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Boskovice a okolí

Keltsk˘ telegraf, Mal˘ Chlum u Obory,
jarní rovnodennost, runy, pokora, úcta ke
krajinû, vítání jara - takto ve zkratce by se
dal charakterizovat magick˘ veãer
Keltského telegrafu.

Keltové, k nimÏ se symbolicky vrací-
me samotn˘m názvem Keltsk˘ telegraf,
Ïili v hlubokém souladu s pfiírodou, kte-
rou uctívali a respektovali. Na‰í snahou je
na jejich tradice navázat a jednou roãnû,
s pfiíchodem jara a tedy oÏivením pfiírody,
vzdát pfiedáváním svûtla hold Zemi a vra-
cet se tak ke sv˘m kofienÛm. 

JiÏ poãtvrté jsme na Malém Chlumu
u Obory vítali jaro zapálením ohÀové vat-
ry. Stalo se tak v sobotu 19. bfiezna 2016
ve veãerních hodinách a v‰ech 92 úãastní-
kÛ se pro tento veãer stali tzv. zemsk˘mi
ãerty. Svûteln˘ signál prochází územím
Slovenska, pfies Moravu a âechy, konãí
v Nûmecku. Pro pfiijetí a odeslání svûtel-
ného signálu byla u nás na Malém
Chlumu pouÏita jako signální svûtlo elektric-
ká v˘bojka 500 W.  I pfies siln˘ opar na ob-
zoru, jsme kolem 20. hodiny svûtlo pfiijali
z rozhledny Podvr‰í ve Vavfiinci-Veselici a
odeslali jak na rozhlednu v Rudce
u Kun‰tátu, tak na Kozárov. 

V prÛbûhu celého veãera jsme bubno-
vali ‰amansk˘mi bubínky. Po pfiedání
svûtla do Rudky i Kozárova byl Vûdmou
zahájen keltsk˘ rituální obfiad
PROBUZENÍ.  Vûdma nejprve podûko-
vala za odchod Zimy, za to, co jiÏ ve svém
Ïivotû nepotfiebujeme, co je minulostí,
i za v‰e, co nás Zima nauãila.

Poté následoval rituál s dûkovnou obû-
tinou do ohnû za nás za v‰echny – obûto-
vali jsme zrní (hojnost), vonné byliny
(zdraví), víno (energie, láska, zdraví),
ãervenou stuhu (pospolitost), pfiání pro
v‰echny zúãastnûné pro cel˘ dal‰í rok 
napsané na kousku dfieva a také symbol 
zimy, slamûnou Moranu. Toto v‰e bylo 
obûtováno a zpeãetûno ohÀovou vatrou.
Pro odváÏné zájemce byly pfiipraveny ru-
ny, znaky keltské abecedy, které se nyní
pouÏívají k vû‰tûní. Ne v‰ichni si ale pfiá-
li vûdût, co mohou v blízké budoucnosti
oãekávat.

Oproti roku 2015 se nám podafiilo
roz‰ífiit program. V prÛbûhu veãera za-
znûly písnû B. Smetany, W. A. Mozarta
a jedna lidová. Na závûr pfiednesl jeden
z úãastníkÛ svou báseÀ na oslavu kelt-
ského telegrafu. Celá akce se vydafiila
vãetnû poãasí, protoÏe nám fandil i sv.
Josef.

Spoleãn˘m pojítkem byla radost ze
sdílení spoleãného záÏitku, oslava jara ne-
jen v pfiírodû ale také v sobû.  Keltsk˘ te-
legraf 2016 na Malém Chlumu byl ve
znamení dobré nálady, pokory i souznûní
s pfiírodou. Na cestû k na‰im domovÛm
nám kromû baterek také svítily hvûzdy
i mûsíc. Skoro by se dalo fiíci, Ïe Jaro je
na dosah. 

Za v‰echny ãertice, ãerty i ãertíky
z Malého Chlumu manÏelé Eli‰ka a Jifií
Havífiovi, Jana a Jifií Trubákovi, Fr.
Mazourek  a potomci.

Foto: Petr ·vancara

Keltsk˘ telegraf 2016 

Sjednocená organizace nevidom˘ch a sla-
bozrak˘ch âR (SONS) pofiádala v pátek 
22. 4. 2016 na Masarykovû námûstí
v Boskovicích 13. roãník soutûÏe vodicích
psÛ „Kolem centra mûsta - Cesta ve tmû”.

Nad akcí pfievzala zá‰titu starostka
Hana Nedomová, moderovala ji Petra
Hokszová z brnûnského rádia KISS
Hády. V doprovodném programu vy-
stoupily dûti z M· Boskovice a Adéla
Komárková pfiedvedla tanec se psem.

SoutûÏe se zúãastnilo 15 psÛ. Po celo-
denním soutûÏení porota ve sloÏení Milan

Dvofiák, Martin Streãansk˘ a Lenka
Sedláková urãila a Petra Hokszová vyhlá-
sila tyto vítûze: 1. místo Jana Votápková,
pes Hermína. 2. místo Veronika Heklová,
pes Brenda. 3. místo Petra Bezáková, pes
Chopper.

Ceny nejlep‰ím pfiedávali spolu s porot-
ci Petr Fiala, fieditel VAS a.s., divize
Boskovice a pan Groch.

V‰em se v Boskovicích líbilo a pofiada-
telé slíbili uspofiádání stejné soutûÏe
v Boskovicích opût za dva roky.

Text a foto: Jaroslav Parma

V Boskovicích soutûÏili vodicí psi

V sobotu 21. kvûtna zveme v‰echny
pfiátele a pfiíznivce folkloru od 18.00
hod. do Sokolovny na Oslavy 65. v˘roãí
zaloÏení Folklórního souboru Velen pfii
KZMB a 25. v˘roãí zaloÏení Dûtského
folklórního souboru Borovûnka pfii
Stfiedisku volného ãasu Boskovice.

Ve stfiedu 25. kvûtna se v 19.00
hod. v Zámeckém skleníku koná zá-
vûreãn˘ koncert z cyklu Kruh pfiátel
hudby 2015/16. Vystoupí Duo Teres
a Moravsk˘ komorní orchestr.

Ve stfiedu 29. ãervna od 20.30
hod. vystoupí v Letním kinû
Boskovice Jaromír Nohavica. 

Vstupenky na v‰echny akce je
moÏné zakoupit nebo rezervovat
na www.kulturaboskovice.cz, nebo
pfiímo v Mûstském informaãním
stfiedisku Boskovice, Masarykovo
nám. 1, tel. 516 48 86 77.

KZMB zvou:

Rituální obfiad.

Mezinárodní taneãní soutûÏ
21. 5. 2016 Boskovice 7.30 – 20.00 hod

Zimní stadion   Vstupné: Dospûlí 80 Kã, dûti 60 Kã

âas od ãasu potfiebuje svoji údrÏ-
bu také krajina. Do této kategorie
patfií právû zalesÀování. ZkulturÀo-
vání prostor po tûÏbû dfiíví probíhá
v tûchto dnech v obci Such˘. Touto
cestou bychom rádi podûkovali míst-
ním Ïenám. Ty v rámci své ãinnosti
vysázely v rekreaãní oblasti 700 ks
stromkÛ. Nelehká práce dala zabrat.
Bude sice nûjak˘ ãas trvat, neÏ nové
stromy vyrostou. Nov˘m generacím
v‰ak pfiinesou radost a novou kvalitu
do Ïivota. Je‰tû jednou dûkuje Ïenám
vedení obce Such˘.

Text a foto: Vladimír ·evãík

Podûkování Ïenám pfii zalesÀování


