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Mezigeneraãní klub pfii Stfiední ‰kole
cestovního ruchu a gastronomie s.r.o.
v Blansku mûl ve stfiedu 19. ãervna 2019
„v˘jezdní zasedání”. 

V ranních hodinách se v‰ichni shromáÏ-
dili v Blansku na nádraÏí a po pfiepoãítání,
Ïe nikdo nechybí, nás zájezdov˘ autobus
odvezl do Agrocentra Ohrada ve Vískách
u Letovic. Po krátkém pfiivítání a úvodní
fieãi paní Truhláfiové, fieditelky ‰koly byla
pfiipravena bohatá snídanû. Letní dopoled-
ne ubûhlo rychle, exkurze místního minipi-
vovaru s ochutnávkou potû‰ila nejen 
pfiítomné pány. V‰ichni jistû ocenili 
komentovanou prohlídku agrocentra a pak

následoval oblíben  ̆ kvíz o ãinnosti klubu
tentokrát zamûfien˘ na ‰kolní rok
2018/2019.  Samozfiejmû jak jinak neÏ o ce-
ny. Na závûr pfiíjemnû stráveného dopoled-
ne jsme si mohli zakoupit domÛ místní pivo. 

Mezigeneraãní klub funguje pfii ‰kole
uÏ sedm let a stále se registrují noví ãleno-
vé. Cesta do Vísek byla slavnostním 
zakonãením leto‰ního roãníku, a jak se
shodli v‰ichni pfiítomní, uÏ se tû‰í na zá-
fií, kdy se uskuteãní setkání ve ‰kole
a budou následovat dal‰í naplánované
ãinnosti klubu.

Text: Renata Kuncová Polická
Foto: Pavel Wetter

Vísecké matiné

Dne 1. 6. 2019 jsme v na‰í obci
Krasová spoleãnû s SDH Krasová uspo-
fiádali dûtsk˘ den s tématem Pevnost
Boyard. SnaÏili jsme se, aby se v‰e ode-
hrávalo témûfi jako v originální soutûÏi.
A tak dûti po splnûní v‰ech úkolÛ na je-
denácti stanovi‰tích získaly indicie, ze
kter˘ch sestavily heslo. Po zadání pís-
men tvofiící heslo, se ze zlaté pokladnice
sypaly Boyardy. Ty pak, o celkové hmot-
nosti 22,35 kg, promûnila obec Krasová
na reálné peníze v hodnotû 1 033 Kã. 

V̆ tûÏek, kter˘ dûti dokázaly nasbí-
rat a vysoutûÏit, jsme se rozhodli 
vûnovat právû útulku pro zvífiátka
v Blansku. Dne 24. 6. 2019 jsme 
útulek nav‰tívili a pfiedali granule,
konzervy a deky. Dûti si mohly pro-
hlédnout a i pohladit pejsky. Náv‰tûva
útulku se nám moc líbila. Dûkujeme
paní Jurové, která se o pejsky stará za
pfiíjemné pfiijetí.

Text: Michaela ·Èastná
Foto: Jarmila Jurová

Dûti z Krasové
pomohly útulku

Oblíben˘ kvíz o ceny

Dûti z Krasové v blanenském útulku

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

HLEDÁME NOVÉ KOLEGY
Jsme firma, ve které je spojena tradice strojírenské v˘roby v Blansku a síla majoritního
‰v˘carského majitele spoleãnosti. Chceme rÛst, a proto hledáme: 

1. Sváfieãe            2. Obsluhu strojÛ
Není nutné mít praxi a zku‰enosti, staãí ochota uãit se a zodpovûdnost. 
SváfieãÛm zaji‰tujeme státní zkou‰ky. 

Nabízíme: 
• mzdu dohodou (umíme ocenit Va‰e dosavadní zku‰enosti a praxi). Absolventi

u nás mají také dvefie otevfiené.
• závodní stravování, pfiíspûvek na penzijní pfiipoji‰tûní a dal‰í. ZároveÀ nabízíme

nástupní bonus aÏ do v˘‰e 10 000 Kã.

Pfiijìte se zeptat na podrobnosti. Tû‰íme se na Vás
Kontakt:

PraÏská 2521/7 Blansko, 724 566 205, jurankova@etampa-metra.cz 


