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Vážení a milí kolegové,   

i když se rok 2016 přibližuje ke své polovině, rád bych na tomto místě připomněl rok loňský. Ten jsme zakončili 

nejvýraznějšími investicemi ve sféře výrobní i stavební a historicky největším obratem. S tím samozřejmě souvisí obrovský 

kus práce, který odvedli všichni naši zaměstnanci. Nejinak je tomu i v roce letošním. V celkovém obratu zaznamenáváme 

oproti stejnému období loňského roku nárůst o necelých 22 miliónů Kč. Tento ukazatel prověřil a prověřuje naše možnosti  

a schopnosti na všech úrovních naší společnosti. Velké nároky jsou kladeny na výrobu, která uvádí do provozu nová strojní 

zařízení. Právě zmiňované rekonstrukce strojů (které bohužel ne vždy splnily naše představy), zvyšující se počet zaměstnanců 

a v neposlední řadě marketingové investice ovlivňují náš hospodářský výsledek. Na ten má vliv i současná situace na trhu 

dveří, konkrétně působení obchodních řetězců a zvýšená aktivita konkurenčních výrobců. Na základě těchto ukazatelů musíme přehodnocovat naši obchodní 

strategii. Abychom zachovali rozvoj a budoucnost firmy, hledáme nové ekonomicky výhodné cesty, s čímž souvisí posílení obchodního oddělení se zaměřením 

na zahraniční trh a klíčové zákazníky. Strategicky nejvýznamnější formu vidím v budování vzorkových prodejen. S prodejnami souvisí také rozšiřování portfolia 

dodavatelů, díky kterému nabídneme zákazníkovi nejenom lepší cenu ale také širší škálu výrobků v různých cenových relacích a designových i technických 

parametrech. Paralelně s tímto řešíme „naše bolavá místa“ - například nedostatečné skladovací kapacity výstavbou nové skladovací haly. Za účelem řešení 

technologických problémů spojených s výrobou a kvalitou vstupních materiálů jsme zřídili pozici vedoucího technologa výroby. Efektivnímu plánování  

a optimalizaci výroby by měl napomoci systém MES, na jehož implementaci nepřetržitě pracuje tým našich odborníků. 

V současné době máme rozpracovaných několik projektů. Úspěšně jsme zvládli projekt „Jak se staví sen“ a zaznamenáváme první pozitivní ohlasy, kterými je 

zvýšená návštěvnost na prodejnách i na webových stránkách. Touto cestou bych chtěl poděkovat všem, kteří se na tomto projektu podíleli. Pokračujeme  

v rekonstrukcích a modernizacích středisek, aktuálně probíhají dokončovací stavební práce na středisku Olomouc. Pracujeme také na rozšiřování naší 

působnosti v rámci ČR (Liberecký kraj).  

Společnost se posunula a posunuje dál, což nás zavazuje k tomu zamyslet se nad efektivitou zaměstnanců. Jedním ze základních faktorů úspěšnosti firem je 

schopnost zformovat lidské zdroje. Rád bych touto cestou apeloval na všechny zvláště pak na vedoucí pracovníky, aby nepodceňovali svou úlohu v rámci 

střediska a velmi pečlivě vyhodnocovali potřeby střediska tak, aby byli připraveni na nároky zákazníků nejen kvalitativní ale i kvantitativní stránkou lidských 

zdrojů. Věřím, že se nám společným úsilím podaří zvládnout zvyšující se požadavky kladené na naši společnost. 

Závěrem bych rád všem popřál příjemnou dovolenou a léto bohaté na nezapomenutelné zážitky. 

      Lumír Kozubík, majitel firmy SEPOS, spol. s r.o. 

AKTUÁLNĚ 

Síť prodejen se opět rozroste. V srpnu 

otevřeme showroom v Liberci na ulici Milady 

Horákové.  

