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ŘEZÁNÍ, ŠTÍPÁNÍ 
A PRODEJ PALIVOVÉHO DŘEVA
– Řezání a štípání Vašeho dřeva u Vás 
 nebo na místě skládky – odvoz zajistíme
– Prodej palivového dřeva
– Kácení stromů, keřů, náletových dřevin
– Další práce po vzájemné dohodě

 dřevo sypané jehličnaté / 565,– / m³
 dřevo skládané jehličnaté / 965,– / m³
 DALŠÍ SORTIMENT NA DOTAZ
Dřevo řežeme a štípeme v délkách od 25 do 50 cm.
Dřevo vozíme třístranným sklápěčem v množství od 2,6 m³ 
(1469,– sypaného).

CENÍK
A K C E

PALIVOVÉ DŘEVO 
KOPÁČEK

775 655 855

BLANSKO - KLEPAČOV

www.smelcovna.cz
e-mail: arboretum@smelcovna.cz

Arboretum ·melcovna 
Boskovice

Dûkujeme v‰em na‰im zákazníkÛm a náv‰tûvníkÛm 
a tû‰íme se na Va‰i pfiízeÀ i v roce 2021.

Kolektiv Arboreta ·melcovna

tel.: 737 475 290, 732 940 763

Vánoční soutěžje opět t
ady!

  DrOptikMoravia   dr.optik_moravia   www.doctoroptic.cz
Vánoční soutěž od 1. 10. 2020 do 31. 12. 2020 v prodejnách Doctor Optic.  

Pravidla soutěže najdete na www.doctoroptic.cz.

Rozdáme Kč
540.000 Každá prodejna soutěží  

samostatně o svého výherce!

A VYHRAJTE ŠEK NA 10.000 Kč
KUPTE SI U NÁS BRÝLE

Vánoční šek

pouze v

na10.000 Kč

Wanklovo náměstí 1437/4, Blansko,  
tel.: 777 731 917, email: blansko@droptik.cz

VYPRACUJEME 
ODHADY 

PRO DĚDICKÁ 
ŘÍZENÍ: 

ZDARMA
E-MAIL:

langr@artossreality.cz

MOBIL:
+420 702 123 140

Moderní výuka s atraktivními obory 
– to je soukromá škola v Blansku
	 Již	 téměř	30	 let	 působí	 v	Blansku	
Střední	škola	cestovního	ruchu	a	gas-
tronomie,	 s.r.o.	Studium	zde	probíhá	
moderní	a	atraktivní	formou	s	množ-
stvím	netradičních	výukových	prvků,	
a	to	ve	velmi	zajímavých	oborech:
	 čtyřletý	maturitní	obor	
	 PALUBNÍ	STEVARD
	 –	 jediný	 takto	 koncipovaný	 obor	
v	 republice,	 připravený	 ve	 spolupráci		
s	 nejvýznamnějšími	 dopravními	 spo-
lečnostmi	u	nás	(Regiojet,	LEO	Express)	
a	dalšími	subjekty	(výcvikové	centrum	
na	letišti	v	Praze,	Letiště	Brno).	Tento	
trendový	obor	spojuje	turismus	s	gastro-
nomií,	absolvent	získá	i	potřebné	vzdě-
lání	 v	 oboru	 cestovní	 ruch.	 Odborná	
praxe	probíhá	přímo	na	luxusních	palu-
bách	známých	dopravců	a	podle	zájmu		

