
Osudy čtyř (ne)obyčejných rodáků z Olomouckého kraje

Připadá mi, že každý rok znovu začínám

P ři teplotách, které by řadu
z nás odradily od pobytu

venku, závodně plave. Navíc
však prostějovská plavkyně Da-
na Zbořilová sbírá jeden úspěch
za druhým. Tím posledním bylo
březnové vítězství na mistrov-
ství světa v zimním plavání
v Rusku. Zlato si odvezla poté, co
musela kromě soupeřek bojovat
také s teplotami hluboko pod bo-
dem mrazu. „Už to bylo i horší.
Voda měla kolem nuly a dělala
se ledová tříšť. Ráno pak bylo se-
dmnáct stupňů pod nulou,“ říká
o svých zkušenostech ze sibiř-
ského Tyumenu.

K němu však vedla dlouhá
cesta lemovaná úspěchy. Dana
Zbořilová se pravidelně umis-
ťuje na samotné špičce v čes-
kém plaveckém poháru, výko-
ny pak navíc opakuje také na
mezinárodní scéně. Známá je
například přeplaváním kanálu
La Manche. Přitom na rozdíl od
řady vyznavačů zimního pla-
vání začala s tímto sportem až
relativně pozdě. „Začala jsem
asi před jednadvaceti lety. Zná-
mí mě dostali na zahájení zimní
plavecké sezony v Punkvě. Byla
to nádherná akce a nakonec
jsem u studené vody už zůsta-
la,“ vzpomíná na své sportovní
začátky.

Následovala pak léta plná

úspěchů. I přes řadu zkušeností
však Dana Zbořilová přiznává,
že se některé věci příliš nezmě-
nily. „Začátky byly pomalé, šlo
hlavně o přechod z letního do
zimního plavání. Připadá mi, že
každý rok v tomhle začínám od
znovu. I když zároveň je zvyká-
ní stále snazší,“ usmívá se plav-
kyně, která na mistrovství svě-

ta vybojovala pro sebe a pla-
vecký oddíl TJ Haná Prostějov
zlato.

„Neumím krátké tratě. Zača-
la jsem tentokrát těmi nejkrat-
šími a byla z toho desátá mís-
ta,“ řekla plavkyně, která na té
nejdelší trati, téměř půlkilo-
metrové, zvítězila. Potěšení ze
sportovní akce však měla hned

dvojnásobné. „Na Sibiři se
mi líbilo. Jednalo se o akci
s nějakými třinácti sty lid-
mi a měli to perfektně zor-
ganizované,“ říká plavky-
ně .

Cesta do Ruska nebyla
zdaleka první zahraniční
a nemusí být ani poslední.
Zhatit je však může jedna
věc: finance. „Zatím je zim-
ní plavání rozvojový sport
a okrajové odvětví. Ráda
bych si třeba zaplavala
přes kanál La Manche tam
a zpátky, což je jako Mount
Everest pro horolezce. Zá-
leží na tom, zda se mi po-
daří sehnat sponzora,“
uzavřela světová přebor-
nice, která jinak pracuje
jako účetní.
Text: Deník/Michal Sobecký
Foto: Deník/Michal Sobecký

Dana Zbořilová
mistryně světa v zimním plavání z Prostějova
Věk: 41 let

O mojí činnosti:
Zimní plavání je vývojový
sport. Jen ČR má pravi-
delné závody a pohár.

Oblíbený citát
/životní motto:
Když nemůžeš, tak
přidej.

Záliby a koníčky:
cyklistika, rozhodco-
vání na cyklistických
závodech, spinning

Můj sen:
Vyzkoušet La Manche tam
a zpět.

„Začala jsem na
zahájení zimní
plavecké sezony
v Punkvě. Byla to
nádherná akce
a u studené vody
jsem už zůstala.“
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Nabídkám z modelingu se bránit nebudu

S tříbrnou korunkou
se může pochlubit

Kateřina Kučerová ze
Šumperku, která se v po-
lovině března stala nej-
krásnější středoškolač-
kou Olomouckého kraje.
Vítězka letošního roční-
ku Miss OK o soutěži ří-
ká: „Tréma byla velká,
ale naopak jsem si užila
spoustu legrace a pozna-
la řadu zajímavých lidí.
Byla to pro mě výborná
zkušenost.“

Soutěž Miss OK se ne-
prezentuje jen jako pouhé
klání o korunku, ale pro-
jekt podporovaný Olo-
mouckým krajem i měs-
tem Olomouc také cílí na
talentované studentky.
Ty nejlepší každoročně
obohacují program závě-
rečného galavečera. Slav-
nostnímu finále před-
cházely hodiny dřiny.