Budova liberecké prodejny ve fázi rekonstrukce 

Přípravy na stěhování olomoucké 

prodejny jsou v plném proudu. Prostory na 

ul. Holická jsou ve fázi rozestavěnosti. Intenzivně 

probíhají stavební práce v části budovy, kde bude 

umístěn showroom. Zákazníci se mohou těšit na 

moderní vzdušné prodejní prostory o celkové 

rozloze cca 150 m2 s dominantní výstavní stěnou 

uprostřed.  

Kolaudace Haly EVA úspěšně završila 

roční zkušební provoz.  

Odstartovaly práce na výstavbě nové haly 

v zadní části jihlavského areálu. Hlavním 

záměrem haly o rozloze 2000 m2 je rozšíření 

skladovacích prostor. Stavba by měla být 

dokončena do pěti měsíců. Do nové haly bude 

přemístěna expedice a část skladů. Uvolní se tím  

i část prostor v hale EVA, které budou využity pro 

nová strojní zařízení.  

Stavba nové skladovací haly č. 8 

Začíná testovací provoz systému pro 

optimalizaci a plánování výroby 

polotovarů. Jedná se o stroje a pracoviště 

umístěné v hale EVA, kde jsou již instalovány 

terminály. Zprovozněny budou v průběhu června, 

čímž se odstartuje první fáze testovacího provozu 

ve výrobě obložek. Paralelně bude probíhat 

programování a implementace informačního 

systému na pracoviště truhlářské dílny a atypické 

výroby. Následovat bude nejrozsáhlejší oblast - 

výroba zárubní. Ostrý provoz nového výrobního 

programu by měl být zahájen v únoru 2017. 

UDÁLOSTI 

Zúčastnili jsme se několika regionálních 

výstav. Série jarních výstav odstartovala na 

začátku února v Třebíči na výstavě STAVÍME, 

BYDLÍME. V březnu prošla naše výstavní expozice 

rozsáhlou modernizací, aby se 17.3. mohla 

představit na veletrhu FOR HABITAT v Praze. 

Výstavní vzorky dveří jsme rozšířili o dveře 

celoskleněné a expozici doplnili o vzorky zárubní. 

V dubnu nás na veletrhu Dům a zahrada Louny 

zastupovala mostecká prodejna. 

 

 

 

 



ROZHOVOR 
s obchodním ředitelem panem Janem Veselým  

 

 

 

„Chci být pravdivý k sobě  

i k ostatním,“ říká Jan Veselý. 

 

V SEPOSu pracujete na pozici obchodního 

ředitele více než rok. Kdybyste měl 

zhodnotit úspěchy a neúspěchy – co se 

povedlo a co Vás naopak zklamalo? 

Mezi úspěch řadím rostoucí obrat v roce  2015, 

který byl ve srovnání s rokem 2014 výše o 7%  

a další kontinuální růst v 1.kv.2016. Nevnímám 

to pouze jako osobní úspěch, je to úspěšná 

práce všech lidí ve firmě a jsem rád, že toho 

mohu být součástí. Povedlo se zavedení 

nového výrobku – dveří EBC. Je to zkušenost 

pro další možné implementace výrobků, které 

chystáme. Zklamání jsem doslovně nezažil, ale 

je škoda, že převážně čeští dodavatelé 

neobjevili obchodní potenciál v Seposu a že na 

sebe stále musíme upozorňovat, abychom měli 

péči, kterou si zasloužíme. 

Jak byste popsal naše konkurenční 

prostředí? 

Velmi náročné, vzhledem k povaze výrobků, 

které nabízíme. Dveřní komponenty jsou 

dostupné pro výrobu strojově vybaveným 

kutilům anebo je stejný výrobek cenově 

podkopán v regálech obchodních řetězců či je 

v rukách evropských producentů, kteří 

v minulosti zavčas investovali do svých 

výrobních technologií a nyní určují trend. Tedy 

těžko v tomto oboru nabídnout něco 

výjimečného. Naší devizou je trpělivá práce 

s posledním zákazníkem na pobočce, stejně tak 

jako odbornost/profesionalita, se kterou 

musíme obstát před našimi velkoobchodními 

partnery, abychom si zachovali jejich důvěru.  

