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V leto‰ním roce se v rámci programu regene-
race bude opravovat boãní fasáda radnice.

Boskovice 
krajsk˘m vítûzem

Mûsto Boskovice zvítûzilo v kraj-
ském kole soutûÏe o Cenu Programu
regenerace Mûstsk˘ch památkov˘ch
rezervací a Mûstsk˘ch památkov˘ch
zón (MPZ).

SoutûÏ o Cenu programu regenera-
ce spoleãnû vyhla‰uje Ministerstvo
kultury âR, SdruÏení historick˘ch sí-

del âech, Moravy a Slezska a Národ-
ní památkov˘ ústav.

Pro úspûch v soutûÏi je tfieba prokázat
trvalou a dlouhodobou péãi o památky
ve mûstû, aktivní pfiístup a vztah samos-
právn˘ch orgánÛ mûsta k záchranû
a zlep‰ování úrovnû památek, také zapo-
jení do soutûÏe o cenu Programu rege-
nerace v minul˘ch letech a dosaÏené v˘-
sledky. Vyhla‰ovatele soutûÏe dále zají-
má kvalita Ïivotního prostfiedí, stav ve-
fiejn˘ch prostranství, stav technické in-
frastruktury, vybavení mobiliáfie. Dále
se uvádí poãty obyvatel Ïijících v MPZ,
poãty náv‰tûvníkÛ a jak je o nû postará-
no. Tedy moÏnost získání informací,
stravování a jin˘ch sluÏeb. Nezanedba-
telné jsou i údaje o kulturním a spole-
ãenském dûní na území MPZ. DÛleÏité
jsou i koncepãní dokumenty – územní
regulaãní plán, Program regenerace.
Body pfiiná‰í i ãlenství zástupce mûsta
ve v˘boru SdruÏení historick˘ch sídel
âech, Moravy a Slezska.

Mûsto Boskovice se hlásí do soutû-
Ïe témûfi kaÏd˘ rok. První místo
v krajském kole mûsto Boskovice zís-
kalo nûkolikrát, v roce 2010 jiÏ i od-
mûnu 100. tis. Kã.

Zda Boskovice budou vítûzem celo-
státního kola, bude posuzovat hodnoti-
telská komise. Do Boskovic zavítala 6.
bfiezna a zji‰tûn˘ stav MPZ v Boskovi-
cích porovná s dal‰ími mûsty – vítûzi
krajsk˘ch kol. Ing. Jaromíra Vítková

Barista Michal KfiiÏka pfii práci. Foto: Mgr. Nata‰a Reitschmiedová

Kurz kávy 
„BARISTA” na VASS

V termínech 5. -
6. 3. 2012 a 7. - 8.
3. 2012 probûhly
na VO· Ekonomic-
ké a zdravotnické
a S· Boskovice dva
kurzy kávy „BARIS-
TA”.

Jednalo se o pre-
miéru kurzu, kter˘ je
specializovan˘ na
historii, druhy, pû-
stování, sklizeÀ,
zpracování, degusta-
ci kávy a teorii pfií-
pravy espressa podle
tzv. filozofie 4M pro
dokonalé espresso,
dále pak na praktic-
kou ãást, do které fia-
díme ãi‰tûní a sanita-
ci kávovaru, nasta-
vení hrubosti a gra-
máÏe, pfiípravu ‰piã-
kového espressa, de-
gustaci, nácvik ‰le-
hání mléãné pûny,
trénink základních receptÛ z kávy
a mléka a pfiípravu horké ãokolády, ne-
chybûla ani ukázka techniky „latte
art”.

Kurzu se zúãastnili zájemci ze v‰ech
roãníkÛ oboru Kuchafi-ãí‰ník a Hotel-

nictví. Kurz vedl ‰piãkov˘ odborník
barista pan Michal KfiiÏka, více infor-
mací a ukázky z kurzÛ naleznete na
www.cafeart.cz nebo //barista.rajce.id-
nes.cz/ .

