
FILEMON & BAUCIS
Obchůdek a výlety pro seniory
– extra dlouhé obouvací lžíce, široký sortiment řady Alpa
– hlásiče oxidu uhelnatého
– osobní alarmy, pepřové a slzné spreje
Nám. T. G. Masaryka 24, Prostějov
pondělí–pátek 9.00–17.00 hod
telefon: 728 337 983, www.filemon-baucis.cz

ONDŘEJ KOTRAŠ, s. r. o.
Kompletní realizace střech
Bartoňov 38, Ruda nad Moravou
Nabízíme pokrývačské, klempířské a tesařské práce, montáž
hromosvodů včetně revizí, výškové práce, nátěry střech,
okapů a výstavbu komínů a základových desek.
telefon: 733 179 680, e-mail: info@kotrasstrechy.cz
www.kotrasstrechy.cz

MAX MADAM –
Dámské oděvy pro silnější
Dámské oděvy pro silnější, Svatoplukova 16, Prostějov
– nabízíme plný sortiment oděvů nadměrných velikostí
a plavek, možnost zhotovení oděvů na míru
po-pá 9.00–17.00
telefon: 606 912 826, 607 745 702

CENTRUM ZDRAVÍ BOHUŇOVICE
Aquapark Bohuňovice, 6. května 616, Otevírací doba 1. 2.
2016 do 1. 5. 2016
Bazén
pondělí zavřeno, úterý 12.00–15.00, středa 13.30–19.00,
čtvrtek 13.30–20.00, pátek 9.30–20.30, sobota 9.30–20.30,
neděle 9.30–20.00
Sauna
pondělí zavřeno, úterý 15.00–20.00 ženy, středa 15.00–20.00
muži, čtvrtek 13.00–20.00 ženy, pátek 13.00–20.30 muži,
sobota 9.30–20.30 společná, neděle 9.30–20.00 společná

OKRASNÉ ZAHRADNICTVÍ RADEK TARIČ
Kontakt: Želatovice 125
– nabízíme prodej okrasných dřevin, návrhy, realizaci
a údržbu zahrad
VÝSTAVA BONSAJÍ
Areál sportovního klubu FC Želatovice, kdy: 29. 4.–1. 5. 2016
Zahájení: pá 29. 4. v 16.00 hodin, so 30. 4., ne 1. 5.
v 10.00–17.00, Ukázka tvarování bonsají ne 14.00 hod.
telefon: 581 227 142, 604 908 992

ALVA–ZDRAVOTNICKÉ POTŘEBY
Mlýnská 28a, Prostějov
Půjčovna zdravotních pomůcek
– polohovací lůžka, mechanické invalidní vozíky
– chodítka, klozetová křesla
– stolky k lůžku, stoličky do sprchy
po–pá 8–17.00 hod, bezplatná linka 800 100 324
www.zdravotnicke-potreby.net,
info@zdravotnicke-potreby.net

ALVA–ZDRAVOTNICKÉ POTŘEBY
Mlýnská 28 a, Prostějov
Oprava a servis mechanických invalidních vozíků
a zdravotních pomůcek
po–pá 8–17.00 hod., bezplatná linka 800 100 324
www.zdravotnicke-potreby.net
info@zdravotnicke-potreby.net
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Pekařky naučí přípravu frgálů
Resort Valachy chystá
do letní sezony řadu
novinek pro dospělé,
ale i pro nejmenší

JINDRA PECHOVÁ

Střední Morava – Sezona
letních dovolených se blíží
a na její zahájení už je při-
praven i Resort Valachy
Velké Karlovice na Vsetín-
sku, jenž se s trojicí hotelů,
dvěma wellness centry
a další nabídkou služeb pro
relaxaci i aktivní odpočinek
řadí k nejvyhledávanějším
destinacím Beskyd. V letním
období nabídne návštěvní-
kům několik novinek.
„Lyžařská sezona letos

skončila o měsíc dřív než
obvykle, o to dřív startuje-
me s nabídkou letních akti-
vit. Duben jsme věnovali
jarnímu úklidu, zahájili
jsme provoz půjčovny seg-
way, tenisového kurtu
i Golfového hřiště Horal.
Tuto sobotu se otevře dět-
ský park Razulák a pomysl-
ným oficiálním startem léta
bude 28. května gastro akce
k zahájení grilovací sezony
na terase hotelu Horal,“
uvedl generální ředitel Re-
sortu Valachy Tomáš Blabla.
Jednou z nejzajímavějších

