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ITAB Shop Concept CZ
Mezinárodní společnost zabývající se 
návrhem, konstrukcí, výrobou 
a dodávkami vybavení obchodů.

HLEDÁ NOVÉ KOLEGY DO TÝMU!

OBSLUHA CNC STROJŮ
SVÁŘEČ
ZÁMEČNÍK
PRACOVNÍK MONTÁŽE POKLADNÍCH BOXŮ
PRACOVNÍK LAKOVNY
SKLADNÍK
SERVISNÍ TECHNIK

MÁTE ZÁJEM O PRÁCI?  KONTAKTUJTE NÁS!
Jana Kučerová, tel.: 516 805 851 

nebo na e-mailu: jana.kucerova@itab.com

ITAB SHOP CONCEPT CZ, a.s. | Chrudichromská 2364/19, 680 01 Boskovice, Czech Republic
Phone: +420 516 805 900 | Fax: +420 516 805 901 | E-mail: info.162@itab.com | www.itab.com

Creating the ultimate shopping experience, close to you

Peníze v bance nevydělají. Výnos ze stavebního a penzijního 
spoření sotva pokryje in� aci. Nedůvěra v investiční fondy 
nebo dluhopisy způsobuje, že lidé již nechtějí podporovat 
cizí � rmy, které z Česka jen vyvezou zisk, zanechají zde 
zničenou přírodu a unavené zaměstnance. Lidé chtějí kromě 
vysokého zisku také uspokojení, že jejich činnost dává smysl. 
Proto čím dál více občanů využívá ryze českou společnost 
BeskydBenk s.r.o., která jejich úspory ročně navýší o celých 10 
% a dá jim pocit uspokojení, že dělají nejen maximum pro své 
� nance, ale i maximum pro rozvoj české přírody, pro rozvoj 
českého včelařství. Nemusíte sami včelařit. Jen si zakoupíte 
včelí úly a následně je � rmě pronajmete. Firma 
vám formou ročního nájemného vyplatí 10 %  
z  pořizovací ceny úlů a po skončení nájmu 
od vás úly zpět odkoupí za pořizovací cenu. 

Po vyplnění formuláře na www.beskydbenk.cz 
nebo zavolání na 608 88 00 23, vám vše zašleme.

Práci nechte včelám, vy si užívejte života!

Navyšte své úspory 

O 10 % ROČNĚ

Pozvánka
Kouzlo muzikálu

27. 9. 2019 v 18:00 h, 
OBŘADNÍ SÍŇ MĚÚ BLANSKO

Zazpívají a zahrají Eliška Skálová, Johana Skálová,  
Zdeněk Krupica. Hudební doprovod a zvuk Pepino Kolář. 

Podzimní zamyšlení a průvodní slovo Pavel Svoboda. 
Vstupné 100/80 Kč. 

Předprodej vstupenek v Obchůdku pro děti, Bezručova 1, Blansko. 
Koncert se koná pod záštitou starosty města Blanska Jiřího Crhy.