„Z castingu porota vy-
brala dvanáct dívek, fi-
nálový program jsme na-
cvičovaly na několika-
denním soustředění v re-
kreačním areálu na Bo-
zeňově. Jednalo se pře-
devším o sladění společ-
né choreografie,“ vy-
světlila Kateřina Kuče-

rová, která prvním rokem stu-
duje šumperské gymnázium.

Jako rekvizity při vystoupe-
ní na závěrečném večeru slou-
žily také hůlka a klobouk, nej-
větší obavy pak vyvstaly z toho,
aby neplánovaně neskončily na
zemi. „Nakonec se vše povedlo
perfektně, myslím, že diváci se
bavili dobře, ostatně my také,“

usmívá se Kateřina. Na rivalitu
meziadeptkaminakorunkuprý
nebyl vůbec čas.

„Aby program vypadal dobře
a měl spád, musely jsme se čas-
to a hlavně rychle převlékat,“
dodala novopečená miss OK.
Její nejobávanější disciplínou
byl rozhovor s moderátorem Li-
borem Boučkem, ale i ten zvlád-

la hladce. „Libora Boučka zají-
malo to, že ve finále je také Na-
tálie Kučerová ze šumperského
gymnázia, takže jsem vysvětlo-
vala, že jde pouze o shodu jmen.
Ale moderátor byl výborný,
když viděl, že některá z dívek
váhá, nenechal ji v tom a po-
mohl jí,“ vysvětlila Kateřina
Kučerová, která přestože má
občanský průkaz jen krátce, po-
dobných soutěží na republiko-
vé úrovni se již účastnila a uspě-
la. Loni se stala 2. vicemiss Ae-
robic, a jak prozradila, sport je
jejím velkým koníčkem. Po
gymnáziu by ráda studovala vy-
sokou školu, ale obor ještě vy-
braný nemá, do maturity se prý
bude mí čas rozhodnout, bránit
se ale nebude ani nabídkám,
které se týkají modelingu.

Text: Deník/HanaKubová
Foto: archiv KateřinyKučerové

Kateřina Kučerová
studentka gymnázia v Šumperku

Věk: 15 let

O mojí činnosti:
Studuji a dělám, co mě těší.

Oblíbený citát
/životní motto:
Kdo chce, hledá způ-
soby, kdo nechce,
hledá důvody.

Záliby a koníčky:
aerobic, lyžování,
tenis

Můj sen:
Být šťastná a dělat práci,
která mě baví.

„Tréma byla velká, ale
naopak jsem si užila
spoustu legrace
a poznala řadu
zajímavých lidí. Byla
to pro mě výborná
zkušenost.“

Nesnáším vulgarity, více toho řeknete vtipem

S jejími kreslenými
a veršovanými glo-

sami se čtenáři Nového
Přerovska setkávají tý-
dencotýden.Tématemje
pro ni aktuální dění ko-
lem nás, s humorem
a nadsázkou popichuje
politiky na komunální,
ale i na republikové
úrovni.

„Píšu o tom, co mě
chytne nebo cvrnkne do
nosu. Nemám ráda vul-
garity a urážlivé věci,
myslím, že mnohem více
se toho dá říct s vtipem,“
prozrazuje Marie Šestá-
ková, která se čtenářům
skrývá pod autorskou
zkratkou meš.

Událostí kolem sebe si
všímá. „Baví mě reago-
vat na dění, které je
v okolí. Jednak na poli-
tickou scénu, ale také na
to, co se děje ve městě,
nebo na pranostiky,“
prozrazuje. Ke kreslení
tíhla odmalička. „Už
když jsem chodila na zá-
kladní školu, tak jsem si
malovala, ale jenom ob-
rázky. A moc se mi líbil
Josef Lada,“ přiznává.

Blízko měla i k české-
mu jazyku, což využívá

právě při veršování. „Knížky
čtu pro krásu psaného slova,
když je pěkně napsaná, chytne
mě to za srdce,“ říká paní Ma-
rie, které momentálně leží
u nočního stolku bestseler Jo-
nase Jonassona Stoletý stařík,
který vylezl z okna a zmizel.

