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OBCHODNÍ AKADEMIE A ST¤EDNÍ 
ZDRAVOTNICKÁ ·KOLA BLANSKO

pofiádá pod zá‰titou âAS dne 9. dubna 2015 - od 14.30 hodin

odbornou konferenci
na téma: Celostní pfiístup sestry k pacientÛm s bolestí

místo konání: OA a SZd· Blansko, 

Nad âertovkou 18

Srdeãnû Vás zveme !

Najde se nûkdo, kdo by chtûl
obnovit v Boskovicích tradici

„ZávodÛ na posteli s koleãky”?

âlenové organizaãního t˘mu
z pfiede‰l˘ch let rádi pomohou

a poradí.

Laìa ·am‰ula 604 965 882, 
e-mail: samsula@quick.cz
Pavel Borek 732 711 081

V¯ZVA!

Nákupní stfiedisko CENTRUM KRAS v Boskovicích
nabízí v˘hodnou polohu a mnoho obchodÛ pod jednou stfiechou

Na otázku, jaká je souãasnost Centra
Kras odpovídá majitel, Pavel Schwarzer:

Podafiilo se nám zmûnit chátrající továr-
ní budovu v moderní nákupní centrum. 
Úpravy dal‰ích ãástí areálu stále pokraãují;
ov‰em uÏ dnes mÛÏe Centrum Kras nabíd-
nout zákazníkÛm nejen poãetné obchody
s pfievládajícím zamûfiením na potfieby pro
dÛm, byt, fiemeslníky a kutily, ale také
sluÏby zamûfiené na zdraví a péãi o tûlo.

MÛÏete fiíct, o které obchody a sluÏby
se jedná?

Na bohatû dimenzovan˘ch plochách na-
bízí jednotlivé prodejny sortiment Ïelezáfi-
ství, vodoinstalaãní materiál, koberce, 
barvy a laky, levn˘ textil, 2 prodejny odû-
vÛ, koupelnové studio, okna a dvefie. 

Dal‰í firmy nabízí své sluÏby – ‰ití a ãi‰tû-
ní pfiikr˘vek, v˘roba ortopedick˘ch pomÛ-
cek; je moÏno se sportovnû vyÏít pfii nácviku
bojov˘ch umûní, nebo v tûlocviãnû se zrcad-
ly pfii v˘uce bfii‰ních tancÛ. V souãasné dobû
hledáme provozovatele pro bar – vinárnu,
která je pfiipravena slouÏit zákazníkÛm.

Zmínil jste, Ïe upravujete dal‰í ãásti
prodejního areálu; jak se tedy bude
Centrum Kras je‰tû mûnit?

V leto‰ním roce chceme dokonãit opravy
ve 2. nadzemním podlaÏí, kde budou k dis-
pozici prostory pro tfii dal‰í prodejny.
Nejvût‰í z nich bude disponovat plochou
835 m2, takÏe bude vhodná pro prodejnu ná-
bytku, ãi podobného sortimentu. Zb˘vající
dvû nabídnou kaÏdá plochu cca 70 m2. Dal‰í
ná‰ plán je opravit starou halu situovanou
z ulice Jiráskova, kde bude k dispozici pro-
dejna s plochou 850 m2 a servisní stfiedisko
na plo‰e 350 m2. Tato hala bude pfiímo pro-
pojena s pfiízemím Centra Kras a bude mít
i samostatn˘ vstup z ulice Jiráskova. Mohla
by slouÏit pro firmu nabízející sortiment za-

hradní techniky, kter˘ by vhodnû doplnil za-
mûfiení Centra Kras. 

Tûmito opravami bychom chtûli zakon-
ãit renovaci vnitfiních prostor areálu.
Následnû chceme upravit také plochy v
okolí, vãetnû vytvofiení dal‰ích parkova-
cích ploch. Celou renovaci potom ukonãit
zateplením objektu s novou fasádou.

Va‰e nabídka tedy smûruje také k obchod-
níkÛm, kter˘m nabízíte prodejní plochu?

Ano, o otevfiení dal‰ího obchodu jiÏ pro-
jevil zájem prodejce s rybáfisk˘mi potfieba-

mi. Kdokoliv z obchodníkÛ se sortimen-
tem, kter˘ je v souladu se zamûfiením
Centra Kras, bude mít zájem provozovat
svÛj obchod na tomto lukrativním místû
s velmi pfiízniv˘mi cenami za nájem i za
energie, mÛÏe nás kontaktovat a získá
dal‰í informace.

Je moÏno se ozvat na e-mail: 
pavel@eko-domov.cz, nebo na tele-
fon 737 259 222.

Pane Schwarzer, dûkuji za informace.
Petr Hanáãek, foto: ph 

Pavel Schwarzer. Prodejní plochy jsou dostateãnû velké.Centrum Kras. 
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Na sklonku roku 2010 koupila areál boskovického Krasu spoleãnost EKO DOMOV s.r.o. Rozsáhlé prostory b˘valé textilní továrny
se doãkaly renovace a postupnû se zaãaly plnit obchody, jejichÏ zákazníci oceÀují v˘hody nového umístûní. Centrum Kras se mÛÏe
chlubit nejen citlivû modernizovan˘m interiérem, ale také v˘hodnou polohou – je nedaleko autobusového i vlakového nádraÏí a ta-
ké kousek od centra mûsta. Vlastní parkovi‰tû umoÏÀuje klidn˘ nákup také klientÛm ze ‰ir‰ího okolí.


