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Zveme vás na rozsvícení
VÁNOâNÍHO STROMU
v Boskovicích, které se 
bude konat v nedûli 2. 12.
na Masarykovû námûstí v 17:00.

V pondûlí 19. listopadu se bude v kinû
Panorama od 18 hod. konat Filmov˘ festi-
val zimních sportÛ; nejvût‰í festival svého
druhu v âeské republice. Celoveãerní pro-
mítání ‰piãkov˘ch filmÛ pln˘ch extrémní-
ho lyÏování, zimního lezení, skialpinismu
a dal‰ích extrémních záÏitkÛ a sportÛ, se
v listopadu objeví celkem ve 115 mûstech
âR. Diváci uvidí 8 nejlep‰ích filmÛ uply-
nulé sezóny ãeské i zahraniãní produkce.

Úter˘ 27. listopadu v 16 hod. se v Zá-
meckém skleníku bude konat VernisáÏ v˘-
stavy „Úsmûvy andûlÛ” v˘tvarného a kera-
mického oboru ZU· Boskovice.

Úter˘ 27. listopadu v 17:30 ve video-
sálu Katolického domu (kino Panorama)
se uskuteãní dal‰í pfiedná‰ka z cyklu
Cestovatelské besedy. Tentokrát pfiivítáme
cestovatele Michala Veselého s povídáním
a promítáním na téma „Pralesní rezervace
severního Peru – lidé a pfiíroda”.

Ve stfiedu 28. listopadu 2012 si pfiijdou
na své pfiíznivci Ïivé populární hudby.

V 19 hod na Zámeckém skleníku na nû ãe-
ká dvojkoncert – místní skupina Na Vûtvi
a hostující LaMancha. Folková skupina
„Na Vûtvi” vznikla v roce 1997 a její jádro
tvofiili spoluÏáci ze Základní ‰koly
v Boskovicích. Nejvût‰ího úspûchu dosá-
hla v roce 2002, kdy byla vyhlá‰ena abso-
lutním vítûzem soutûÏe „Brána”, coÏ jí za-
jistilo také úãast na celorepublikovém finá-
le Porty. V roce 2004 tato kapela pfieru‰ila
svoji ãinnost. Impulsem pro návrat na hu-
dební scénu byla nabídka vystoupení pfied
leto‰ním srpnov˘m koncertem bratfií
NedvûdÛ v Boskovicích.

LaMancha je indie-rocková kapela ze
Slavkova u Brna zaloÏená v roce 2007.
Skupina hraje vlastní hudbu s ãesk˘mi tex-
ty v klubech a na festivalech po celé re-
publice. Koncert bude prvním pokusem
vytvofiit na Zámeckém skleníku klubovûj‰í
atmosféru, uspofiádání bude tedy „na stojá-
ka” se Ïidlemi okolo opticky zmen‰eného
prostoru sálu. Ivo Legner, KZMB Boskovice

·pidlíka a beseda nejen s místními pa-
mûtníky, ale i s Dr. MartinÛ z Amici di
Velehrad (Modena, Itálie) a s autory
fotografií v˘stavy Inspirace krásy pro
kardinála Tomá‰e ·pidlíka. V˘stavu
pûti panelÛ s texty vzpomínek a foto-
grafiemi pfiipravila Orel jednota
Boskovice. VernisáÏe, kterou zahájili
kulturním programem studenti SPg·,
se zúãastnili autofii vzpomínek pan
Charvát, paní ·vandová, paní Opatfii-
lová a Ing. Parma.  Ing. Vítková krát-
ce pfiiblíÏila v˘stavu Vzpomínky na
kardinála ·pidlíka. K této my‰lence
inspirovala drobná publikace Doc.
Michaela Altrichtra, kter˘ pÛsobí
v Centru Aletti v Olomouci a souãas-
nû poznání, Ïe obãané mûsta i regionu
Boskovicka vzpomínají na osobní set-
kání s Otcem ·pidlíkem v ¤ímû nebo
pfii jeho náv‰tûvách u nás. Byla proto
vyzvána vefiejnost osobnû ale i v tis-
ku, aby pamûtníci svoje vzpomínky
zachytili do textu a pfiípadnû doplnili
fotografiemi.

