BOSKOVICE
Není jednoduché vyjádřit v několika větách, co lze zhlédnout a která místa
může navštívit host našeho města. Boskovice jsou přirozeným centrem oblasti
na rozhraní Drahanské vrchoviny, Českomoravské vrchoviny a Boskovické
brázdy a čítají 12 000 obyvatel. Dnešní město vzniklo jako podhradí původně
gotického hradu ve 13. století. Prvními majiteli byli páni z Boskovic (nejstarší
dochovaná zpráva o Jimravovi z Boskovic pochází z roku 1213). Panství
přechází přes pány z Kunštátu, Boskovice, Edery, Morkovské ze Zástřizl
a Ditrichštejny na rodinu Mensdorff-Pouilly. Pozoruhodnou památkou je
židovské ghetto (vzniklo asi ve 2. polovině 15. století).
Město nabízí celou řadu historických památek, například:
Radnice-byla vybudována v letech 1460-1490. Do nynější podoby byla
upravena v r. 1567. Zpřístupněná věž je vysoká 44 m.
Zámek-stojí na místě dominikánského kláštera s kostelem (zrušen za
josefinských reforem). Budova byla přestavěna na zámek v letech 1819-1826
rodem Ditrichštejnů jako poslední sídlo boskovické šlechty. Zámek je
dvouposchoďový, čtyřkřídlový empírový komplex se zahradou.
Hrad-vystavěn pravděpodobně ve 13. století, obydlen byl do r. 1729. Prvními
majiteli byli páni z Boskovic a mimo jiné i páni z Kunštátu, rytíři ze Zástřizl
a posledními vlastníky jsou hrabata Mensdorff-Pouilly.
Synagoga-stavba v Židovské čtvrti. Její nejstarší část pochází z renesanční
výstavby r. 1639, prošla mnoha přestavbami, dnes je synagoga, lidově zvaná
“templ” jednopatrová budova, nově rekonstruovaná. Uvnitř na klenbách jsou
zachovány malby s hebrejskými nápisy.
Židovský hřbitov-ve vrstevnicích je tu řazeno asi 2 500 náhrobků, nejstarší
z nich pochází z 1. pol. 17. stol. a nejmladší je z r. 1976. Na náhrobcích se dají
rozeznat ornamenty a hebrejské nápisy.
Další zajímavosti:
Muzeum Boskovicka, Židovské muzeum, Kostel sv. Jakuba ze 14.st.,
Evangelický kostel, Literární čajovna, Galerie Otakara Kubína,
Letní kino s největší promítací plochou v České republice,
Westernové městečko, atd., atd.
Doporučuji Vám zajištění noclehu ze soboty na neděli a prohlídku města,
pevně věřím, že Versaille střední Moravy se Vám bude líbit.
Protože Brno je skoro tak krásné a významné jako Boskovice, zvu Vás na
turnaje, které pořádají moji přátelé v Brně:
Memoriál Mirka Jurky – 22. srpna, neklanv@seznam.cz,
OPEN Loko Brno od 29. srpna do 5.září, lokobrno@email.cz
a Pohár bystrcké radnice - 11. září, L.Rehurek@seznam.cz

Pavel Hubený
zakladatel
Šachového klubu
Boskovar-Makkabi-Slavia Boskovice
(v roce 1994)
emeritní předseda klubu

Vás upřímně zve
na XVIII. ročník
šachového turnaje
v bleskové hře

„O putovní pohár Boskovic“

28. 8. 2021
(sobota)
Turnaj proběhne pod záštitou
Senátorky, paní Ing. Jaromíry Vítkové
a starosty města Boskovice Ing. Jaroslava Dohnálka
Ambassadory turnaje jsou meznárodní velmistři,
je mi ctí, že moji přátelé Sergej Movsesjan a Radek Kalod

Termín:

sobota 28.8.2021

Tempo hry:

2 x 5 minut

Hrací systém: švýcarský 16 kol
Prezentace:

7.30 – 9.15 hodin

Účast:

otevřený turnaj

Místo: Zámecký skleník, Boskovice
naproti zámku, na hrad cca 200 m
Parkování na náměstí, dále parkoviště v Hradní ulici,
případně parkoviště směr Prostějov u krytého bazénu.
Z nádraží autobusů a vlaků pěšky cca 15 minut.
Odjezd vlaků z Brna do Skalice nad Svitavou: 8.00.
Z České Třebové do Skalice nad Svitavou: 7.28 R.
Ze Skalice nad Svitavou do Boskovic: 8.50.
Příjezd Boskovice: 8.57.
Po telefonické dohodě zajistím odvoz z nádraží.

