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Boskovice a okolí

V listopadovém ãísle ListÛ regionÛ
jsme ãtenáfie informovali o projektu
Mil˘ JeÏí‰ku studentÛ Vojty Pauknera
a Martina Kuãery, v rámci kterého po-
slaly „JeÏí‰kovi” svá pfiání také dûti
z Dûtského domovu v Boskovicích.
V dobû, kdy ze v‰ech stran poslouchá-
me stesky nad údajn˘m sobectvím a ne-
dostatkem solidarity v ãeské spoleãnos-
ti, máme velikou radost, Ïe mÛÏeme
pfiijít s dobrou zprávou svûdãící o opa-
ku. V rámci projektu se loni podafiilo
splnit pfiání témûfi 1 400 dûtí z dûtsk˘ch
domovÛ v âeské republice i na
Slovensku. Jistû i mezi ãtenáfii ListÛ re-
gionÛ se na‰la fiada tûch, kdo si v pfied-
vánoãním shonu udûlali ãas, aby pfiispû-
li na dobrou vûc.

A jak tedy „Mil˘ JeÏí‰ek” nadûloval
v Dûtském domovû v Boskovicích? Na
to jsme se zeptali pfiímo paní fieditelky.
„Dárky byly vybírány velice peãlivû,
dûtem se splnila snad v‰echna pfiání,” fií-
ká Mgr. Jarmila ·tÛlová. „Momentálnû
je v dûtském domovû 36 dûtí a radost te-
dy byla znásobena natolik, Ïe nelze fiíct,
které z dûtí mûlo radost nejvût‰í. Dárky

z darovan˘ch stavebnic sestavily.” A co
dûtem a pracovnicím Dûtského domova
v Boskovicích po velké vánoãní radosti
pfiipraví rok 2015? „Dûti mají pfied se-
bou pololetní vysvûdãení a uÏ také pfie-
m˘‰líme o velk˘ch prázdninách. Toto
období je po Vánocích nejkrásnûj‰í a ta-
ké nejnároãnûj‰í. Nûkteré dûti budou
základní ‰kolu ãi uãební obor konãit,
budou  rozhodovat o své budoucnosti.
Nûkteré  z mal˘ch dûtí zahájí v tomto
roce povinnou ‰kolní docházku. Cel˘
rok nám pfiiná‰í drobné i vût‰í dárky
i pfiekvapení. Pfiála bych dûtem, aby pfie-
kvapení byla tak milá jako ta, která na-
‰ly pod vánoãním stromeãkem. KdyÏ se
putování cel˘m rokem podafií, urãitû
kaÏdé dítû uvítá opût dárek, kter˘ bude
i odmûnou a do projektu Mil˘ JeÏí‰ku se
rádi zapojíme.”

Dûkujeme v‰em ãtenáfiÛm, ktefií
v rámci projektu Mil˘ JeÏí‰ku splnili pfiá-
ní dûtem nejen z boskovického domova
a pfiejme dûtem z DD v Boskovicích
krásn˘ a ‰Èastn˘ rok!

Text: Hana Lipovská
Foto: Jarmila ·tÛlová

nemají hodnotu pouze
hmotnou, mají v˘-
znam, kter˘ se penûzi
zaplatit nedá – dûti po-
znávají, Ïe si na nû nû-
kdo vzpomnûl, Ïe ne-
jsou  tak  osamûlé, jak
si nûkdy pfiipadají.
Dûti jsou vedeny k to-
mu, aby si  skuteãnost,
Ïe na nû nûkdo myslí,
i kdyÏ je osobnû ne-
zná, uvûdomily, a Ïe
dostat dárek, je velmi
milé, nikoli samozfiej-
mé. Dnes ráno jsem
mûla pfiíjemn˘ záÏi-
tek, kdyÏ  dûti ukazo-
valy, co v‰echno jiÏ

V sobotu 21. února ve 20.00 zveme v‰echny
pfiíznivce klasické rockové hudby na jedineã-
n˘ koncert americké skupiny Simeon Soul
Charger v Zámeckém skleníku Boskovice.
Kapela vznikla v roce 2008 v Akronu v Ohiu
a fiadí se mezi kapely nové generace
Woodstocku. Jejich hudbu lze charakterizo-
vat jako smûs progresivního rocku, folku
a blues sedmdesát˘ch let v novém kabátu. 
Vstupné: 220 Kã na místû / 180 Kã
v pfiedprodeji.