Co musí dnes podle Vás „obchodník“ umět, 

aby v konkurenci uspěl? 

Schopnost orientovat se v „terénu“ a plnit sliby, 

ke kterým se zaváže. 

A co považujete v obchodě za vůbec 

nejdůležitější?  

Být pravdivý k sobě i k ostatním, překvapivě 

jsou zákazníci, kteří toto stále ctí. 

Co je pro Vás největší motivací? 

Právě to hledání něčeho výjimečného, aby 

zákazníci chápali, že přistupujeme k  obchodu 

jinak a umíme to lépe než konkurence. Ty 

předpoklady a vytvořené podmínky máme 

výborné, jen to uvádět neustále v život, 

abychom dlouho nezůstali na jednom místě. 

Jaké jsou obchodní plány pro nadcházející 

měsíce? 

Poměrně odvážné, ale snažím se to 

připravovat systematicky.  Potřebujeme 

posunout naše aktivity směrem k náročnějšímu 

zákazníkovi a pomalu přecházet stín vnímání 

Seposu jako dodavatele základních typů dveří, 

které se poměrně dobře obchodují, ale pro 

něco lepšího nebo náročnějšího si zajdou ke 

konkurenci. To klade nároky na naši flexibilnost 

a rychlost dostat náročnější výrobek až 

k zákazníkovi a je to také o překonávání 

překážek, které jsou předem těžko 

odhadnutelné. 

Na závěr aktuálně – kam se chystáte na 

letní dovolenou? 

Tento rok do českých řek, luhů a hájů a hlavně 

se těším na čas s rodinou, ať je místo jakékoliv.  

    Děkujeme za rozhovor. 

 

UDÁLOSTI pokračování 

Dětského dne se zúčastnil rekordní počet 

dětí. Odpoledne plné soutěží a her si 

nenechalo ujít 67 „malých i větších 

soutěžících“. Organizátoři pro ně připravili  

16 stanovišť a bohatý doprovodný program. 

Po úspěšném absolvování disciplín si všichni 

odnášeli zasloužené ceny i sladkou medaili. 

Děkujeme organizátorům, kteří se podíleli na 

hladkém průběhu akce. A jedééém vstříc 

dalšímu ročníku!! 

SEPOS V ČÍSLECH 

Více než milion najetých „SEPOS 

kilometrů“. Toto číslo má na svědomí 

necelá čtyřicítka firemních vozů. Náš vozový 

park tvoří 25 vozidel osobních a 14 nákladních 

vozidel plus 2 přívěsné vozíky. Celkem jsme 

v roce 2015 s osobními auty najeli cca 625 tis. 

km. O něco méně kilometrů najezdily nákladní 

automobily, celkem 416 tis. km. Manipulační 

technika čítá 6 vysokozdvižných vozíků na 

centrálním skladě v Jihlavě a 8 na střediscích. 

Vozový park se každoročně obnovuje. 

Výroba dosáhla největších objemů. Za 

prvních 5 měsíců letošního roku jsme 

vyrobili o cca 10 500 ks zárubní více než za 

stejné období roku loňského, jinými slovy za 

letošních 5 měsíců je vyrobeno téměř stejné 
množství  zárubní jako  za první pololetí 2015. 

S těmito maximy samozřejmě souvisí i razantní 
navýšení počtu zaměstnanců ve výrobě. 
K 7.6.2016 vykazuje výroba 80 lidí (včetně 
technicko-hospodářských pracovníků na úseku 

výroby).  

Slavíme 25. narozeniny! Náš tým má 187 

členů (údaj k 31.5.2016). 

 

JAK JSME STAVĚLI SNY 
o nových dveřích, aneb krátká reportáž 

z pořadu Jak se staví sen  

Přestože původní plán byl realizovat proměnu 

v každém sudém díle, nakonec jsme kývli na 

zájem designérů a z celkových 15 dílů jsme 

realizovali šťastnou „třináctku“ dílů. 

