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ADVENTNÍ 
KONCERTY 
V DŘEVĚNÉM KOSTELE 
– HUSOVĚ SBORU CÍRKVE 
ČESKOSLOVENSKÉ 
HUSITSKÉ 2022 V BLANSKU
V neděli 27. 11. v 17.30 h
– první adventní koncert – skupina Gavaband, Honza Gavanda a spol.

V pátek 2. 12. v 17.30 h
– druhý adventní koncert – Pěvecký klub U3V Masarykovy univerzity

V neděli 4. 12. v 17.30 h
– třetí adventní koncert – Irena Bezdíčková – housle, 
   MUDr. Jan Hrbáček – zpěv, doc. Mgr. Jan Král – klavír

V pátek 9. 12. v 17.30 h
– čtvrtý adventní koncert – Pěvecký sbor Perličky – Gymnázium Blansko 

V neděli 11. 12. v 17.30 h
– pátý adventní koncert – Komorní orchestr města Blanska

V pátek 16. 12. v 17.30 h
– šestý adventní koncert – kytarista Karel Fleischlinger

V neděli 18. 12. v 17.30 h 
– sedmý adventní koncert – cimbálová muzika Majerán a sbor dětí ZŠ Sloup

SVĚT 
STŘEDOVĚKÝCH HER

Muzeum Blanenska, p. o.
Zámek 1/1, 678 01 Blansko

www.muzeum-blanenska.cz

 Výstava o tom, jak  
se bavili naši předkové 
před mnoha stovkami 
let. Seznámíte se s růz-
nými formami středo-
věké zábavy – dvorský-
mi slavnostmi, tancem, 
lovem a turnaji šlechty. 
Nechybí zde interaktiv-
ní prvky ani originály 
archeologických nálezů. 
Putovní výstavu při- 
pravil Aleš Hoch z Mu-
zea Vysočiny v Jihlavě, 
v Blansku bude k vidě- 
ní do 11. února 2023. Na 
vernisáži výstavy vy-
stoupí kejklíři.

BOSKOVICE V OBRAZECH
 Je název týdenního stolního kalendáře města Boskovice na rok 2023. Tema-
ticky se kalendář váže k zisku titulu Historické město roku 2021, který Bosko-
vice získaly v roce 2022. Některé z obrazů z kalendáře si můžete prohlédnout 
v Muzeu regionu Boskovicka na výstavě „Boskovice 1222–2022“, a to až do 
26. března 2023. Výstavu muzeum připravilo jako připomínku 800 let od první 
písemné zmínky o městě Boskovice.
 Představit město formou obrazů jsme se v Boskovicích rozhodli poprvé.  
V kalendáři najdete obrazy světově nebo regionálně známých autorů, například 
Otakara Kubína, Pavla Bačovského, Bohumila Oujeského, ale také obrazy sou-

časných malířů, například Jany Bayerové, Jitky Korčákové, Anny Kocmanové 
a Jaroslava Henzla. Ve výběru jsou díla i teprve začínajících malířů ze Základ-
ní umělecké školy Boskovice a obrazy z malířských seminářů, které Boskovice 
pořádaly v rámci spolupráce s partnerským městem Rawa-Mazowiecka z Pol-
ska. Poděkování patří Muzeu regionu Boskovicka, které poskytlo téměř čtyři-
cet obrazů ze svého sbírkového fondu.
 Stolní týdenní kalendář města Boskovice na rok 2023 by měl být v prodeji od 
pondělí 21. listopadu za tradičních sto korun. Kalendář bude představen veřej-
nosti v rámci akce Rozsvícení vánočního stromu v neděli 27. listopadu od 
16.00 na Masarykově náměstí. 

Ing. Jaroslav Parma, autor kalendářeJana Bayerová – Boskovice, Bílkova ulice

C. Hirscher – pohled na Boskovice od severu 1834