V týdeníku Nové Přerovsko
publikuje Marie Šestáková

s přestávkami od roku 1999,
v letech 2001 až 2003 tvořila
pro přerovskou televizi po-
hádky.

„Hlavní postavou byla žíža-
la, která měla na konci anténu.
K večerníčku jsem si sama na-
psala komentář i namluvila jej.
Ze začátku jsem pro každý díl
měla namalováno osmnáct až

dvacet listů A3. Aby to mělo
spád, tak jich později bylo
i osmdesát,“ vzpomíná.
V šuplíku má ale další projekt.
„Jedná se o povídání Bílé paní
k historii Přerova. Obsahuje
informace o původu názvu
města, mamutech, bratrské
škole nebo městských
hradbách. Je to psáno dětskou
formou, ale ještě to musím do-
končit, není na to vůbec čas,“
zmiňuje své plány do budouc-
na přerovská patriotka.

A jestli sama někdy zvažo-
vala vstup do politiky? „V po-
sledních komunálních vol-
bách jsem sice na jedné kandi-
dátce byla, ale nevím, jestli
bych na to měla žaludek.
Vždycky mě bavilo obhajovat
druhé, ale nejsem vybavená na
tu špínu, která v politice je,“
uzavírá.

Text: Deník/ IvaNajďonovová
Foto: Deník/ IvaNajďonovová

Marie Šestáková
kreslířka a glosátorka dění z Přerova

Věk: 71 let

O mojí činnosti:
Úsměvnou formou ko-
mentuji dění i nedostat-
ky ve městě.

Oblíbený citát:
Pomoc musíš hledat
na konci své vlastní
ruky.

Záliby a koníčky:
sport, malování, za-
hrada

Můj sen:
Abychom byli všichni zdraví
a spokojení. Štěstí v rodině je
mým štěstím.

„Baví mě reagovat na
dění, které je v okolí.
Jednak na politickou
scénu, ale také na to,
co se děje ve městě,
nebo na pranostiky.“

Naším cílem je získat mrazírenskou tatrovku

U ž jako dítě dávala Martina
Tiefenbachová z Lužic na

Olomoucku přednost autíčkům
před panenkami. Láska ke
čtyřem kolům jí zůstala i potom,
co založila vlastní rodinu, spolu
s manželem je dokonce před pěti
lety začala sbírat. „Auta se mi
vždycky líbila, malá i ta velká.
Tatínek je automechanik, takže
jsem na autíčkách vlastně vy-
rostla. Teď si tak trochu plním
i svůj sen. S manželem jsme se
shodli, že tohle nás baví a zají-
má,“ praví maminka tří dětí.

Manželé Tiefenbachovi se za-
měřili především na českoslo-
venská autíčka čtyřicet padesát
let stará. Celkem jejich sbírka
čítá okolo stovky kousků, se kte-
rými se mohou pochlubit. Zby-
tek hraček je určený na náhrad-
ní díly. „Něco nám lidé věnova-
li, něco jsme koupili a něco je po
manželovi z dětství. Oficiálně
jsme svou sbírku otevřeli v roce
2011,“ popisuje sběratelka. Při-
znává, že velkou inspirací jim
byl olomoucký For Model. „Cho-
dili jsme na výstavu každý rok
a nadchlo nás to, pak jsme začali
sbírat sami. Několik kousků
máme i ze světa. Z Ameriky, Ně-
mecka, Anglie i z Francie a toho
si hodně vážím. Přišel nám krás-
ný kousek a pán nám k tomu po-
slal i milý dopis,“ pokračuje

Martina Tiefenbachová a dopl-
ňuje, že získávat nové kousky do
sbírky není vůbec snadné. „Pro-
tože máme tři děti a zaměstnání,
není na hledání tolik času. Mu-
sím zaměstnat i další přátele,
kteří mají své známé po světě,
a někdy to řešíme i okružní
jízdou, kdy třeba jedno autíčko
cestovalo z Anglie na Slovensko,

pak do České republiky a nako-
nec k nám domů,“ směje se.

Se svou sbírkou se ukázali i na
letošní výstavě For Model na
olomouckém Výstavišti Flora
a ohlas zaznamenali veliký. „Li-
dé stáli u vitrín a prohlíželi si na-
še kousky. Návštěvníky jsme
potěšili, a tak jsme se radovali
i my,“ vzpomíná.