NEJROZSÁHLEJŠÍ sen, co do počtu dveří  

a zárubní, byl hned 2. díl (v Plzni). Celkem se 

jednalo o 5 ks dveří a 4 obložkové zárubně. 

NEJDRAŽŠÍ sen byl v také v Plzni (6. díl), kam 

jsme dodali dveře, zárubně a kování celkem 

včetně montáže za 48 854 Kč. NEJVÍCE 

ATYPICKÝ sen byl byt v obci Jirny (13. díl). 

Dvoje posuvné dveře v atypických rozměrech 

s prodlouženou garnýží přes celou šířku 

místnosti a otvor obložený stávajícím 

dřevěným obkladem. „Velkým štěstím byla 

vstřícnost naší výroby a  Radek Tomáš, se 

kterým jsme v přestávce porady v sobotu 16.4. 

probrali řešení a ve středu 20.4. jsme již vezli 

výrobky na sklad pro čtvrteční montáž,“ říká Jiří 

Šťovíček, manažer pražské pobočky, který 

projekt Jak se staví sen zastřešoval. 

NEJčastější MODEL dveří: PLNÉ hladké – že 

by platilo osvědčené „v jednoduchosti je 

krása“? NEJčastěji zvolený POVRCH: CPL – 

kvalita je u designérů na prvním místě. 

NEJčastěji zvolený DEKOR: bílá – bílá barva 

„prostě frčí“. 

J. Šťovíček (uprostřed) s designéry Kamilou  

a Františkem 

NEJkurióznější ZÁŽITKY:  

„Jednou z kuriozit pro mě bylo už první jednání 

s produkcí. Na dotaz ohledně časové náročnosti 

montáže jsem odpověděl, že „za den to určitě 

stihneme“. Po chvilce se produkční přestal smát 

a řekl, že jsou zvyklí měřit čas spíše 

v minutách….,“ uvádí Jiří Šťovíček. 

„Kuriózní byl například čas natáčení. Natáčení 

1. dílu i s přípravou trvalo téměř dvě hodiny. 

Postupně jsme se z kratší a kratší přípravy 

dopracovali až k jednomu z posledních dílů, kdy 

příprava nebyla vůbec. Natáčení trvalo se vším 

všudy 30 minut: Kamera, klapka, natáčíme, bez 
oprav, hotovo, odjíždíme ,“ říká Lumír Kozubík 

ml, tvář pořadu Jak se staví sen. 

Poznámka redakce: … říká ostřílený televizní 

profesionál. 



TO JSME MY 
 

BRNO – showroom v OC FUTURUM 

Showroom v brněnském Futuru byl otevřen  

v květnu 2014.  Jako vedoucí zde působí paní  

Ing. Ludmila Soldánová. Kolektiv obchodních 

referentek tvoří paní Šárka Čermáková  

a Ing. Vladimíra Krásenská. V současné době 

hledáme třetího obchodního referenta, aby byl 

tým kompletní. 

 

Z historie OC: Obchodní centrum Futurum Brno bylo 

otevřeno v říjnu 2001 v městské části Brno jih- Dolní 

Heršpice. Centrum o rozloze 35 000 m
2
 se skládá ze 

dvou částí: z oválné jednopatrové obchodní budovy  

a přilehlého patrového krytého parkoviště a najdete 

zde necelou šedesátku obchodů. 

Na otázky odpovídá paní Ludmila 

Soldánová:  

 

Jaké výhody má umístění prodejny 

v obchodním centru? Hlavní výhodou je velká 

koncentrace kupujících. Pro mnoho 

zaměstnaných lidí je problém v běžné otevírací 

době absolvovat pochůzky ohledně zařizování 

interiéru. Obchodní dům s maximální otevírací 

dobou jim umožní časový komfort včetně 

víkendu, rovněž tak snadnou dopravní 

dostupnost a neomezené parkovací plochy. 

Klienti z různých částí naší republiky zde 

dostanou komplexní informace v moderně 

vybaveném prostředí. Na rozdíl od 

specializovaných prodejen sem zavítají  

i zákazníci, kteří přišli za jiným účelem.   