Text: Ing. Jaromíra Vítková
Foto: Mgr. Dagmar Hamalová

V nedûli 28. fiíjna 2012 do Boskovic
zavítala skupina italsk˘ch fotografÛ,
ktefií jsou autory v˘stavy Inspirace
k vidûní krásy - Amici di Velehrad pro
kardinála Tomá‰e ·pidlíka SJ. Pfiijeli
spoleãnû s paní MUDr. Marií MartinÛ,
která Ïije v italské Modenû jiÏ nûkolik
desítek let. MUDr. MartinÛ v roce
2002 zaloÏila nadaci „Amici di
Velehrad – Pfiátelé Velehradu”, jejímÏ
cílem chránit spoleãenské kulturní
a kfiesÈanské tradice Evropy. Nadace
si zvolila Velehrad jako místo setká-
vání v˘chodních a západních evrop-
sk˘ch tradic. My‰lenka prolnutí v˘-
chodu a západu vedla nadaci k úzké
spolupráci s Tomá‰em kardinálem
·pidlíkem, v˘znamn˘m rodákem
z Boskovic. V nedûli 28. fiíjna proto
pfiijeli do Boskovic, aby se jednak zú-
ãastnili besedy Vzpomínky na kardi-
nála Tomá‰e ·pidlíka a také si pro-
hlédli mûsto, kde se Otec ·pidlík na-
rodil a místa, o kter˘ch ãasto hovofiil.
Velmi pfiivítali i moÏnost setkání s ro-
dinou Otce ·pidlíka.

Ve 14.00 hod byla zahájena verni-
sáÏ v˘stavy Vzpomínky na kardinála

Modely firmy IL STYL Ivo Lizna.

Dne 27. 10. 2012 probûhla v hotelu
Morava v Jevíãku módní pfiehlídka.
Akce byla zamûfiena na podporu malého
a stfiedního podnikání v regionu
Boskovic, Jevíãka a Moravské Tfiebové. 

Hlavní pofiadatel akce pan Ivo Lizna  se-
stavil program pfiehlídky ve spolupráci
s firmami KoÏe‰nická a.s. Hlinsko, která
pfiedvedla kolekci dámsk˘ch koÏichÛ
a spodního prádla, svatební salon Onyx pa-
ní Lucie Pe‰karové, dále ukázala dámské
spoleãenské a svatební ‰aty. Firma Alpine-
pro obohatila program sportovní kolekci,
ve které nechybûla ukázka olympijského
obleãení na‰í reprezentace. Módní návr-
háfika Martina HloÏková-Gardelková zau-
jala svojí kolekcí dámsk˘ch ‰atÛ. Golfové

hfii‰tû Sokrates Kofienec pfiedstavilo golfo-
vé vybavení a obleãení. A IL STYL Ivo
Lizna prezentoval pánskou a dûtskou spo-
leãenskou módu. Dále se na pfiehlídce po-
dílely firmy: kosmetika MARY KAY,
Optika Otava, hodinky-outlet.cz, Fin-club,
Unicredit bank expres.

Celou pfiehlídku doplnilo vystoupení
dûtí ze Základní umûlecké ‰koly
v Jevíãku. Pfied samotnou pfiehlídkou
bylo moÏno shlédnout na jevíãském ná-
mûstí v˘stavu osobních vozidel Ford fir-
my Auto Activity Blansko, Renault fir-
my Auteco Boskovice, Hyundai firmy
T-Car Boskovice, Limuzíny Brno.

Text: RePo
Foto: Archiv Iva Lizny

Firmy z Boskovic 
se prezentovaly v Jevíãku

Vzpomínky 
na Otce kardinála ·pidlíka

Kulturní zafiízení mûsta Boskovice pofiádají:

Britsk˘ zpûvák a kytarista James Harries zahraje pro dûtsk˘ domov Boskovice
James Harris, to je britsk˘ zpûvák, kytarista a skla-

datel, Ïijící pfies dvacet let v âesku. Pokud si myslíte,
Ïe jste ho je‰tû nikdy nesly‰eli, pravdûpodobnû se m˘-
líte. Jeho písnû zní ve filmech Snowboarìáci, RafÈáci,
Bobule a nejnovûji sloÏil i hudbu pro dal‰í ãesk˘ film
- Lidice.

Koncert se uskuteãní 23. 11. 2012 od 18.00 hodin

v zámeckém skleníku Boskovice. Koncert je pod zá-
‰titou mûsta Boskovice. Z kaÏdé vstupenky o hodnotû
120,- pÛjde cel˘ch 100,- na podporu individuálních
vzdûlávacích potfieb sociálnû znev˘hodnûn˘ch dûtí
v dûtském domovû Boskovice.

Pfiedprodej vstupenek je v informaãním centru
Boskovice a informaãní kanceláfii mûsta Blanska.

Cena vstupenky je 120 Kã v pfiedprodeji a 170 Kã
na místû. Pfiedání v˘tûÏku fieditelce dûtského domova
probûhne pfied samotn˘m vystoupením v 18.00 hodin.

Pozvûte kamarády, pfiátele, kolegy z práce, prostû
v‰echny, ktefií mají rádi kvalitní hudbu a tím tak sou-
ãasnû pomÛÏou i dûtem v dûtském domovû
Boskovice. Tû‰íme se na va‰i úãast, která pomÛÏe.

Na besedû byla hojná úãast.


