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Výročí úmrtí kardinála Špidlíka si připomněli v Boskovicích

ANETA NAVRÁTILOVÁ
realitní makléřka
tel.: +420 608 194 430
www.anetanavratilova-remax.cz

PRODEJ, PRONÁJEM, AUKCE, EXEKUCE 
A JINÉ REALITNÍ SLUŽBY PRO VÁS

Památník Tomáše kardinála Špidlíka 
nedaleko jeho rodného domu v Boskovicích

	 „V	 sobotu	16.	 dubna	 jsme	 si	 připo-
mněli	 výročí	 úmrtí	 Tomáše	 kardiná-	
la	Špidlíka,	významného	boskovického	
rodáka.	Zemřel	16.	dubna	2010	v	Římě	
ve	věku	90	let,“	sděluje	senátorka	Vít-
ková.
	 Odkaz	kardinála	je	nadčasový,	stále	
živý	 a	 světově	 respektovaný.	 Po	 celý	
rok	2019	v	rámci	oslav	nedožitých	stých	
narozenin	uspořádala	senátorka	Vítko-
vá	společně	s	Orlem	jednotou	Boskovi-
ce	řadu	akcí	pod	záštitou	Ministerstva	
kultury.	 17.	 srpna	 2019	 byl	 slavnostně	
odhalen	 památník	 na	 ulici	 Bělská	 ne-	
daleko	jeho	rodného	domu.

	 „Je	 nás	 mnoho,	 kdo	 vzpomínáme	
na	Otce	Špidlíka	s	úctou	a	obdivem.		
I	proto	jsem	iniciovala	vytvoření	pa-
mátníku,	 který	 nám	 jeho	 odkaz	 při-
pomíná,	sděluje	Vítková.	
	 V	sobotu	16.	dubna	položila	senátor-
ka	Vítková	 společně	 se	 starostou	Orla	
jednoty	Boskovice	 Jaroslavem	Vítkem	
kytici	k	památníku	a	uctili	tak	jeho	pa-
mátku.
	 „Pravá	pokora	je	v	tom,	že	známe		
a	uznáváme	své	meze.“	Tomáš	kardinál	
Špidlík.	 Text: Barbora Palánová

Foto: archiv Jaromíry Vítkové,  
archiv Jana Charváta

Jan Charvát z Doubravice nad Svitavou a Tomáš kardinál Špidlík 
v Římě – rok 2009 

u m ě l e c k é c e n t r u m

Umělecké centrum Art–tep a Základní umělecká škola Blansko
uvádí hudební pohádku

10. června 2022 v 20:30
zámecký park Blansko

s sebou doporučujeme deky nebo podsedáky
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