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Esence
individuality,
styl a komfort
pro každý
den
od 30. května až do
10. června v Optice
Žilka. Kolekce Lafont
pro rok 2021 až 2022.

Masarykovo nám. 29, Jihlava

Knihkupectví Otava, vlastně Kosmas

U ZNÁMÉHO knihkupectví se ještě pozmění název. Ponese jméno nového majitele. Ve výřezu Antonín Otava, knihkupec,
který v obchodě s knihami strávil vlastně celý svůj pracovní život.
Foto: Petr Klukan
Počátkem dubna se po několikaměsíční rekonstrukci
opět otevřelo knihkupectví v Komenského ulici, známé
po svém dlouholetém majiteli Antonínu Otavovi, který
před pěti lety zemřel.
„Jsme hlavně rádi, že tu knihkupectví zůstalo,“ říká Jana
Kožichová, dcera pana Otavy, „kvitovali to s povděkem i
naši zákazníci, kteří si už mysleli, že jsme skončili.“
Jak již dříve řekla za sebe i svou sestru, které až do konce loňského roku soukromé knihkupectví provozovaly,
jsou rády, že sehnaly solidního nástupce – společnost
Kosmas. „Myslíme si, že by s ní souhlasil i náš tatínek.“

Letité knihkupectví ještě čeká změna v názvu na fasádě
domu.
Antonína Otavu tak bude připomínat jen jeho podobenka na zdi uvnitř obchodu, vyvěšené ocenění Cena
města Jihlavy, která mu byla udělena v roce 2004 za celoživotní přínos v oblasti knihkupectví a za podíl na rozvoji města v úseku péče o kulturu ve vztahu k historickému
dědictví - a vlastně i obě dcery, které zde nadále pracují.
Jediným knihkupectvím v Jihlavě, které v současnosti
vlastní jihlavský podnikatel, je nyní ve stejné ulici sídlící
Knihkupectví Jitka majitelky Jitky Křivánkové.
-pk-

Zemřel
Leo Švančara

Ve věku 59 let zemřel 22. dubna
Leo Pavel Švančara, jihlavský patriot, muzikant, publicista, astrolog,
homeopat a bývalý regionální politik, ale i kontroverzní osobnost.
V roce 1996 byl zakladatelem serveru Regionalist, v němž publikoval
texty o zajímavých osobnostech, historických událostech či glosoval dění
ve státě.
O dva roky později se podílel
na dehonestaci tehdejšího starosty Františka Dohnala, když využil
nabídky skupiny jihlavských podnikatelů na vydávání předvolebních
novin Jihlavské pohledy.
V mládí byl členem ČSL, po roce
2000 vstoupil do jihlavské ODS,
v níž se stal i místním místopředsedou. Po dvanácti letech se s ODS
názorově rozešel a ze strany vystoupil. Jeho kritici mu vyčítali, že ODS
vnitřně rozložil.
Poté se převážně věnoval svým webům a e-shopu s astrologií a homeopatií.
-pk-

