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Pojte s námi za poznáním!
AKCE PŘESUNUTA na JARO 2021

	 Kam?	 No	 přece	 do	 Boskovic,	
města	 s	 bohatou	 historií,	 četnými	
památkami	 a	 úchvatnými	 příběhy.	
Kdy?	No	vlastně	kdykoliv,	až	nám	
to	situace	v	zemi	dovolí.	Stačí	kon-
taktovat	 Městské	 informační	 stře-
disko	 Boskovice	 a	 domluvit	 si	 ně-
který	 z	 nabízených	 prohlídkových	
okruhů.	 Prohlídka	 boskovického	
historického	 centra	 je	 velmi	 vhod-
nou	 alternativou	 pro	 aktivní	 oby-	
vatele	 či	 návštěvníky	 Boskovic,	
kteří	se	v	omezeném	počtu	a	v	ne-
náročném	 terénu	 mohou	 seznámit	
se	zajímavostmi	našeho	města.
	 MIS	 Boskovice	 má	 pro	 vás	 při-
praveno	 několik	 základních	 pro-
hlídkových	 okruhů,	 které	 ovšem		
lze	 podle	 přání	 různě	 kombinovat		
a	 propojovat.	 Nejstarší	 a	 nejvyhle-
dávanější	z	průvodcovských	služeb	
jsou	 komentované	 prohlídky	 bos-	
kovického	 židovského	 ghetta.	 Mo-
mentálně	je	sice	uzavřena	synagoga	
i	židovský	obecní	dům,	avšak	pro-
cházka	židovskou	čtvrtí	s	výkladem	
o	pozoruhodných	objektech	a	fasci-

Kostel sv. Jakuba Staršího

Kašna na náměstí

nujících	lidských	osu-
dech	dokáže	i	s	tímto	
omezením	přinést	ne-
zapomenutelný	 záži-
tek.	 Trasa	 je	 oboha-	
cena	 i	 za	 stávajících	
podmínek	 o	 prohlíd-
ku	Minigalerie	Zwic-
ker	 a	 unikátní	 rituál-	
ní	 lázně	 mikve,	 lze	
domluvit	 i	 návštěvu	
židovského	 hřbitova	
(mimo	 sezónu	 uza-
vřen)	včetně	židovské	
obřadní	síně,	tzv.	ohe-
lu,	 která	 je	 přístupná	
pouze	s	průvodcem.
	 	 Komentované	 pro-
hlídky	kostela	sv.	Ja-
kuba	Staršího	pořádá	
MIS	Boskovic	jíž	tře-
tím	rokem.	Letos	byl	
zvláštní	 akcent	polo-
žen	 na	 dvě	 výročí,	
která	 s	 touto	 pozdně	
gotickou	 památkou	

souvisejí.	Především	bylo	připomí-
náno	 500	 let,	 která	 uplynula	 od	
úmrtí	 Ladislava	 z	 Boskovic,	 jed-	
noho	 z	 nejvýznamnějších	 předsta-
vitelů	 této	 moravské	 šlechty,	 který	
společně	 se	 svojí	manželkou	Mag-
dalenou	 Trčkovou	 z	 Dubé	 byl	 sta-
vebníkem	 boskovického	 kostela.	
Dále	zejména	věřící	vzpomínali	na	
mučednickou	smrt	sv.	Jana	Sarkan-
dera,	 který	 zemřel	 v	 březnu	 roku	

1620	 a	 několik	 let	 předtím	 kázal		
a	 působil	 v	 boskovickém	 svatoja-
kubském	chrámu.	Letošní	podzim-
ní	 a	zimní	prohlídky	budou	probí-
hat	především	v	exteriéru.		
	 Třetí	prohlídkový	okruh	Vás	se-

známí	se	zajímavostmi	historického		
i	současného	centra	města	–	Bosko-
vické	Masarykovo	náměstí	nenabí-	
zí	 sice	 příliš	 mnoho	 historicky	 či	
architektonicky	 cenných	 objektů,	
avšak	 narodila	 se	 zde	 a	 žila	 řada		
vynikajících	 osobností	 (např.	 ma-	
lířka	 Vlasta	 Vostřebalová,	 baletní	
mistr	 Augustin	 Berger,	 lékárník		
a	archeolog	František	Lipka	aj.),	na	
jejichž	 přínos	 a	 životní	 dílo	 je	 vý-
klad	především	zaměřen.
	 Výročí	úmrtí	Ladislava	z	Boskovic	

bylo	impulsem	pro	Muzeum	regionu	
Boskovicka	 k	 uspořádání	 velkoryse	
pojaté	výstavy	nazvané	„Páni	z	Bos-
kovic“	 (pokud	 jste	 ji	 nestihli,	 ne-	
zoufejte,	potrvá	až	do	dubna	příštího	
roku),	zároveň	inspirovalo	boskovic-

ké	MIS	k	vytvoření	nového	letošního	
produktu,	 jímž	je	komentovaná	pro-
hlídka	 městské	 památkové	 zóny.		
Zároveň	chceme	touto	novinkou	ve-
řejnosti	připomenout,	že	v	 listopadu	
2020	 uplyne	 již	 30	 let	 od	 vyhláše-	
ní	 boskovické	 Městské	 památkové	
zóny	 (MPZ).	 Tuto	 prohlídku	 absol-	
vují	účastníci	výhradně	v	exteriérech	
a	postupně	procházejí	 –	by	v	ome-	
zené	míře	–	všechny	 tři	 části	MPZ,		
tj.	 měšanskou,	 šlechtickou	 i	 židov-
skou	a	dozvědí	se	mnohé	o	řadě	z	37	
památkově	chráněných	objektů.
	 Všechny	 nabízené	 prohlídkové	
okruhy	 jsou	 fyzicky	 nenáročné,	
vhodné	pro	všechny	věkové	katego-
rie.	Aktuálně	je	pořádáme	pouze	na	
objednávku	pro	omezený	počet	osob,	
délka	 prohlídky	 se	 pohybuje	 od	 30	
minut	 až	 po	 dvě	 hodiny,	 vstupné	 je	
více	méně	symbolické.
	 Takže,	milí	přátelé,	pokud	chcete	
jít	do	toho	s	námi,	jste	srdečně	vítá-
ní!	Na	vaši	návštěvu	 se	 těší	 a	pro-	
zatím	vám	všem	hodně	zdraví,	síly	
a	optimismu	v	tomto	nelehkém	čase	
přeje
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