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LETOVICKÉ STROJÍRNY,  s.r.o.
Provozovna: Pražská 333, 679 61 Letovice

Hledáme spolupracovníky těchto profesí:
	FRÉZAŘ 5-TI OSÉ PORTÁLOVÉ FRÉZKY
	SOUSTRUŽNÍK / SEŘIZOVAČ CNC OBRÁBĚCÍCH STROJŮ
	OBSLUHA CNC OHRAŇOVACÍHO LISU, LASERU
	ÚDRŽBÁŘ OBRÁBĚCÍCH STROJŮ
Více informací a další volná místa najdete na stránkách www.lsletovice.cz

Kontakt: p. Brablecová, tel.: 516 487 712
e-mail: prace@lsletovice.cz

Lambi plast servis s.r.o. 
www.plast-servis.cz
e-mail: lambiservis@post.cz

Zasklívací systém

ZASKLÍVÁNÍ LODÎIÍ 
A BALKÓNÒ

Zasklení sníÏí nejen hluk, 
ale i spotfiebu energie a funguje 
i jako úãinné zabezpeãení bytu.

tel.: 775 904 110

Bezplatné zamûfiení a kalkulace!
MOÎNOSTI NÁKUPU NA SPLÁTKY!

Charitativní akce Krabice od bot byla v Černé Hoře

Mezigenerační komunikace funguje i na dálku
	 Devět	 let	 přinášel	 Mezigenerační	
klub	při	Střední	škole	cestovního	ru-
chu	a	gastronomie,	s.	r.	o.	v	Blansku	
seniorům	 bohatou	 nabídku,	 jak	 zá-
bavně	 a	 smysluplně	 trávit	 svůj	 vol-	
ný	čas.	Seniorskou	kavárnu,	pořádá-
ní	akcí	nebo	organizaci	zájezdů	sice	
pandemická	situace	znemožnila,	ale	
přesto	klub	ve	své	činnosti	pokraču-
je.	Vedení	a	pedagogové	této	soukro-
mé	 školy	 ve	 snaze	 pomoci	 členům	
klubu	nesnadné	období	překonat	pře-
nesli	 velkou	 část	 aktivit	 do	 online	
prostoru.	
	 V	 prvé	 řadě	 je	 to	 nová	 podoba		
Seniorské	akademie,	která	nahrazu-	
je	dřívější	přednášky,	a	díky	níž	mo-
hou	 senioři	 pokračovat	 ve	 vzdělá-	
vání	 v	 různých	 oblastech	 formou		
zajímavého	shrnutí	vědomostí	před-
cháze-	 jících	 let	 i	nových	poznatků.	
Vedle	 toho	 připravila	 škola	 zatím	
dva	typy	speciálních	programů	s	cí-
lem	alespoň	na	dálku	společně	prožít	
významná	 období	 roku,	 při	 kterých	
se	 členové	 za	 normálních	 okolností	
setkávali.	
	 Prvním	bylo	 zapojení	 členů	klubu	
do	 práce	 žáků,	 kteří	 se	 v	 rámci	 dis-
tanční	 výuky	 věnovali	 svatomartin-
ské	problematice.	Hodnocení	výtvorů	

žáků	je	potěšilo	i	poučilo	a	také	ujisti-
lo,	 že	 i	 bez	 osobního	 kontaktu	 lze		
nadále	 na	 sebe	 myslet	 a	 komuniko-	
vat	spolu.	Takto	a	s	pomocí	panelové	
výstavy	 školy,	 která	 byla	 umístěna		
u	 kostela	 sv.	 Martina,	 si	 tak	 všichni	
připomenuli	 patrona	 města	 i	 tradice		
s	ním	spojené.	
	 Druhým	 projektem	 pak	 byla	 série	

adventních	programů.	Prostřednictvím	
pravidelných	e-mailů	 se	 seniorům	do-
stalo	 poučení	 o	 této	 slavnostní	 době.	
Obsahové	 zaměření	 jednotlivých	 té-	
mat	 vystihovalo	 časovou	 posloupnost	
adventu,	 vysvětlení	 tradičních	předvá-
nočních	 a	 vánočních	 zvyků,	 význam-
ných	svátků,	hudební	i	výtvarné	histo-
rie	 apod.	 Jednotlivá	 adventní	 témata	

