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                     Inscenace:

       Balada pro banditu - M. Uhde & M. Štědroň

         Pygmalion - Bernard Shaw

         Novecento(1900) - Alessandro Baricco 

         Vražda na faře - Agatha Christie

         Ondina - Jean Giraudoux

Z anketních lístků losujeme 3 výherce. Každý z nich obdrží 2 vstupenky na premiéru dle vlastního výběru.

Vyhlášení výsledků a slosování výherců proběhne na slavnostním Galavečeru, který se uskuteční 30. ledna 2016.

Jméno: ......................................................................................

Adresa: ......................................................................................

Telefon:.........................................  Předplatitel Boleslavského deníku:     ANO      NE

Vyplněný anketní lístek můžete odevzdat ve foyeru divadla, v obchodním oddělení v Husově ulici
nebo v redakci Boleslavského deníku v Železné ulici.

anketa

ZÁŽITEK ROKU - divácká anketa 2014/2015

Městské divadlo Mladá Boleslav a Boleslavský deník
vyhlašují anketu o nejoblíbenějšího herce, herečku a inscenaci.

Vyplněný anketní kupon odevzdejte nejpozději do 31. prosince 2015.

 Herečka MDMB:
        Karolina Frydecká
        Eva Horká
        Nina Horáková
        Lucie Matoušková
        Svatava Milková
        Ivana Nováčková
        Eva Reiterová
        Dagmar Teichmannová
 Herec MDMB:
       Miroslav Babuský
        Petr Bucháček
        Martin Hrubý
        Luděk Jiřík
        Radim Madeja
        Petr Mikeska
        Aleš Petráš

Petr Prokeš
Václav Šanda
Roman Teprt
Ivo Theimer Zaškrtněte prosím minimálně 1 a maximálně

3 oblíbené herečky, herce a inscenace.

Boleslavský deník
Železná ulice 107

239 01Mladá Boleslav
Tel.: 326 722 734

Redakce
Šárka Charousková

sarka.charouskova@denik.cz
MartinWeiss

martin.weiss@denik.cz
Lucie Růžková

lucie.ruzkova@denik.cz
Jaroslav Bílek

Tel.: 724 527 396
jaroslav.bilek@denik.cz

Inzerce:
Plošná

Gabriela Bešíková
Tel.: 724 274 183

gabriela.besikova@denik.cz
HanaVránková

hana.vrankova@denik.cz
Tel.724 825 475

Řádková
ŠárkaAdámková

sarka.adamkova@denik.cz
Tel.: 606 739 083

NAVŠTÍVIL BÝVALOU ŠKOLU

HORECKÉUČILIŠTĚ a střední školu navštívila fotbalová legendaMilan Baroš a vycházející
hvězda české fotbalové reprezentace a zároveň absolvent školy Ondřej Zahustel. Setkání s žáky
školymoderoval sporťák zNovyMichal Hrdlička. Na besedě nechyběl ani sportovní redaktor
Petr Plintovič amanažer komunikace FKMBJiří Koros. Všichni zúčastnění si prohlédli prostory
školy, občerstvili se v zámecké vinárně a absolvovali besedu s žáky, kde odpovídali na nejrůznější
zvídavé dotazy žáků i učitelů ohledně jejich fotbalového i soukromého života.Milan Baroš vy-
právěl o svémpůsobení v českých i zahraničních klubech, vzpomínal na slavné trenéry i hráče a
na nezapomenutelné okamžiky své fotbalové kariéry. Ondřej Zahustel se zmínil o svémprvním
reprezentačním startu a o působení v boleslavském fotbalovémklubu, kde hraje právě s Baro-
šem, a zároveň zavzpomínal i na studiumna zdejší střední škole. Foto: Jana Huzilová

Které knihy bodují? Tentokrát
jsou to hlavně krimi a auta!

