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Přednáška s besedou na téma Pavel Švanda a 

Otec Špidlík 

V pátek 8. března 2019 odpoledne se v 

zaplněné Orlovně v Boskovicích uskutečnila 

velice zajímavá přednáška s besedou na téma 

Pavel Švanda a Otec Špidlík – neuzavřené 

vyšetřování tragické smrti Pavla Švandy, 

prasynovce kardinála Špidlíka. Besedu 

zorganizovala senátorka Jaromíra Vítková 

společně s Jednotou Orel Boskovice v rámci 

oslav 100. výročí narození kardinála Tomáše 

Špidlíka. Besedu vedl známý badatel JUDr. 

Vilém Fránek. Na začátku všechny přítomné 

přivítala senátorka Jaromíra Vítková, která 

uvedla přítomné do problematiky případu 

Pavla Švandy. Pavel Švanda byl talentovaný, 

literárně nadaný student, prozaik, básník a 

křesťanský aktivista. Dostal se nedobrovolně 

do konfrontace s totalitním režimem. Ve věku 

22 let záhadně zemřel a jeho tělo bylo 

nalezeno na dně Macochy. Jeho případ nebyl 

nikdy objasněn a mnoho lidí se domnívá, že 

byl zavražděn či dohnán k sebevraždě Státní 

bezpečností. „Přednáška i beseda zaujala 

stovku posluchačů. JUDr. Vilém Fránek 

společně s doktorem Krajzou a s rodinou a 

spolužáky P. Švandy popsali události kolem 

jeho nevysvětlené smrti,“ doplnila Vítková. 

Vyprávění JUDr. Viléma Fránka bylo velice 

poutavé, přítomni byli seznámeni 

s historickými událostmi předcházejícími 

doposud nevyjasněné úmrtí P. Švandy v roce 

1981.  

 

 

__________________________________________________________________________________ 

Aktuální stav D43 a odstranění závad na I/43 

V Černé Hoře se 4. března 2019 konala již 3. 

beseda k D 43 a I/43 s názvem „Aktuální stav 

D43 a odstranění závad na I/43“. Besedu 

iniciovala senátorka Ing. Jaromíra Vítková 

společně se spolkem Naše voda, z.s. a 

městysem Černá Hora. Velký zájem občanů 

z celého okresu potvrdila hojná účast. 

Zúčastnili se zástupci Ministerstva dopravy ČR, 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Jihomoravského 

kraje, Policie ČR, magistrátu města Brna, 

Spolku pro výstavbu dálnic D35 a D43, Svazku 

obcí pro výstavbu rychlostní komunikace R43, 

Města Boskovice, Města Kuřimi, Okresní 

hospodářské komory Blansko a další.  

Senátorka Jaromíra Vítková je v této záležitosti 

velice aktivní a snaží se projednávat D43 na 

patřičných místech a institucích. 

„Aktuálně bude Centrální komise MD ČR 

rozhodovat o pořízení projektové 

dokumentace na úsek Sebranice - Bořitov 

nové D (S)43 a na I/43 se připravují 

bezpečnostní opatření, hlavně 

mimoúrovňová křižovatka Lipůvka, Kuřim, 

Podlesí, obchvat,“ uvedla Vítková.  

 



 OBČASNÍK SENÁTORKY A ZASTUPITELKY JMK 
 JAROMÍRY VÍTKOVÉ 

 

  

POZVÁNKY 

 

   

 

 

Kontaktní údaje: 
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