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V na‰í lékárnû vás ãeká vlídn˘ a profesionální pfiístup,
zákaznické karty, moÏnost platby platebními kartami,
poukázkami, e-tikety, uplatnûní senior pasÛ, pfiijímá-
me e-recepty, máme ‰irok˘ sortiment vãetnû homeo-
patik, kosmetiky, pfiírodní medicíny... 

A hlavnû nás baví starat se o va‰e zdraví! 

AKCE Barny's ACTIVE ALOE VERA forte 
2 x 500 ml

Extrakt z Aloe Vera lisovan˘ za studena.
PÛsobí detoxikaãnû, protizánûtlivû 

a protirakovinotvornû,celkovû oãi‰Èuje 
organismus a stimuluje imunitu.

Akãní cena dvojbalení je 399 Kã

Festival pro Ïidovskou ãtvrÈ s ná-
zvem Boskovice 2012 je zamûfien˘ na
propagaci jedineãné urbanistické pa-
mátky v tomto jihomoravském mûstû.
Od 5. do 8. ãervence 2012 se uskuteã-
ní jiÏ dvacát˘ roãník. âekají vás ãtyfii
dny nabité letní pohodou a zajíma-
vostmi z hudební, divadelní a filmové
scény, autorská ãtení, v˘stavy, pro-

hlídky Ïidovské ãtvrti, v˘tvarné dílny,
cyklov˘let a dal‰í pfiekvapení. Festi-
val ovládne celé mûsto a právû v tom
spoãívá jeho v˘jimeãnost.

Uvidíte tu a usly‰íte napfi Acollective
(ISR), Naãevu a speciální retro set live
Nebe je rud˘, Tata Bojs, Michala
Prokopa a Framus 5, americkou kapelu
Paramount Styles, Tu v dome (SK), 

ukrajinské duo Zapaska, OTK, Zuby
nehty, Dim Locator (Aus/UK), Jelly
Belly (SK), N‰oãi, Poetic Filharmony,
divadlo SKUTR, Lachtaní divadlo
Honzy Kovafiíka a mnoho dal‰ích.
Pfiipraveny jsou online pfienosy a free
wifi na v‰ech scénách. 

Permanentka na 4 dny stojí v pfied-
prodeji jen 450 Kã! A je k dostání v si-

tích Ticketstream, Ticketpro a Ticket-
portal. Bez servisních poplatkÛ pak vãí-
tárnû Unijazzu v Praze, v MIS
Boskovice a v prodejnû Rekomando
v Praze. Studenti mají slevu 100 Kã!! 

Text a foto: Unijazz
Více informací na 

www.boskovice-festival.cz

FESTIVAL

Skupina Tata Bojs.

âtyfii dny nabité letní pohodou a bohat˘m programem

Skupina Acollective z Izraele.


