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Boskovice a okolí

POTOMCI RODU LÖW-BERR 
ZAVÍTALI DO SVITÁVKY

V úter˘ 23. kvûtna nav‰tívili Löw-
Beerovu vilu ve Svitávce potomci.
V rámci festivalu Meeting Brno 2017,
kter˘ probíhal od 19. do 24. kvûtna 2017
se se‰lo necel˘ch sto potomkÛ rodÛ Löw-
Beer, Tugendhat a Stiassni z celého svûta. 

Ve Svitávce v‰echny pfiivítal starosta
mûstyse Svitávka Jaroslav Zoubek a po-
zdravit vzácné hosty pfiijela i starostka 
nedalek˘ch Boskovic, Hana Nedomová.
Na v‰echny ãekalo promítání filmu Löw-
Beerovy vily – pfiíbûh nalezeného kufru,
kter˘ vznikl ve spolupráci s Ochotnick˘m

divadlem Svitávka. Tento snímek ukazují-
cí dobu, kdy ve Svitávce Ïili Löw-Beerové,
byl pro tuto pfiíleÏitost nadabován v angliã-
tinû. Po prohlídce Velké i Malé vily a
pfiilehlého parku mûli zájemci moÏnost 
podívat se na místní továrnu, která kdysi
profitovala a vyváÏela látky do svûta. Ta 
také patfiila rodu Löw-Beer.

Program po celou dobu festivalu mû-
li potomci v‰ech tfií rodÛ opravdu pestr˘
a myslím, Ïe na setkání budou rádi
a dlouho vzpomínat.

Text a foto: Renata Kuncová Polická.

John Löw-Beer pfii Ïivé diskusi o minulosti.

SUMMER DANCE CUP 
UÎ PO âTVRTÉ

Nejvût‰í pohárovou taneãní soutûÏ
v âeské republice hostily v sobotu 27. 5.
2017 Boskovice. Pfii ãtvrtém roãníku
mezinárodního klání Summer Dance
Cup se pfiedstavilo zhruba 2 300 taneã-
níkÛ. „To je dosavadní rekord. Z celé
âeské republiky a Slovenska pfiijelo tfii-
asedmdesát soutûÏních t˘mÛ. Rozdali
jsme dvû stû ãtyfiicet pohárÛ a kolem
dvou a pÛl tisíce medailí,” shrnula pofia-
datelka akce Michaela Barto‰ová.

SoutûÏící tancovali v areálu boskovic-
kého zimního stadionu. A to uvnitfi i
venku. „Poslední konãili kolem desáté
hodiny veãerní. Díky tomu, Ïe se vystu-
povalo na dvou místech, máme za sebou
víc jak ãtyfiiadvacet hodin tancování,”
doplnila Barto‰ová. Na parketu se taneã-

níci a taneãnice pfiedstavili ve skupino-
v˘ch formacích, sólech i duetech. Více
neÏ tisícovka divákÛ obdivovala v˘kony
dûtsk˘ch i dospûl˘ch taneãníkÛ v discip-
línách street dance, show dance, disco
dance, aerobik, parketovky, plesové cho-
reografie a maÏoretky. Souãástí akce byl
také koncert ãeského rappera Reginalda.

SoutûÏ se konala mimo jiné pod zá-
‰titou starosty Kun‰tátu ZdeÀka Wettera
a starostky mûsta Boskovice Hany
Nedomové, kterou zastoupil místosta-
rosta Petr Malach. Celou akci pofiádala
Michaela Barto‰ová za pomocí sv˘ch
pfiátel, za coÏ jí patfií uznání, zvládnout
takovou akci. 

Text: mb
Foto: Petr ·vancara

V¯HERCI JARNÍ LOSOVACÍ SOUTùÎE

Jarní losovací soutûÏ s TopNetem vyvr-
cholila ve stfiedu 31. kvûtna 2017 malou
slavností pfiedání cen v˘hercÛm.

Na schodi‰ti pfied Mûstsk˘mi láznûmi
v‰echny pfiivítal jednatel SluÏeb Boskovice,
s. r. o. Mgr. Milan Strya. Úvodem podûkoval
sponzorÛm. Spoleãnosti Topnet Services, 
s. r. o. zastoupené Vítûzslavem Krupiãkou,
novû se letos pfiidalo Aloe Lifestyle Studio
Barbory JankÛ v zastoupení majitelky sa-
motné. Jako tradiãnû se s dárky pfiidaly
i SluÏby Boskovice, s. r. o.

7. místo Eva Nováková, Boskovice, 
osu‰ka-SB Boskovice, s. r. o., 6. Du‰an
Lepka, Boskovice, láhev vína, reklamní
pfiedmûty-Topnet Services, s. r. o., 5. Lenka
Kyanková, Chornice, permanentka do lázní
300 Kã-SB Boskovice, s. r. o., 4. Blanka
Kronesová, Radkov u Mor. Tfiebové, ener-

getick˘ balíãek-Aloe Studio Barbora JankÛ, 
3. Tomá‰ Dvofiák Boskovice, powerbanka-
Topnet Services, s. r. o., 2. Zdislava
Chlupová, ·ebetov, dárkov˘ poukaz 1000
Kã-Topnet Services, s. r. o., 1. Olga
Baranová, Letovice, mobilní telefon
Lenovo-Topnet Services, s. r. o.

Mgr. Milan Strya závûrem: „V osudí by-
lo 301 lístkÛ, coÏ je na jarní soutûÏ více neÏ
dobr˘ v˘sledek. Zvu vás dnes do lázní, mÛ-
Ïete zdarma vyuÏít v‰echny sluÏby do 21
hodin. Desátého ãervna za pfiíznivého poãa-
sí otvíráme koupali‰tû âervenka. Rádi vás
uvítáme. Po technické odstávce lázní otev-
fieme nové schodi‰tû na tobogán a uvedeme
do provozu vylep‰enou vzduchotechniku.”

Milé podveãerní setkání zakonãilo spo-
leãné fotografování.

Text a foto: Lubo‰ Su‰il

V˘herci Jarní losovací soutûÏe.


