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granulí a jednu deku. Byla jsem mile
pfiekvapena, jak lidem nejsou pejsci
lhostejní, dáreãkÛ bylo opravdu
mnoho.  

V jakém duchu se nesly dal‰í roã-
níky sbírek? 

V posledních letech jsme sbírku
roz‰ífiili o koãiãky a ostatní zvífiátka.
¤ekla bych, Ïe tím pfiibylo dárcÛ a dá-
reãkÛ je ãím dál více. Loni a pfiedloni
dokonce nûjaké zbyly a proto jsme
obdarovali i zvífiátka v záchytné sta-
nici Zelené Vendolí u Svitav a v útul-
ku v Bulharech. 

Jak probíhá leto‰ní sbírka?
Od 19. listopadu do 20. prosince

a opût v infocentru v Boskovicích.
Pfiedání sbírky s krátk˘m programem
probûhne ve ãtvrtek 20. prosince v 15
hodin pfied boskovickou radnicí.

Bude sbírka pokraãovat i v dal‰ích
letech? 

Urãitû. Podafiilo se nám udûlat pûk-
nou tradici a vlastnû mû ani nenapad-
lo, Ïe bychom sbírku neuspofiádali.
Lidé se mû na ni ptají bûhem celého
roku a od fiíjna jsem mûla jiÏ nûkolik

telefonátÛ s dotazem, kdy uÏ se zaãne
vybírat. TakÏe mÛÏu pejskÛm i lidem
slíbit, Ïe sbírka bude i v následujících
letech.

Text: Miloslava LuÀáãková
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Vánoãní sbírka pro opu‰tûná zví-
fiata v Boskovicích je jiÏ desátá! 
Zeptali jsme se Adély Adámkové,

která pfii‰la pfied deseti lety se zá-
mûrem uspofiádat sbírku pro opu‰tû-
né psy: 

Jak Vás napadlo sbírku uspofiádat? 
Od dûtství jsem milovnice psÛ, jed-

noho nebo 2 pejsky jsem mûla vÏdyc-
ky. Buì vlastní, nebo v doãasné péãi.
V pfiedvánoãním ãase jsem se ãasto
zam˘‰lela nad tím, Ïe by na ·tûdr˘
den nemûl b˘t nikdo sám, ani zvífiata.
PejskÛ v útulcích mi bylo líto.
Nejradûji bych si je v‰echny vzala
domÛ. Proto jsem se rozhodla pej-
skÛm udûlat radost alespoÀ tímto
zpÛsobem. 

Nebyl problém s realizací? 
Realizace první sbírky byla hodnû

rychlá. Bûhem pár minut jsem mûla
vytvofien˘ letáãek, kter˘ jsme roze-
slali znám˘m a dali na internet. Volba
místa, kde by se shromaÏìovaly dár-
ky, byla jasná hned, jelikoÏ moje ma-
minka je vedoucí infocentra. Myslím
si, Ïe pro dárce je to nejlépe dostupné
místo.  

Splnila první sbírka Va‰e oãekává-
ní? 

Zpoãátku Ïádné velké oãekávání
ani nebylo. Myslela jsem si, Ïe bude
úspûch, kdyÏ vybereme dva pytle

Adéla a její fenka Nessie

P¤EDNÁ·KY ZO âZS
ZAHRÁDKÁ¤Ò BLANSKO 2019

29. 1. 2019 - úter˘ v 16:00. Bc. Jan
Tomá‰ „Novinky v peckovinách a skofiáp-
katém ovoci a boj proti extrémÛm poãasí.”
5. 2. 2019 - úter˘ v 16:00. Libu‰e
Vítková „Autobusem na Ukrajinu.
Lvov, Kyjev.”
12. 2. 2019 - úter˘ v 16:00. Ing. Martin
Chytr˘ „Nové trendy v ochranû rostlin
na zahradû.”

22. 2. 2019 - pátek v 16:00. Prof. PhDr.
Petr Chalupa CSc. „Mexiko, jak Ïijí po-
tomci AztékÛ a MayÛ.”
5. 3. 2019 - úter˘ v 16:00. Ing. Hedvika
HorÀanská „Zahrada pro radost a uÏi-
tek.”

Místo konání: DÛm zahrádkáfiÛ Blansko
Vstup voln˘