Občerstvení: oběd v ceně vkladu do turnaje
otevřený bar u hrací místnosti
Ubytování: možno zajistit
Přihlášky: nejpozději 22.8.2021
jmenovitě včetně oddílu, VT či titulu na adresu:
pav.hubeny@seznam.cz
Pavel Hubený, K Lipníkům 1071/23
680 01 Boskovice, 723 278 475

Lamex 01, spol. s.r.o.
výroba lamelových kotoučů, prodej brusiva, profesionálního nářadí,
zahradní techniky, železářského zboží, půjčovna elektrického nářadí
Hliníky 2546/4, 680 01 Boskovice, tel./fax.: 516 454 507
lamex@lamexsro.cz, www.lamexsro.cz
Dopravní stavby Brno, s. r.o.
provádění dopravních a inženýrských staveb a jejich rekonstrukcí
Trnkova 150, P.O. BOX 69, 628 00 Brno-Líšeň
tel.: 544 210 569, 544 210 300, 544 210 301, fax.: 544 210 661
dsbrno@dsbrno.cz, www.dsbrno.cz
Teluria, spol. s. r.o.
výroba a prodej akrylátových, silikonových a vápenných nátěrových hmot, laků, výroba a
prodej syntetických antikorozních barev a laků
679 61 Skrchov 1, tel.: 516 474 211, fax.: 516 474 257
tel@teluria.cz, www.teluria.cz
Bulinský, Vávra a Zemanová Šimonová, Advokátní kancelář, s. r. o.
Jana Nečase 1343/29, Žabovřesky, 616 00 Brno, 542 215 109, 542 219 678
Libor Chloupek s. r. o. – stavební činnost
Ždírec nad Doubravou, 582 63 Brodská 124, 606 338 891
Hodinářství Anna Dokoupilová
zakázková výroba prstenů a šperků, prodej a oprava šperků a hodin
kpt. Jaroše 100/29, 680 01 Boskovice, 516 453 964
www.hodinarstvi-dokoupilova.cz
Pizzeria Venezia
pizza, špagety, toasty, minutky, poháry, palačinky,
nápoje, rozvoz a příprava pizzy
Kapitána Jaroše 2196/24a, 680 01 Boskovice
516 453 977, pizzeria.venezia.prac@gmail.com
Květinářství U květinek
Masarykovo náměstí 12/11
680 01 Boskovice
777 219 409, ukvetinek@seznam.cz
Mediální spolupráce Petr Koutný, www.nss

Turnaj pořádám ve spolupráci s osobnostmi těchto
firem a touto cestou jim děkuji.
Generální sponzor turnaje:
BARVY A LAKY PRAHA a. s.
Skupina BARVY A LAKY je předním výrobcem a
distributorem nátěrových hmot a drogerie v České
republice.
BARVY A LAKY HOSTIVAŘ, a. s. Praha
provozuje velkoobchod a síť prodejen BARVY A LAKY,
DROGERIE, mezi široké spektrum zákazníků patří
smluvní síť prodejen BAREVNÝ RÁJ a RÁJ
DROGERIE, velké partnerské společnosti, řetězce,
zpracovatelé v průmyslu, obchody, na poli e-commerce
se dynamicky rozvíjí BALSHOP.CZ.
BARVY A LAKY TELURIA, s.r.o., Skrchov vyrábí
syntetické, polyuretanové, epoxidové a vodouředitelné
nátěrové hmoty, malířské a fasádní barvy, probarvené
omítkoviny. Produkce firmy zahrnuje 200 výrobků
v mnoha odstínových a obalových variantách pro
malospotřebitelský trh i průmyslové aplikace.
Disponujeme vlastními vývojovými pracovišti a
propracovaným systémem zákaznického servisu.
Zákazníky vybavujeme systémy míchání barev na
zakázku dle nepřeberné palety odstínů. Čtvrtinu naší
produkce vyvážíme do zahraničí.

Celkový cenový fond: 35.000,- Kč
1.místo: 5.000,- Kč
2.místo: 4.000,- Kč
3.místo: 3.000,- Kč
4.místo: 2.000,- Kč
5.místo: 1.200,- Kč
6.místo: 1.100,- Kč
7.místo: 1.000,- Kč
8.místo: 1.000,- Kč

9.místo: 900,- Kč
10.místo: 800,- Kč
11.místo: 700,- Kč
12.místo: 600,- Kč
13.místo: 500,- Kč
14.místo: 400,- Kč
15.místo: 300,- Kč
16.místo: 250,- Kč

15 věcných cen
Ženy: 1.místo 500,- Kč, kytice a věcný dar
2.místo: 300,- Kč a kytice
3.místo: 200,- Kč a kytice
Senioři: 1. místo 500,- Kč
2.místo: 300,- Kč
3.místo: 200,- Kč
Okres Blansko: 1.místo 500,- Kč
2.místo: 300,- Kč
3.místo: 200,- Kč
Kategorie ELO: á 250,-Kč
>2401, 2301-2400, 2201-2300, 2101-2200
2001-2100, 1901-2000, 1801-1900,
1701-1800, <1700
Vklad do turnaje: 250,- Kč zahrnuje oběd.
Vklad: 200 Kč- při účasti v minulých r. minimálně 8x
Vklad: 150 Kč-platba pouze oběda při účasti v minulých r. min. 12x
Účast mají zajištěnu pouze přihlášení.
Při prezentaci umístí na určený stůl každý
účastník šachovou soupravu včetně šachových hodin.
Záměrně turnaj nemá zápočet FIDE rating, přeji si pro Vás pohodovou atmosféru
a ne stres z případné ztráty ELO bodů-i když kazím příp. radost ze zisku ratingu...