Nejvzácnějším kous-
kem, kterým se mohou
pochlubit, je Tatra 138 –
skříňové auto Pilsner
Urquell. „Také si ceníme
sanitky s chromovými sou-
částmi. Ty novější vypadají
sice skoro stejně, ale kovo-
vé dílky nahradil plast a už
to není ono. Naším velkým
snem a možná i trošku cí-
lem je získat k té skříňové
tatře i její bratříčky, tedy
další skříňovky Mrazírny
a ČSAD. Manželovým snem
je ještě získání dvou druhů
autíček od firmy Ites. Pra-
gu s5t na setrvačník a Tat-
ru 813,“ doplňuje sběratel-
ka. Kdo by chtěl manželům
Tiefenbachovým věnovat
nebo prodat autíčko, může
se jim ozvat na telefon 732
166 869.

Text: Deník/Petra Pášová
Foto: Deník/Jiří Kopáč

Martina Tiefenbachová
sběratelka autíček z Lužic na Olomoucku

Věk: 36 let

O mojí činnosti:
S autíčky jsem si hrála už
jako malá a líbí se mi do-
nes.

Oblíbený citát
/životní motto:
I staré hračky mají
duši.

Záliby a koníčky:
hlavně autíčka, naše
děti, zvířata a příroda

Můj sen:
Hlavně získání Tatry 138
Mrazírny a ČSAD a pragovku
s5t.

„Auta se mi vždycky
líbila, malá i ta
velká. Tatínek je
automechanik, takže
jsem na autíčkách
vlastně vyrostla.“

JAK TO VIDÍ JIŘÍ JEMELKA

Když ve firmách

začne hořet...
Nedávno jsem navštívil při jedné obchodní příležitosti Hasičský zá-
chranný sbor Olomouckého kraje. Kromě hlubokého obdivu
k práci tamních záchranářů jsem si z návštěvy odnesl myšlenkovou
reflexi nad tím, jak je to vlastně s „ohněm“ ve firmách. Každý zkuše-
ný záchranář vám řekne, že nejdůležitější „složkou záchrany“ je fá-
ze prevence. A pokud už nastane krizová situace (nehoda, oheň
apod.), je třeba mít připravený dobrý krizový plán a funkční krizový
štáb.

Vynechám teď celou tu problematiku krizového managementu
(krizový plán, krizový štáb) ve firmách. A zaměřím se především na
běžný provoz firem a prevenci „požáru“. Dle průzkumů naší fir-
my stále více než 60 % malých a středních podniků funguje na
principu hašení požárů. Nebo-li rychlé, chaotické až zběsilé řešení
vyvstalých problémů v operativě firmy má převahu nad koncepčním
řízením a silnou sebereflexí, která pomáhá systémově se vyhýbat opa-
kujícím se problémům. Místo toho, aby šlo vedení firmy po příčinách
opakujících se problémů a tím se do budoucna vyhnulo nepříjem-
ným situacím, vždy se zaměří na rychlé a „bezproblémové“ vyřešení
dané situace, nehody, reklamace atd.

Doporučuji firmám kromě rychlého vyřešení problémů ke
spokojenosti jak zákazníků, tak dalších zúčastněných stran
také využít prosté metody „5x PROČ“. Tzn. po vyřešení problémů
se zjistí, na základě jaké příčiny daný problém vznikl. Vezměme si
např. zpožděný termín dodání zakázky. Proč se tak stalo? Nebyl včas
k dispozici materiál. Proč nebyl včas? Protože nákupčí firmy je pře-
tížen. Proč je přetížen? Atd. Starou a dobrou známou metodou „5x
PROČ“ jste často schopni dojít k jasné příčině vzniku problémů a pak
stačí jediné – přijmout taková racionální opatření, která přispějí k to-
mu, aby se daný problém v budoucnu neopakoval. Nehaste oheň. Řeš-
te koncepčně příčiny, aby oheň nevznikal.

