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59,-

Písek
podsypový
Balení: 25 kg

99,-bal.
lED zdroje 
8,5 W/806 lm/2 700 K
Balení: 3 ks

Fukar –
vysavač listí
elektrický
RBV3000CESV
Příkon: 3 000 W
Sací výkon: 16 m3/min.
Objem vaku: 45 l 
Hmotnost: 5,1 kg

1690,-

Aktuální nabídka platí do vyčerpání zásob, nejdéle však do 31. 10. 2019.

Pro větší plochy
Výkon: 4,1 kW
Pracovní záběr: 55–85 cm
Počet nožů: 6 
∅ nožů: 35 cm 
Hmotnost: 56 kg

8690,-
Kultivátor benzínový 
RPT 8556 R

Dlažba zámková
HollanD
Rozměry: 4 x 10 x 20 cm, 6 x 10 x 20 cm
Barva: přírodní, červená

Dlažba zámková
H-profil
Rozměry: 6 x 16,5 x 20 cm
Barva: přírodní

cena od

3, ks90 5, ks70

Domov Olga v Blansku oslavil 25 let
	 Ve	čtvrtek	26.	září	2019	bylo	nádher-
né,	 teplé	 podzimní	 odpoledne.	 Počasí	
jako	na	objednávku.	Domov	Olga	po-
zval	 zástupce	 města,	 podporovatele,	
sponzory	a	v	neposlední	řadě	také	přá-
tele	 Domova	 na	 slavnostní	 odpoledne	
při	příležitosti	oslav	25.	výročí	založení	
tohoto	denního	stacionáře	pro	mentálně	
postižené	spoluobčany.	
	 Po	slavnostním	zahájení,	kdy	se	slo-
va	ujali	zakladatelé	domova	Olga,	man-

želé	 Kratochvílovi,	 zasadil	 starosta	
města	Blanska	Jiří	Crha	společně	s	mís-
tostarostou	Ivo	Polákem	krásný	kaštan,	
který	 nese	 jméno	 Jany	 Kratochvílové,	
ředitelky	neziskového	spolku	Hnutí	hu-
manitární	pomoci,	který	provozuje	Do-
mov	OLGA	a	Centrum	VELAN.		Ná-
sledoval	bohatý	kulturní	program,	kde	
se	 představili	 i	 klienti	 domova.	 Jana	
Kratochvílová	 v	 přátelské	 atmosféře	
poděkovala	všem,	kteří	domovu	pomá-

hají	a	obdarovala	je	krásnými	taškami		
a	keramickými	růžičkami,	které	klienti	
v	 terapeutických	 dílničkách	 vyrábějí.	
V	samotném	závěru	klient	Michal,	kte-
rý	jak	říká,	„do	domečku“	dochází	už	
mnoho	 let,	 poděkoval	 krásnou	 kyticí	
jejich	„tetě“	Janě	za	všechny	spokojené	
klienty,	kterým	je	pospolu	moc	dobře.	
Někteří	z	nich	bydlí	v	Centru		VELAN	
na	Klepačově,	což	je	chráněné	bydlení,	
které	funguje	už	15	let.	
	 Všichni	 zúčastnění	 si	 pochutnávali	
na	 výborné	 kávě	 a	 občerstvení,	 které	
také	připravili	klienti	domova	a	ujali	se	
bravurně	i	obsluhy.	
	 Janě	Kratochvílové	společně	s	man-
želem	patří	velký	dík	za	lidský	a	lásky-
plný	 přístup	 k	 postiženým	 spoluob-	
čanům.	 Za	 25	 roků,	 co	 domov	 Olga	
funguje,	 byly	 i	 těžké	 okamžiky,	 kdy	
musela	Jana	Kratochvílová	bojovat	jako	
lev	nejen	o	finanční	podporu	na	vyšších	
místech.	Když	ale	člověk	vidí	tu	spoko-
jenost,	pohodu,	dobrosrdečnost	a	pozi-
tivní	 energii,	 která	 v	 „domečku“	 je,	
stála	ta	všechna	námaha	za	to.	
	 Klienti	si	užili	 také	výlet	v	polovině	
září	do	Bowling	centra	Brno,	kam	je	po-
zval	pan	Ing.	Vlastimil	Chládek,	ředitel	
a	jednatel	firmy	Dopravní	stavby	Brno,	
který	 bowlingové	 centrum	 vybudoval.	
Klienti	Domova	OLGA	si	zahráli	ven-

mediálně
podporují 

Domov OlgaPoděkování klientů domova Olga Janě Kratochvílové za péči

Jiří Crha při odhalení památeční desky 
ke stromu Jany Kratochvílové

kovní	golf,	který	je	součástí	centra	a	také	
si	zasoutěžili	v	bowlingu.	Po	společném	
(sponzorském)	 obědě	 si	 prohlédli	 celý	
vnitřní	 i	 venkovní	 areál	 centra	 a	 plni	
krásných	zážitků	odjeli	zpět	do	Blanska.
	 Domov	Olga	mohou	podpořit	i	spo-
luobčané	mimo	jiné	třeba	tím,	že	si	za-
jdou	do	Kafárničky	na	domácí	zákusek	
a	výbornou	kávu,	kterou	jim	naservírují	
klienti	domova.	

Text a foto: Renata Kuncová Polická