i	jinde	v	oblasti	cestovního	ruchu,	vč.	za-
hraničí	(Rakousko,	Německo).
	 čtyřletý	maturitní	obor	
	 CESTOVNÍ	RUCH
	 –	zaměřený	na	celé	spektrum	turismu	
od	 regionálního	 přes	 republikový	 po	
světový,	což	umožňuje	široké	uplatnění	
absolventů	–	pracovník	cestovní	kance-
láře,	delegát	v	zahraničí,	průvodce,	pra-
covník	v	ubytovacích	službách,	v	oblasti	
wellness	nebo	animačních	programech	
atd.	Tomu	je	podřízena	i	odborná	praxe,	
která	 probíhá	 ve	 firmách	 a	 institucích		
v	 oblasti	 cestovního	 ruchu,	 vč.	 zahra-	
ničí	 (hlavně	Chorvatsko),	v	cestovních	
kancelářích,	v	zámcích,	muzeích,	jesky-
ních,	ubytovacích	zařízeních,	informač-
ních	centrech	apod.
	 tříletý	obor	s	výučním	listem	
	 BARMAN	–	SOMMELIER
	 –	 jedinečný	 v	 rámci	 celého	 kraje		
a	zaměřený	na	nápojovou	gastronomii	
(barmanství,	víno,	káva,	pivo	a	další).	
Vznikl	 kvůli	 velké	 poptávce	 po	 takto	
speciálně	 vyškolených	 pracovnících,	
ale	 kromě	 toho	 získá	 absolvent	 i	 po-	
třebné	 základy	 z	 obsluhy	 a	 přípravy	
pokrmů,	 takže	 jeho	 uplatnění	 na	 trhu	

práce	je	mnohem	širší.	Odborný	výcvik	
se	uskutečňuje	v	hotelech	a	restauracích	
v	blanenském	regionu	a	škola	spolupra-
cuje	 s	 mnohými	 odborníky	 z	 praxe,	
jako	 jsou	 barmani,	 kavárníci,	 znalci	
vína,	hoteliéři,	provozovatelé	pivovarů	
atd.,	díky	čemuž	získávají	žáci	poznat-
ky	o	aktuálním	dění	v	oboru.
	 tříletý	obor	s	výučním	listem	
	 KUCHAŘ	–	ČÍŠNÍK
	 –	 tradiční	 obor,	 který	 je	 zároveň		
nejstarším	na	 této	 škole.	To	umožňuje	
kvalitní	provázání	s	oborem	v	regionu		
a	následně	také	výborné	uplatnění	žáků	
(díky	pojetí	praxe	se	žáci	znají	s	provo-
zovateli	 restaurací	 a	 hotelů	 osobně).	
Obor	 je	 zaměřen	 hlavně	 prakticky	 na	
nejmodernější	 gastronomii	 a	 podobně	
jako	u	předchozího	oboru	je	podpořen	
spoluprací	se	špičkovými	odborníky.

	 Střední	škola	cestovního	ruchu	a	gas-
tronomie,	 s.r.o.	 Blansko	 nabízí	 spoustu	
nadstandardů,	vč.	 finančních	 (např.	 fil-
mová	a	divadelní	představení	či	sportov-
ní	aktivity	zdarma,	obědy,	zájezdy	nebo	
odborné	kurzy	 s	 50%	přispěním	 školy	
apod.).	Škola	má	prvotřídní	vybavení	pro	
odborné	 činnosti	 (cestovní	 ruch,	 bar-
manství,	animace	atd.),	audiosystém	pro	
výuku	jazyků,	kvalitní	technické	zázemí	
pro	moderní	výukové	metody	atd.	Obě-
dy	jsou	zajištěny	v	blízkých	restauracích,	
opět	s	finančním	přispěním	školy.	Niko-
li	žák,	ale	škola	zajišuje	učebnice	i	pra-
coviště	odborného	výcviku	a	praxe.	
	 Bohatý	je	také	záběr	vedlejších	akti-
vit	 této	 soukromé	 školy,	 jakými	 jsou	
významné	akce	města	a	regionu,	zabez-
pečení	průvodcovských	služeb	ve	věži	
kostela	sv.	Martina,	organizace	aktivit	
pro	seniory,	uskutečňování	animačních	
programů	a	rautů	apod.
	 Na	této	soukromé	škole	zkrátka	platí	
heslo	„Atraktivní	výukou	k	atraktivní-
mu	oboru!“	

	 Střední	škola	cestovního	ruchu		
a	gastronomie,	s.r.o.

Masarykova	12,	678	01,	Blansko
www.cergas-bk.cz

www.facebook.com/SSGastroBK
+420	602	780	034-5