ARNOŠT HERMAN

Mladoboleslavsko – Na
knihkupeckých pultech se da-
ří severským autorům. Komu
jinému než Jo Nesbovi (1960)?
Tento autor fascinujících pří-
běhů, bývalý fotbalista, fi-
nanční analytik a hudebník,
hlavně však celosvětově zná-
mý zástupce severské krimi,
se překládá na celém světě.

Potěšil teď čtenáře novou
knihou. Jmenuje se stručně:
Syn. Hrdina knihy Sonny se
ve věznici těší oblibě, ujal se
zvláštní role zpovědníka, na-
slouchá jejich přiznání a udě-
luje rozhřešení. Když vy-
slechne šokující zpověď, vydá
se soudit živé i mrtvé...

Britský novinář Jeremy
Clarkson(rovněž1960)užčtvrt
století řídí auta, testuje a píše
o nich do nedělníku The Sun-
day Times. Jeho tři zábavné
knihy (Vím, že máš duši, Na
plný plyn a Zapomeň na brz-
dy) u nás vyšly a měly mimo-

řádný úspěch i pro Clarkso-
nův břitký humor. Vycházejí
v dotiscích. Nyní přišel tento
autor s další novinkou, svojí
Ďábelskou jízdou testuje zají-
mavě auta.

Berlínská past, což je de-
tektivka z nacistického Ně-
mecka, rovněž zaujala čtená-
ře.

I pro děti se tentokrát našla
jedna novinka: Frajer Mono-
lito. Takže je už co vybírat i
pro případné vánoční dárky!

(Autor je boleslavský rodák, pub-
licista a místopředseda Severočes-
kého klubu spisovatelů)

Napsali 

jste nám...

Vybírejte zážitek roku

Kontakt: Jiřina Jarešová, tel: 325 516 212 
mail: jaresova@zvo.cz; www.zvo.cz

Firma ZVO GROUP z Přerova n/L. 

přijme pracovníky na pozice

● AGRONOM

● TRAKTORISTA

● OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ

Vzdělání SŠ, VŠ, ŘP sk. B, pečlivost, spolehlivost, nástup dle domluvy

ŘP sk. T, B, spolehlivost, znalosti v oboru, nástup dle domluvy

Nabízíme:  plat. 25 000 – 35 000 Kč (dle praxe)
k dispozici byt 1+1, 3+1

Přijmeme

asistentku prodeje 
dámské konfekce 

Požadujeme:
• výrazné prodejní schopnosti
• znalosti poradenského servisu 

v oblékání a vizážistiky
• samostatnost
• vytříbený vkus
• časovou l exibilitu
• komunikativní schopnost
• zdravé sebevědomí a spolehlivost
• příjemný vzhled a vystupování

Nabízíme:
• pracovní prostředí na úrovni
• platové podmínky odpovídající 

provedené práci a pracovnímu 
nasazení 

Nabídky včetně pracovního 
životopisu prosíme posílat 

na e-mailovou adresu: 

evinamoda@evinamoda.cz
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BYT ZA 50 % CENYBYT ZA 50 % CENY
Bytová jednotka v obci Beroun, okres Beroun. 

Dražba 20.1.2016 ve 12:40 hod., 
na www.eurodrazby.cz. Nejnižší podání 

885.000 Kč, tržní odhad 1.770.000 Kč, 
min. příhoz 50.000 Kč.

www.eurodrazby.cz, 800 900 490

VOITHVOITH
Voith Industrial Services s.r.o.

HLEDÁME ELEKTRIKÁŘE

Kontakt:
Iveta Jakubů, Debřská 378, Kosmonosy, tel.: 326 733 645, e-mail: iveta.jakubu@voith.com

www.cz.voithindustrialservices.com

Požadujeme:   SŠ nebo SOU elektro
  osvědčení o odborné způsobilosti  (zákona č. 50/1978 Sb.) min. § 6
  manuální zručnost, spolehlivost,  pečlivost

Nabízíme:  zázemí mezinárodní společnosti
  nástup možný ihned nebo dohodou


