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„Mezigenerák“ jede dál!
	 Mezigenerační	 klub	 při	 Střední	 škole	 cestovního	
ruchu	a	gastronomie	vstoupil	druhou	zářijovou	středu	
do	desátého	roku	své	existence.	Stalo	se	tak	na	slav-
nostním	 setkání	 jeho	 členů	 v	 moderních	 prostorách	
Wellness	 Hotelu	 Panorama,	 který	 je	 již	 po	 řadu	 let	
partnerem	 naší	 školy.	 Celé	 setkání	 oficiálně	 zaháji-	
la	 její	 ředitelka,	 paní	 Marta	 Truhlářová	 a	 také	 pan	
Martin	Jaglář,	její	zástupce.	
	 Po	 krátkém	 fotografickém	 ohlédnutí	 za	 jeho	 čin-
ností,	 které	 bylo	 součástí	 slavnostního	 zahájení,	 se	
však	mnozí	účastníci	divili,	 že	klubu	není	už	 třicet.	
Tolik	akcí	a	společných	zážitků	se	do	devíti	let	přece	
nemůže	vejít!	Inu	–	může…
	 Vědí	to	i	pan	starosta	Jiří	Crha	o	oba	pánové	mís-
tostarostové,	 František	 Hasoň	 a	 Ivo	 Polák,	 kteří	 se	
nejvýznamnějších	 setkání	 našeho	 klubu	 již	 tradičně	
zúčastňují	a	kteří	nechyběli	ani	tentokrát.	I	oni	popřá-
li	do	nadcházejícího	roku	vše	nejlepší.	Právě	podpo-	
ra	ze	strany	vedení	města	je	pro	aktivity	klubu	velmi	
důležitá.
	 A	 jaké	 tedy	 tyto	aktivity	 jsou?	No	přece	mezige-	
nerační!	Společnými	silami	se	na	nich	podílejí	žáci,	
učitelé	i	senioři.	Setkávají	se	nejen	na	půdě	školy	při	
společných	přednáškách	či	ve	školní	kavárně,	ale	i	na	
akcích,	které	škola	sama	pořádá	 (Blanenský	čtyřlís-
tek)	nebo	na	nichž	se	spolupořadatelstvím	podílí	(Ví-
tání	svatého	Martina	a	řada	dalších).
	 Klub	 neustal	 v	 činnosti	 ani	 v	 dobách	 nejtěžších,	
v	časech	koronavirové	pandemie.	A	tak	si	i	naši	senioři	
mohli	alespoň	z	části	vyzkoušet	distanční	výuku,	a	to	
včetně	psaní	testů!	Jakožto	učitelé	je	musíme	pochválit,	
prospěch	měli	výborný!

nenské	fary	přivítáme	spo-
lečně	 i	 svatého	 Martina,		
a	pokud	 to	situace	dovolí,	
vrátí	 se	 i	 velmi	 oblíbené	
přednášky	 seniorské	 aka-
demie	 a	 seniorská	 kavár-
na.
	 Držte	 nám	 tedy	 palce		
a	hlavně	–	přijte	mezi	nás!
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Ilustrační foto 
z dřívějších akcí klubu

	 Bohužel,	někteří	z	věrných	členů	našeho	klubu	se	
k	nám	po	pandemii	už	nemohou	vrátit.	Přesto	vlastně	
zůstávají	mezi	námi	i	nadále,	nikdy	na	ně	nezapome-
neme.
	 A	co	jsme	pro	letošní	podzim	připravili?	Už	od	za-
čátku	jedeme	na	plný	plyn,	jinak	to	za	těch	devět	let	
ani	neumíme.
	 Krom	 tradičních	 akcí	 jako	 je	 např.	 setkání	 u	pří-	
ležitosti	 Mezinárodního	 dne	 seniorů,	 připravujeme	
celou	sérii	tematických	procházek	po	Blansku	zakon-
čených	posezením	v	partnerských	restauracích	(začí-
náme	na	Sportovním	ostrově,	 kde	 alespoň	na	 chvíli	
skončíme	„U	ledu“),	vystoupíme	na	věž	kostela,	a	to	
jak	na	Den	věží	a	rozhleden,	tak	i	28.	října,	kdy	z	věže	
již	 tradičně	 zamáváme	 státní	 vlajkou.	 V	 areálu	 bla-
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CHRAŇTE SI SVÉ OČI  
SPECIÁLNÍ BRÝLOVOU ČOČKOU  

UV 420 Blue Cut

•  Chrání zdraví oční čočky a sítnice  
před negativními vlivy modrého světla

•  Vhodné i do brýlí bez dioptrií 
•  Poskytuje maximální vizuální komfort  

(kontrast/barevnost/estetika)

PRACUJETE POD UMĚLÝM SVĚTLEM  
A U POČÍTAČE? 
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PIZZERIA VENEZIA
Kpt. Jaroše 24a, 680 01 Boskovice

www.pizzeria-venezia.cz

Venezia
PIZZERIA 

RESTAURANT

PRACOVNÍ ÚVAZKY DLE OSOBNÍ DOHODY A POTŘEBY

Hledáme do svého týmu
l Kuchaře-minutkáře
l Číšníka-servírku 
 (výpomoc za bar)

l Pomocnou sílu 
 do kuchyně
l Řidiče
 na rozvoz jídla

DENNÍ MENU / VÝBĚR Z JÍDELNÍHO LÍSTKU / ROZVOZ

Tel.: 775 559 360, 516 453 977


