PRŮVODKA KE HŘE „ZÁHADA V KINĚ“.
Vítáme vás na pátrací hře s názvem „Záhada v kině“. Jedná se o hru pro děti i
dospělé, která vás zavede k významným budovám spjatým s kulturním životem
v Boskovicích. Cesta po centru města však nebude bezdůvodná. Budete řešit
zapeklitý problém, ztrátu důležité součástky v boskovickém kině Panorama. Snad
bude vaše putování úspěšné a kino se brzy zase rozjede. Vydejte se s námi po
stopách SRDCE promítačky a dozvíte se i něco více z historie boskovických budov,
které jsou součástí kulturního života města už dlouhá desetiletí.
Hodně štěstí při pátrání přeje boskovická Kultura!

1. KINO PANORAMA
Kino Panorama se nachází v budově katolického domu, který byl postaven v letech
1898 a 1899. První doložená informace o kinematografickém představení v této
budově pochází z 13. 1. 1912. Roku 1960 po rozsáhlé rekonstrukci dostává kino
nový název Panorama. Jeho ředitelem se stává dosavadní promítač a legenda
boskovických kin Karel Kovář, který na tomto postu působí až do roku 1997. Mezi
lety 1998 a 1999 dochází ke kompletní revitalizaci budovy včetně obměny promítací
technologie, která byla zmodernizována také v roce 2004.
Otázka: Proč dostalo kino v roce 1960 název právě Panorama?
Odpověď (u Sokolovny): ………………………………………………………………………….
Úkol pro děti: Sem napiš jména obou kinařů
……………………………………………………………………………………………………………….

MAPA PÁTRÁNÍ

2. SOKOLOVNA
V roce 1909 se na valné hromadě Družstva rozhodlo, že se pro tělocvičnou jednotu
Sokol zřídí tělocvična. Na výstavbu bylo třeba zajistit kapitál, a proto se pořádaly
„haléřové sbírky”, loterie či se prodávaly cihly (1 cihla za 4 haléře). Se stavbou se
započalo 4. října 1911 a za necelý rok v červenci 1912 byla budova slavnostně
otevřena. Nástupnickou organizací Sokola se roku 1949 stala TJ Spartak Boskovice.
Roku 1961 byl ustaven Sdružený klub pracujících ROH, do kterého se sloučily
především Závodní kluby Minerva a Kras. Velikost budovy přestala stačit rozvíjející
se kulturní činnosti, proto bylo potřeba budovu dostavět. V rámci privatizace byla
Sokolovna po roce 1989 předána do majetku města; poté v rámci restituce
navrácena TJ Sokol a roku 2016 ji Sokolové opět přenechali městu.
Otázka: Kolik a jakých plesů a bálů se uskutečnilo v Sokolovně v roce 2019?
Odpověď (u knihovny): …………………………………………………………
Úkol pro děti: Sem napiš úkol, který jsi vyluštil v šifře u Sokolovny
………………………………………………………………………………………………..

3. KNIHOVNA
Tradice veřejného čtenářství ve městě je dlouhá více než 150 let a je spojena se
založením čtenářského spolku Velen roku 1863. Na fondy a činnost spolkových
knihoven navázala knihovna městská. Zmínka o ní se objevuje poprvé v roce 1940
v kronice města. Knihovna se v Boskovicích nacházela na řadě míst. Jen na náměstí
jsou to domy, kde dnes najdete řeznictví Steinhauser, Záložnu a Sport Petrů.
Historie knihovny je spojena také s budovou gymnázia, Katolickým domem,
Židovským obecním domem a Panským dvorem na Hradní ulici. Odtud byla
knihovna v roce 1997 z důvodu restituce objektu přestěhována na náměstí
9. května, kde sídlí dodnes.

Úkol pro děti: Vyplň hvězdnou křížovku. Ať ti hvězdy přejí štěstí!
HVĚZDNÁ KŘÍŽOVKA
1.
2.

ˇ

3.
4.

Otázka: Které knihy na světě jsou nejčtenější? (u hvězdárny)
a) Bible; J. K. Rowlingová: Harry Potter; Dan Brown: Šifra mistra Leonarda
b) Bible; Mao Ce-tungovy spisy; J. K. Rowlingová: Harry Potter
c) J. K. Rowlingová: Harry Potter; Bible; J. R. R. Tolkien: Pán prstenů

5.
6.

7.
8.

Úkol pro děti: Urči správně chybějící kus technického výkresu. Která součástka je
uprostřed? ……………………………………………………………………….

