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• AUTODOPRAVA • STùHOVÁNÍ •
VYKLÍZENÍ • TECHNICKÉ SLUÎBY
V DOMÁCNOSTI • ÚKLID

723 606 098
auto.manousek@email.cz

www.autodopravamanousek.cz

www.smelcovna.cz
e-mail: arboretum@smelcovna.cz

Arboretum ·melcovna 
Boskovice

* 23. – 25. 11. Dny adventních a vánoãních dekorací
10:00 – 18:00 hodin
obãerstvení zaji‰tûno

tel.: 737 475 290, 732 940 763

Na nedûli 3. prosince pfiipravujeme
slavnostní rozsvícení vánoãního stromu
na Masarykovû námûstí v 17 hodin. JiÏ
hodinu pfiedtím bude zahájen program,
ve kterém opût nebude chybût nûkterá
populární pohádková postaviãka a oblí-
bení Komedianti na káfie.

V úter˘ 5. prosince v 19 hodin se bu-
de v Zámeckém skleníku konat koncert
skupiny Cimbal Classic. Oslavy „ãtvrt-
století laskavé hudby” brnûnské nadÏán-
rové kapely budou mít zastávku
i v Boskovicích, v podobû tradiãního 
vánoãního koncertu, kter˘ nabídne nejen
pÛvodní písÀovou tvorbou, ale také mo-
ravskou a ãeskou vánoãní hudbou.
Kouzlo adventního ãasu umocní i kfiest
nového písniãkového CD s názvem
NepfiestaÀ si malovat.

V pátek 8. a v sobotu 9. prosince
chystáme jubilejní, jiÏ dvacát˘ Vánoãní
jarmark na Masarykovû námûstí.
Kromû stánkÛ fiemeslníkÛ a bohaté 
nabídky vánoãního sortimentu, vãetnû 
originálních dárkÛ, se mohou náv‰tûv-
níci tû‰it na obãerstvení v podobû trdel-
níkÛ, peãen˘ch ka‰tanÛ, bramborákÛ,
medoviny, svafieného vína a dal‰ích 
pochoutek. Nebude chybût historick˘
slavnostní prÛvod, ‰ermífiská pfiedsta-

vení a nûkolik koncertních vystoupení.
Diváky urãitû potû‰í Tomá‰ Koãko &
Orchestr.

Na ·tûdr˘ den se budeme podílet na
organizaci akce Polévka pro chudé i bo-
haté a na Silvestra opût pfiivítáme ná-
v‰tûvníky v letním kinû na promítání
krátk˘ch filmÛ a pohádek, vãetnû ohÀo-
stroje a obãerstvení. Podrobnosti a kom-
pletní program, kter˘ obsahuje mnoho
dal‰ích akcí, najdou zájemci na na‰em
webu www.kulturaboskovice.cz.

Máte jiÏ pfiedstavu a programové na-
bídce v pfií‰tím roce?

Program kulturních akcí pfiipravuje-
me prÛbûÏnû. V kaÏdém pfiípadû zahá-
jíme vlastní provoz na Sokolovnû;
v souãasné dobû jsou dokonãovány
práce související s nutn˘mi opravami
interiéru. Od 1. prosince nastoupí ma-
naÏer, kter˘ bude ve spolupráci s na‰ím
dramaturgem Ivo Legnerem zaji‰Èovat
program akcí na Sokolovnû; tuto funk-
ci získala ve v˘bûrovém fiízení paní
Mirka Krajíãková. Poprvé bude opra-
ven˘ interiér Sokolovny pfiedstaven
vefiejnosti v sobotu 13. ledna; zahájíme
koncertem Symfonického orchestru
mûsta Boskovice. Co se t˘ká pronájmu
Sokolovny, tak urãitû budou pokraãovat
sportovní sokolské aktivity a dal‰í kul-
turní akce, rozhodnû se v‰ak nebudeme
vracet k pronájmu rÛzn˘m prodejcÛm.
Moje pfiedstava je vyuÏít souãasn˘ trend,
kter˘ b˘vá oznaãován jako kongresová
turistika. Díky tomu, Ïe je jiÏ opraven
Modr˘ salonek a pfiibudou dal‰í místnos-
ti vhodné jako posluchárny, bude moÏno
Sokolovnu nabízet pro konání rÛzn˘ch
konferencí a kongresÛ. Catering by stej-
nû jako pfii kulturních akcích mohla 
zaji‰Èovat Restaurace Sokolovna.

Co se t˘ká v˘hledu na vût‰í akce roku
2018, tak zatím se jedná skuteãnû jen
o pfiedbûÏné plány. Na zaãátku letní sezony
bychom rádi uvedli Tomá‰e Kluse, moÏná
skupinu Chinaski, na Husí slavnosti zveme
Josefa Vojtka s Ivettou Blanaroviãovou
a Petra Spáleného se skupinou Apollo. 

Pfiipravujete nûjaké akce k stoletému
v˘roãí zaloÏení republiky?

Tûch bude jistû hodnû. Jednou z moÏ-
ností, pokud by se podafiilo jednání s depo-
zitem v âesk˘ch Velenicích, by bylo 
zafiadit Boskovice do trasy zvlá‰tního vlaku,
ve kterém bude mimo jiné zafiazen také sa-
lonní vÛz T. G. Masaryka. V prostoru u nád-
raÏí, kter˘ bychom ve spolupráci s âD 
upravili, by se mohly konat kulturní akce
v rámci oslav v˘roãí. Na závûr by do‰lo
k poloÏení vûncÛ k so‰e TGM na námûstí 
9. kvûtna. Dal‰í akce pfiipravuje Muzeum
regionu Boskovicka a samozfiejmû také fiada
dal‰ích spolkÛ a zájmov˘ch skupin.
Vzhledem k tomu, Ïe jsem byl jmenován
koordinátorem tûchto akcí, mohu zaãátkem
pfií‰tího roku podat ucelenûj‰í pfiehled oslav.

Pane fiediteli, dûkuji za informace.
Petr Hanáãek

Foto: ph

¤editel KZMB PaedDr. Oldfiich Kováfi 

O kulturních akcích v Boskovicích
s fieditelem KZMB PaedDr. Kováfiem

Kulturní zafiízení mûsta Boskovice mají letos za sebou mnoho úspû‰n˘ch akcí, vãetnû podzimních Husích slav-
ností, které pfiilákaly rekordní poãet náv‰tûvníkÛ. ¤editel KZMB PaedDr. Oldfiich Kováfi odpovûdûl na otázku, co
chystají na závûr roku:
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