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Boskovice a okolí

BOSKOVICKÁ KAPELA NATÁâELA VIDEOKLIPZAHÁJENÍ TURISTICKÉ SEZÓNY

Zástupci pivovaru, Boskovic a Blanska pfii nakrojení turistického salámu. 

Ve ãtvrtek 27. dubna zveme
v 19.00 do Zámeckého skleníku na jiÏ
9. posezení s Boskovickou kapelou.
V kapele hrají zku‰ení muzikanti, kte-
fií mají bohaté zku‰enosti z dfiívûj‰ích
úãinkování. Boskovická kapela hraje
pfieváÏnû skladby moravsk˘ch autorÛ
Jana Slabáka, Slávka Smí‰kovského
nebo Aloise Barotka. Vstupné: 120
Kã na místû / 90 Kã v pfiedprodeji. 

V úter˘ 2. kvûtna zveme v 19.00
do Zámeckého skleníku, kde vystoupí
britská bluesová písniãkáfika a hráãka
na harmoniku Katie Bradley, která
v roce 2015 byla nominována na
British Blues Award. Vstupné: 190
Kã na místû / 160 Kã v pfiedprodeji.

Více na www.kulturaboskovice.cz

KZMB zvou:

ZA HOLKAMA – je píseÀ kapely
Karlovy hraãky, kterou se Vám pfiedstaví
ve svém prvním videoklipu, kter˘ chce
zvefiejnit v prÛbûhu mûsíce dubna i na
stránkách na‰ich novin.

Nápad natoãit videoklip vznikl asi
pfied rokem na tradiãní sportovní akci,
kde kapela vystupuje. Nechceme pfied-
stavovat detaily, ale videoklipem chceme
podpofiit událost, která se kaÏdoroãnû po-
fiádá 1. kvûtna (Boskovické bûhy). Text

písnû je v˘mluvn˘ „Za holkama bûhaj
ho‰i vÏdy ze znám˘ch dÛvodÛ, ale dnes
na hrudním ko‰i, mají ãísla závodÛ”. 

Videoklip vzniká jako nízkorozpo-
ãtov˘ projekt kapely, kterou podpofií
i Sportuj s námi, z.s. Jak fiíká zpûvák 
kapely Radek Klon - vûfiíme, Ïe video-
klipem pobavíme v‰echny sportovce
a na‰e pfiíznivce vãetnû tûch, ktefií nûkdy
bûhali ... za holkama. rk

Foto: Bronislav ·matera

V Pivovaru âerná Hora si dali dostave-
níãko pfiíznivci turistiky. V nedûli 2. dubna
sem pfii‰li pû‰ky, pfiijeli na kolech a autobu-
sy ze v‰ech stran na‰eho regionu, aby pfiiví-
tali pfiíchod jara a symbolicky zahájili turis-
tickou sezónu 2017. Malá slavnost na ná-
dvofií pfiilákala rekordní poãet lidí i díky

nádhernému teplému poãasí. Vyvrchole-
ním bylo jako vÏdy krájení turistického sa-
lámu, ãehoÏ se ujali pfiedstavitelé mûst
Boskovic a Blanska. K dobré náladû pfii-
spûlo vystoupení country kapely Prak
z Boskovic. Více na www. listyregionu.cz

Text a foto: Lubo‰ Su‰il

Mûstys Knínice pofiádá u pfiíleÏitosti
konání místní pouti tradiãní spoleãenskou
akci „Ko‰t vín 2017”. V pofiadí jubilejní
desát˘ roãník ochutnávky ‰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 22. dubna 2017 od 19. hodin.
Kromû více neÏ stovky vystavovan˘ch
vzorkÛ vín k volné degustaci bude moÏno
ochutnat zabíjaãkové speciality nebo sty-
lové pochutiny k vínu. Pfiíznivce nejen
cimbálové muziky jistû potû‰í produkce
profesionální hudební formace Réva, která
je sv˘m pojetím v rámci âR opravdu jedi-
neãná. Bûhem jednoho veãera se mÛÏete
potkat s mistry Bachem, Mozartem,
Beethovenem, Straussem a Dvofiákem
v pfiíjemné spoleãnosti Glenna Millera,
The Beatles a Pink Floyd, s moravskou
verbuÀk chasou a divokou tlupou cikán-
sk˘ch hudebníkÛ, to v‰e se zvukem cim-
bálu, houslí, violy, kontrabasu, klarinetu
a saxofonu. Souãástí vstupného ve v˘‰i
150 Kã je katalog vystavovan˘ch vzorkÛ
vín, degustaãní skleniãka s logem akce
a nefiízená ochutnávka. Prodej vstupenek

na místû v termínu akce. Pro opravdové
milovníky vína je v 19.00 hod. pfiipravena
fiízená degustace vybran˘ch vzorkÛ vín
s v˘kladem sklepmistra a rautov˘m obãer-
stvením pro snoubení chutí vína a vhod-
n˘ch pokrmÛ. S ohledem na omezenou 
kapacitu pfiedprodej vstupenek na fiízenou
degustaci ve v˘‰i 200 Kã v˘hradnû na ÚM
Knínice. Pofiadatelé v‰echny srdeãnû zvou
do Knínic na pouÈ, pfiátelské posezení u ví-
na a nev‰ední záÏitek s nejen cimbálovou
muzikou Réva.

ÚM Knínice a spolek Knínice 1078 z.s. 
Foto: archiv Réva

Knínice – KO·T VÍN 2017 
Jarní prázdniny zakonãilo v sobotu 18.

bfiezna SVâ Boskovice spolu s TJ SOKOL
dûtsk˘m karnevalem tentokrát na téma:
„Pohádky”. Pfii‰la spousta princezen, zví-
fiátek a dal‰ích pohádkov˘ch postaviãek.

Pro dûti byly pfiipraveny rÛzné hry
a soutûÏe. Taneãní parket byl stále pln˘
a na dûti ãekalo i pfiekvapení, královsk˘ ta-
nec dûtem pfiijeli pfiedvést hradní paní
s hradním pánem.

Dûkujeme v‰em sponzorÛm a i tûm, kte-
fií se na zdárném prÛbûhu této akce podíleli.

Text a foto: SVâ Boskovi

Dûtsk˘ karneval 

Z videoklipu Za holkama.

ST¤ÍBRN¯ DOUBLE PRO BOSKOVICE

V úter˘ 21. bfiezna 2017 probûhlo
v budovû Krajského úfiadu v Brnû vy-
hlá‰ení krajského kola 19. roãníku sou-
tûÏe o nejlep‰í webové stránky mûst
a obcí a o nejlep‰í elektronickou sluÏbu
– Zlat˘ erb. Mûsto Boskovice získalo
v hlavní kategorii o nejlep‰í webové

stránky 2. místo a stejné umístûní obdr-
Ïelo za Virtuální prohlídku mûsta v ka-
tegorii Nejlep‰í elektronická sluÏba
a Smart city. Ocenûní pfievzali tajemník
MûÚ Boskovice David ·kvafiil a web-
master Jaroslav Parma. 

Text a foto: vp

Tajemník MûÚ Boskovice JUDr. David ·kvafiil s obûma cenami. 


