
15OSLAVY A SVATBY

Místo, kde se dobře najíte i pobavíte!

Nabízíme tyto služby:

CATERING:
  příprava slavnostních tabulí, rautů
  zajištění květinové výzdoby
  poskytnutí potřebného inventáře
  výdej slavnostního menu spojený 

 s obsluhou
  odvezení použitého inventáře

Přípravy rodinných či firemních 
oslav, svateb, rautů, promocí,  

pohřebních hostin, plesů.

Otvírací doba:
po-čt:  11:00 – 23:00
pá - so:  11:00 – 24:00
ne:  10:00 – 22:00

Hospoda U Mostu & Catering v Brance u Opavy

Hospoda U Mostu & Catering
Bezručovo nábřeží 54
747 41 Branka u Opavy
Šárka Sendlerová
Tel.: 
+420 775 399 229
E-mail: 
SarkaSendlerova@seznam.cz
GPS: 
49°53‘18.627“N, 17°52‘55.044“E

KDE NÁS NAJDETE? 

RÁDI BYCHOM VÁM NABÍDLI:
    denně nabídku poledního menu: 

polévka,hlavní jídlo (výběr z více druhů)
  rozvážku obědů pro seniory až do domu
  rozvážku obědů firmám a jiným zájem-

cům
  vlastní odběr do jídlonosičů nebo do 

zavařovacích misek (systém Duni-form)
  možnost objed-

nání dovozu: 
chlebíčky, obložené 
bagety, obložené 
mísy, pečená kole-
na, knedlíky atd.

  zajištění rodin-
ných oslav, svateb, 
firemních večírků, 
pohřebních hostin a 
dalších akcí v přileh-
lém kulturním domě      

Chcete se dobře najíst? Hle-
dáte sál, kde uspořádat 

svatbu? Nebo plánujete osla-
vu doma či v práci a nemáte čas 
na vaření a vytvoření zázemí? 
Už nemusíte. Vyzkoušejte služ-
by Hospody U Mostu & Catering v 
Brance u Opavy a soudě podle re-
ferencí na jejich webových strán-
kách nebudete litovat. Majitelka 
firmy Šárka Sendlerová se v obo-
ru pohybuje řadu let a nasbírala 
velmi cenné zkušenosti, které se 
projeví na kvalitě služeb.

Hospoda U Mostu & Catering v 
Brance u Opavy je neustále plná. Dů-
vod? Dobrá kuchyně, kvalitní pivo a 
několik meníček denně za rozumnou 
cenu 70 korun za jídlo včetně polévky. 
Několikrát ročně si nenechte ujít spe-
ciální tematické hody. Pochutnáte si 
na nich třeba na křupavě propečených 
kachnách, na býčích žlázách, různých 
špízech apod.

Pokud dáváte přednost jídlu doma či v 
práci, oběd či jiný objednaný pokrm vám 
přiveze rozvážková služba a nebo si ho 
můžete odvézt sami v jídlonosičích. A ne-
musíte to být jen oběd. Objednat si může-
te i chlebíčky, saláty, obložené bagety, ob-
ložené mísy, pečená kolena, knedlíky atd.

Plánujete větší oslavu a hledáte vhod-
ný sál s kapacitou až 200 lidí? I vám Hos-
poda U Mostu & Catering v Brance vyhoví. 

Sál, který se dá rozšířit o přilehlé salónky, je 
vhodný pro pořádání svateb, rautů, velkých 
oslav, promocí či pohřebních hostin. Vhod-
né zázemí tu najdou firmy pro třeba vánoč-
ní večírky, různá zasedání či kogresy a osla-
vy. V zimě se zde koná nejeden ples nejen 
místních spolků a organizací. 

Nemusíte se starat prakticky o nic, vše 
bude dodáno podle vaší objednávky. Hos-
poda U Mostu & Catering vám zajistí jídlo, 
výzbobu včetně květin, připraví slavnostní 
tabule a zajistí obsluhu. Na vás už tak bude 
jen věnovat se hostům a skvělému jídlu. 

Stejné služby však může Hospoda U 
Mostu & Catering poskytnout i u vás 
doma, na vaši chatě, ve vaší firmě či 
spolku. Hospoda U Mostu & Catering se 
postará o to, že vše bude včas přivezeno 
a po akci i uklizeno.

