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VÝSTAVA SANTINI V SENÁTU

LUXOR – CZ s.r.o.
Svitavská 500/7, Blansko

Pronajmeme prostory v hlavní 
budovû b˘valého ADASTu Blansko.

NOVù K PRONAJMUTÍ 
cel˘ objekt ve dvofie 

ADASTu Blansko 100 m2

e-mail: nemec@amica.cz

Ceny od 1500 Kã m2/rok a parkování zdarma 30 m od budovy.

www.zamecekblansko.cz

PRONÁJEM KOMERČNÍCH PROSTOR
l celková výměra 170 m2

l suterénní prostor
l samostatný vchod
l vlastní sociální zařízení
l samostatné energie
l vhodný prostor např. pro bar, 
 restauraci, kavárnu, vinárnu, 
 sklad, výrobu apod.

Více info na e-mailu: info@amica.cz

JEDNA VOLNÁ KANCELÁŘ
OD LEDNA 2022

PŘIJĎTE NA DNY 
OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
8. listopadu 2019 a 14. února 2020
vždy od 8 do 16 hod.

30 žáků na osmileté studium

Srdečně vás zveme k návštěvě školy. Rádi vám 
poskytneme podrobnější informace o studiu či 
přijímacím řízení. Na gymnázium přijmeme:

www.gymbos.cz — Palackého náměstí 1, Boskovice

60 žáků na čtyřleté studium
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poskytneme podrobnější informace o studiu či 
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	 Jan	Blažej	Santini	Aichel	byl	čes-
ký	barokní	architekt,	který	 se	pros-	
lavil	 svým	 jedinečným	 stylem	 na-	
zývaným	 barokní	 gotika.	 Výstavu	
fotografií	Vladimíra	Kunce	na	téma	
Santini	umožnila	v	Senátu	senátorka	
Jaromíra	 Vítková	 ve	 spolupráci	 se	
spolkem	Putování	za	Santinim.
	 „Projekt	 je	věnován	nadcházející-
mu	výročí	300	let	od	úmrtí	geniální-
ho	architekta	Jana	Blažeje	Santiniho	
Aichla.	Santiniho	originální	propra-
cované	architektonické	návrhy	před-
stavují	 velké	 klášterní	 komplexy,	
chrámy,	kostely,	kaple,	velké	 i	malé	
palácové	 stavby,“	 sdělila	 senátorka	
Vítková
	 Vernisáž	 výstavy	 se	 uskutečnila		
v	 Chodbě	 místopředsedů	 Senátu		
19.	 10.	 2021	 a	 k	 vidění	 byla	 taktéž		
v	rámci	Dnů	otevřených	dveří	v	Se-
nátu	 28.	 října.	 Samotnou	 vernisáž	
zahájila	 senátorka	 Jaromíra	Vítková	

společně	s	předsedou	spolku	Putová-
ní	 za	 Santinim	 Stanislavem	 Růžič-
kou.	V	hudebním	doprovodu	jsme	si	
mohli	 poslechnout	 Bachovy	 sonáty	
od	sestry	Marie	Magdaleny	Fuxové.	
Vystavované	fotografie	jsou	zaměře-
ny	 na	 interiéry	 a	 zejména	 vnitřní	
klenby	Santiniho	staveb.
	 „Santiniho	 stavby	 upoutávají	 vněj-	
ším	vzhledem	a	interiéry	pro	akusti-
ku	 a	 světelná	 vyjádření.	 Santini	 za	
23	 let	 navrhl	 téměř	 sto	 sakrálních	
palácových	a	hospodářských	staveb.	
Mezi	ně	patří	 i	poutní	kostel	 Jména	
Panny	 Marie	 ve	 Křtinách,	 který	 je	
označován	jako	barokní	perla	Mora-
vy.	Bylo	mi	ctí	umožnit	tuto	výstavu	
v	Senátu	a	připomenout	si	tak	výraz-
nou	osobnost	naší	architektury,“	za-
končila	senátorka	Vítková.

Text: Barbora Palánová
Foto: archiv M. VítkovéVernisáž výstavy Santini v Senátu
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Alfons Lakota – 100 let od jeho narození
	 Před	100	lety,	dne	30.	10.	1921	se	narodil	v	Těchově	–	Obůrce	Alfons	Lakota,	nositel	
vyznamenání	prezidenta	republiky	„Za	statečnost“	in	memoriam.
	 Za	okupace	byl	pro	odbojovou	činnost	vězněn	v	táboře	nucených	prací	nedaleko	Vídně,	
odtud	uprchl	do	Jugoslávie	k	tamním	partyzánům.	Padl	však	do	rukou	ustašovských	četní-
ků,	byl	předán	gestapu	a	po	krutém	mučení	poslán	do	koncentračního	tábora	v	Dachau.	
Příslušníkem	SNB	se	stal	4.	9.	1946,	naposled	pracoval	jako	hlídkový	
příslušník	OO-VB	Blansko.
	 Dne	29.	 10.	 1967	v	nočních	hodinách	 stíhal	 dva	 samopaly	
ozbrojené	vojenské	zběhy	z	posádky	ve	Veselici.	V	době,	kdy	
končila	taneční	zábava	ve	Žáru	se	s	řidičem	motocyklu	J.	M.	
z	Karolína	vydal	do	místa	posádky	vojáků.	V	době,	kdy	již	by-	
la	postřelena	 J.	Z.	 z	Doubravice	 (průstřel	 pánve)	 a	další	 osoba	

do	nohy,	byl	v	Kněží	hoře	u	Petrovic	smrtelně	zraněn.	Na	místě	tragedie	byl	zbudován	na	jeho	
památku	pomníček.
	 Alfons	Lakota	si	dokázal	ve	službě	při	zákrocích	sjednat	respekt,	zejména	při	výkonu	služby	se	 svým	 psem	 jménem	
Argo,	např.	v	hospodách	v	Blansku.	Rád	chodil	mezi	myslivce	ze	sdružení	Punkva	na	Obůrce	a	k	„Márince“	na	pivo		
a	podle	jeho	návrhu	od	roku	1962	se	se	tanečním	zábavám	myslivců	říkalo	„Pytlácká	noc“.
	 Čest	jeho	památce!	 Text: Mjr. Josef Vylášek v.v.     Foto: zdroj net


