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¤íjen - mûsíc vûÏí
a rozhleden

JiÏ ãtvrt˘m rokem se i Blansko pfiipojuje k Mûsíci vûÏí a rozhleden, kter˘m je mûsíc fiíjen, kon-
krétnû termín 28. záfií aÏ 28. fiíjna. Tato v˘znamná státní v˘roãí tak ohraniãují dobu, kdy poãasí
a pfiíroda stále lákají k v˘letÛm za poznáním a kdy je moÏné nav‰tívit blanenskou vûÏ kostela sv.
Martina a zúãastnit se tak nûkteré ze soutûÏí, které jsou pro tento mûsíc vypsány. 

Akci Mûsíc vûÏí a rozhleden po-
fiádá ãeskobudûjovická organizace
Pohádkové království. Pro kaÏd˘
region vydala tzv. „ãtyfipohled”, na
kterém jsou zobrazeny spolupracu-
jící rozhledny. V na‰em regionu je
to právû vûÏ kostela sv. Martina,
rozhledna Podvr‰í ve Veselici, roz-
hledna Alexandrovka u Adamova,
a radniãní vûÏ v Boskovicích.

KaÏd˘ turista, kter˘ si v infor-
maãních centrech nebo na roz-
hlednách zakoupí pohlednici se 4
rozhlednami a na tuto pohlednici
sesbírá otisk pamûtního razítka ze
v‰ech rozhleden, bude zafiazen do
slosování o horské kolo Galaxy
od firmy Cyklo·vec a dal‰í hod-
notné ceny. Orazítkované pohled-
nice je tfieba nejpozdûji do 31. 12.

2017 s uvedením vlastní adresy
zaslat na adresu Turistického
a mapového centra v âesk˘ch
Budûjovicích (Turistické a mapo-
vé centrum jiÏní âechy, nám.
Pfiemysla Otakara II. ã. 21, 370
01 âeské Budûjovice) nebo jej 
osobnû odevzdat v Informaãní
kanceláfii Blanka v Blansku, kde
obdrÏíte také drobnou cenu.

Losování o hlavní v˘hry probûh-
ne v rámci veletrhu Holiday
World 2018.

Poslední den tohoto mûsíce, te-
dy 28. fiíjna od 13 do 15 hodin, se
bude na vûÏi kostela v Blansku
konat také dal‰í v˘jimeãná akce –
Slavnostní v˘stup na vûÏ s vlaj-
kou, která se koná jako souãást 
oslav v˘roãí vzniku âeskosloven-
ské republiky. Akce vyvrcholí
stejnou aktivitou po celé âR –
máváním ãeskou vlajkou ve 14
hodin do 4 svûtov˘ch stran pod
dobu 4 minut. V tento den bude
vstup pro náv‰tûvníky zdarma.
V‰echny akce v rámci Mûsíce
vûÏí a rozhleden zaji‰Èuje Stfiední
‰kola gastronomická, s.r.o.
Blansko v rámci odborné praxe
oboru Cestovní ruch.

Pfiejeme hodnû ‰tûstí v soutûÏi
a krásné rozhledy z obou rozhle-
den i obou vûÏí!
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