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Bratfii Nedvûdi.

Rod Morkovsk˘ch ze Zástfiizl byl 
drÏitelem boskovického panství v le-
tech 1567–1691. Ve farním kostele sv.
Jakuba byli k poslednímu odpoãinku 
uloÏeni Jaro‰ Morkovsk˘ ze Zástfiizl
(+1583) s manÏelkou Johankou
Drnovskou z Drnovic (+?), jejich syno-
vé Proãek (+1579) a Václav star‰í
Morkovsk˘ ze Zástfiizl (+1600). V pres-
bytáfii kostela jsou jejich honosné náh-
robníky. Dále byly ve farním kostele 
uloÏeny ostatky zakladatelÛ dominikán-
ského klá‰tera – Jana Bohu‰e Václava
Morkovského ze Zástfiizl (+1687) a je-
ho manÏelky Zuzany Katefiiny Liborie
rozené Prak‰ické ze Zástfiizl (+1691). 

Pfii stavebních úpravách souvisejících

klenotem a pfiikryvadly. Nalezené arte-
fakty – pfiilbu a fragmenty praporu lze da-
tovat pouze rámcovû mezi léta 1583-
1687. 

V následujících letech probûhla
konzervace nalezen˘ch pfiedmûtÛ, 
o‰etfiení pfiilby provedl Mgr. M. Mazík
v rámci v˘zkumného programu na 
Ústavu chemie Pfiírodovûdecké fakul-
ty Masarykovy univerzity v Brnû.
O‰etfiení praporu provedla konzervá-
torka V. Otavská z Prahy. Oba cenné
artefakty bude moÏné spatfiit v nové
stále expozici Muzea Boskovicka od
12. záfií tohoto roku.
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s opravou dlaÏby
a krytu hrobky ve far-
ním kostele sv.
Jakuba v Boskovicích
byla v únoru roku
2008 tato hrobka ko-
misionelnû otevfiena,
uvnitfi byla vedle cí-
nové rakve s ostatky
Morkovsk˘ch ze Zás-
tfiizl nalezena pfiilba
a pozÛstatky praporu.
Na jednom z frag-
mentÛ hedvábného
praporu je vyobrazen
erb rodu Morkov-
sk˘ch ze Zástfiizl –
stfiíbrná lilie na ãerve-
ném ‰títû s helmou,

Do areálu letního kina Boskovice
na sklonku letních prázdnin zavítají
po dlouhé odmlce folkové legendy
Jan a Franti‰ek Nedvûdi. Pfiedprodej
vstupenek byl právû zahájen. Vstupné
280 Kã do 23. srpna, 300 Kã na místû
konání. Zv˘hodnûni na cenû vstupen-
ky budou v‰ichni, kdo si ji zakoupí na
Mûstském informaãním stfiedisku
v Boskovicích na Masarykovû námûs-
tí 1, tel.: 516 488 677.

Bratfii Nedvûdi patfií k nejznámûj-
‰ím interpretÛm na‰í folkové scény,
jejich tvorbu znají v‰echny generace
i vyznavaãi rÛzn˘ch hudebních stylÛ.
Jan a Franti‰ek Nedvûdi spolu znovu
hrají a zpívají po 17 letech od stra-
hovského megakoncertu v r. 1996
(75 tisíc náv‰tûvníkÛ) na jednom je-
vi‰ti se skvûlou doprovodnou kape-
lou, ve které hraje také syn Franti‰ka
Vojtûch, své nejslavnûj‰í písnû:
Slunovrat, Skládanka, Igelit, JiÏní
kfiíÏ, ProuÏek a samozfiejmû Stánky
a Valãíãek. Zazní také skladby z je-
jich sólov˘ch alb.

Ti, kdo si rádi zavzpomínají na své
trampské mládí, ke kterému písniãky
bratfií NedvûdÛ patfiily a patfií, ti, ktefií
nechybûli na Ïádné plzeÀské Portû,
i ti, ktefií chtûjí ukázat sv˘m dûtem, ja-

ké písniãky mûli rádi, mají moÏnost
zakoupit si vstupenky na tento kon-
cert a zaÏít jej znovu Ïivû v pfiírodním
areálu boskovického letního kina.

Hlavní koncert v letním kinû zaãne
v pátek 24. 8. od 20 hodin, od 19 ho-
din se na pódiu objeví domácí pfiedka-
pela „Na vûtvi”. 
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Nedvûdi opût v Boskovicích

Renesanãní prapor s erbem
Morkovsk˘ch ze Zástfiizl

Prapor po konzervaci a odborném o‰etfiení.

Ve stfiedu 8. srpna probûhl první
roãník Letního sportovního sedmibo-
je dvojic pofiádan˘ SluÏbami Bosko-
vice, s.r.o., ve kterém soutûÏící dvo-
jice pomûfiily své síly v areálu kou-
pali‰tû âervenka v sedmi disciplí-
nách: plavání, pétanque, fotbalu,
stolním tenisu, tenisu, beach volej-
balu a billiard hokeji neboli ‰prtci.
Celou akci fiídil hlavní rozhodãí a fie-
ditel SluÏeb Boskovice, pan Mgr.
Milan Strya. Celkem byly pfiihlá‰eny
ãtyfii dvojice, které se utkaly v systé-
mu kaÏd˘ s kaÏd˘m. V jednotliv˘ch
disciplínách dle dosaÏeného umístû-
ní získávaly dvojice body, které se

na konci seãetly a urãily tak celkové
koneãné umístûní.

Koneãné pofiadí umístûn˘ch dvojic
bylo následující: 1. místo: Alois
Pelí‰ek, Antonín PetrÛ, 23 bodÛ; 2.
místo: Zdenûk Oldfiich, Tomá‰ Padûra,
23 bodÛ; 3. místo: Matûj ·evãík, David
Burger, 17 bodÛ; 4. místo: Hynek
Barák, Aneta Broumová, 7 bodÛ.
SoutûÏící si mohli sami svoji v˘hru vy-
brat z devíti cen, o které se symbolicky
soutûÏilo. Hlavní byla ale zábava a ra-
dost ze sportu, coÏ se dle spokojen˘ch
úsmûvÛ na tváfiích sportovcÛ vydafiilo.
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První roãník sportovního
sedmiboje dvojic se vydafiil

Úãastníci a rozhodãí sportovního sedmiboje.

Na ãtvrtek 30. 8. 2012 je napláno-
ván druh˘ turnaj v beach volejbalu na
koupali‰ti âervenka v Boskovicích.
Podle poãtu pfiihlá‰en˘ch dvojic mu-
ÏÛ, Ïen ãi smí‰en˘ch párÛ se urãí
systém (kaÏd˘ s kaÏd˘m nebo na 2
poráÏky).

Pfiedstava je, Ïe by se konaly 3
samostatné turnaje (muÏi, Ïeny,

smí‰ené dvojice) a vítûzové jednot-
liv˘ch turnajÛ se stfietnou o celkové
prvenství. Kapacita jednotliv˘ch
turnajÛ je max. 8 dvojic. Startovné
bude opût 300,-Kã. Pfiihlá‰ky do 23.
8. 2012 na email strya.sb@boskovi-
ce.cz nebo na tel. 606 902 523. 
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âervenka beach - 2.turnaj

První leto‰ní podnik seriálu âervenka Beach Open v pláÏové odbíjené.


