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přijme do pracovního poměru 

pracovníka v sociálních službách pro přímou obslužnou péči 
Požadované kvalifikační předpoklady: absolvování akreditovaného kurzu  
(možno až po nástupu) nebo osvědčení pečovatelka (v souladu se zákonem  

č. 108/2006 Sb., ve znění platných předpisů) 

Mzda: 27 000 – 32 000 Kč 
Nástup možný 1.6.2022 nebo dle dohody 

Písemné žádosti zasílejte na adresu: 
SENIOR centrum Blansko, p.o., Pod Sanatorkou 3, 678 01 Blansko 

e-mail: stolpova.jana@ddblansko.cz, tel. 516 412 358 

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

PRONÁJEM KOMERČNÍCH PROSTOR
l celková výměra 170 m2

l suterénní prostor
l samostatný vchod
l vlastní sociální zařízení
l samostatné energie
l vhodný prostor např. pro bar, 
 restauraci, kavárnu, vinárnu, 
 sklad, výrobu apod.

Více info na e-mailu: info@amica.cz
www.zamecekblansko.cz

JEDNA VOLNÁ KANCELÁŘ IHNED

Mezigenerační klub a Velikonoční setkání

1. místo (stůl č. 8) připravila Denisa Daňková a Monika Manová

2. místo (stůl č. 4) připravil Filip Pachlopník a Lukáš Ženatý 3. místo (stůl č. 3) připravili Petra Břicháčková, René Hájek a Marie Vojtová

	 „Na	 škaredou	 středu“	 13.	 dubna	
2022	 proběhlo	 v	 Blansku	 Češkovi-
cích	v	HOTELU	PANORAMA	další	
příjemné	 setkání	 Mezigeneračního	
klubu	 při	 Střední	 škole	 cestovního	
ruchu	a	gastronomie	s. r.o.	Blansko.	
	 A	bylo	 to	 setkání	přímo	„Veliko-
noční“.	 Po	 nucené	 pandemické	 pře-
stávce	 bylo	 vidět,	 že	 se	 všichni	 zú-
častnění	 rádi	 vidí,	 a	 už	 to	 byli	
představitelé	školy	nebo	členové	Me-
zigeneračního	klubu.	Účast	byla	hoj-
ná	 a	 hned	 na	 začátku	 všichni	 měli	
možnost	prohlédnout	si	připravených	
osm	 slavnostních	 velikonočních	 ta-
bulí	a	na	lísteček	napsat	tři,	které	se	
komu	nejvíce	líbily.	V	závěru	odpo-
ledne	 proběhlo	 vyhlášení	 výsledků,	
studenti	 druhého	 a	 třetího	 ročníku	
oborů	 Kuchař	 –	 číšník	 a	 Barman	 –	
sommelier	v	rámci	příprav	na	závě-
rečné	 zkoušky,	 kteří	 tabule	 připra-	
vovali,	 byli	 ocenění	 z	 rukou	 paní		
ředitelky	 Mgr.	 Marty	 Truhlářové		
a	 zástupce	 ředitelky	 Mgr.	 Martina	
Jagláře.
	 Minutou	ticha	byla	uctěna	památ-

ka	 těch	 členů	 klubu,	 kteří	 v	 době	
pandemie	odešli.	
	 Mgr.	Dušan	Kráčmar,	vyučující	ze	
školy,	si	opět	připravil	kvíz,	tak,	jako	
každé	 setkání	 a	 to	 opět	 velmi	 zají-	

mavý	 a	 připravený	 do	 posledního		
detailu.	Všichni	měli	možnost	vyhrát	
drobný	dárek,	a	aby	to	bylo	spraved-
livé,	opět	se	losovalo.	
	 Na	setkání	byla	pozvána	paní	se-

nátorka	 Ing.	 Jaromíra	 Vítková,	 pří-
tomni	 byli	 i	 zástupci	 města,	 Ing.	
František	 Hasoň	 a	 Ing.	 Ivo	 Polák.	
Mediálním	 partnerem	 Střední	 ško-	
ly	 cestovního	 ruchu	 a	 gastronomie	
s. r.o.	 Blansko	 jsou	 Listy	 regionů,	
účast	na	akcích	školy	je	už	samozřej-
mostí.	
	 Pro	přítomné	bylo	připraveno	po-
hoštění,	každý	si	odnesl	dárek	v	po-
době	„velikonoční	výslužky“.	
	 Mezigenerační	klub	při	 škole	pů-
sobí	 bezmála	 deset	 let	 (založen	 byl		
v	říjnu	2012)	a	dveře	pro	nové	členy		
z	 řad	 občanů	 se	 starším	 datem	 na-	
rození	 jsou	 na	 škole	 stále	 otevřeny.	
Setkání	 mezi	 studenty	 školy	 s	 „ba-
bičkami	 a	 dědečky“	 je	 oboustranně	
obohacující	 a	 vede	 k	 porozumění		
a	 pochopení	 mezi	 generacemi.	 Na	
setkání	 bylo	 vidět,	 že	 ředitelství		
školy	vede	Mezigenerační	klub	s	lás-
kou	a	ze	strany	„babiček	a	dědečků“	
jsem	cítila	vděčnost	a	radost,	že	mo-
hou	být	ve	společnosti,	zasoutěžit	si,	
a	„být	ve	víru	dění“.	

Text a foto: Renata Kuncová Polická


