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Ve dnech 15. – 16. 9. 2018 se konal
ve „mûstû keramiky” Kun‰tátu na
Moravû tradiãní 26. roãník
Hrnãífiského jarmarku. Námûstí Krále
Jifiího bylo plné stánkÛ s v˘robky
hrnãífiÛ z okolí i z daleka. Na své si
pfii‰li snad v‰ichni milovníci v˘robkÛ
z hlíny. I Milan Peroutka, kter˘ zde
vystupoval se svou skupinou Perutû,

se divil, co druhÛ a barev hrníãkÛ, ta-
lífiÛ, váz, svícnÛ a jin˘ch v˘robkÛ se
zde prodávalo. Poãasí se vydafiilo
a tak si v‰ichni náv‰tûvníci mohli uÏí-
vat nabídky stánkÛ nejen s kerami-
kou, ale i s dal‰ími ruãnû dûlan˘mi
v˘robky jak ze dfieva, tak kovu, látek
ãi jin˘ch materiálÛ. K tomu v‰emu
byl nabídnut bohat˘ program nejen

pro dûti, ale i pro dospûlé. Napfi. jiÏ
zmiÀovaná skupina Perutû, Rock &
Roll Band Marcela Woodmana,
Jaroslav Uhlífi s kapelou, skupina
Poletíme? a mnozí dal‰í. K pohodû
náv‰tûvníkÛm pfiispûlo i bohaté ob-
ãerstvení.
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V Kun‰tátû byl 26. roãník
Hrnãífiského jarmarku

LUXOR – CZ s.r.o.
Svitavská 500/7
Blansko
Nabízíme k pronájmu nebytové

prostory pro kanceláfie 
a provozování sluÏeb v hlavní

budovû b˘valého ADASTu
Blansko.

Ceny od 1700 Kã m2/rok a parkování zdarma 30 m od budovy.

www.zamecekblansko.cz www.himmer.cz
Tel./fax: 516 414 696, e-mail: himmer@himmer.cz

• ãi‰tûní kobercÛ a ãalounûní •
• pronájem a prodej ãistících strojÛ •

• prodej chemie pro úklid •
• ãi‰tûní interiérÛ vozidel •

• prodej bazénové chemie VODNÁ¤
pro bazény, jezírka a SPA •

Muzeum regionu Boskovicka
vydává novou knihu

V nejbliÏ‰ích dnech spatfií svûtlo svûta kniha s názvem Hradi‰tû nad Okluky a jeho objevitelé, s podtitulem Keltské oppidum Staré
Hradisko a sbírka muzea v Boskovicích. „Chtûli jsme vefiejnosti pfiedstavit unikátní sbírku archeologick˘ch nálezÛ, získanou bûhem
prvních tfií desetiletí 20. století ãleny Muzejního spolku v Boskovicích v ãele s Franti‰kem Lipkou a Karlem Snûtinou, dvûma z jeho
zakladatelÛ. Název knihy proto odkazuje právû na v˘zkumy boskovick˘ch muzejníkÛ, neboÈ pro nû bylo Staré Hradisko pfieváÏnû
Hradi‰tûm nad Okluky,” vysvûtlila Zuzana JarÛ‰ková z Muzea regionu Boskovicka, spoluautorka knihy. 

Kniha o rozsahu 200 stran je rozãle-
nûna do pûti kapitol a na jejím vzniku se
podílelo osm autorÛ, vesmûs specialistÛ
na období, kdy na Moravû Ïili Keltové.
V první kapitole je struãnû pfiedstaveno
nalezi‰tû – keltské oppidum Staré
Hradisko z 2.–1. století pfied Kristem,
jedna z nejv˘znamnûj‰ích archeologic-
k˘ch lokalit Moravy. Druhá ãást popisuje
okolnosti v˘zkumÛ oppida boskovick˘mi
muzejníky. „Jejich v˘kopy, vedené 
nad‰ením a touhou objevovat, zaãaly
v roce 1907 a s pfiestávkami trvaly aÏ do
roku 1925. Ve tfiicát˘ch letech 20. stole-
tí na nû navázal profesionálnû veden˘
v˘zkum Státního archeologického ústa-
vu,” podotkla Zuzana JarÛ‰ková. Tfietí
oddíl sleduje osudy boskovické sbírky
nálezÛ z oppida, a to od jejího vzniku aÏ
po dne‰ek. První tfii kapitoly doprovází
mnoÏství dobov˘ch fotografií a archivá-
lií, z nichÏ vût‰ina je zvefiejnûna vÛbec
poprvé. Ve ãtvrté a páté ãásti knihy jsou
pfiedstaveny nálezy ze Starého
Hradiska. „Boskovická sbírka obsahuje
zhruba 3500 pfiedmûtÛ, a v˘bûr proto
nebyl jednoduch˘. Nakonec jsme se po
dlouh˘ch diskusích shodli na 40 typech
pfiedmûtÛ, jeÏ jsou ve sbírce zastoupeny

a grafik Cyril Gaja. Ten je také autorem
zhruba dvacítky rekonstrukãních kre-
seb, jeÏ názornû pfiibliÏují zpÛsob pou-
Ïití nûkter˘ch pfiedmûtÛ. 

„SnaÏili jsme se vytvofiit knihu o ar-
cheologii, jeÏ by byla urãena nikoliv pro-
fesním kolegÛm, ale ‰iroké vefiejnosti 
– lidem, ktefií se zajímají o minulost regionu,
v nûmÏ Ïijí. Tomu je pfiizpÛsoben literární
styl a také zpÛsob ztvárnûní sbírkov˘ch
pfiedmûtÛ. Ostatnû neb˘vá obvyklé, aby sar-
cheology spolupracoval umûleck  ̆fotograf.
Doufáme, Ïe kniha pouãí i potû‰í,” vyslovi-
la pfiání Zuzana JarÛ‰ková.

Pfiípravu a vydání knihy podpofiil fi-
nanãními prostfiedky Jihomoravsk˘ kraj,
nemalé sumy vûnovaly firma JUNKER
Industrial Equipment s.r.o. a Vlastivûdná
spoleãnost muzejní v Olomouci; men‰í-
mi ãástkami pfiispûly také obce Malé
Hradisko a Buková. Knihu v nákladu
1200 kusÛ vydává Muzeum regionu
Boskovicka. Její slavnostní kfiest probûh-
ne ve ãtvrtek 1. listopadu 2018 v 17 ho-
din, a to v sídle Muzea regionu
Boskovicka v tzv. rezidenci (Hradní 1,
poblíÏ zámku) v Boskovicích.

Text: Milo‰ Hlava
Foto: Cyril Gaja

vÏdy vût‰ím poãtem kusÛ; 10 unikátÛ je
pak pfiedstaveno na samostatn˘ch foto-
grafiích,” konstatovala archeoloÏka
boskovického muzea. Krátké medailo-
ny vÏdy vysvûtlují, k ãemu pfiedmûty

slouÏily. Texty v‰ak v tomto pfiípadû 
ustupují do pozadí, neboÈ hlavní pozor-
nost posledních dvou kapitol na sebe
strhávají pÛsobivé fotografie sbírko-
v˘ch pfiedmûtÛ, jeÏ zhotovil fotograf

Archeologické nálezy


