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Letos jsme si dali trochu na ãas, ale myslíme si, Ïe se
to vyplatilo. Ve spolupráci s Muzeem Blanenska se
v rámci 8. roãníku „Blanenské univerzity (nejen) pro se-
niory” ponofiíme do hlubin Moravského krasu.

www.himmer.cz
Tel./fax: 516 414 696, e-mail: himmer@himmer.cz

• ãi‰tûní kobercÛ a ãalounûní •
• pronájem a prodej ãistících strojÛ •

• prodej chemie pro úklid •
• ãi‰tûní interiérÛ vozidel •

• prodej bazénové chemie VODNÁ¤
pro bazény, jezírka a SPA •

s.r.o. RoÏmitálova 14, Blansko, 
tel./fax: 516 417 035, e-mail: s-tour@iol.cz, 

www.stourblansko.cz, 
www.dovolenalast.cz

Jarní prázdniny: CIVETTA, 6.-11.2., 4xHB, ski, bus BK, BOSKOVICE
Tradiãnû SELLA RONDA: 17.-24.3.2018, bez noãních pfiejezdÛ

Rádi poradíme dle Va‰ich pfiání a na‰ich zku‰eností 

CENTRUM ZÁJEZDÒ DOVOLENÁ

DO SVùTA OD NÁS = 26 let GARANCE PRO VÁS !

! EXOTIKA 2017/2018: VELKÁ SLEVOVÁ AKCE !
! ·lágr dovolená 50+ : EXLUZIVNù JEN U NÁS !

*Zábavn˘ program*hudba*tanec*ãesk˘ lékafi*aj.
OKRUÎNÍ PLAVBY ST¤EDOMO¤ÍM OD 14.990 Kã!

! POZOR - Léto 2018 za ceny 2017 = CK Victoria u nás !

LAST MINUTE – NEJNIÎ·Í CENY od 304 CK
ALEXANDRIA * BLUE STYLE * âEDOK * EXIM * FIRO 

* FISCHER * NECKERMANN * VTT, AJ. 

Charitativní sbûr 
‰atstva v Adamovû
Oblastní charita Blansko bude vybírat pouÏité obleãení, obuv, povle-
ãení, pfiikr˘vky, spacáky, nádobí, kuchyÀské potfieby, hraãky a jiné.
Vûci na tuto sbírku mÛÏete nosit jiÏ od pondûlí 18. 9. 2017 do
stfiedy 20. 9. 2017 do Mûstského klubu mládeÏe v Adamovû
VÏdy v dobû 9:00-12:00, 13:00-19:00.

Nedûlní odpoledne dne 27. 8.
2017 v Domû zahrádkáfiÛ patfiilo
dûtem. Mohly si zde vyzkou‰et
hbitost i dovednost. Mezi nejoblí-
benûj‰í atrakce patfiilo lovení rybi-
ãek. Dále dûti vyzkou‰ely svoji 
trpûlivost u v˘robkÛ z vlny nebo
z papíru. Mezi dal‰í atrakce patfiilo
rozeznávání semínek rostlin po-
hmatem. Nechybûli i rÛzné kfiíÏov-
ky, osmismûrky nebo bludi‰tû. Na
závûr si mohly dûti i s rodiãi popfi.
prarodiãi odpoãnout v na‰em stanu
a obãerstvit se pfiipravenou vodou
s ovocem, kávou nebo ãajem a
ochutnat buchty z d˘ní nebo cuket.

Myslím, Ïe se dûtem toto odpoledne
líbilo, a tak srdeãnû zveme nejen dûti,
ale i dospûlé, na dal‰í akci, která se bu-
de konat v Domû zahrádkáfiÛ ve dnech
28. a 29. záfií. Je to podzimní v˘stava 

ovoce, zeleniny a kvûtin. Srdeãnû zve
v˘bor ZO âZS Blansko. BliÏ‰í informa-
ce jsou na na‰ich webov˘ch stránkách.

Text: Libu‰e Vítková
Foto: archiv ZO âZS Blansko

Rozlouãení s prázdninami

Lovení rybiãek byla nejoblíbenûj‰í 
atrakce.

Pojìte s námi poznat dosud nevyfiãená
tajemství Moravského krasu. Nevíte, co
znamenají pojmy speleologie, montanis-
ta, hercynské vrásnûní, kavernikolní fau-
na, karsologie a dal‰í? Chcete se dozvû-
dût zajímavosti o objevech a v˘zkumech
v Moravském krasu, rádi byste zjistili 
nûco o jeho osídlení, nebo vás zajímá,
kde a proã se nachází originál Wankelova
b˘ãka z B˘ãí skály a jak to s jeho obje-
vem vlastnû ve skuteãnosti bylo?

Do tohoto v‰eho a mnohého dal‰ího vás
zasvûtí Mgr. Vlastislav KáÀa a jeho hosté.

Zá‰titu nad projektem opût pfievzal
starosta mûsta Blanska Mgr. Ivo Polák,
kter˘ také v pátek 22. záfií 2017 v 17:30
leto‰ní cyklus slavnostnû zahájí.
Sejdeme se celkem na 10 pfiedná‰kách,
které probûhnou vÏdy v pátek od 17:30
do 19:00. Komu se podafií absolvovat
nejménû 7 pfiedná‰ek, obdrÏí na konci
projektu Osvûdãení o absolvování.

Neváhejte tedy a pfiineste nám vypl-
nûnou závaznou pfiihlá‰ku. Stáhnout si
ji mÛÏete na internetov˘ch stránkách
knihovny anebo vám ji rádi spoleãnû

s anotaãním listem dáme ve studovnû
a ãítárnû knihovny. Maximální poãet 
úãastníkÛ je letos omezen na 50. Spolu
s pfiihlá‰kou je nutné uhradit jednorázo-
v˘, nevratn˘ poplatek za úãast ve v˘‰i
300 Kã. Pro jakékoliv dal‰í informace
a upfiesnûní nav‰tivte knihovnu anebo
volejte na 516 410 100, 516 410 101.

Pfiijìte, bude to stát za to. Tû‰íme se.
Text: Mgr. Luká‰ Dlapa, 

fieditel Mûstské knihovny Blansko
Foto: archiv MK Blansko

Vyhla‰ujeme 8. roãník
„Blanenské univerzity
(nejen) pro seniory” 

Blanenská univerzita 
(nejen) pro seniory v roce 2016.