9.

*

10.

4. HVĚZDÁRNA
Astronomický kroužek fungoval v Boskovicích od 50. let 20. st. Jeho provizorní
pozorovatelna byla slavnostně otevřena 27. 10. 1961 na střeše tehdejší Lidové
školy umění, kde mohl být umístěn i dalekohled postavený jeho členy. Boskovická
hvězdárna sídlí v provizorních prostorách v budově ZUŠ do teď. Mezi léty 1997–98
proběhla rekonstrukce odsouvací střechy a pozorovací místnosti. Od té doby slouží
hvězdárna pro pozorování oblohy pro skupiny pěti až dvaceti osob, jedinou
podmínkou pro vstup je jasné počasí. K pozorování noční oblohy a Slunce má
hvězdárna Boskovice dva dalekohledy.

Otázka: Kdy byla objevena planetka Boskovice a kdo ji objevil?
Odpověď (u Zámeckého skleníku):
…………………………………………………………………………………………………………………………..

ˇ

11.
12.
*UVÁDĚJTE PÍSMENO BEZ HÁČKU

5. ZÁMECKÝ SKLENÍK
Empírovou budovu nechala postavit rodina Mensdorff-Pouilly na východní straně
zámeckého parku podle plánů architekta Josefa Hájka v roce 1829 na místě
bývalých ovčínů. Stavba zámecké oranžerie je inspirována návrhem skleníku pro
Národní zahradu v Paříži. Skleník byl určen pro pěstování teplomilných rostlin a k
tomuto účelu sloužil až do okupace v roce 1939. Ještě v září 1935 v něm byla
soustředěna velká hospodářská výstava. Od 50. let se stala stavba majetkem města.
Při celkové rekonstrukci v letech 1950–1953 v něm byly vytvořeny dva sály pro
kulturní využití. Po roce 1990 byla budova vrácena v rámci restituce rodině
Mensdorff-Pouilly. Od roku 1998 je budova ve vlastnictví Města Boskovice a v
letech 2000–2002 prošla rozsáhlou rekonstrukcí. Tato kulturní památka (evidována
pod č. 371), která patří k nejvzácnějším stavbám svého druhu u nás, je využívána
ke kulturním, společenským a výstavním účelům.

6. LETNÍ KINO
Roku 1956 byla započata výstavba stálého amfiteátru, posléze letního kina
v Boskovicích. Během prací bylo dohodnuto provést stavbu tak, aby na promítací
ploše bylo možné promítat také 70mm film. Tak vzniklo letní kino s největší
promítací plochou ve střední Evropě. Ocelová konstrukce projekční plochy je 18 m
vysoká, vlastní promítací plocha měří 32 x 14 m, tedy 448 m2. Větších úprav došlo
letní kino mezi lety 1961–1963, kdy bylo upraveno hlediště se sedadly a v roce 1968
končí výstavba realizací schodiště. Největší nedávná rekonstrukce proběhla mezi
lety 2016–2020 a kino při ní získalo novou pokladnu a zázemí pro účinkující
za plátnem, bylo opraveno hlediště, promítací kabiny i promítací plochy.
Otázka: V roce 1966 se zde promítal ze 70mm pásu nejúspěšnější film v historii
letního kina Boskovice. Byl to britsko-americký snímek z roku 1963, který získal 3
Oscary a hlavní roli zde ztvárnila herečka Elizabeth Taylor. Víš, o jaký film se jedná?

Otázka: Jak se jmenuje člen rodiny Mensdorff-Pouilly, který obývá zámek v
Boskovicích a dostal 25. 2. 2020 čestné občanství města Boskovice?

Odpověď (na Místě X): …………………………………………………………

Odpověď (u letního kina): …………………………………………………………

Úkol pro děti: Postupujte podle pokynů v šifře

Úkol pro děti: Najdi a zapiš ve správném pořadí 4 části básně. Po cestě na další
stanoviště splň úkol, který je v básni ukrytý.
1.

…………………………………………………………
…………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
TVOŘIVÁ VÝZVA

2. …………………………………………………………
………………………………………………………….

Pokud se Ti hra líbila, můžeš popustit uzdu své fantazii a vytvořit SRDCE
promítačky. Nakresli, vymodeluj nebo vyrob, jak si takové SRDCE představuješ.
Své výtvory nám můžeš přinést do knihovny Boskovice nebo vyfotit a poslat na
adresu: knihovna@boskovice. cz

