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Boskovice a okolí

Hudební skupina Karlovy hraãky se
narodila pfied 4 roky v na‰em
Blanenském regionu. Jak fiíkají její ãle-
nové - „Museli jsme projít kusem Ïivo-
ta a rÛzn˘mi soubory, neÏ jsme dostali
rozum a na‰li sami sebe i tuto formaci”. 

Kapela je typická sv˘m osobit˘m
projevem a v˘hradnû vlastní tvorbou
hudby. Zajímavé a neotfielé jsou i jejich
texty, které si pohrávají s pfiíbûhy 
bûÏného Ïivota, nûkdy pfiekvapí 
úsmûvn˘mi tématy anebo jsou i v˘-
zvou k zamy‰lení. 

Karlovy hraãky o sobû dávají znovu
vûdût. Uplynul˘ rok se jim vydafiil.
Vedle fiady nov˘ch skladeb mají za se-
bou úspû‰ná vystoupení napfiíklad
v Brnû, Hodonínû nebo T˘ni‰ti nad
Orlicí, ale také v Boskovicích na prvo-
májové sportovní akci Bûhu za sedmi-
zub˘m hfiebenem anebo v zámeckém

skleníku. Ostatnû i tento rok zde soubor
ãítající 7 ãlenÛ slíbil svoji úãast. 

Skupina je aktivní i v jiné kategorii.
Má za sebou vydafiené benefiãní progra-
my v T˘ni‰ti nad Orlicí a v Boskovicích.
Minul˘ rok kapela podpofiila nadaãní
fond dûtské onkologie Krtek. Letos
v dubnu bude pofiádat uÏ tfietí roãník
znám˘ pod názvem Veãer pro lidi kaÏ-
dého vûku. Tento v˘hradnû dobroãinn˘
veãer v zámeckém skleníku bude tento-
krát vûnován diecézní charitû v na‰em
mûstû. Pfiál bych si, aby se nám podafiilo
znovu potû‰it hosty veãera a povedla se
ta na‰e vûc, spojovat i amatérskou hud-
bu s beneficí – fiekl za kapelu Karlovy
hraãky Radek Klon.

Foto: archiv skupiny

jsou mediálním 
partnerem akce

KARLOVY HRAâKY NA VZESTUPU?

V rámci „Svûtového dne vody”, kter˘
pfiipadá na 22. bfiezna, pozvala Vodárenská
akciová spoleãnost, a.s., divize Boskovice,
v pátek 18. bfiezna své partnery a odbor-
nou vefiejnost na tradiãní setkání.
Tematicky bylo leto‰ní setkání zamûfieno
na zv˘‰ení poplatkÛ za podzemní a odpad-
ní vody.

Sraz úãastníkÛ byl u nového vodojemu
Doubravy, kter˘ souãasnû slouÏí i jako tu-
ristická vyhlídka. V‰echny úãastníky pfii-
vítali Petr Fiala, fieditel VAS, a.s. divize
Boskovice a Hana Nedomová, starostka
mûsta Boskovice. Jaroslav Oldfiich
z Klubu ãesk˘ch turistÛ zde pfiítomné se-
známil s viditeln˘mi cíli v okolí Boskovic.

Hlavní program probíhal v konfe-
renãním sále Restaurace Pod zámkem.
Zde probûhly prezentace zástupcÛ VAS,
a.s. - fieditele divize Boskovice Petra
Fialy, pfiedsedy pfiedstavenstva VAS
Jindfiicha Krále, obchodnû ekonomické-
ho námûstka Viktora Sedláka a v˘robnû-
technického námûstka Pavla Mikulá‰ka.
O archeologick˘ch nálezech pfii stav-
bách vodovodÛ a kanalizací seznámila

V‰echny úãtenky v cel-
kové hodnotû nad 150 Kã
jsou slosovatelné. Na 
úãtenku prosím vyznaãte
jméno, pfiíjmení, telefon
a vhoìte ji do pfiiprave-
né krabice. SoutûÏ pro-
bûhne v mûsících bfiezen
- kvûten 2016.