Autor jemajitelem společnosti J.I.P. pro firmy, s. r. o.,
poskytující revitalizace a restrukturalizace

zejména podnikům s českým kapitálem

Ekonomická poradna Deníku

KOUPÍM STARÝ NÁBYTEK

– obrazy i celé pozůstalosti, jakékoliv starožitnosti
telefon: 608038091

STAROŽITNOSTI
Komenského6, Prostějov
výkup a prodej: obrazy, nábytek, hodiny, sklo, porcelán, mince, plakety, odznaky, šperky,
zlato, stříbro
po–pá 10.00–16.00
telefon: 602 730669, e-mail:marcelakri@seznam.cz

Modrý ráj – cukrářů a pekařů

Svatoplukova48, Prostějov
– prodej pomůcek pro cukráře
po, st, čt, pá 9.00–12.00 a 14.00–18.00, út 9.00–17.00, so 9.00–12.00
telefon: 736 101 785,modry.raj@seznam.cz

FILEMON & BAUCIS
Obchůdek a výlety pro seniory
-extra dlouhé obouvací lžíce, široký sortiment řadyAlpa, hlásiče oxidu uhelnatého
-osobní alarmy, pepřové a slzné spreje
Nám. T. G.Masaryka24, Prostějov
pondělí – pátek9.00 – 17.00 hod
telefon: 728 337983,www.filemon-baucis.cz

Bludovská a. s.
Špalkova 156, Bludov 78961
Vnaší Družstevní prodejně Bludov
máme široký sortiment čerstvého vepřového a hovězíhomasa z vlastní produkce.
Prodáváme i vlastní sýry, tvaroh,mléko a čerstvá vejce.
po–pá 7.00–17.00, so 7.00–10.00 hod.
telefon: 583 238274, 725440453,www.bludovska.cz

Kamenictví – Kováč – Výroba a opravy pomníků

Julius kováč, Hrabenov 129, Ruda nadMoravou

Provádíme sekání, tryskání, barvení, zlacení a stříbření písma. Opravy a renovace pomníků a pomníkových dílů.

Možnost zhotovení pomníků dlepřání a návrhu zákazníka.

telefon: 605946468, e-mail: julius.kovac@seznam.cz,www.kamenictvikovac.cz

Centrum Zdraví Bohuňovice

AquaparkBohuňovice, 6. května616, 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 13.00–20.30muži , sobota 9.30–20.30 společná, neděle 9.30–20.00 společná

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 301006, 733 531 187, e-mail: servis@sumperk.auto-hegr.cz

Ondřej Kotraš s. r. o., Kompletní realizace střech

Bartoňov 38, Ruda nadMoravou
Nabízíme pokrývačské, klempířské a tesařské práce, montáž hromosvodů včetně revizí,
výškové práce, nátěry střech, okapů apod. a výstavbu komínů a základových desek.
telefon: 733 179680, e-mail: info@kotrasstrechy.cz,www.kotrasstrechy.cz

Motorest Studená Loučka (MOHELNIČÁK U Štiků)

Provoz NONSTOP
Hotová jídla, minutky a tvarůžkové speciality. Prodej tvarůžků a uzenin.
Zajišťujemerezervaciprozájezdy:Restaurace„URytíře“Loštice–ubytovánípro sku-
piny i jednotlivce telefon: 603547521, 739477443

Nábytek Holínka

Skříně namíru a zakázkový nábytek, e-mail: info@nabytek-holinka.cz
telefon: 583 238467, 777 743580
Provozovna a expozice, 8. května 900, Bludov, provozní doba: 6.00–18.00
telefon: 583 238759
OlomoucGLOBUS-Pražská 248/39, telefon: 585 758007, 777 743589
e-mail: globus@nabytek-holinka.cz
po–pá: 10.00–19.00, so–ne:10.00–19.00

CAFÉ FANTASIA
Nekuřácká, bezbariérová cukrárna a kavárna s dětskýmkoutkem
Káva, čaj, zákusky vlastní výroby, nápoje, tousty
Oslavy, dorty na zakázku, kulturní program s hudební produkcí
Otevřeno denně 9-21
Plumlovská42, Prostějov, telefon: 775 765666
info@cafefantasia.cz,www.facebook.com/café-fantasia

GALERIE UMĚNÍ PROSTĚJOV

Přijímáme obrazy a starožitnosti do historicky první aukce výtvarného umění v Olomouckémkraji.
Místo konání: Hotel S-port VéskaDolany u Olomouce, kKvěten 2016
Jindřich Skácel, galerista
telefon: 608805775,www.gupv.cz, e-mail: jindrabrazilie@seznam.cz

KAMENICTVÍ pedrarostone s. r. o.
. výroba amontáž pomníků
. renovace a broušení terasových hrobů
. opravy písma, kopání betonových základů
. prodej lamp, váz a vitrín z nerezu a žuly
. doprava a konzultace zdarma
telefon: 773 113 377,www.nahrobnikameny.cz

