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ZO âSCH Boskovice vás zve k náv‰tûvû 
OKRESNÍ V¯STAVY králíkÛ, holubÛ a drÛbeÏe,

která se bude konat pfii pfiíleÏitosti 14. roãníku Husích slavností 30. 9. a 1.
10. 2017 v prostorách za mûstsk˘m Muzeem na Hradní ulici 3
v Boskovicích. Na v˘stavû si budete moci prohlédnout expozice ãistokrev-
ného drobného zvífiectva a také voliéry s okrasn˘m a exotick˘m ptactvem.
V̆ stava bude otevfiena pro vefiejnost v so 30. 9.  8-18 hod a v ne 1. 10. 
9-16 hod. Cel˘ víkend budou otevfieny restaurace s husími pochoutkami
a v areálu Letního kina a Zámeckého skleníku bude probíhat bohat˘ pro-
gram pofiádan˘ mûstem Boskovice. 

Informace podá a pfiihlá‰ky pfiijímá Ing. Jana Sedláková, 
tel.: 603 475 396, e-mail: jani.sedl@seznam.cz. 
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Festival Boskovice Sportpark Boskovice 
a Boskovické stezky

jsou oficiálnû otevfiené
-  25 let plné kultury i zájmu 

o boskovickou urbanistickou památku
V nedûli 16. ãervence 2017 probûhlo v Boskovicích slav-

nostní otevfiení nového centra pro sportovní a rekreaãní cyklis-
tiku Sportparku Boskovice a Boskovick˘ch stezek.

Letní kino, kino Panorama, hrad
i Pánsk˘ dvÛr spoleãnû s muzeem
a Ïidovskou ãtvtí. To jsou místa
v Boskovicích, kde se konaly koncer-
ty, divadla, autorské ãtení, promítání
filmÛ a vernisáÏe v rámci Festivalu
Boskovice, kter˘ do mûsta zavítal po
pûtadvacáté. „Festival má velmi 
úzkou spojitost s boskovickou Ïidov-
skou ãtvrtí. KdyÏ se v roce 1993 
odehrál první roãník, cílem bylo upo-
zornit ‰irokou vefiejnost na existenci
této unikátní urbanistické památky,

zabránit likvidaci a pfiispût k její ob-
novû. Bûhem let, co festival existuje,
do‰lo k její ãásteãné opravû vãetnû
kompletní rekonstrukce synagogy,”
pfiibliÏuje koordinátor festivalu âest-
mír HuÀát.

Letos nav‰tívilo více neÏ sto kon-
certÛ, divadelních pfiedstavení, filmÛ,
v˘stav, autorsk˘ch ãtení ãi worksho-
pÛ takfika ãtyfii tisíce úãastníkÛ.

Text: PeHa, zdroj Boskovice 2017 závûreãná
TZ, http://boskovice-festival.cz/cs/o-festivalu

Foto: DV

V objektu je hygienické zázemí (WC,
sprchy, ‰atny) a víceúãelová místnost
s malou kuchyÀkou. V areálu
Sportparku Boskovice je k dispozici
samoobsluÏn˘ cykloservis s pfiileh-
lou myãkou kol, venkovní odpoãíva-
dla, stojany na kola, informaãní 
cedule s mapkou areálu, parkovi‰tû
a pumptracková dráha. Sportpark
Boskovice je v˘chozím bodem do
areálu BOSKOVICK¯CH STEZEK.

Jedná se o síÈ singltrailÛ pro zaãáteã-
níky a stfiednû pokroãilé vyznavaãe te-
rénní cyklistiky o celkové délce 9,61 km,
které se nachází v lokalitû Doubravy
a jsou vhodné pro celou rodinu. 

Areál je provozován SluÏbami
Boskovice. Podrobné informace na-
jdete na www.boskovickestezky.cz 
nebo na FB profilu /Boskovickestezky.

Text: Dagmar Hamalová
Foto: Vladimír Fri‰

Boskovick˘ hrad Ïil festivalem.

Slavnostní pfiestfiiÏení pásky.

Slavnostního zahájení se
zúãastnili zástupci vedení
mûsta Hana Nedomová,
Dagmar Hamalová a Petr
Malach. Pozvání pfiijaly také:
iniciátorka projektu tohoto
cyklistického areálu senátor-
ka Parlamentu âR Jaromíra
Vítková a námûstkynû hejt-
mana Jihomoravského kraje
TaÈána Malá.

V rámci projektu SPORT-
PARKU BOSKOVICE byl
vybudován objekt Singltrek
Centra jako zázemí pro 
náv‰tûvníky Sportparku.


