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Boskovice a okolí

O víkendu 29. – 31. 5. 2015 uspofiádala
Kulturní zafiízení mûsta Boskovice dal‰í roãník
Japonsk˘ch zastavení v Zámeckém skleníku. 

V rámci tûchto dnÛ japonské kultury
mûli náv‰tûvníci moÏnost vyslechnout
zhudebnûné básnû slavného japonského
básníka Ba‰oa v podání Táni Fischerové
s hudebním doprovodem Ireny a Vojtûcha
Havlov˘ch, prohlédnout si v˘stavu bon-
sají, podívat se na ukázku tvarování 
bonsají, k vidûní byla i ukázka Aikida
Boskovice pod vedením Karla Trefného

(2. dan), kter˘ je rovnûÏ vá‰niv˘ bonsaji-
sta a duchovní otec Japonsk˘ch zastavení. 

Leto‰ní novinkou byla v˘stava bambusÛ
a povídání o nich s Janem Kocourkem, ukáz-
ka boje s japonsk˘m meãem v podání Rafala
Obzuda (4. dan) z Polska a velmi atraktivní
byla ukázka tradiãních ãajov˘ch obfiadÛ. 

V Zámeckém skleníku doslova vyrostla
japonská ãajovna a o samotné obfiady se po-
starala rodilá Japonka. Velké díky patfií v‰em
spoluorganizátorÛm a vystavovatelÛm.  

Text a foto: Ivo Legner

Mûsto Boskovice spoleãnû s mûsty
Velké Opatovice, Letovice, Kun‰tát na
Moravû a Agrocentrem Ohrada Vísky vy-
dala pro pfiíznivce cykloturistiky nov˘ ti‰-
tûn˘ produkt Boskovickem na kole. Jedná
se o skládaãku, která na jedné stranû za-
hrnuje cyklomapu regionu Boskovicko
v mûfiítku 1:100 000 se seznamem znaãe-
n˘ch cyklotras a na druhé stranû je nûko-
lik desítek tipÛ na cyklov˘lety
z Boskovic, Velk˘ch Opatovic, Kun‰tátu
a Letovic. Cyklov˘lety jsou doplnûny
piktogramy s udáním stupnû obtíÏnosti,
vzdálenosti, doby trvání a doporuãeného
typu kola.

Materiál budou moci také vyuÏívat mi-
lovníci cykloturistiky, ktefií chtûjí strávit na

Boskovicku aktivní dovolenou na kole.
Vybrat mohou ze ãtyfi okruhÛ vyznaãen˘ch
v uvedeném materiálu. Celé Boskovicko
nabízí hustou síÈ dobfie znaãen˘ch cyklotras
nebo klasick˘ch turistick˘ch tras. Velké
mnoÏství znaãen˘ch cyklotras láká k po-
znávání okolní pfiírody nebo rÛzn˘ch 
historicky zajímav˘ch míst. Vyznaãené 
okruhy usnadní v˘bûr cyklotrasy pro zaãá-
teãníky, rodiny s mal˘mi dûtmi i pro nároã-
nûj‰í turisty a cykloturisty.

Nová skládaãka s mapou a cyklov˘lety
bude k dispozici zdarma v boskovickém
MIS Boskovice a Informaãním centru
Boskovicka a pozdûji i na ostatních infor-
maãních centrech v regionu.

Text: Ing. Vítková Jaromíra Japonská zastavení

Ukázka ãajového obfiadu.

Za úãasti cca dvû stû tfiiceti dûtí ze tfií
základních a tfií matefisk˘ch ‰kol
v Boskovicích, ze Z· Îìárná probíhal

dne 28. kvûtna v Boskovicích na hfii‰ti ná-
bor mlad˘ch fotbalistÛ. 

Text: RePo, foto: L. Su‰il

Boskovice nabíraly malé 
fotbalisty

O fotbal mají dûti zájem.

Nov˘ ti‰tûn˘ produkt
Boskovickem na kole

Obec Kofienec 
Vás srdeãnû 

zve na 
Sobota 20. ãervna 2015. Slavnosti zaãínají ve 13:30 hod prÛvodem od místní kaple a pokraãují vystoupením 

folklórních souborÛ ve 14:00 hod v pfiírodním amfiteátru za kulturním domem.

Program: 
13:30 hod. prÛvod od kaple do pfiírodního amfiteátr
13:45 hod. slavnostní zahájení
14:00 hod. vystoupení souborÛ

- KofieÀáãek, âtveráãek, Borovûnka
- folklórní skupina star‰ích dûtí Bíte‰an
- lidov˘ vypravûã Ing. Milan Nechuta
- KofieÀák, Velen

15:00 hod. hostující soubory
- národopisn˘ soubor Bíte‰an
- národopisn˘ soubor Mánes Prostûjov

Po skonãení hlavního programu bude následovat TANEâNÍ ZÁBAVA. 
Hraje duo POHODA

Slavnosti budou obohaceny jarmarkem star˘ch fiemesel a zpfiístupnûním vûtrného ml˘na.
V˘stavou v muzeu si pfiipomeneme 30. v˘roãí zaloÏení muzea 

a 120. v˘roãí zaloÏení SDH Kofienec.
Celodenní vstupné: mládeÏ od 10 let 20 Kã, dospûlí 50 Kã

Pro náv‰tûvníky je zaji‰tûno obãerstvení.
V pfiípadû nepfiíznivého poãasí se akce ru‰í!

XVI. KO¤ENECKÉ SLAVNOSTI 
PÍSNÍ A TANCÒ


