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CHCETE ZMĚNU? 
POMŮŽU  VÁM K ÚSPĚCHU.
Pojďme společně vkročit do nového roku, budu Vaším průvodcem 
a parťákem. Nechť se Vaše předsevzetí stane skutečností a rok 2021 
bude rokem změn, po kterých tak toužíte.

– individuální koučink
– osobní rozvoj
– mindset
– time management
– online business poradenství VA | LIFE & BUSINESS COACH

S láskou Eliška
www.whitelotus.cz

eliska@whitelotus.cz

V Ý D E J N Í  M Í S T O  E - S H O P U 
w w w.makeupfengsuej.cz 

a výdejní místo 
ruské kosmetiky 

FABERLIC
www.makeupfengsuej.cz

PO–PÁ 10 h do 16 h
(OTEVŘENO I V OMEZENÍ)

ROŽMITÁLOVA 5, BLANSKO
(nad Albertem a hračkářství Wiki)NO

VĚ
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TE
VŘ

EN
O Dolní Lhota 221, Blansko

Tel.: 601 211 975
rezervace@war-zone.cz
www.war-zone.cz

– střeliště 100 m a 50 m
– zážitková střelba
– taktická střelba
– půjčovna a servis zbraní
– prodejna zbraní
– střelecké kurzy
– firemní večírky
– i bez zbrojního průkazu
– denně od 9 do 21 hodin

– DÁRKOVÉ POUKAZYJEDNA Z NEJVĚTŠÍCH 
A NEJMODERNĚJŠÍCH STŘELNIC V EVROPĚ

FIRMA HIMMER – prodejce drogerie pro 
velkoobchod a maloobchod se bude stěhovat

	 „Tak	 trochu	 hodně	 jiná	 doba“	 –		
i	 tak	 by	 se	 dal	 nazvat	 bezmála	 už	
celý	 rok,	 kdy	 do	 našich	 životů	
vstoupil	 „vir“	 a	 s	 ním	 různé	 ome-	
zení,	 zákazy,	 uvolňování,	 zase	 zá-
kazy	 a	 nařízení.	 Bohužel	 to	 má		
dopad	 na	 nás	 na	 všechny,	 ale	 na	
podnikatele	 obzvláš.	 Mnoho	 růz-
ných	obchůdků,	salónů	krásy	apod.	
svoji	 činnost	 buto	 přerušilo	 nebo	
rovnou	ukončilo,	bohužel.	Výpadek	
v	 příjmech	 trvá	 už	 dlouho	 a	 pro	
mnohé	se	stal	neudržitelným…	
	 Jinak	tomu	není	ani	v	případě	fir-
my	Himmer	s.r.o.,	která	sice	nekon-
čí	 nadobro,	 ale	 je	 nucena	 hledat	
nové	prostory	ke	svému	podnikání.	
Od	května	letošního	roku	už	ji	ne-
najdete	na	 stávající	 adrese	na	 rohu	
ulic	Masarykova	a	Tovární	v	Blan-
sku	–	hned	vedle	barev	U	Lumíra.	

kterého	 je	 nutné	 zmínit,	 všichni	
víme,	jak	v	tuto	dobu	fungují.
–	Ostatní	firmy	a	malé	organizace,	
mají	také	menší	odběry.
–	A	pokud	jste	v	nájemních	prosto-
rách	 a	 není	 možné	 se	 domluvit	 na	
snížení	 nájmu,	 je	 to	 za	 jeden	 rok	
činnosti	v	tomto	stavu	bu	na	uza-
vření	provozu,	nebo	hledání	jiných,	
levnějších	prostor.	Odvody	a	mzdy	
zaměstnanců	se	platit	musí,	protože	
mají	otevřeno,	 i	když	v	omezeném	
režimu	s	minimem	zákazníků,	což	
už	ale	naše	zákonodárce	nezajímá.
	 Nemoci	patří	k	životu	od	začátku	
věků.	 Ikdyž	 to	 bude	 ještě	 chvilku	
trvat,	 přesto	 doufejme,	 že	 se	 svět	
vrátí	do	původních	kolejí,	covidová	
epidemie	 odezní	 tak,	 jak	 všechny	
epidemie	co	na	světě	byly	a	to	už	od	
dob	antiky.		Text: Renata Kuncová Polická

krétní	 zaměření.	 U	 firmy	 Himmer	
s.r.o.	to	vypadá	tak,	že:
–	Řadoví	zákazníci,	kteří	nakupují	
drogerii	 současně	 s	 potravinami,		
do	tohoto	obchodu	nechodí	z	důvo-
du	 komfortu	 nakupování	 na	 jed-	
nom	místě	 a	 také	akcím,	které	 su-
permarkety	 dělají	 a	 mohou	 si	 je	
dovolit	 z	 důvodů	 velkých	 prodej-
ních	obratů.
–	 Firmy,	 které	 vlastní	 nebo	 jsou		
provozovatelé	 restaurací	 a	 různých		
občerstvovacích	 zařízení,	 jsou	 bud	
zavřené,	nebo	jsou	na	polovině	pro-
vozu	i	méně.	Z	toho	důvodu	u	nich	
nenakupují	tak,	jak	tomu	bylo	dříve.
–	 Školy,	 další	 důležitý	 odběratel,	

Kam	 se	 firma	 Himmer	
přestěhuje,	 v	 době	 uzávěrky	 ještě	
jednatel	 firmy	 Karel	 Dvořák	 ne-	
věděl.	 „Pokud	 by	 někdo	 měl	 zá-	
jem	pronajmout	 prostory	hodící	 se	
k	provozování	prodejny	nebo	o	 ta-
kových	prostorách	věděl,	 budu	 rád	
za	info	nebo	nabídku“	dodává	Karel	
Dvořák.	Do	konce	dubna	 ale	bude	
otevřeno	tak,	jak	jste	zvyklí…	
	 V	 této	 pro	 podnikatele	 těžké	
době	 bychom	 je	 měli	 podpořit	 ná-
kupem	 jejich	 zboží,	 které	 je	 mož-	
né	koupit	 i	v	řetězcích,	které	o	zá-	
kazníky	 nouzi	 nemají.	 Problémy,	
s	kterými	se	firmy	potýkají,	nejsou	
nicotné,	samozřejmě	hraje	roli	kon-


