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Boskovice a okolí

Seriál prázdninov˘ch turnajÛ
v pláÏovém volejbale organizova-
n˘ kaÏdoroãnû SluÏbami
Boskovice, s.r.o. pokraãoval leto‰-
ní v pofiadí jiÏ druhou soutûÏí.
V sobotu 1. srpna 2015 zmûfiily
své síly muÏské dvojice.

Od ãasného dopoledne probí-
haly urputné boje pod Ïlutû 
orámovanou sítí v písku na kou-
pali‰ti âervená zahrada. Poãasí
bylo vcelku pfiíjemné, tentokrát,
i kdyÏ byl víkend, nebylo „natfiís-
káno”, komorní prostfiedí ke
sportování jako stvofiené. Pro ná-
v‰tûvníky, chtivé pfiedev‰ím
chladivého osvûÏení v prÛzraãné
vodû venkovního bazénu, bylo
sledování soupefiících dvanácti dvojic ví-
tan˘m zpestfiením.

Utkání skonãila, aÏ kdyÏ se zaãalo po-
malu stmívat a od vody se plíÏil veãerní
chlad. Témûfi v‰ichni náv‰tûvníci jiÏ ode-
‰li, zÛstalo jen pár vûrn˘ch, ktefií si z úst
hlavního rozhodãího, téÏ jednatele SluÏeb
Boskovice, s.r.o. a místopfiedsedy
Okresního fotbalového svazu, jímÏ je Mgr.
Milan Strya, vyslechli slavnostní vyhlá‰ení
v˘sledkÛ a zhlédli pfiedání cen. Ten úvo-
dem fiekl: „Po celodenním maratonu dûku-
ji v‰em zúãastnûn˘m, pfiedev‰ím díky vám
úroveÀ soutûÏe rok od roku vzrÛstá a je vás
ãím dál víc. V‰ichni dostanete od sponzora
zdej‰í Restaurace JG zdarma pro osvûÏení
pivo a od SluÏeb Boskovice, s.r.o. volné

vstupenky do lázní. Nejlep‰í dvojice si na-
víc je‰tû odnese na památku poháry.”

Celkové pofiadí:
4. místo „Dûdci”, Zdenûk Meluzín –

Karel Neãas
3. místo Josef Bohatec – Marek Perry 
2. místo Adam a Ondfiej Slavíãkovi
1. místo Tomá‰ Kubala – Jakub Spáãil

Na závûr probûhlo pod sítí je‰tû nezbytné
fotografování do archivu a pak se jiÏ v‰ich-
ni pfiíjemnû unaveni celodenním aktivním
pohybem na ãerstvém vzduchu rozjeli ke
sv˘m domovÛm. Právû vãas, do ulic mûsta
se pomalu poãalo vkrádat veãerní ‰ero.

Více na: www.sluzbyboskovice.cz

Unijazz ve spolupráci s mûstem
Boskovice a rodinou Mensdorff -
Pouilly, za finanãní podpory MK âR,
Mezinárodního Visegrádského fondu,
âesko-nûmeckého fondu budoucnosti
a Státního fondu kultury âR uspofiádal
23. roãník festivalu pro Ïidovskou ãtvrÈ
v termínu 9. – 12. ãervence 2015. Na 
akci zavítaly necelé ãtyfii tisíce lidí.
Poãet hostÛ festivalu je srovnateln˘
s náv‰tûvností loÀského roãníku.
„S prÛbûhem leto‰ního roãníku jsme
spokojeni. Náv‰tûvnost splnila na‰e 
oãekávání a jsme rádi, Ïe dobfie vy‰lo
i poãasí. UÏ nyní pfiem˘‰líme nad po-
dobou ãtyfiiadvacátého roãníku,” fiekl
pfiedseda Unijazzu âestmír HuÀát. 

Na hudebních scénách v letním kinû,
Zámeckém skleníku, Panském dvofie
a na palouku pfied hradem vystoupilo
celkem ‰edesát kapel. Hrad, farskou za-
hradu i synagogu oÏivilo dvanáct diva-
delních pfiedstavení a pfies padesát fil-
mÛ se promítalo v kinû Panorama. 

Text a foto: Peha 
Zdroj: http://www.boskovice-festival.cz/press

V ãervenci se opût sportovalo!

Hra v plném proudu. 

Brundibár – dûtská opera z terezínského
ghetta. Dûtskou operu Brundibár napsali

hudební skladatel Hans Krása a spisovatel
Adolf Hoffmeister v roce 1938.

Teatr Novogo Fronta – Jungle Joke: Pohádková groteska s prvky klaunerie 
a pantomimy v reÏii Jakuba Folvarãného.

V pátek 21. srpna uvedeme v 17.00 hod.
na nádvofií Zámku Boskovice poslední
pfiedstavení pro dûti z cyklu Boskovick˘
pohádkov˘ hfiebínek. Divadlo Studna za-
hraje âertovskou pohádku o království,
které díky králi propadne peklu. 
Vstupné: 80 Kã jednotlivci / 210 Kã ro-
dinné (3 – 5 ãlenÛ).

V nedûli 23. srpna doporuãujeme
nav‰tívit Promenádní koncert. V parku
u Zámeckého skleníku totiÏ vystoupí
vynikající folkové trio Alibaba
z Olomouce, které si své pfiíznivce zís-

kalo jiÏ na boskovickém Open Micu. 
Zaãátek v 15.00 hod., vstup zdarma.

V pondûlí 7. záfií si urãitû nenechte ujít prv-
ní z Jazz and Bluesov˘ch koncertÛ. V 19.00
hod. vystoupí v Zámeckém skleníku americ-
ká zpûvaãka Marilyn Oliver, která pochází
z mûsta Akron (stát Ohio) a právem získala
pfiezdívku „Akron's Queen of Blues” (ak-
ronská královna blues). Marilyn má hudbu
v krvi, hlavnû moÏná proto, Ïe je pranetefií
legendárního bluesmana Muddyho Waterse.

Vstupné v pfiedprodeji v Mûstském
informaãním stfiedisku Boskovice.

KZMB zvou:

Festival Boskovice opût 
nabídl filmy, divadla a hudbu


