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Zámek Boskovice představuje novinky sezóny
	 Hrad	a	zámek	v	Boskovicích	se	otevřeli	veřejnosti.	Letošní	
návštěvnická	sezóna	nabízí	návštěvníkům	mnoho	novinek	a	zá-
žitků	pro	celou	rodinu.
	 HRAD	BOSKOVICE
	 Areál	hradu	Boskovice	má	své	brány	otevřené	od	úterý	11.	5.	
2021,	v	ceně	vstupného	je	prohlídka	celého	areálu	hradu	včetně	
hradního	paláce,	pohled	na	cisternu	s	unikátním	dochovaným	
šlapacím	 kolem	 a	 vstup	 do	 expozice	 mapující	 historii	 hradu.		
Návštěvníci	se	mohou	osvěžit	v	hradním	občerstvení.	

ci	 s	 Národním	 památkovým	 ústavem		
se	po	více	jak	ročním	jednání	podařilo	
získat	do	zápůjčky	velkou	část	rodinné	
portrétní	galerie	předků	majitelů	zám-
ku.	 V	 rodinném	 salonu	 tak	 konečně	
zdobí	stěny	portréty	významných	před-
stavitelů	rodiny.	
	 Nejcennější	 portréty	 jsou	 vystaveny	
v	 zámecké	 jídelně.	 Jedná	 se	 o	 vzácné	
olejomalby	 britské	 královny	 Viktorie		
a	jejího	manžela	prince	Alberta.	Třetím,	
a	pro	rodinu	nejcennějším,	je	podobiz-
na	Emanuela	hraběte	Mensdorff-Pouilly.	
Tyto	tři	obrazy	byly	namalovány	na	za-
kázku	 pro	 britský	 panovnický	 dvůr	
v	 Londýně	 okolo	 roku	 1840.	 Do	 ru-	
kou	rodiny	Mensdorff-Pouilly	se	obra-
zy	dostaly	díky	velmi	blízkému	příbu-
zenskému	vztahu.	Manželka	Emanuela	

Rodinný salon

Emanuel Mensdorff-Pouilly

	 ZÁMEK	BOSKOVICE
	 Zámek	Boskovice	se	poprvé	otevřel	1.	6.	2021	včetně	komentovaných	prohlí-	
dek	zámecké	expozice.	Prohlídková	 trasa	prošla	v	 loňském	roce	velkou	promě-	
nou	a	nabízí	návštěvníkům	pohled	na	život	rodiny	Mensdorff-Pouilly.	Ve	spoluprá-

Mensdorff-Pouilly	Sofie	byla	tetou	královny	Viktorie.	
	 Budova	zámku	slaví	v	roce	2021	hned	dvě	významná	výročí.	První	je	30	let	od	
restitucí	a	druhé	je	200	let	od	dokončení	hrubé	stavby	zámku	a	jeho	zastřešení.	
V	rámci	tohoto	jubilea	návštěvníci	v	zámecké	knihovně	uvidí	originální	plány	
zámku,	které	jsou	návštěvníkům	běžně	nepřístupné.
	 Návštěvníky	nově	přivítáme	v	rekonstruovaných	prostorách	pokladny.	Původ-
ní	vybavení	pokladny	z	minulého	století	nahradil	nový	nábytek,	jehož	součástí		
je	i	úschovna	zavazadel.	Postupná	modernizace	návštěvnického	zázemí	tímto	ale	
pro	letošní	rok	nekončí.
	 Boskovice	jsou	tak	ideálním	místem	ke	strávení	příjemných	dnů	nejen	o	letní	
dovolené.	V	blízkosti	zámku	se	nachází	například	židovské	město,	radniční	věž	
na	náměstí	a	Muzeum	Boskovicka.	
Kontakt	pro	další	 informace:	e-mail:	milan.vanerka@zamekboskovice.cz,	
tel.:	739	053	990		 Text: Milan Vaněrka, kastelán,   Foto: archiv M. Vaněrky
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„KaÏd˘ ãlovûk si zaslouÏí vidût v Ïivotû
nûco nádherného”, fiíká Alice Fialová

Andûl „Nádherník” Posezení ve smyslové zahradû

V sobotu 2. bfiezna slavnostnû otevfiela
Oblastní charita Blansko Nádherníkovu
záÏitkovou zahradu pfied sv˘m Centrem
denních sluÏeb Emanuel. Slavnostního ak-
tu se ujali fieditel Diecézní charity Brno
Ing. Mgr. Oldfiich Haiãman, MBA, fieditel
Oblastní charity Blansko Ing. Pavel
Kolmaãka, vedoucí zafiízení Emanuel Bc.
Alice Fialová a herec Jaroslav Du‰ek. Za
Mûsto Boskovice se otevfiení zahrady zú-
ãastnil starosta mûsta Ing. Jaroslav
Dohnálek a o hudební doprovod se posta-
ral Bc. Martin Krajíãek. Náv‰tûvníci obdr-
Ïeli obrazov˘ „Návod k pouÏití zahrady”.