Text: Mgr. M. Reitschmied

Na v˘stavû LEGO Technic Show si mohli malí náv‰tûvníci modely vyzkou‰et.

LEGO v Boskovicích
V˘stava „Svût v kostkách” nabízí

v Muzeu Boskovicka aÏ do 19. dubna
k vidûní velkou ‰kálu nádhern˘ch staveb
z legendární dánské stavebnice LEGO. 

V̆ stava je zaloÏena na statick˘ch
modelech z klasick˘ch Lego kostek,
které znají snad v‰echny generace. Lze
obdivovat jak fantazii stavitelÛ, tak
i nepfieberné mnoÏství dílkÛ, které
dnes mají k dispozici. Z oficiálních
modelÛ (stavûn˘ch podle plánku) se
pfiedstaví napfiíklad slavn˘ britsk˘
Tower Bridge; z modelÛ postaven˘ch
podle fantazie stavitelÛ se bude v˘sta-
va py‰nit mûstsk˘m dioramatem
Ameriky 40. let, podhorskou osadou,
stíhaãkou a kfiiÏníkem z Hvûzdn˘ch
válek v obrovském mûfiítku a spoustou

dal‰ích zajímavostí, které vystavuje 12
stavitelÛ z celé republiky. Otevfieno je
v úter˘ aÏ pátek od 9 do 17 hodin,
v sobotu a nedûli od 13 do 17 hodin.

Malí i velcí pfiíznivci stavebnic LEGO
zamífiili jiÏ v sobotu 25. února do
Zámeckého skleníku v Boskovicích, kde
KZMB uspofiádaly druh  ̆ roãník „LEGO
Technic Show”. Jednalo se o jednodenní
v˘stavu pohybliv˘ch modelÛ; aut, staveb-
ních strojÛ, vláãkÛ a také poslední technic-
ké chlouby Lega - Lego Mindstorms, coÏ
je variabilní stavebnice vybavena progra-
movatelnou jednotkou, díky níÏ si stavitel
mÛÏe urãit chování svého robota. Obû ak-
ce zorganizoval boskovick  ̆nad‰enec Ivo
Legner, kter  ̆ má na fan webu pfiíznivcÛ
Lega www.kostky.org pfiezdívku Legas.

Text a foto: PH

Jaroslav Dohnálek zpovídan˘ Danielou ·inkorovou pfii natáãení pofiadu âesko na talífii.

Boskovice na talífii

V pondûlí 5. bfiezna se v Boskovicích
natáãel jeden z dílÛ nové fiady pofiadÛ
TV Prima âesko na talífii. 

Boskovice jako místo natáãení vybral
host pofiadu Laìa Kerndl, zpûvák Ïijící
v Îernovníku u âerné Hory. Na natáãe-
ní se aktivnû podíleli i Ïáci oboru ku-
chafi-ãí‰ník z VO· ekonomické a zdra-
votnické a S· Boskovice. Ti mûli na ná-
mûstí dokonce svÛj stánek, kde nabízeli
ochutnávku sv˘ch v˘robkÛ a vybrané
tfii studentky pak vafiily pfiímo na pódiu
s ‰éfkuchafiem panem Jaroslavem

Sapíkem. Daniela ·inkorová zpovídala
pfiíchozí, ktefií pfiinesli nûjakou staroÏit-
nost z kuchynû nebo zajímav˘ recept.

Spojení Husích slavností s gastro-
nomií vysvûtlil Daniele ·inkorové
a Jaroslavu Sapíkovi starosta
Boskovic Jaroslav Dohnálek.

Více o natáãení pofiadu pfied jeho
vysíláním nemÛÏeme prozradit. Proto
se na nûho podívejte na TV Prima
první nebo druhou dubnovou nedûli
od 18.00 hodin (pfiesné datum vysílá-
ní nebylo v den natáãení je‰tû známé).

Text a foto: Lubo‰ Su‰il