byla	rozšiřována	o	retro	odkazy,	tajen-
ky	 a	 rébusy,	 což	 opět	 umožnilo	 členy	
osobně	zapojit.
	 Tvůrci	 těchto	 aktivit	 jsou	 velmi		
potěšeni	 jejich	 pozitivním	 přijetím		
a	splněním	základního	cíle,	 tedy	na-
lezením	 způsobu,	 jak	 se	 i	 v	 součas-
nosti	 navzájem	 podporovat.	 Senioři	
pak	ocenili,	že	všechny	tyto	aktivity	
jim	 pomáhaly	 zpříjemnit	 covidovou	
dobu	 a	 zejména	 adventní	 cyklus	 byl	
pro	 ně	 vzpomínkami	 na	 dobu	 svého	
dětství	 a	 mládí,	 na	 jistotu	 a	 klid	 ro-
dinné	 pohody	 a	 vítaným	 zpestřením	
složitého	období.	 Jak	píše	 i	 jedna	ze	
zakládajících	členek	klubu:
	 „Střední	 škola	 cestovního	 ruchu		
a	gastronomie	v	Blansku,	její	ředitelka	
Mgr.	Marta	Truhlářová,	 pedagogický	
sbor	i	studenti	se	mimo	svoje	pracovní	
povinnosti	 nadále	 věnují	 i	 členům		
Mezigeneračního	 klubu.	 Stále	 hledají	
nové	formy,	kterými	rozvíjejí	vzájem-
nou	 mezigenerační	 solidaritu.	 Velice	
si	vážíme	těchto	nabídek	školy	k	další-
mu	 vzdělávání	 na	 dálku.	 Za	 tuto	 zá-
služnou	práci	jim	náleží	náš	dík!	Přeji	
nám	všem	společné	překonání	nelehké	
současné	situace.“	L.	Magniová.

Text: Libuše Magniová a Martin Jaglář
Foto: archiv školy

Součástí programů v rámci Mezigeneračního klubu byly i tvořivé dílničky

	 Dětem	v	nouzi	přinesli	lidé	v	Černé	Hoře	při	dobro-
činné	sbírce	Krabice	od	bot	přes	tři	sta	dárků.	Advent	
je	 nejen	 duchovní	 přípravou	 na	 nejkrásnější	 svátky		
v	roce,	ale	i	dobou	rozjímání	a	dobročinnosti.	Charita-
tivní	sbírka	nesoucí	název	Krabice	od	bot,	aneb	když	
děti	 darují	 dětem,	patří	mezi	 ty,	 které	musejí	 vzít	 za	
srdce	každého,	komu	není	lhostejný	osud	opuštěných,	
či	jinak	znevýhodněných	dětí.	Od	neděle	29.	listopadu	
jsme	v	našem	sběrném	místě	připravili	přes	tři	sta	vá-
nočních	dárků	určených	dětem	v	nouzi.	Krabice	od	bot	
je	největší	sbírkou	pro	potřebné	děti	v	Česku.	Pořádá	ji	
Diakonie,	 jeden	 z	 nejvýznamnějších	 poskytovatelů		
sociálních	služeb	u	nás.	V	Černé	Hoře	jsme	se	k	této	
ušlechtilé	myšlence	připojili	již	podruhé	a	zájem	o	ni	
předčil	 všechna	 očekávání.	 Naše	 dárky	 byly	 určeny	

pro	Dům	pro	matky	s	dětmi	Lávka	Petrovice,	Dětský	
domov	 Hodonín,	 OSPOD	 Blansko,	 Boskovice	 a	 pro	
Kojenecký	ústav	Chovánek	v	Brně.	Díky	všem,	kte-	
ří	 se	k	 této	krásné	adventní	 akci	připojili,	měly	děti		
v	těchto	domovech	radost	jak	z	dárků	a	obrázků,	tak		
i	ze	vzkazů	od	neznámých	dárců.	Jsme	hrdí	na	to,	že	
jsme	 mohli	 být	 součástí	 této	 dobročinné	 akce	 a	 že	
jsme	společně	udělali	svět	zase	o	něco	hezčí.	Děkuje-
me	všem	dobrovolníkům,	kteří	nám	pomáhali	nejen	
při	sběru	a	následném	balení	dárků,	ale	především	při	
jejich	rozvozu	na	místa	určení.	Jako	tiché	poděkování	
všem	štědrým	dárcům	byl	v	podvečer	první	adventní	
neděle	slavnostně	rozsvícen	vánoční	strom	před	rad-
nicí	a	fontána	na	náměstí.	 Text: Jana Kubelková

Foto: Ivo Kalvoda