Památník kardinálovi Špidlíkovi byl slavnostně odhalen
	 Rok	2019	je	hlavní	rok	oslav	100.	výro-
čí	 narození	 kardinála	 Tomáše	 Špidlíka,	
které	pořádá	senátorka	Jaromíra	Vítková	
ve	spolupráci	s	Orlem	jednotou	Boskovice	
a	vše	je	pod	záštitou	Ministerstva	kultury.	
První	vyvrcholení	se	uskutečnilo	v	sobo-
tu	17.	8.	2019	odhalením	památníku.	
	 To	se	uskutečnilo	na	ul.	Bělské	v	Bos-
kovicích,	 nedaleko	 jeho	 rodného	 domu.	
Na	 začátek	 vystoupil	 Kytarový	 sbor		
při	 kostele	 sv.	 Jakuba	 st.	 v	 Boskovicích	
pod	vedením	Mgr.	Kindermannové.	Poté	
všechny	přítomné	i	vzácné	hosty	přivítala	
MgA.	Michaela	Pál	a	předala	slovo	sená-
torce	Jaromíře	Vítkové.	Senátorka	ve	svém	
proslovu	zmínila	důležité	události	v	životě	
kardinála	Špidlíka,	které	obohatila	zážitky	
a	pocity	z	jeho	oficiální	návštěvy	v	Bosko-
vicích	v	roce	2004.	„Kardinál	Špidlík	byl	
opravdu	významnou	osobností	světového	
formátu,	je	nás	mnoho,	kdo	vzpomínáme	
na	Otce	Špidlíka	s	úctou	a	obdivem.	I	pro-
to	 jsem	 iniciovala	 vytvoření	 památníku,	
který	by	nám	jeho	odkaz	připomínal.	Jsem	
velice	 ráda,	že	se	 tato	 iniciativa	podařila	
zrealizovat.	 Především	 také	 patří	 velké	
poděkování	všem,	kteří	 jakýmkoliv	způ-
sobem	 přispěli	 k	 realizaci	 památníku,“	
uvedla	 senátorka	 Jaromíra	 Vítková.	 Poté	
vystoupila	 PhDr.	 Helena	 Janíková,	 která	
přiblížila	 rodinné	 vztahy	 a	 vzpomínky	
z	dětství.	Slavnostního	odhalení	samotné-
ho	 památníku	 se	 ujal	 starosta	 Orla,	 Ing.	
Stanislav	Juránek,	a	starosta	Orla	jednoty	
Boskovice,	Ing.	Jaroslav	Vítek.	Společný-
mi	silami	po	zaznění	Orelské	hymny	od-
halili	památník	a	všichni	mohli	obdivovat	

dílo,	které	bude	pro	kardinála	v	Boskovi-
cích	vzpomínkou	navždy.	Autorka	památ-
níku	MgA.	Magdaléna	Roztočilová	přiblí-
žila,	 jak	 památník	 vznikl,	 co	 znamenají	
symboly	 a	 jak	 vše	 souvisí	 s	 osobností		
kardinála.
	 Žehnání	památníku	se	ujal	Mons.	Ing.	
Mgr.	 Pavel	 Konzbul,	 Dr.	 a	 děkan	 Mgr.	
Miroslav	Šudoma.	Po	tomto	slavnostním	
aktu	položili	květiny	k	památníku	sená-
torka	 Ing.	 Jaromíra	 Vítková	 a	 starosta	
Orla	jednoty	Boskovice,	Ing.	Jaroslav	Ví-
tek.	 Na	 odhalení	 zazněl	 Chorál	 svatého	
Václava,	který	si	mohli	přítomni	zazpívat	
společně	s	panem	Klevetou	za	doprovodu	
pana	Pohla.	Kulturní	program	zakončilo	
vystoupení	folklorního	souboru	Borověn-
ka	pod	vedením	paní	Stloukalové.	Na	zá-
věr	 paní	 senátorka	 Vítková	 poděkovala	
všem	 za	 spolupráci,	 vybídla	 přítomné	
k	posezení	 s	malým	 občerstvením	 a	 za-
končila	 tak	 dojemný	 průběh	 akce.	 Pří-
tomni	 ještě	 dlouho	 poseděli	 blízko	 pa-	
mátníku	za	doprovodu	hudby	pana	Kuby	
a	mohli	besedovat	se	svými	přáteli.	Akce	
to	 byla	 opravdu	 významná,	 i	 z	 pohledu	
účastníků,	 kterých	 mohlo	 být	 až	 600		
odhadem.	„V	každém	zanechal	tento	slav-
nostní	 den	 určitou	 vzpomínku	 nebo	 za-
myšlení	 nad	 odkazem	 kardinála	 Špidlí-	
ka.	Kdo	se	nemohl	dostavit	na	odhalení,	
nech	se	přijde	podívat	sám	na	ulici	Běl-
skou	k	parčíku	a	posedět	chvilku	u	památ-
níku.	Určitě	je	to	dobrá	příležitost	se	za-
stavit	 a	 ztišit	 běh	každodenního	 života,“	
zakončila	senátorka	Vítková.

Text a foto: Barbora Palánová J. Vítková a J. Vítek symbolicky pokládají květiny k památníku