Pfii té pfiíleÏitosti jsme poloÏili nûko-
lik otázek vedoucí Centra Alici Fialové:

Proã vlastnû zahrada vznikla? 
V leto‰ním roce slavíme 25. v˘roãí

otevfiení na‰eho zafiízení, tedy Centra
denních sluÏeb Emanuel v rámci
Oblastní charity Blansko. A protoÏe
jsme v loÀském roce dostali od bosko-
vické firmy ITAB nabídku finanãní po-
moci, pfiem˘‰leli jsme, na co bychom
mohli tento dar vyuÏít. A napadlo nás,
Ïe bychom mohli k tomuto v˘roãí dát
v‰em nûjak˘ dárek a tím si splnit ná‰
dlouholet˘ sen, coÏ je právû taková
smyslová zahrada. Pfied lety jsme s na-
‰imi klienty nav‰tívili Zahradu smyslÛ

v Rudce, která nás inspirovala. Vûdûli
jsme, Ïe se nebude jednat o nic velkého,
protoÏe jsme omezeni místem pfied na-
‰ím centrem, ale o jak˘si kout, kter˘ po-
máhá rozvíjet v‰echny na‰e smysly.
Finanãní prostfiedky na pofiízení této za-
hrady se nám povedlo získat také díky
firmû Consorta Praha pana ZdeÀka
Bubníka, manÏelÛm Horáãkov˘m
z Blanska a jejich pfiátelÛm a paní dok-
torce Pavle Koãvarové.

Kdo se na tvorbû zahrady podílel? 
Oslovili jsme blanenského keramika

Jaroslava Turka, jehoÏ práci známe a ví-
me, Ïe je neobyãejnû ‰ikovn˘ a má pfie-
dev‰ím cit, a jeho dceru Kláru
Turkovou a oni pfii‰li s takovou koncep-
cí, jak tuto zahradu pojmout. Jarda vy-
tvofiil napfiíklad solitéry ze ‰amotové
hlíny, pítko pro ptáky a hmatové koule
(jedná se o kameninové pulce, ve kte-
r˘ch jsou rÛzné materiály, napfiíklad
sluneãnicová semena, ofiechy, dfievûné
korále apod.).  Vytvofiil také andûla
Nádherníka, kter˘ dal této zahradû ne-
jen jméno, ale také dohlíÏí na její chod.
Klára Turková zase vytvofiila neuvûfii-
telné Ïidle nebo stoly z mozaiky a lu-
xusní váziãky. Myslíme si, Ïe to pro oba
byla pfiíjemná v˘zva, kterou se jim po-

dafiilo beze zbytku splnit a patfií jim ná‰
velik˘ dík.

Jaké prvky na zahradû najdeme? 
Najdete u nás prvky na rozvoj v‰ech

smyslÛ - zvonkohru, pítko pro ptáky,
hmyzí domeãky, kout urãen˘ k bubno-
vání, krasohledy, rÛzné bylinky, su‰ené
ovoce atd. Zajímav˘ je urãitû také záÏit-
kov˘ chodník, kter˘ je vytvofien z pís-
ku, drobného ‰tûrku a mulãovací kÛry. 

Komu bude zahrada slouÏit? 
Zahrada by mûla slouÏit pfiedev‰ím

na‰ím klientÛm, ktefií ji od prvopoãátku
pfiijali s nad‰ením a cítí se v ní velmi
dobfie. Po dohodû s námi mÛÏe zahradu
v prÛbûhu na‰í pracovní doby (ve v‰ed-
ní dny mezi 7. aÏ 15. hodinou) vyuÏít
také ‰iroká vefiejnost, budeme moc rádi,
kdyÏ se zahrada stane cílem náv‰tûv na-
pfiíklad dûtí ze ‰kolek, ‰kol, ‰kolních
druÏin nebo rodiãÛ s dûtmi.

Kdo pfii‰el s nápadem, aby zahradu
otevfiel herec Jaroslav Du‰ek? 

To byl nápad Kláry Turkové, která se
s panem Du‰kem zná. Mysleli jsme si, Ïe
jeho pfiítomnost slavnostní otevfiení oÏiví
a dodá mu patfiiãn˘ ‰mrnc (s úsmûvem

pozn. red.), coÏ se také potvrdilo. Panu
Du‰kovi se dle jeho slov zahrada velice
líbí, fiíkal, Ïe se rád této akce zúãastnil.

Nádherníkova zahrada uÏ je tedy ho-
tová? 

No je‰tû úplnû ne, ãeká nás je‰tû vy-
sázení rÛzn˘ch rostlinek a po ãem tou-
Ïíme, to je jezírko s vodní kaskádou. To
bychom chtûli v zahradû mít hned, jak
to poãasí dovolí. Zahrada je vytvofiena
na pozemku mûsta Boskovice a my
jsme velice rádi, Ïe nám vedení mûsta
tuto instalaci umoÏnilo. Na otevfiení byl
také pfiítomen pan starosta Jaroslav
Dohnálek.

âím byste pozvala do zahrady pfií-
padné náv‰tûvníky? 

No je to Nádherníkova zahrada, to
znamená, Ïe je v ní v‰echno nádherné
(s úsmûvem). Jenom samotn˘ andûl
Nádherník, kter˘ je dílem Jaroslava
Turka, se musí líbit v‰em. A já si mys-
lím, Ïe kaÏd˘ ãlovûk si v Ïivotû zaslou-
Ïí dívat se na pûkné vûci. A to tahle 
zahrada splÀuje.

Dûkuji za rozhovor.
Text: Lubomír Slezák

Foto: Jana ¤ezníãková
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Přejeme pěkn
é léto

Chaty, zahrady, chalupy.... i s létem vhodný čas k prodeji. 
Uvažujete o prodeji tohoto typu nemovitostí? 
Neváhejte nás kontaktovat.

Už 15 let klientům 
pomáháme s prodejem, 
koupí, pronájmem nemovitostí.