Ve stfiedu 25. února pokraãuje v 19.00
cyklus Jazz&Blues Boskovice koncertem
izraelské zpûvaãky Didy Pelled. Na v˘-
chodním pobfieÏí USA hrává pravidelnû se
svou kapelou, ãasto ale i cestuje po festi-

valech. Její první album bylo oznaãeno
serverem 'All About Jazz' jako jedno z nej-
lep‰ích cédéãek roku 2011. V Zámeckém
skleníku vystoupí s vynikajícím ãesk˘m
kontrabasistou Tomá‰em Li‰kou a Danem
Aranem z Izraele na bicí.
Vstupné: 170 Kã na místû / 130 Kã
v pfiedprodeji.

V úter˘ 3. bfiezna vystoupí v 19.00
v Zámeckém skleníku písniãkáfi Karel
Plíhal. Upozornûní: Pofiad není vhodn˘
pro dûti do 12-ti let! 
Vstupné: 200 Kã v pfiedprodeji.
Pfiedprodeje probíhají v Mûstském in-
formaãním stfiedisku, Masarykovo
nám. 1, tel. 516 48 86 77.

KZMB zvou:

Dûtem se pfiání vyplnila

·tûdr˘ veãer v Dûtském domovû v Boskovicích.

V pondûlí 19. ledna 2015 krátce po de-
sáté hodinû otevfiel jednatel Nemocnice
Boskovice s.r.o. Dan Navrátil novou lé-
kárnu, která vznikla rekonstrukcí zde dfií-
ve provozované privátní lékárny. Za zfii-
zovatele nemocnice promluvila starostka
mûsta Hana Nedomová.

Nová lékárna nabízí ‰irok˘ sortiment
lékÛ, doplÀkov˘ sortiment a je pamatová-
no i na dûti.

Více informací o Nemocnici Boskovice
s.r.o. najdete na nov˘ch stránkách nemoc-
nice.

Text a foto: Ing. Jaroslav Parma

Nemocnice otevfiela novou lékárnu

KaÏdou nedûli v mûsíci
únoru bude teplota vody
v rekreaãním bazénu
33°C. 

Tak neváhejte a pfiijìte
se „ohfiát”. 
www.sluÏbyboskovice.cz
tel.: 516 452 286 

724 696 151

Foto: Martin Polick˘

Teplej‰í voda v lázních

Máme radost, Ïe vám mÛÏeme ozná-
mit narÛstající náv‰tûvnost kina
Boskovice. Podle v˘sledkÛ Unie filmo-
v˘ch distributorÛ se kino Boskovice 
zafiadilo na 22 místo v náv‰tûvnosti jed-
nosálov˘ch kin v âeské republice. Na
mûsto, které má 11 000 obyvatel je to
obrovsk˘ úspûch. Za rok 2014 jsme 

odehráli 651 pfiedstavení a do kina pfii-
‰lo 34 437 divákÛ. PrÛmûrná náv‰tûv-
nost na jedno pfiedstavení je 52 divákÛ.
Oproti roku 2013, kdy se kino
Boskovice umístilo na 30 pfiíãce v ná-
v‰tûvnosti jednosálov˘ch kin pfii‰lo le-
tos do kina zhruba o 4 000 divákÛ více. 

Tomá‰ Marvan – vedoucí kina

Do kina chodí více lidí

Centrum vzdûlávání v‰em nabízí novû
v Boskovicích bezplatné kariérní pora-
denství pro obyvatele regionu.

V úter˘ 27. 1. 2015 byla tato sluÏba 
oficiálnû pfiedstavena pfiímo v prostorách
VO· a S· na Komenského 1, kde se na-
chází konzultaãní místnost.

Slavnostního zahájení ãinnosti se za
zfiizovatele této sluÏby zúãastnil Ing.
Stanislav Juránek, námûstek hejtmana
JMK, vedoucí Centra vzdûlávání v‰em
Mgr. Hana Rozpr˘mová a za vedení mûs-

ta Boskovice Ing. Jaromíra Vítková, mís-
tostarostka mûsta.

Lidé, ktefií potfiebují pomoci s rozvo-
jem kariéry nebo zorientovat se na trhu
práce a dal‰ího vzdûlávání, se mohou
jiÏ nyní obracet na kariérní poradkyni
Martinu Neumannovou.
Kontakt:
e-mail: neumannova@vzdelavanivsem.cz
tel.: 727 965 847

Text a foto: Ing. Jaroslav Parma

V Boskovicích byla otevfiena
poboãka CVV

Zleva Mgr. Hana Rozpr˘mová, Ing. Stanislav Juránek a Ing. Jaromíra Vítková.