Seznam cen: 
1. Mobil LUMIA 550 – TOPNET, 
2. Permanentka do lázní v hodnotû 600

Kã – SluÏby Boskovice, 
3. Powerbanka – TOPNET, 
4. Dárkov˘ poukaz – zfiízení internetu +

3 mûsíce internetu zdarma – TOPNET, 
5. Volná vstupenka do lázní a do sauny

– SluÏby Boskovice, 
6. Dárkov˘ balíãek – flash disk + re-

klamní pfiedmûty – TOPNET, 
7. Osu‰ka – SluÏby Boskovice. 

pfiítomné Zuzana JarÛ‰ková z Muzea re-
gionu Boskovicka.

Za Boskovice se akce zúãastnila sta-
rostka Hana Nedomová, zastupitel mûsta
Milan Kolínsk˘ a pracovníci odboru tvor-
by a ochrany Ïivotního prostfiedí MûÚ
Boskovice. Text: vp
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Svûtov˘ den vody v Boskovicích

Úfiad mûstyse Knínice ve spo-
lupráci s místním spolkem
Knínice 1078 pfiipravují u pfiíleÏi-
tosti konání místní pouti tradiãní
spoleãenskou akci „Ko‰t vín”.
V pofiadí jiÏ devát˘ roãník ochut-
návky ‰iroké ‰kály vzorkÛ bíl˘ch,
rÛÏov˘ch a ãerven˘ch vín od
drobn˘ch pûstitelÛ z JiÏní Moravy
se uskuteãní v kulturním domû
v Knínicích, v sobotu 23. dubna
2016 od 19. 00 hodin. Kromû více
neÏ stovky vystavovan˘ch vzorkÛ
vín k volné degustaci bude moÏno
ochutnat zabíjaãkové speciality
nebo stylové pochutiny k vínu.
Cel˘m veãerem bude provázet
cimbálová muzika. Souãástí
vstupného ve v˘‰i 100 Kã je kata-
log vystavovan˘ch vzorkÛ, degus-
taãní skleniãka s logem akce a
nefiízená ochutnávka. Pofiadatelé

v‰echny srdeãnû zvou do Knínic na pouÈ a pfiá-
telské posezení u vína. ÚM Knínice  

Foto: archiv obce

Knínice - KO·T VÍN 2016

Jarní losovací soutûÏ
v Mûstsk˘ch lázních 

Karlovy hraãky. 

LoÀsk˘ roãník Ko‰tu vín v Knínicích.

Autokrossov˘ klub Bosko-
vice, po zimní pfiestávce zahá-
jil sezónu na Velikonoãní 
nedûli 27. 3. 2016, proto jsme
závody pojali Velikonoãnû
a vítûzové si kromû pohárÛ
odnesli i ãokoládového zajíce.
Závodníci se se‰li opût ve vel-
kém poãtu, takÏe se závodilo
celkem v sedmi kategoriích.
Díky krásnému poãasí, nás
pfii‰lo podpofiit velké mnoÏství
divákÛ. Myslím, Ïe se závody
vydafiily a tû‰íme se 24. 4.
2016 opût v Chrudichromské
rokli na dal‰ích závodech.

Text a foto: Ivana ·ikulová

Autokrossov˘ klub zahájil sezónu

Ing. Petr Fiala u vodojemu Doubravy.

Pozvánka Dobroãinná akce pro Thálii 
Kdy? 13. kvûtna 2016 v 17 hodin    Kde? Ve Western parku Boskovice

Vstupné a ceny dobrovolné
âeká vás bohat˘ program a cel˘ v˘tûÏek z akce pÛjde 

na pomoc Nathalii ·merdové.
Více na: www.thali-tancuje.webnode.cz, nebo na tel.: 603 873 268 


