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Boskovice a okolí

V pátek 29. srpna zveme v‰echny
milovníky ãeské populární hudby na
koncert Dalibora Jandy s kapelou
Prototyp, kter˘ se uskuteãní v areálu
Letního kina Boskovice od 20 hod. Jako
host vystoupí Jifiina Anna Jandová.

Jeden z nejznámûj‰ích zpûvákÛ ãeské
pop music. V letech 1986–1988 se stal
Zlat˘m slavíkem tfiikrát v fiadû. Dalibor
Janda se proslavil slavn˘mi hity
Hurikán, Kde jsi?, Padá hvûzda, Vchází
bez vyzvání, Hráli jsme kliãkovanou,
Îít jako kaskadér, OheÀ, voda, vítr.

Vstupné: 380 Kã na místû / 330 Kã
v pfiedprodeji v Mûstském informaã-

ním stfiedisku, Masarykovo nám. 1,
Boskovice, tel.: 516 488 677 a v síti tic-
ketportal.cz. 

V mûsíci záfií zahájíme koncertní sezó-
nu Kruhu pfiátel hudby 2014/15. Ve stfiedu
17. záfií se pfiedstaví v Synagoze maior
v Boskovicích Jifií Ho‰ek a Dominika
Weiss Ho‰ková se sv˘m koncertem pl-
n˘m Ïidovské hudby pro violoncello. 

Více informací o celé sezónû Kruhu
pfiátel hudby vãetnû zv˘hodnûného
prodeje abonentek naleznete na
stránkách www.kulturaboskovice.cz.  

KZMB zvou:

Nedaleko Boskovic smûrem
k Sudickému dvoru je krásn˘ kout
pfiírody, ve kterém stojí kaple sv.
Ot˘lie. Celá lokalita byla vyhlá‰ena
v˘znamn˘m krajinn˘m prvkem
a kaple je jiÏ od 60.let minulého
století na seznamu kulturních pa-
mátek. V tomto roce vûnujeme této
lokalitû zv˘‰enou pozornost
a v rámci environmentální v˘chovy
a osvûty, za finanãní podpory
Jihomoravského kraje, jsme ve
spolupráci se sdruÏením Vatra pfii-
pravili nové texty na informaãní ta-
bule a do propagaãních materiálÛ.
Texty vysvûtlují, co to je v˘znamn˘
krajinn˘ prvek a jak se zde mají 
obãané chovat. Nechybí v nich ze-
mûpisné údaje, geologické, bota-
nické a zoologické zajímavosti 
okolí a popis kaple a její historie. 

JiÏ na závûr ‰kolního roku Vatra
uspofiádala u Otylky soutûÏní a zá-
bavnou akci, kaÏd˘ úãastník si mohl
zasoutûÏit a zahrát rÛzné hry. V ne-
dûli 3. srpna se uskuteãnila u kaple
bohosluÏba k 10. V˘roãí její opravy.
Poutníci, dospûlí i dûti, mohli u
kaple posedût na opraven˘ch laviã-
kách. PouÈ ke kapli byla souãasnû
i 10. roãníkem Pochodu po stopách
Pátera ·evãíka. Mûsto Boskovice
vyhlásilo také v˘tvarnou soutûÏ
Krajina u Otylky m˘ma oãima, kte-
rá potrvá do konce prázdnin.
Zájemci o soutûÏ - dûti, mládeÏ i do-
spûlí – najdou podrobné informace
na www.Boskovice.cz. V˘stava ob-
rázkÛ bude zahájena vernisáÏí 10. 9.
2014 v Muzeu Boskovicka.

Ing. Jaromíra Vítková
místostarostka

V nedûli 27. ãervence probûhlo deváté
zámecké ‰ermování v zahradû boskovic-
kého zámku. V pohádkovém pfiedstavení
s názvem  „Pohádka o bezedné truhle 

aneb Borisova volba”  nám pfiedvedli své
rytífiské umûní herci z Divadelní a ‰er-
mífiské spoleãnosti GONFANON. 

Text a foto: Lucie Meluzínová 

U kaple sv. Ot˘lie to Ïije

Pohádka v zámecké zahradû
3. srpna se u kapliãky se‰lo na 150 poutníkÛ.

·ermífii GONFANONu v akci.


