalostí. Pomáhali se shromážděním fotomateriálu, přípravou 
výstavy v muzeu a červnové číslo VLB bylo celé věnováno právě historii a současnosti Gymnázia 
Boskovice. 

Ke konci roku 2010 byla opět provedena revize členské základny. Vzhledem k tomu, že se trochu 
pozměnilo její složení je potřeba pro příští rok udělat nějaké změny ve způsobu distribuce, hlavně 
pozvánek, našim členům. 

V letních měsících byla provedena inventarizace materiálů a zpráva byla přednesena na říjnové členské 
schůzi. Některé tiskoviny budeme muset více prezentovat veřejnosti. 

Kniha Pověsti a vyprávěnky z Boskovic se během roku 2010 vyprodala. Vzhledem k tomu, že je o ni stále 
zájem, nechali jsme ji vydat znovu a ihned byla dána do prodeje. 

Na základě návrhu výbor projednal a schválil, že bude členům KPB, kteří dosahují 70 a více let posílat 
blahopřání k jejich jubileu. Návrh blahopřání udělala Eva Čadová. 

5.	   Práce	  výboru	  Klubu	  2010	  
Výbor KPB má v současné době 9 členů. Scházel se přesně podle plánu práce, v případě potřeby i 
mimořádně. Celkem jsme se sešli 19krát. Kromě schůzí výboru se konaly ještě 2 členské schůze – v únoru 
a říjnu. Výbor řídila předsedkyně Mgr. Eva Šmétková, funkci místopředsedkyně vykonávala Jarmila 
Winklerová, jednatelem byl Jiří Bušina, o hospodaření se starala Jaroslava Kovaříková. Dalšími členy 
výboru byli Mgr. Ilja Melkus, Ing. Zdeněk Vašek, Mgr. Eva Čadová a Vlasta Procházková. Od září se do 
činnosti Klubu opět zapojila Oldřiška Sokolová. Klub má tříčlennou revizní komisi vedenou Josefem 
Šafářem. Ta se schází podle potřeby k provedení revize hospodaření. Dalšími členy jsou Eva Nečasová, 
která nahradila Marii Janků a Bohuslav Válka. I v roce 2010 se vždy jeden člen revizní komise účastnil 
výborových schůzí. 

Práce výboru i revizní komise byla v roce 2010 dobrá a plán práce byl dodržen a odpovědně plněn. 

Činnost Klubu je prezentována 4x ročně na stránkách Vlastivědných listů Boskovicka. 



6.	   Členská	  základna	  
Ke konci kalendářního roku 2010 byla opět provedena aktualizace členské základny. Došlo také 
k přerozdělení členů jednotlivým důvěrníkům. 

K 31. prosinci 2010 měl Klub celkem 136 členů. Z toho je 92 členů žijících v Boskovicích, 25 členů mimo 
Boskovice a 19 členů žijících v Praze.  

Bylo také provedeno vyhodnocení placení členských příspěvků a konstatováno, že členové KPB své 
příspěvky v pořádku platí. 

7.	   Závěr	  
Z výše uvedeného vyplývá, že Klub přátel Boskovic splnil úkoly, které byly pro rok 2010 stanoveny 
členskou schůzí dobře. Podařilo se stabilizovat členskou základnu.  

 


