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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

PRONÁJEM KOMERČNÍCH PROSTOR
l celková výměra 170 m2

l suterénní prostor
l samostatný vchod
l vlastní sociální zařízení
l samostatné energie
l vhodné k zrealizování 
 jakéhokoliv podnikatelského 
 záměru

Více info na e-mailu: info@amica.cz

JEDNA VOLNÁ KANCELÁŘ
K PRONÁJMU IHNED

DIPLOMOVANÁ VŠEOBECNÁ SESTRA
FINANČNICTVÍ A BANKOVNICTVÍ

EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ
ekonomika nemovitého majetku

finanční řízení a zdaňování

FYZIOTERAPIE ZVÍŘAT
CESTOVNÍ RUCH

Bližší inform
ace naw

w
w

.vosassb
oskovice.cz

Prohlídka školy dle domluvy.

Získej titul DiS. na VOŠ
studiem po maturitě

Vyšší odborná škola a střední škola Boskovice, 
příspěvková organizace

www.vosassboskovice.cz,  511 123 101, email: skola@vassboskovice.cz
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SBÍRKA 
potravin v Lidlu
	 Jarní	Sbírka	potravin	v	Lidlu	sla-
vila	úspěch.	V	prodejně	v	Blansku	
se	o	posledním	dubnovém	víkendu	
podařilo	 vybrat	 308	 kg	 potravin		
a	drogerie,	které	podpoří	organiza-
ci	 Lavina,	 v	 boskovické	 prodejně	
zákazníci	 darovali	 130	 kg,	 které	
poputují	organizaci	Paprsek	Velké	
Opatovice.	
	 Darovat	 potraviny	 těm,	 kteří	 to	
nejvíce	 potřebují,	 mohli	 zájemci	
v	 sobotu	a	neděli	24.	 a	25.	dubna	
od	8	do	18	hodin.	Lidl	se	navíc	roz-
hodl	 vyjít	 vstříc	 přáním	 zákazní-	
ků	 a	 Sbírku	 potravin	 rozšířil	 do	
všech	 svých	 prodejen.	 Do	 připra-
vených	 a	 speciálně	 označených		
nákupních	vozíků	přímo	v	prodej-
nách	 tak	 bylo	 možné	 vkládat	 po-	
traviny,	 které	 nejvíce	 pomáhají.	

Těmi	jsou	například	konzervy,	po-
lévky,	 rýže	 a	 luštěniny,	 olej,	 ale		
i	 dětská	 výživa	 a	 základní	 dětská	
drogerie.
	 „Vzhledem	k	aktuální	situaci	se	
stále	 více	 lidí	 obrací	 na	 potravi-	
nové	banky.	Pomoc	u	nich	hledají	
opuštění	senioři,	matky	samoživi-
telky,	 rodiny	 v	 krizi	 i	 lidé	 s	 psy-
chickým	 a	 tělesným	 postižením.	
Uvědomujeme	 si,	 že	 potravinové	
banky	 nemají	 neomezené	 zásoby.	
Považujeme	proto	za	důležité,	aby-
chom	našim	zákazníkům	umožnili	
přispět	 a	 navýšit	 darované	 množ-
ství	z	předešlých	let	tak,	aby	se	po-
moci	 dostalo	 co	 nejvíce	 lidem,“	
vysvětluje	 mluvčí	 Lidlu	 Tomáš	
Myler.

	
Už	 v	 minulém	 roce	 jsme	 se	
ve	 spolupráci	 s	 nadšenými	 příznivci	 královské	 hry	 pustili		
do	přípravy	výstavy	Šachové	příběhy.	Rok	se	s	rokem	sešel,	
situace	se	nijak	nezlepšila,	ale	rozhodli	jsme	se	nevěšet	hlavu	
a	výstavu	letos	uskutečnit.	V	multimediální	síni	výstavu	na-
chystáme,	abychom	byli	připraveni	pro	případ,	že	otevřeme.	
Pokud	ne,	 o	 výstavu	nepřijdete.	Čekají	 vás	 celkem	 tři	 „ša-	
chové	příběhy“.	V	prvním	z	nich	se	dozvíte	něco	z	historie	
šachu,	zajímavé	milníky	a	specifika	hry.	Věděli	byste,	který	
z	blanenských	starostů	byl	velkým	fandou	šachu	nebo	znáte	
blanenskou	 šachistku,	 která	 vyhrávala	 nejen	 krajské	 pře-	
bory?	Dozvíte	 se	v	druhém	šachovém	příběhu.	Třetím	pří-	
během	jsou	informace	k	unikátní	sbírce	mincí	se	šachovými	
motivy,	které	byly	vydávány	při	významných	událostech.	
Více info: www.muzeum-blanenska.cz

Text: Věra Dvořáčková

Sbírka potravin v prodejnách Lidl měla úspěch

Text: Iveta Barabášová
Foto: archiv Lidl


