
Husí slavnosti zahájilo v sobotu 29. 9. 2018 nádherné
sluneãné podzimní poãasí. Letos poprvé bylo pódium
i na Masarykovû námûstí, kde byly koncerty.

Oficiální zahájení Husích slavností
v letním kinû obstaraly folklórní sou-
bory Velen a Borovûnka a pfiidalo se
také vedení mûsta starostka Hana
Nedomová a místostarostové Dagmar
Hamalová a Petr Malach.

Koncert skupiny MIRAI sledovalo
pfieplnûné hledi‰tû letního kina, stejnû
jako vystoupení dámské kapely IN-
FLAGRANTI a Josefa Vojtka. V let-
Àáku se pfiedstavila také skupina
Ukulele Troublemakers. Velk˘ zájem
byl ale i o vystoupení na Masarykovû

námûstí. Zde se bûhem dne pfiedstavi-
ly napfiíklad Dechová hudba
Boskovûnka, Mariachi Espuelas nebo
The 6 Fireballs.

V sobotu byl vypraven z Brna do
Boskovic a zpût zvlá‰tní vlak. BohuÏel
místo parní lokomotivy Skaliãák pfiije-
la dieselová lokomotiva Bardotka. 

V muzeu byly po oba dva dny
k vidûní reborn panenky. V̆ tûÏek ze
vstupného byl vûnován na speciální
pomÛcky pro dûti z autistické tfiídy
v Boskovicích.

Jak uÏ b˘vá zvykem, uspofiádali
ãlenové ZO âSCH Boskovice i o le-
to‰ních Husích slavnostech za budo-
vou Muzea regionu Boskovicka 
v˘stavu drobného zvífiectva spoje-
nou se soutûÏí o nejlep‰ího králíka,
holuba a drÛbeÏ. Ceny pfiedávala se-
nátorka Jaromíra Vítková, starostka
mûsta Hana Nedomová a místosta-
rostka Dagmar Hamalová. Slavnost-
ního aktu se zúãastnili i místostarosta
Petr Malach a fieditel KZMB Oldfiich
Kováfi.

Ani v nedûli poãasí nezklamalo
a od dopoledních hodin bylo v‰ude

plno. Letní kino tentokrát zaplnila
chlapecká skupina SLZA. Husí slav-
nosti opût zv˘‰ily laÈku, co se t˘ãe
náv‰tûvnosti. Za oba dva dny dora-
zilo celkem 13 100 náv‰tûvníkÛ.
Samozfiejmû nemohla chybût soutûÏ
restaurací O nejlep‰í husí peãínku.
Jenom ve skleníku se snûdlo pfies
750 porcí. Na 1. místû se umístil
Hotel Moravia – LasákÛv Ml˘n a.s.
Na 2. místû byla restaurace ZáloÏna
a 3. místo zaslouÏenû patfiilo restau-
raci Repete.  
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SoutûÏ O nejlep‰í husí peãínku letos vyhrál Hotel Moravia – LasákÛv Ml˘n a.s. 

15. Husí slavnosti v
Boskovicích rekordní!

Listy regionÛ jsou distribuovány jiÏ sedm˘m rokem kaÏd˘ mû-
síc v nákladu 17 800 kusÛ v˘tiskÛ zdarma pfiímo do po‰tovních
schránek v Blansku, Boskovicích, Letovicích, Adamovû a na
smluvená místa v 38 obcích okresu Blansko.
Novinky z okresu, aktuality a archiv novin najdete na www.listyregionu.cz

SLEVY

SdruÏení sloÏek Rudka nabízí k pronájmu

Rudeckou hospodu s kuÏelnou.
Nástup od 1. 1. 2019 nebo dle dohody.

BliÏ‰í informace: 
pan Grenar, tel.: 721 997 673, nebo sdruzeni.slozek.rudka@email.cz


