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Zavedená firma z Boskovic hledá nové zaměstnance 

na pozici řidič MKD

V pfiípadû zájmu kontaktujte tel. +420 601 593 670 
nebo na e-mail: transjr@seznam.cz

ROUDN¯ TRANSPORT s.r.o

• ¤idiãské oprávnûní C+E , dig. karta, 
psychotesty, profesní prÛkaz a trestní bezúhonost

• Praxe nutností
• Jízdy jsou v rámci zemí EU
• Nástup je moÏn˘ po dohodû
• Jízdy jsou od Po - Pá

Kompletní fie‰ení prÛmyslov˘ch a tepelnû poÏárních izolací 
a jejich pouÏití – majitel: Miroslav Konopáã , tel./fax: 516 463 413, 
mob.: 602 500 813, e-mail: konopac@iol.cz

Kompletní zabezpeãení staveb vã. projektové 
dokumentace - Ing. Vlasák Jaroslav, tel.: 606 154 182

Festival pro Ïidovskou ãtvrÈ sla-
ví 24 let. I dnes si drÏí jedineãnou
v˘sadu mezi jin˘mi: Ïivelnû pro-
plétá celé mûsto. Letní kino, zá-
meck˘ skleník, Pansk˘ dvÛr, hrad
i palouk pfied ním, farskou zahradu,
kino Panorama, Sokolovnu nebo
synagogu. 

Kdo letos od ãtvrtka 7. do nedûle
10. ãervence vystoupí? Lenka
Dusilová a Baromantika, Rosa Parks
(H), Tata Bojs, The Ills (SK), Please
The Trees, Gulaza, My Dead Cat,
Michal Prokop Trio, AGU (PL/CZ),
Kieslowski, Aid Kid, Gwyn Ashton

(AUS), Tom Holiã, Sestra (D/CZ),
VloÏte koãku, Skryt˘ pÛvab byrokra-
cie, Ghost of You, Planety, Stinka,
Romanika (SK), Dûti mezi repráka-
ma, Ponk, Manon meurt, Kovadlina,
Mutanti Hledaj V̆ chodisko, Planety,
Mrakopla‰ a mnoho dal‰ích.

Festivalov˘ program ani letos hud-
bou zdaleka nekonãí. KaÏd˘ ze ãtyfi
festivalov˘ch dnÛ plní také divadla,
filmy a v˘stavy.

„Jeden filmov˘ blok bude letos vû-
novan˘ takzvan˘m ‰estatfiicátníkÛm:
Janu Nûmcovi, ZdeÀkovi Svûrákovi,
Janu Kaãerovi a dal‰ím tvÛrcÛm,

ktefií by letos slavili nebo slaví osm-
desátiny. Dal‰í z blokÛ bude patfiit
rodinû TopolÛ. Filmem Vûry
Chytilové ·a‰ek a královna pfiipome-
neme 70. v˘roãí narození Jifiího
Bulise. Promítneme také dokument
o Janu Balabánovi nebo vítûzn˘ film
Ceny Pavla Kouteckého,” uvedl dra-
maturg Petr Michálek. 

Událostí divadelní ãásti festivalu
bude premiéra hry Mléko a strdí diva-
delního souboru Feste nebo vystoupe-
ní NOW..? divadla Continuo.

Svébytnou souãást festivalu tvofií
také besedy, workshopy a autorská

ãtení – letos vystoupí napfiíklad literá-
ti Petr Hru‰ka a Petr Mot˘l.

Pfiíãinu ke konání festivalu zavdal
na poãátku devadesát˘ch let neutû‰e-
n˘ stav Ïidovské ãtvrti. Její existence
jako urbanistického celku, byla váÏnû
ohroÏena. Festival Boskovice pro za-
chování a obnovu Ïidovské ãtvrti se
poprvé konal v roce 1993 a také díky
kaÏdoroãní pfiítomnosti náv‰tûvníkÛ
z celé republiky i odborné vefiejnosti
a novináfiÛ se postupnû podafiilo její
osud zvrátit.

Text: Adéla Procházková
Foto: Karel ·uster

Boskovice 2016?
Dusilová, Prokop i Tata Bojs

Podrobné informace najdete na  www.boskovice-fetival.cz
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