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Karlovy hraãky.

Nezapomenuteln˘, znám˘ a pohodo-
v˘ blues? Vyzrál˘, neotfiel˘ a klasick˘
bluesrock? Îiv˘, boufiliv˘ a tempera-
mentní rock and roll? To je hudebnû-
zábavn˘ veãer dne 26. dubna 2014
v Zámeckém skleníku v Boskovicích.
Zahrají Vám tam k tanci, zábavû i k po-
slechu hned 4 hudební formace.
Plánem není koncertní vystoupení, ale
vlastnû jak˘si bál pro v‰echny vûkové
kategorie. UkaÏte sobû a pfiátelÛm, Ïe
je moÏné se bavit v kaÏdém vûku. 

Cílem je dobrá úroveÀ, nabídka
kvalitní muziky, pûkné prostfiedí, mi-
nimální ceny vstupného (66 Kã) a také
cenovû zajímavé obãerstvení. Vizí po-
fiadatele je uspofiádat dal‰í roãníky
aprílového veãera pro lidi kaÏdého vû-
ku a v˘tûÏek pfií‰tích roãníkÛ vûnovat
nemocn˘m dûtem. 

S tímto nápadem pfii‰la boskovická

kapela Karlovy hraãky, která nenese
jen Karlovo jméno, ale také uÏ pár 
úspûchÛ z vystoupení na prestiÏních
místech. Karlovy hraãky zde vystoupí
spoleãnû se sv˘mi hosty. Jsou jimi spo-
lehlivé tituly jako Bluechips band ane-
bo René z mo‰tárny. Novinkou a oÏive-
ním stylu je mladá skupina Kosher trio.

MÛÏete se zaposlouchat do nov˘ch
textÛ a písní, které vznikají pod znaã-
kou boskovické a nadûjné kapely
Karlovy hraãky, mÛÏete si zatancovat
na rock and roll skupiny René z mo‰-
tárny anebo vnímat pohodov˘ ãesk˘
blues od brnûnsk˘ch Bluechips band.
Tuto zábavu rozjede ve 20 hodin
Kosher trio ve stylu klezmer music.
A vûta na závûr? „Pojìme Ïít víc spolu,
vidût úsmûv a sly‰et se!”

rk
Foto: archiv kapely

Boskovice a okolí

Jen pro lidi kaÏdého
vûku

Ve stfiedu 23. dubna zveme v‰ech-
ny pfiíznivce na autentické blues
z Chicaga. V 19.00 v Zámeckém skle-
níku vystoupí Rene Trossman Blues
Band. Rene Trossman je chicagsk˘ ky-
tarista, kter˘ se uÏ dlouho vûnuje blue-
sové hudbû a pfiímo navazuje na odkaz
muzikantÛ zlaté bluesové éry 50. a 60.
let, aÈ uÏ to je ãi byl Otis Rush, Magic
Sam, Muddy Waters nebo Jimmy Reed
ãi Earl Hooker. Vstupné: 120 Kã
v pfiedprodeji / 160 Kã na místû.

Pfiedprodej probíhá v Mûstském in-
formaãním stfiedisku Boskovice,

Masarykovo nám. 1, tel. 516 48 86 77. 

V pondûlí 28. dubna Kino Boskovice
na pfiání uvede ãtyfidíln˘ cestovatelsk˘
film Ve vlãí kÛÏi po stopách DÏin-
gischána, jehoÏ první dva díly byly sou-
ãástí festivalu outdoorov˘ch filmÛ
Expediãní kamera. Nyní jej uvidíte kom-
plet. Vstupné: 50 Kã dospûlí / 30 Kã se-
niofii, studenti.

Více informací naleznete na na‰ich
nov˘ch internetov˘ch stránkách

www.kulturaboskovice.cz. 

KZMB zvou:

Zleva Milan Strya(SluÏby Boskovice),
Kamil Janíãek (FC Boskovice), Antonín

Preã (FK Kun‰tát), Jifií Muller (MKZ
Rájec – Jestfiebí), Miroslav Musil

(Pivovar âerná Hora).