novinek letní sezony Re-

sortu Valachy budou kurzy
pečení frgálů. Resort Vala-
chy provozuje vlastní výro-
bu frgálů, koná se zde také
každoroční soutěž pekařů
při Karlovském gastrofesti-
valu. „Kurzy jsme loni začali
nabízet firmám pro zpest-
ření jejich akcí, ale zajímá
se o ně i veřejnost. V létě je
proto budeme pořádat pra-
videlně,“ přiblížil Tomáš
Blabla.
Další novinkou bude ote-

vření půjčovny turistických

skútrů Yamaha. „Inspirovali
jsme se v Itálii, kde tuto
službu nabízejí turistické
destinace pro kratší výlety
po okolí. Zvolili jsme typ
nejmodernějších motoro-
vých skútrů – tříkolek, které
jsou tiché, šetrné k přírodě
a uživatelsky velmi bezpeč-
né,“ dodal Tomáš Blabla.
Nabídka alternativ k pěším
či cyklovýletům je mezi
hosty oblíbená. Již čtvrtý
rok resort nabízí výlety na
segwayích s průvodcem, od

loňska přidal půjčovnu
elektrokol.
Novinky se dočkají i mi-

lovníci relaxačních pro-
cedur. Ve Wellness Horal,
které se zaměřuje na na-
bídku masáží s rodilými
Thajkami, Srílančany, Fili-
pínkami a Balijci, přibydou
ayurvédské masáže v podá-
ní rodilého indického ma-
séra nebo ranní lekce jógy.
Zkrátka nepřijdou ani děti

díky novým atrakcím v zá-
bavním parku Razulák.
Areál na úpatí sjezdovky
nabízí řadu atrakcí, letos
přibydou profi trampolíny
a kolotoč pro nejmenší.
Na konec prázdnin chystá

Resort Valachy založení no-
vé tradice – festivalu Týden
kultury na Valašsku. V ne-
obvyklém prostředí cirku-
sového šapitó pod Spa ho-
telem Lanterna bude každý
den na programu jiné diva-
delní či hudební představe-
ní. „Hosté se mohou těšit na
Jaroslava Duška a jeho Čtyři
dohody, Kašpárka v rohlíku
či Slovácké divadlo a jeho
populární Rychlé šípy,“ do-
dal Tomáš Blabla.
Stejně jako v loňském

roce bude pokračovat tradi-
ce středečních posezení
s živou muzikou a víkendo-
vým grilováním na terase
hotelu Horal, chystají se
i další doprovodné akce.

NOVINKY V RESORTU VALACHY. Na letní sezonu si oblíbené do-
volenkové místo v Beskydech nachystalo školu pečení frgálů, nové
wellness procedury či půjčovnu skútrů. Foto: archiv Resortu Valachy

Jak to vidí Jiří Jemelka
Rozhýbejte své podnikání
účinnou firemní strategií
České malé a střední podniky se podle
posledních průzkumů potýkají s tvorbou
firemních strategií. Ty jsou buď nekva-
litně připravené, krátkodobé nebo zcela
chybí. Přestože se tak na trhu firmy udrží,
spíše stagnují a živoří, zatímco jejich rozvoj a růst jsou
v nedohlednu. Právě dlouhodobá firemní strategie je
totiž odrazovým můstkem pro rozhýbání podnikání
i zvýšení výkonnosti firmy.
Jak poznáte, že vy či vaše firma strategii potřebujete?
Učinili jste za poslední dekádu jen minimální posun?
Nebo jste dokonce tam, kde jste kdysi začínali, jen
s drobnými změnami? To je jasná známka toho, že
vám chybí cíl a nástroje k jeho dosažení. Pravdou zů-
stává, že až 75 % tuzemských malých a středních firem
přežívá bez strategie. To, že má někdo matnou před-
stavu v hlavě, ještě neznamená, že má strategii. Pokud
chybí jasné a závazné cíle včetně pravidelně kontrolo-
vaného akčního plánu, o strategii nemůže být řeč.
Dlouhodobá strategie jednoznačně pomáhá zefektivnit
činnost firmy a účinněji nakládat s jejími zdroji.
Kvalitní strategie, tedy pojmenování toho, co chci do-
sáhnout a jak, je stěžejním firemním dokumentem, jak
pro živnostníky, tak pro podnikatele. Formality zpra-
cování jsou přitom vedlejší. Někdo je větší stratég a ve
svém podnikovém „fahrplanu“ zohlední trh, konkuren-
ci, strategii zasadí do širokého kontextu, a to v dlou-
hodobém horizontu. Někdo si naopak vystačí jen s vy-
tyčením cílů a definuje si nástroje k jejich dosažení.
Koneckonců i banální výlet s rodinou musíte napláno-
vat. Musíte si ujasnit, kam vůbec chcete jet a jak se
tam dostanete. Bez toho budete stát na místě, případ-
ně bezcílně bloumat ulicemi. To samé se vám může
přihodit i v podnikání. Strategické myšlení a plánování
není v tuzemských malých a středních podnicích ani
zdaleka běžnou praxí, a představuje tak významný
potenciál pro posílení konkurenceschopnosti na trhu.
Autor je majitelem společnosti J.I.P. pro firmy, s. r. o.

