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VAS NASTARTOVALA SPOLUPRÁCI
S DOMOVEM OLGA V BLANSKU

V pokojném adventním ãase se se‰li
v místní Kafárniãce v Domovû Olga
v Blansku fieditelka domova paní Jana
Kratochvílová, Jifií Charvát, pfiedseda
svazku VAS a.s., Petr Fiala, fieditel VAS
a.s. divize Boskovice a tisková mluvãí
VAS a.s., Iva ·ebková.  Kafárniãka je ve-
fiejnû otevfiená, obsluhují zde chránûnci
Domova Olga a jsou nesmírnû ‰ikovní
a milí. Domov Olga je nestátní organiza-
ce, která se jako první v âeské republice
zaãala zab˘vat sociálním programem.
Domov funguje od roku 1993. 

Paní Kratochvílová pfievzala z rukou
fieditele divize Boskovice ‰ek v hodnotû
30 000 Kã jako dar Domovu Olga. Jak fie-
kl Petr Fiala: „Tyto peníze nepocházejí
z vodného a stoãného, ale z trÏeb za jiné
ãinnosti.” Pro VAS a.s. to je první poãin,

kdy vûnují vût‰í pfiíspûvek pro spolek do-
spûl˘ch, v minulosti podporovali hlavnû
dûti a mládeÏ. Petr Fiala si cel˘ Domov
Olga pro‰el a jak následnû fiekl, moc se
mu domov líbil a rád naváÏe za VAS a.s.
dal‰í spolupráci. Darované prostfiedky bu-
dou pouÏity na provozní záleÏitosti a do-
vybavení dílny, jak podotkla fieditelka
Domova Olga. Na místû bylo dohodnuto,
Ïe toto je zaãátek dlouhodobûj‰í spoluprá-
ce, kdy chránûnci domova vyrábûjí v díl-
niãkách za pomocí asistentÛ rÛzné v˘rob-
ky, které bude i VAS a.s. odebírat na své
akce pro zamûstnance, klienty apod. 

Domov Olga je velmi ãinorod˘ a na
Blanensku velmi aktivní, coÏ je dobfie, pro-
toÏe klienti Domova Olga jsou takto zaãle-
nûni do spoleãnosti a do bûÏného Ïivota.

Text a foto: Renata Kuncová Polická

Ing. Petr Fiala pfiedává ‰ek Janû Kratochvílové.

MINIVOLEJBALOVÉ ÚSPùCHY

Tak jsme se koneãnû doãkali! Den po-
té, co byli na‰i zástupci vyhlá‰eni v anke-
tû Nejlep‰í sportovec mûsta Blansko
2016, jsme v nedûli 29. 1. 2017 byli pofia-
dateli dal‰ího turnaje v minivolejbalové
krajské lize ve sportovní hale SP·
Jedovnice. Také tento turnaj byl vzhle-
dem k chfiipkové epidemii malinko poãet-
nû oslaben, ale i tak konkurence 34 t˘mÛ
byla veliká.   

Pfied poãetnou fanou‰kovskou kulisou
z fiad rodinn˘ch pfiíslu‰níkÛ a kamarádÛ
jsme tfiikrát dosáhli na stupnû vítûzÛ. Asi
nejvíc potû‰ily nejmlad‰í úãastnice, které
ve své zelené kategorii obsadily v˘borné
3. místo, coÏ je jejich prozatím nejlep‰í 
umístnûní v celé dlouhodobé soutûÏi.
Trojice byla ve sloÏení Natálie Jefiábková,
Zuzka Kytnerová a Naìa Pospelová.

Tradiãnû o vítûzství bojoval ve své
modré skupinû t˘m ve sloÏení Katka
Va‰íãková, Kája Seìová a Stefanie

Matalová, které opût pouze jediná poráÏ-
ka dûlila od 1. místa. Ve stejné skupinû
novû sestaven˘ t˘m Jana Stehlíková,
David Zukal, Oksana Zorivãak a AneÏka
Pieglová obsadil pûkné 5. místo po vy-
rovnan˘ch zápasech.

Svoje zastoupení jsme mûli v nejlep‰í
skupinû modré kategorie. Trojice Julie
Koufiilová, Adam Prudík a Matûj Souãek
svoje první tfii utkání vyhrála. Pak je ale
ãekaly favorizované t˘my Sokola Letovice
a Sokola Brno. A s tûmito favority bohuÏel
tûsnû podlehli, takÏe nakonec pro nû zbylo
celkové v˘borné 3. místo v turnaji.

K dal‰ímu pokraãování odjíÏdíme do
Bfieclavi v nedûli 19. 2. 2017. Dûkuji
v‰em fanou‰kÛm za jejich podporu a zú-
ãastnûn˘m ãlenÛm oddílu za organizátor-
skou pomoc pfii uspofiádání turnaje.

Text: Michal Souãek, 
pfiedseda volejbalového oddílu ASK Blansko
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