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Boskovice a okolí

O víkendu 29. – 31. kvûtna zveme
v‰echny do Zámeckého skleníku na
Japonská zastavení – dny japonské kultu-
ry. V pátek 29. 5. se ve 20.00 hod. koná
zahajovací koncert Na stéblo trávy – kon-
cert, ve kterém se prolíná japonská poezie
Haiku s hudbou Ireny a Vojtûcha
Havlov˘ch a zazní i zhudebnûné básnû
slavného japonského básníka Ba‰oa v po-
dání Táni Fischerové. 
Po cel˘ víkend vás pak ãeká v˘stava bon-
sají a suiseki (pfiírodní kameny) s pora-
denstvím, ãajovnou a doprovodn˘mi ak-
cemi. V̆ stava bude pfiístupna celodennû
po oba dny s moÏností nákupu bonsají
a pomÛcek pro jejich pûstování. Podrobn˘
program na samostatn˘ch plakátech.
Vstupné: 120 Kã dospûlí / 90 Kã stu-
denti, seniofii.

Ve stfiedu 3. ãervna se od 19.30 hod.
v Zámku Boskovice koná koncert v rám-
ci festivalu Concentus Moraviae. Tím,
ãím jsou Tomá‰ Berdych s Radkem ·tû-
pánkem v tenise, Jaromír Jágr a Vladimír
RÛÏiãka v hokeji nebo Jifií Hanzelka
a Miroslav Zikmund v cestování, se sta-
nou Jos Van Immerseel a Barbara Maria
Willi ve chvíli, kdy spoleãnû zasednou
k cembalu: svûtov˘mi tfiídami. Od
Clementiho po Bacha, kaÏd˘ skladatel by
rád poslechl, jak tito dva interpreti hrají
jeho díla. Skuteãná hudba s dvojit˘m po-
tû‰ením!
Vstupné: 250 Kã dospûlí (do 29. 5.
zlevnûné vstupné za 200 Kã) / 150 Kã
studenti, dÛchodci, ZTP v pfiedpro-
deji v Mûstském informaãním stfie-
disku.

KZMB zvou:

Slavnostního otevfiení Pfiírodní zahrady se úãastnila i ‰iroká vefiejnost.

SluÏby Boskovice nabízí novû well-
ness pobyt v Boskovicích. MÛÏe b˘t na 2
noci a 3 dny (900 Kã/osobu) nebo na 6
nocí a 7 dnÛ (2 000 Kã/osobu). Balíãek

obsahuje ubytování na na‰í uby-
tovnû SB na 2 – 5 lÛÏkov˘ch po-
kojích. V pfiípadû neobsazení
lÛÏka na pokoji je pfiíplatek 100
Kã/lÛÏko a noc. Bûhem pobytu
je zdarma neomezen˘ vstup na
koupali‰tû, do mûstsk˘ch lázní
vãetnû relaxaãní ãásti, do sauny,
do posilovny na zimním stadionu
a na vefiejné bruslení na bruslích
ãi in-line bruslích na zimním sta-
dionu. V‰e samozfiejmû v dobû,
kdy jsou zafiízení otevfieny pro ve-
fiejnost. Pro stravování platí 20 %
sleva z jídelního lístku (s v˘jim-
kou denního menu) v Restauraci
Transmark v Boskovicích na ulici

Kpt. Jaro‰e 50/8.
Více na www.sluzbyboskovice.cz, tel.:
724 696 145

Foto: archiv SB Boskovice

Wellness 
v Boskovicích

Nemocnice Boskovice ve ãtvr-
tek 30. 4. 2015 otevfiela nové
Klientské centrum. Vzniklo tak
kontaktní místo pro pacienty i za-
mûstnance, kde se koncentrují
v‰echny potfiebné sluÏby.

„Otevfiení centra je jeden z dÛ-
leÏit˘ch krokÛ pfii naplÀování cíle
vytvofiit v nemocnici pfiátelskou
atmosféru” zdÛraznil jednatel ne-
mocnice Dan Navrátil, MSc, MBA
pfii slavnostním otevfiení.

Na jednom místû si tak mohou
pacienti a jejich doprovod vyfiídit
pfiíjem k hospitalizaci, získat 
informace o poskytovan˘ch sluÏ-
bách, dostat v˘pisy ze zdravot-
nické dokumentace vãetnû kopírování,
vyuÏít sluÏeb podatelny a také poklad-
ny. Zamûstnanci si zde mohou vyfiídit
nûkterou agendu se zamûstnavatelem.
V neposlední fiadû vzniklo koneãnû dÛ-
stojné místo pro duchovní rozjímání,
neboÈ souãástí centra je i nemocniãní
kaple.

Nemocnice se tímto krokem snaÏí 
zvy‰ovat kvalitu jak zdravotních, tak i do-
provodn˘ch sluÏeb. „SnaÏíme se odstra-
Àovat anonymní okénka a nahrazujeme je

postupnû recepcemi, kde má ná‰ klient
pfiím˘ kontakt z oãí do oãí s na‰imi pra-
covníky” nastínil svoji vizi Navrátil.
„Zajímá nás také názor a podnûty pacien-
tÛ”, dodal. 

Slavnostní otevfiení bylo spojeno s ak-
tem poÏehnání nemocniãní kapli faráfiem.

V novû vymalovaném a nasvíceném
vestibulu byla instalována nová orientaã-
ní tabule. ZároveÀ zahajuje provoz oãní
optika u vstupních dvefií do nemocnice.

Text a foto: Jaroslav Parma

Nemocnice otevfiela nové
Klientské centrum

Dan Navrátil otevírá nové Klientské centrum.

Jarní Flóra nabídla
neuvûfiitelné mnoÏství
barev, zvukÛ a vÛní.
Hlavní expozice zamû-
fiená na Mexiko jimi
pfiímo h˘fiila. ZaÏít tuto
atmosféru mohli lidé ze
Suchého. KaÏdoroãní
zájezd na tuto akci po-
fiádá místní spolek Ïen.
Sobota 25. 4. 2015 byla
proslunûná a areál olo-
mouckého v˘stavi‰tû
praskal ve ‰vech.
Záplavy kvûtÛ, ovoc-
n˘ch stromkÛ, okras-
n˘ch dfievin, kefiÛ, 
jahodníkÛ, truhlíkÛ, ná-
fiadí, krbÛ, skleníkÛ
a rÛzn˘ch pomocníkÛ
souvisejících se zahradniãením. To v‰e
bylo k vidûní, zakoupení a ochutnání.
Bohat˘ byl i doprovodn˘ program v po-
dobû umûleck˘ch vystoupení. V perma-
nenci byla rovnûÏ odborná poradna. Na
otázky zahrádkáfiÛ zde odpovídal eru-
dovan˘ odborník. Na stanovi‰tích uni-

verzity Palackého se zase náv‰tûvníci
dozvûdûli rÛzné zajímavosti. Kdo byl
znaven, vyuÏil posezení a v‰udypfiítom-
né stánky s obãerstvením. Není po-
chyb, Ïe zájezd se vydafiil.  Po návratu
mohlo zaãít tfieba velké sázení.

Text a foto: Vladimír ·evãík

Ze Suchého na 
Flóru Olomouc

Kaktusové zákoutí s „vÛní Mexika”.