Rádi si sednete venku na vzduchu? Pa-
matováno je i na vás. Součástí Hospody U 
Mostu & Catering je i venkovní zahrádka, 
na které se myslí i na ty nejmenší. Pro ně je 
připraveno dětské hřiště. Zahrádka je ideál-
ní zejména pro cyklisty, vždyť okolo ní vede 
známá a milovníky pohybu hojně využíva-
ná cyklostezka z Opavy do Hradce a dál na 
Vítkovsko. A není nic lepšího po kilometrech 
na kole, než si na chvilku v klidu sednout a 
vychutnat si něco dobrého. 

Až budete někdy mít cestu do Branky, 
zkuste se na chvilku do Hospody U Mos-
tu & Catering zastavit a uvidíte, že budete 
příjemně překvapeni.

Vepřové hody v hospodě U Mostu
12. prosince 2014 od 11 do 21 hod.  Jste srdečně zváni.

úterý
11. listopadu 2014

Již císařský Řím znal úsloví 
Chléb a hry a ani v dneš-

ním moderním světě se toho 
příliš nezměnilo. Oslavy 
zkrátka vždy byly, jsou a bu-
dou. Zdaleka však nejsou jen 
záležitostí rodinnou. Také 
firmy pořádají pro své za-
městnance či obchodní part-
nery nejrůznější akce, kon-
ference, večírky, setkání či v 
poslední době tolik populár-
ní eventy, tedy zvláštní udá-
lost či výjimečný zážitek, 
nebo teambuildingy (z ang-
lických slov „team“ = tým a 
„building“ = budování). 

Ač je každá z nich konána z 
trochu jiného důvodu a s jiným 
účelem, jedno mají přece jen 
společné. Je to stmelení či utuže-
ní kolektivu a sblížení pracovní-
ků. To vše samozřejmě koruno-
váno zábavou. Firemní akce je 
totiž přesně tou správnou příle-
žitostí, jak poděkovat za dobrou 
práci a poznat kolegy či nadří-
zené v jiném než pracovním 
světle. I díky těmto pracovně 
nepracovním setkáním dávají 
firmy svým zaměstnancům na-
jevo, že si jich váží a že jim umí 
nabídnout i něco jiného než jen 
každodenní povinnosti. Jestliže 
firma pozve na večírek či setká-
ní také své současné či případné 
budoucí klienty, může se ukázat 
jako správný a vhodný partner 
pro spolupráci. 

A jak jsou na tom opavské 
firmy? Odměňují své zaměst-
nance i tímto způsobem? Na-
příklad strojírenská společnost 

Prestar, sídlící v Opavě-Vávro-
vicích a zabývající se konstruk-
cí, vývojem a výrobou manipu-
lační techniky, pořádá firemní 
akce pravidelně. Co se týče fi-
remního večírku, ten se koná 
každý rok před Vánoci a má po-
dobu plesu. „Snažíme se využí-
vat reprezentativní prostory, v 
minulosti jsme večírek pořáda-
li v Zámecké restauraci na zám-
ku v Hradci nad Moravicí, v 
současné době, po rekonstruk-
ci Kulturního domu Na Rybníč-
ku, využíváme tento prostor,“ 
sdělil nám ředitel Prestaru Aleš 
Klapetek. Kromě plesu uspořá-
dali v Prestaru tento rok v létě 
také sportovní den. Zaměstnan-
ci tak mohli předvést své spor-
tovní nadání v beach volejbale, 
beach fotbalu, petangu,tenise a 
badmintonu.

S obchodními 
partnery

V komárovském KOMASu 
dávají přednost jinému způsobu 
odměňování, podobné akce pro 
zaměstnance se zde nekonají. 
„Naše společnost pořádá pouze 
firemní akce pro naše obchodní 
partnery,“ potvrdila jednatelka 
KOMASu Jiřina Hajduková. Jiří 
Petr, vedoucí obchodního úseku, 
pak upřesňuje: „Nedávno jsme 
společně s dalšími dvěma firma-
mi uspořádali ojedinělou 2den-
ní akci pro naše velkoobchod-
ní partnery v oblasti stavebního 
kování, která byla spojena jak s 
prezentací našeho sortimentu, 
tak s kulturním a sportovním 

programem. Byla to taková ná-
hrada za Mezinárodní stavební 
veletrh v Brně, kterého se s vý-
jimkou tohoto roku účastníme 
každý rok. Letos jsme ale chtě-
li setkání s obchodníky pojmout 
trošičku jinak, a proto jsme zvo-
lili tento způsob.“