Restaurace U Letců

Rodinná restaurace s domácímprostředím v rustikálním stylu s českou amezinárodní ku-
chyní. Vhodná pro rodinné oslavy, promoce a pohřby. Restaurace pro 50–70 hostů.
telefon: 774807568 ,web: restauraceuletcu.webyan.cz

VÝKUP VLASŮ, Schweitzerova 243/83, Olomouc

Vlasové studio Daniela

– výkup vlasů, prodloužení vlasů, zahuštění vlasů,micro/zahuštění vlasů
telefon: 607684333
www.danielastudio.cz, e-mail: info.studiodaniela@seznam.cz

NaVel nadměrné velikosti
Plumlovská8, Prostějov
Prodejna dámského oblečení ve velikostechM–7XL, 40–70,móda i pro plnoštíhlé
po–pá 9–17, so 9–12
telefon: 776026026, e-mail: navelprostejov@gmail.com
www.nadmernevelikosti.cz

DŘEVĚNÉ BRIKETY

AKČNÍCENA5Kč/kg
(Válcové brikety s dírou, vyrábíme extrémním slisováním čistých bukových hoblin
a pilin bez jakýchkoliv příměsí a pojiv.)
* hmotnost balíku: 8 kg * balení: 5 kusů v PE fólii * rozměr:ø 8 x 30 cm
Kontakt: 739454600,www.drevo-prodej.eu

OKRASNÉ ZAHRADNICTVÍ RADEK TARIČ
Kontakt: Želatovice125
- nabízíme prodej okrasných dřevin, návrhy, realizaci a údržbu zahrad
VÝSTAVABONSAJÍ
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, 604908992

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 linka800 100324
www.zdravotnicke-potreby.net, info@zdravotnicke-potreby.net

ALVA – ZDRAVOTNICKÉ POTŘEBY

Mlýnská 28a, Prostějov
Volný prodej inkontinenčních pomůcek
-vložky, pleny, plenkové kalhotky s 10% slevou
Po – Pá 8.00 – 17.00
Bezplatná linka800 100324
www.zdravotnicke-potreby.net, info@zdravotnicke-potreby.net

ALVA–ZDRAVOTNICKÉ POTŘEBY

Mlýnská 28 a, Prostějov
Oprava a servismechanických invalidních vozíků a zdravotních pomůcek
Po – Pá 8 – 17.00 hod.
Bezplatná linka 800 100 324
www.zdravotnicke-potreby.net, info@zdravotnicke-potreby.net

MAXMADAM – Dámské oděvy pro silnější

Dámské oděvy pro silnější, Svatoplukova 16, Prostějov
-nabízíme plný sortiment oděvů nadměrných velikostí a plavek, možnost zhotovení oděvů
namíru
Po-Pá 9.00-17.00,Telefon: 606912826, 607 745702
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OLOMOUCKÝ DENÍK 

Olomouc, 
Aksamitova 2, 779 00

Zuzana Slepicová, 
tel.: 587 304 110

e-mail: zuzana.slepicova@denik.cz

www.olomouckydenik.cz

PROSTĚJOVSKÝ DENÍK 

Prostějov, 
Vojáčkovo nám. 3, 796 01, 

Kateřina Opluštilová, 
tel.: 582 310 321

e-mail: katerina.oplustilova@denik.cz

www.prostejovskydenik.cz

PŘEROVSKÝ A HRANICKÝ DENÍK 

Přerov, 
Palackého 22, 750 02

Jana Štrausová, 
tel.: 581 250 711

e-mail: jana.strausova@denik.cz

www.prerovskydenik.cz

PŘEROVSKÝ A HRANICKÝ DENÍK  

Hranice, 
Pernštejnské nám. 1, 753 01

Kateřina Hojgrová, 
tel.: 581 603 199

e-mail: katerina.hojgrova@denik.cz

www.hranickydenik.cz

ŠUMPERSKÝ A JESENICKÝ DENÍK 

Šumperk a Jeseník, 
Jeremenkova 1c, 787 01

 Martina Koukolová, 
tel.: 583 300 311

e-mail: martina.koukolova@denik.cz

www.sumperskydenik.cz

Kontakty na řádkovou inzerci v Olomouckém kraji

VSKÝOUCK RANIC ANICK ICKÝ

» Sledovat nás také můžete na sociálních sítích Facebook & Twitter «


