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Kompletní fie‰ení prÛmyslov˘ch a tepelnû poÏárních izolací 
a jejich pouÏití – majitel: Miroslav Konopáã , tel./fax: 516 463 413, 
mob.: 602 500 813, e-mail: konopac@iol.cz

Kompletní zabezpeãení staveb vã. projektové 
dokumentace - Ing. Vlasák Jaroslav, tel.: 606 154 182

Lambi plast servis s.r.o. 
www.plast-servis.cz
e-mail: lambiservis@post.cz

Zasklívací systém

ZASKLÍVÁNÍ LODÎIÍ 
A BALKÓNÒ

Zasklení sníÏí nejen hluk, 
ale i spotfiebu energie a funguje 
i jako úãinné zabezpeãení bytu.

tel.: 775 904 110

Bezplatné zamûfiení a kalkulace!
MOÎNOSTI NÁKUPU NA SPLÁTKY!

Akce platí na všechny samozabarvovací čočky  
včetně multifokálních do 30. 6. 2020
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NEJLEPŠÍ CENU

SLEVA

NEJRYCHLEJŠÍ

SAMOZABARVOVACÍ SKLA 

www.doctoroptic.cz

NA SVĚTĚ

DR. OPTIK Moravia 
Wanklovo náměstí 1437/4, Blansko,  
tel.: 777 731 917, email: blansko@droptik.cz
Masarykovo náměstí 158, Letovice,  
tel.: 736 629 679, email: letovice@droptik.cz
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Zámek Boskovice

Hrad a zámek Boskovice se otevírají pro veřejnost 

Pokračování ze str. 4
ZÁMEK BOSKOVICE SE OTE-
VŘEL 26. KVĚTNA 2020
	 Zámek	Boskovice	se	zahradou	se	po-
prvé	otevřel	v	úterý	26.	5.	2020	včetně	
komentovaných	 prohlídek	 expozice.		
V	letošním	roce	jsme	pro	návštěvníky	
připravili	mnoho	nového.	Prohlídková	
trasa	prošla	v	 jarních	měsících	velkou	
obnovou	 a	 zařízení	 místností	 se	 ra-	
zantně	 proměnilo.	 Návštěvník	 bude	
nově	procházet	historickými	sály	zám-
ku,	 které	 se	 přiblížily	 své	 podobě		
a	účelu	před	znárodněním	v	roce	1948,	
kdy	 zámek	 sloužil	 rodině	 Mensdorff-

-Pouilly	jako	rodinný	dům.	Z	depozitá-
řů	zámku	tak	byl	v	maximální	možné	
míře	vystaven	původní	mobiliář	a	velké	
množství	zajímavých	předmětů.	
	 Právě	 v	 depozitáři	 na	 nás	 čekalo	
největší	překvapení!	Tím	je	socha	ma-
dony	s	dítětem,	která	byla	po	roce	1948	
skryta	 očím	 nejen	 návštěvníků,	 ale		
i	odborné	veřejnosti.	Dosavadní	zkou-
mání	 ukazuje	 na	 původ	 madony	 do	
druhé	 třetiny	 15.	 století.	 Objevuje	 se	
nám	 jako	 patronka	 dobrých	 zpráv		
v	době,	kdy	je	země	a	majitelé	bosko-
vického	zámku	pod	těžkými	zkouška-
mi	 –	 očekávaný	 propad	 návštěvnosti		

z	důvodu	pandemie	COVID	19,	která	
zasáhla	celý	svět.	Její	objevení	po	více	
než	 70-ti	 letech	 nám	 dává	 naději,	 že		
v	dobách	těžkých	se	vždy	jako	zázra-
kem	objeví	něco	pozitivního	a	krásné-
ho.	 Veřejnost	 si	 madonu	 bude	 moci	
prohlédnout	 v	 zámecké	 expozici	 při	
komentovaných	prohlídkách.	
	 Další	 novinkou	 na	 zámku	 bude		
v	průběhu	celého	roku	pořádání	„kas-
telánských	prohlídek“,	které	návštěv-
níka	 provedou	 nejen	 běžně	 přístup-	
nými	komnatami	zámku,	ale	i	dosud	
skrytými	prostory.	

	 Hrad	 a	 zámek	 Boskovice	 pro	 ná-
vštěvníky	 připravil	 mnoho	 novinek,	
které	 jistě	 zaujmou	 i	 ty,	 kteří	 zde		
v	předchozích	letech	již	byli.	Bosko-
vice	 jsou	 vhodnou	 výletní	 destinací,	
kde	 mohou	 návštěvníci	 strávit	 celý	
den.	 V	 blízkosti	 zámku	 se	 nachází		
židovské	 město,	 radniční	 věž	 na	 ná-
městí	a	muzeum.	Boskovice	jsou	tak	
ideálním	místem	ke	 strávení	příjem-
ných	dnů	nejen	o	letní	dovolené.

Text: Milan Vaněrka, kastelán
e-mail: milan.vanerka@zamekboskovice.cz
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