To ve společnosti HON se v 
minulosti pořádalo mnoho fi-
remních akcí, ať už to byly plesy, 
večírky nebo akce pro obchodní 
partnery. Nyní je situace trochu 
jiná, firemní akce pro zaměst-
nance se konají podle slov ře-
ditele Václava Hona jen omeze-
ně, a to kvůli nezájmu ze strany 
samotných zaměstnanců. „Sko-
ro jsem je musel prosit, aby na 
některou z akcí přišli,“ nechává 
se slyšet Václav Hon s tím, že v 
současné době se již vše obra-
cí k lepšímu. „Nyní to fungu-
je tak, že se svých zaměstnanců 
zeptám, co chtějí oni sami, oni 
si to sami zorganizují a já jim 
na tuto akci přispěji,“ pokraču-
je Václav Hon, jehož firma pra-
videlně pořádá třeba dětské dny 
pro ratolesti svých zaměstnanců 
i pro obec. 

Cirkus jen 
pro zvané

Zaměstnanci společnosti 
ABEL se mají, co se týče firem-
ních akcí, velmi dobře. ABEL si 
svých lidí váží a jako poděková-
ní za jejich práci pořádá mimo 
jiné právě nejrůznější firemní 
setkání. „Každoročně před Vá-
nocemi se všichni těší na vá-
noční večírek, kde je v krátkosti 

Společnost ABEL pořádá pro své zaměstnance a jejich rodiny např. zábavné sportovní 
odpoledne s mnoha atrakcemi pro děti i dospělé.  Foto: ABEL-Computer s.r.o.

Lidé potřebují jak chléb, tak hryLidé potřebují jak chléb, tak hry

zhodnocen uplynulý rok a ná-
sledně jde už jen o zábavu, tanec 
a samozřejmě chutné občerst-
vení,“ řekla nám marketingová 
ředitelka firmy ABEL Mirosla-
va Šmalcová. Během roku pak 
společnost organizuje tzv. ABEL 
den, který navázal na dříve po-
řádané sportovní dny. „Jde o zá-
bavné odpoledne sportovního 
charakteru s mnoha atrakcemi 
skákacími hrady počínaje, přes 
velkou trampolínu, elektrického 
býka, segwaye, motokáry, čtyř-
kolky a podobně. Akce je ukon-
čena pohádkou pro děti,“ upřes-
nila M. Šmalcová. Kromě toho 
firma pořádá také ABEL bow-
ling cup čili odpoledne na bow-
lingu, kde je sice bowlingový 
turnaj hlavním programem, ale 
nikoli jediným. „V letošním roce 
byla připravena také cestopisná 
přednáška, soutěž ve hře v kost-

ky, někteří se zabavili u pexe-
sa, kulečníku či stolního fotba-
lu a jiní si prostě jen popovídali 
či zatančili,“ komentuje marke-
tingová ředitelka s tím, že letos 
dokonce pro své zaměstnance 
a jejich rodiny ABEL domluvil 
uzavřené cirkusové představe-
ní v cirkuse PRINCE. Firemní 
akce jsou podle jejích slov vní-
mány zaměstnanci velmi po-
zitivně, o čemž svědčí vysoká 
účast a následné reference z vni-
trofiremních kuloárů. 

Populární ples
Firemními akcemi nabitý 

program mají také zaměstnanci 
společnosti OSTROJ, která kaž-
doročně pořádá ples, sportovní 
den s pečeným selátkem, Den 
otevřených dveří nebo Miku-
lášskou nadílku. „Mezi zaměst-
nanci jsou tyto akce oblíbené, 

každoročně se po vstupenkách 
na ples lidově řečeno „zaprá-
ší“ a sportovní den nevynechá 
žádný sportovní fanda,“ potvr-
zuje Dagmar Stloukalová, ve-
doucí odboru Lidské zdroje 
společnosti OSTROJ, a dodává: 
„Naší nejspecifičtější akcí je ur-
čitě sportovní den. V rámci ní 
obdrží všichni zaměstnanci trič-
ko (každá divize či odbor si volí 
barvu trika), Ostrojáci v jednot-
livých týmech soutěží v 5 spor-
tovních disciplínách (fotbal, te-
nis, petang, beachvolejbal a 
nohejbal). Vítězové jsou pak od-
měněni kromě věcných cen také 
putovním pohárem, do kterého 
jsou vyryta jejich jména.“ Orga-
nizace akcí je přitom zcela v re-
žii oddělení Firemní komuni-
kace, které kromě cateringu a 
hudebních interpretů zajišťuje 
vše samo.  (pet)

Průvodce po firemních večírcích a teambuildinzích na Opavsku
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