KAMENICTVÍ KOVÁČ – Výroba a opravy
pomníků
Julius Kováč, Hrabenov 129, Ruda nad Moravou
Provádíme sekání, tryskání, barvení, zlacení a stříbření
písma. Opravy a renovace pomníků a pomníkových dílů.
Možnost zhotovení pomníků dle přání a návrhu zákazníka.
telefon: 605 946 468, e-mail: julius.kovac@seznam.cz
www.kamenictvikovac.cz

KOUPÍM STARÝ NÁBYTEK
– obrazy i celé pozůstalosti, jakékoliv starožitnosti
telefon: 608 038 091

STAROŽITNOSTI
Komenského 6, Prostějov
výkup a prodej: obrazy, nábytek, hodiny, sklo, porcelán,
mince, plakety, odznaky, šperky, zlato, stříbro
po–pá 10.00–16.00
telefon: 602 730 669, e-mail: marcelakri@seznam.cz

AUTO HÉGR, a.s.
Jesenická 1b, ŠUMPERK
Autorizovaný servis zn. Škoda a VW, jediný v okresech
Šumperk a Jeseník
po–pá 7.00–18.00, so 8.00–12.00
telefon: 583 301 006, 733 531 187, e-mail:
servis@sumperk.auto-hegr.cz

GALERIE UMĚNÍ PROSTĚJOV
Přijímáme obrazy a starožitnosti do historicky první aukce
výtvarného umění v Olomouckém kraji. Místo konání: Hotel
Sport Véska, Dolany u Olomouce, květen 2016
Jindřich Skácel, galerista, telefon: 608 805 775,
www.gupv.cz, e-mail: jindrabrazilie@seznam.cz

CAFÉ FANTASIA
Nekuřácká, bezbariérová cukrárna a kavárna s dět. koutkem
Káva, čaj, zákusky vlastní výroby, nápoje, tousty
Oslavy, dorty na zakázku, kulturní program s hud. produkcí
Otevřeno denně 9–21
Plumlovská 42, Prostějov, telefon: 775 765 666
info@cafefantasia.cz, www.facebook.com/café-fantasia

ALVA–ZDRAVOTNICKÉ POTŘEBY
Mlýnská 28a, Prostějov
Volný prodej inkontinenčních pomůcek
– vložky, pleny, plenkové kalhotky s 10% slevou
po–pá 8.00–17.00
Bezplatná linka 800 100 324
www.zdravotnicke-potreby.net
info@zdravotnicke-potreby.net

MOTOREST STUDENÁ LOUČKA
(MOHELNIČÁK U Štiků)
Provoz NONSTOP
Hotová jídla, minutky a tvarůžkové speciality. Prodej tvarůžků
a uzenin.
Zajišťujeme rezervaci pro zájezdy: Restaurace „U Rytíře“
Loštice – ubytování pro skupiny i jednotlivce
telefon: 603 547 521, 739 477 443

X-HOME
Olomoucká 166, Krčmaň
sedačky a zahradní nábytek, kožené i látkové sedačky
– zahradní nábytek značky Hartman
– bytové doplňky
– kávovary a kapsle NESPRESSO, Sodastream
telefon: 724 486 144, email: info@xhome.cz
www.xhome.cz
Otevírací doba: po-pá: 9.00–18.00, so-ne: 10.00–18.00

MIKROBUSOVÁ DOPRAVA
– přeprava až 13+1 osob
– vozidlo VW LT 35 s klimatizací a s tažným zařízením
– transfery na letiště, doprava osob do zaměstnání, doprava
sportovních klubů, doprava na svatby. atd.
telefon: 607 790 048, www.dopravaprerov.cz
e-mail: leos.kubela@seznam.cz

NAVEL nadměrné velikosti
Plumlovská 8, Prostějov
Prodejna dámského oblečení ve velikostech M–7XL, 40–70,
móda i pro plnoštíhlé, po–pá 9–17, so 9–12
telefon: 776 026 026, e-mail: navelprostejov@gmail.com
www.nadmernevelikosti.cz
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