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N A Š I  P A R T N E Ř I

ZAL. 1298

BLANENSKÝ

rovnost

30.11. PRVNÍ  
   7.12. DRUHÁ
14.12. TŘETÍ  
21.12. ČTVRTÁ

od 15:00 h, nám. Republiky Blansko

KULTURNÍ STŘEDISKO MĚSTA BLANSKA
Adventní 

soboty

KINO BLANSKO 

31. 12. 
2019 

v 15:00 h

Detský 
Silvestr
ˇ

1. 1. 2020 od 18 h 
NÁMĚSTÍ REPUBLIKY BLANSKONOVOROČNÍ OHŇOSTROJ 2020

6. 1. 2020 
v 19:00 h

DĚLNICKÝ 
DŮM 

BLANSKO
DIVADELNÍ 

PŘEDSTAVENÍ

HODINA DUCHŮ

Adventní 
soboty

LUXOR – CZ s.r.o.
Svitavská 500/7, Blansko

Pronajmeme kanceláře v hlavní 
budově bývalého ADASTu Blansko.

NOVĚ K PRONAJMUTÍ
celý objekt ve dvoře „Zámečku“ 

100 m2 prodejní plohy
e-mail: nemec@amica.cz

Ceny od 1500 Kč m2/rok a parkování zdarma 30 m od budovy.

www.zamecekblansko.cz

LUXOR – CZ s.r.o.
Svitavská 500/7, Blansko

Pronajmeme prostory v hlavní 
budovû b˘valého ADASTu Blansko.

NOVù K PRONAJMUTÍ 
cel˘ objekt ve dvofie 

ADASTu Blansko 100 m2

e-mail: nemec@amica.cz

Ceny od 1500 Kã m2/rok a parkování zdarma 30 m od budovy.

www.zamecekblansko.cz

Přednášky na rok 2020 
pořádané ZO ČZS Blansko
Přednášky se konají v Domě zahrádkářů, 
Křížkovského 59, Blansko.
  8. 1. 2020 v 16:00 OKRASNÉ DŘEVINY

14. 1. 2020 v 16:00 OCHRANA ROSTLIN, 
 přednáší Ing. Chytrý

22. 1. 2020 v 16:00 KVĚTINY 
 – Trvalky, přednáší Ing. Horňanská

Všichni jste srdečně zváni. Výbor ZO ČZS Blansko
Změna programu vyhrazena.

Vánoční sbírka pro opuštěná zvířata

Kniha leteckých fotografií Blanensko z nebe vyjde příští rok
 Kniha přiblíží krásy Blanenska z ptačí perspektivy. Kniha Blanensko z nebe, 
kterou připravuje zlínské CBS Nakladatelství, bude ukazovat krajinu, známá  
i méně známá místa z jiného pohledu, z nebe.
 Celoročně zajímavý region Moravský kras je všeobecně známý jako nejvýznam-
nější krasová oblast ve střední Evropě, která díky svému osobitému a neopakovatel-
nému rázu a více jak 1000 jeskyním, z nichž pět je přístupných veřejnosti, láká  
k návštěvě turisty z celého světa. „Nevšedním pohledem se vám v knize představí 
město Blansko plné unikátních architektonických památek s dřevěným kostelíkem, 
který se sem přestěhoval z Podkarpatské Rusi. Nejstarším zámkem na Moravě se 
zase pyšní město Kunštát, panorama Boskovic jedinečně dokresluje zřícenina gotic-
kého hradu,“ popisuje region obchodní ředitelka Blanka Imramovská.
 „V současné době se pohybuji na Blanensku a sbírám potřebné podklady, vší-
mám si krajiny, zajímavostí i dominant regionu. Největší pikantnosti, které se 
mnohdy skrývají v útrobách kraje, ale znají většinou jen místní. Jejich rady a dopo-
ručení jsou proto pro nás při tvorbě knihy velmi cenné,“ prozrazuje regionální 
projektový manažer Tibor Skalka.
 Česko jako pohádková země. Fotografie v připravované knize jsou pořízené 
především z letadla. „Po několikaletém létání nad Slovenskem jsem se rozhodl 
v roce 2012 začít objevovat z nebe i Česko. Musím uznat, že je to úplně jiná 
krajina než naše hornaté a bouřlivé Slovensko. Česko mi připadá jako pohádko-
vá země, z nebe jsou vidět malebné vesničky a návsi s jezírky, o kus dál zase 
nádherné zámky nebo dominantní hrady. Do české krajiny jsem se opravdu 

zamiloval a velmi rád se s Vámi podělím o to, jak jsem Česko z nebe viděl,“ 
říká majitel firmy, pilot a fotograf Milan Paprčka. Text: Alice Šplíchalová

Foto: Milan Paprčka

Přebal knihy

 Dne 15. 11. 2019 odstartovala v Bos-
kovicích již 11. Vánoční sbírka pro 
opuštěná zvířata. Jako každý rok mo-
hou lidé až do 20. 12. 2019 nosit do 
Infocentra na náměstí potřeby pro pej-
sky a kočičky, kteří se ocitli bez do- 
mova. Pro pejsky a kočičky můžete 
přinést kvalitní granule, pamlsky, 
obojky, vodítka, antiparazitní příprav-

ky, odčervovací tablety, dezinfekční 
prostředky, atd. Nově také můžete  
přispět formou poukázky na nákup  
ve Zverexu na ulici U Císařské v Bos-
kovicích. Tyto poukázky lze zakoupit 
v Infocentru nebo přímo ve Zverexu. 
 Dne 20. 12. 2019 v 15 hodin proběh-
ne na náměstí před radniční věží ofi- 
ciální předání sbírky zástupcům zá-
chytné stanice pro psy Boskovice  
a SOS kočky Boskovice. Jako tradič- 
ně bude předání doprovázeno kultur-
ním programem a děti se mohou těšit  
na hlazení pejsků.
 Vánoční sbírka pro opuštěná zvířata 
byla poprvé v roce 2009 a již při tomto 
prvním ročníku se vybralo spoustu po-
třebných věcí, které pejskům i kočkám 
pomáhaly téměř po celý rok. Různé 
sbírky pro naši záchytnou stanici pro 
psy probíhají individuálně i během 
roku. Letos se zapojila např. základní 
škola Sušilova Boskovice a základní  
a mateřská škola Úsobrno, kteří pro  
pejsky vybrali mnoho krmiva další  

potřeby. Městská policie Boskovice, 
pod kterou záchytná stanice pro psy pa-
tří, navštívila tento rok všechny základ-
ní školy v Boskovicích a seznámila 
žáky s chodem záchytné stanice a od-
chytem psů na území města. V dubnu 
proběhla výtvarná soutěž pro děti na 
téma „Pes z útulku v novém domově“  

a v květnu byl v záchytné stanici den 
otevřených dveří. Od začátku roku bylo 
v záchytné stanici přes 50 pejsků, 
z nichž asi polovina se vrátila domů  
a druhá polovina našla nový domov. 

Text: Adéla Adámková, vedoucí záchytné 
stanice pro psy Boskovice
Foto: archiv A. Adámkové