Zápis do Matefiské ‰koly Boskovice
pro ‰kolní rok 2014/2015 se uskuteãní
dne 13. kvûtna 2014 na jednotliv˘ch pra-
covi‰tích v dobû od 8.00 do 16.00 hod.
KaÏdé ze tfií pracovi‰È Matefiské ‰koly
Boskovice má své vlastní zamûfiení
vzdûlávacího programu:
Pracovi‰tû Lidická 
Téma „Povídej si se mnou”
Vzdûlávací cíle:
- respekt k pfiirozen˘m lidsk˘m potfie-

bám jednotlivce v celku spoleãnosti
a svûta

- rozvíjení komunikace a spolupráce
Pracovi‰tû Na Dolech
Téma „Voda je ná‰ kamarád, budeme
si spolu hrát”
Vzdûlávací cíle: 
- rozvíjet samostatné a zdravû sebevû-

domé dítû, které zkoumá a objevuje
svût radostnou cestou proÏitkového
uãení

- prÛvodcem dítûti je voda ve v‰ech
skupenstvích

Pracovi‰tû Bílkova
Téma „Mám rád svoje mûsto, kamará-
dy a pfiírodu”
Vzdûlávací cíle:
- seznamovat dûti s historií, tradicemi

a v˘znamn˘mi místy
- rozvíjet vztahy k ostatním lidem, b˘t

tolerantní k lidsk˘m odli‰nostem
a jedineãnostem

- vytváfiet u dûtí pozitivní vztah k Ïi-
votnímu prostfiedí

Celková kapacita M· je 415 dûtí
(pracovi‰tû Lidická 147, Bílkova 168,
Na Dolech 100). Ke dni 13. 5. 2014 
umoÏÀuje kapacita ‰koly pfiijmout pro
‰kolní rok 2014/2015 celkem 130 dûtí.

Ing. Jaromíra Vítková
Foto: archiv M·

Îe pivo a fotbal patfií k sobû, platí snad
od poãátku tohoto nejroz‰ífienûj‰ího spor-
tu u nás. O vztahu zlatavého pûnivého
moku a kopacího míãe se mohli pfiesvûd-
ãit náv‰tûvníci fotbalového areálu âerve-
ná zahrada Boskovice na Blanensku
v nádherném proslunûném sobotním od-
poledni 29. bfiezna.

Zimní fotbalov˘ turnaj Artézia Cup
je jiÏ devût let brán jako pfiíprava na jar-
ní mistrovské zápasy a Pivovar âerná
Hora jej pilnû podporuje.

Právû minulou sobotu probûhl na tráv-
níku za kabinami mal˘ slavnostní ceremo-
niál, kdy fieditel SluÏeb Boskovice, s r.o.
Mgr. Milan Strya vyhlásil v˘sledky soutû-
Ïe a spoleãnû s obchodním zástupcem v˘-
‰e zmínûného pivovaru Miroslavem
Musilem pfiedal ceny.

„Na tfietím místû skonãilo druÏstvo
FC Boskovice, druhou pfiíãku vybojo-
val celek MKZ Rájec-Jestfiebí a celkovû
nejlep‰í a vítûzné umístûní získal t˘m
FK Kun‰tát,” spustil Milan Strya a po-
kraãoval: „Nejlep‰ími stfielci turnaje

byli Antonín Preã a Martin Fadrn˘, ce-
nu za nûj pfiebírá Kamil Janíãek,” ukon-
ãil malou slavnost Mgr. Milan Strya.

Více na: www.sluzbyboskovice.cz
Text a foto: L. Su‰il

Zápis do M· 

O pohár mûsta Boskovice

V‰echny tfiídy M· Boskovice jsou prostorné a modernû vybavené.

www.listyregionu.cz

Dal‰í zprávy
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