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Pfiedání ‰eku pro podporu Domova OLGA.

Klienti domova si nacviãili kulturní
program, v‰ichni zavzpomínali pfied-
nesen˘m slovem a písniãkou na
Dá‰enku Sehnalovou, která pravidel-
nû do Domova Olga docházela a bo-
huÏel uÏ není mezi námi. Mezi ãest-
n˘mi pozvan˘mi hosty nemohl chybût
Ing. Petr âermák, fieditel podniku
Synthon, s.r.o. v Blansku. Tato firma
dlouhodobû Domov Olga podporuje.
Osobní úãastí setkání podpofiil také
fieditel SluÏeb Blansko s.r.o., Ing. Jifií
Charvát, kter˘ „domeãek” jak fiíkají
klienti, také podporuje. Na setkání byl
pfiedán Ing. Petrem Fialou, fieditelem
VAS a.s., divize Boskovice, pfiedsed-
kyni Hnutí Humanitární Pomoci Janû
Kratochvílové ‰ek na ãástku 30 000
Kã pro podporu Domova OLGA.
Tento ‰tûdr˘ finanãní dar jistû pomÛÏe
jmenovanému zafiízení nejen k udrÏe-
ní dosavadní kvality péãe o své klien-
ty, ale jistû i k dal‰ímu zlep‰ování.
Celou akci za‰títil starosta mûsta

Blanska, Mgr. Ivo Polák, kter˘ byl 
osobnû pfiítomen a také je ãlenem
Klubu pfiátel Domova OLGA. Na set-
kání byli pozváni rodiãe klientÛ
a v‰ichni, kdo jsou ãlenové Klubu
a pfiátel Domova Olga.

Domov Olga navázal spolupráci se
Stfiední ‰kolou gastronomickou, s.r.o.
Blansko. Studenti pfiipravili pro
v‰echny pfiítomné obãerstvení formou
rautu, kdy zástupce fieditelky Martin
Jagláfi zdÛraznil, Ïe na pfiípravû ob-
ãerstvení se podíleli i studenti první-
ho roãníku, ktefií mají za sebou ‰est
t˘dnÛ v˘uky. Tito studenti pfiítomné
obsluhovali a opravdu nebylo vÛbec
znát, Ïe jsou to „prvÀáãci”. Pfiístup
byl pfiátelsk˘ a profesionální. K po-
slechu a dobrému zaÏití dobrot z rau-
tu pak hrála a zpívala skupina
Zvuková kulisa, která je známá
v mnoha restauraãních zafiízeních na-
‰eho regionu. 

V‰ichni pfiítomní si toto podzimní

slunné odpoledne uÏili a kdo by
chtûl Domov Olga podpofiit nebo se
stát ãlenem Klubu pfiátel Domova

Olga, více informací najde na:
www.prateledomovaolga.cz.

Text a foto: Renata Kuncová Polická

V rámci T˘dnu sociálních sluÏeb se uskuteãnilo v fiíjnu milé setkání v Domovû Olga v Blansku. 

Setkání v Domovû Olga
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Spoleãnost ATOMO PROJEKT s.r.o. v Bofiitovû u âerné Hory
pfiijme na HPP ãi brigádu:

OPERÁTORY V¯ROBY
PoÏadujeme: manuální zruãnost, dobrou fyzickou kondici, 

práce na dvousmûnn˘ provoz.
BliÏ‰í informace na tel.: 516 412 635 pí. NároÏná

Atomo Projekt s.r.o., Bofiitov 326, 679 21 âerná Hora

Na mnohem vût‰í prodejní plo‰e
si nyní mohou zákazníci vybírat ku-
chynû, vestavûné skfiínû, loÏnice ne-
bo ob˘vací pokoje. Novû AZ-
NÁBYTEK nabízí sedací soupravy
od firmy DOLCE VITA SOFA.
Jedná se o ãeské v˘robky s italsk˘m
designem. „Pfiímo na prodejnû si
mohou zákazníci prohlédnout nûko-
lik vystaven˘ch typÛ sedaãek, sa-
mozfiejmostí je i moÏnost v˘bûru

z velikého poãtu potahÛ, látek nebo
kÛÏí”, pfiibliÏuje majitel studia
Franti‰ek Mikula a dodává: „Skelet
sedaãek je vyroben v kombinaci
kvalitního masivního dfieva a dfievo-
vláknit˘ch desek. Sedáky jsou vy-
robeny z polyuretanu, potaÏené
vrstvou syntetického rouna. V˘plnû
opûrek a podruãek jsou vyrobeny
z netkané textilie a vyplnûné du-
t˘m vláknem, coÏ zabezpeãuje 

sedaãkám maximální objemovou
stálost”.

Dále je sortiment roz‰ífien o inte-
riérové dvefie od firmy CAG, vãetnû
zárubní a kování. V˘bûr dekorÛ 
usnadÀuje nástûnn˘ vzorník. 

Také jsme pro vás pfiipravili ‰iro-
kou nabídku vystavovan˘ch stolÛ
a masivních Ïidlí opût od ãeské firmy
STIMA.

AZ-NÁBYTEK je zároveÀ vzorko-
vou prodejnou domácích spotfiebiãÛ
od ãeské firmy CONCEPT, která nabí-
zí vestavné i malé spotfiebiãe, potfiebné

v kaÏdé domácnosti. „Nabízíme ve-
stavné trouby, ledniãky, myãky i mik-
rovlnné trouby do kuchyní, novû
i malé spotfiebiãe jako rychlovarné
konvice, grily, su‰iãky na ovoce, od‰-
ÈavÀovaãe mixéry, ale i vysavaãe”,
vyjmenoval jen ãást z nabídky
Mikula. 

V prodejnû souãasnû probíhá dlouho-
dobá v˘stava obrazÛ akademického ma-
lífie Martina Kotka. „Obrazy lze v pro-
dejnû i zakoupit” zakonãil Mikula.

Text: RePo
Foto: archiv AZ-NÁBYTEK

KuchyÀské studio AZ-NÁBYTEK je pfiestûhované. 

AZ-NÁBYTEK se pfiestûhoval do nového
KuchyÀské studio AZ-NÁBYTEK se na zaãátku ãervna pfiestûhovalo do nové vzorkovny na ulici Oldfiicha BlaÏka

503 v Rájci - Jestfiebí, smûrem ke kolejím, vedle lékárny. Byla to b˘valá prodejna potravin a masna. Velkou v˘-
hodou je i vlastní parkovi‰tû pfiímo za prodejnou.
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