 

E-SHOP 

Internetový obchod www.dveresepos.cz funguje 

od 1. května 2012 pod vedením paní Ivy 

Kozákové. 

Z historie elektornického obchodování: První 

internetové obchody se objevily v USA  v první polovině 

90. let 20. století. Bouřlivý rozvoj však zaznamenaly až 

po roce 2000. V současné době e-shopy v ČR nabízejí 

široké spektrum zboží i služeb s využitím pokročilých 

způsobů plateb a stávají se alternativou kamenného 

obchodu. Nakupování v prostředí internetu je oblíbené 

především díky své rychlosti a pohodlnosti. 

Na otázky odpovídá paní Iva Kozáková: 

 

 

 

Co podle Vás rozhoduje o nákupu v e-

shopu? Jaké jsou preference zákazníků?  Ať  

Jak probíhá spolupráce mezi oběma 

prodejnami? Vzhledem k tomu, že se nejedná 

o dvě samostatné prodejny, je spolupráce 

velmi provázaná. Oproti jiným střediskům mají 

pracovnice ve Futuru práci ztíženou tím, že se 

časově nepřekrývají a o to náročnější je 

předávání informací o probíhajících jednáních 

s klienty. Telefonická i mailová konzultace 

problémů a potřebných informací probíhá 

takřka denně. Velmi náročná a negativní 

stránka této spolupráce je velká fluktuace 

zaměstnanců. V průběhu dvou let se na Futuru 

vystřídalo 6 pracovnic. Výběr a zaučení nového 

pracovníka je velmi náročný, zrovna tak  

i zajištění chodu v době dovolených a nemocí.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tým ve Futuru: zleva Š. Čermáková,  

Ing. V. Krásenská 

 

 

 

už z důvodu úspory času, nebo naopak 

možnosti vybrat si v klidu a pohodlí domova 

bez potřeby rozhodnout se ihned, se nákupy 

v e-shopech stávají čím dál více běžnými. Svoji 

roli v mnoha případech hraje i vzdálenost ke 

kamenné prodejně. Hodně zákazníků využívá 

také možnosti doručení přímo na místo určení, 

protože přeprava zboží je pro ně problém.  

A samozřejmě zákazníka zajímá i cena, takže se 

snažíme mít ceny srovnatelné s ostatními 

eshopy. Dokonce se najdou i požadavky na 

navýšení slevy v případě odběru většího počtu, 

např. tří kusů dveří  

Podle průzkumů v ČR výrazně roste počet 

osobních odběrů v kamenné pobočce u zboží 

zakoupeného v internetovém obchodě. 

V loňském roce tímto způsobem nakupovalo 

přibližně 52% všech nakupujících v českých 

e-shopech. Co je podle Vás důvodem?  

Z mých zkušeností je to záruka nepoškozeného 

zboží a celkově větší jistota (z důvodu 

podvodných e-shopů). Výhodou i potenciálem 

je fakt, že pokud se zákazník setká s příjemným 

prostředím a vstřícným personálem, může šířit 

slávu, a v nejlepším případě nakoupit znovu  

Jak se daří udržet si prestižní certifikát 

Ověřeno zákazníky na tak skvělé úrovni 

(100% zákazníků doporučuje)? Standardní 

přístup všech obchodníků - vstřícnost  

a trpělivost při jednáních. Zásadní je dodržení  

Někdy je potřeba reagovat ze dne na den. Tyto 

záležitosti mají dopad na celkový chod 

střediska. 

 

Na otázky odpovídá paní Šárka Čermáková: 

 

Svým umístěním se prodejna ve Futuru 

specializuje na koncového zákazníka. 

Popište nám typického brněnského 

zákazníka? Návštěvník Futura je různorodý, 

náročný a občas i náladový. Prostě jako každý 

jiný zákazník. Vzhledem k umístění prodejny 

v OC k nám zavítá i náhodný kolemjdoucí, 

který se buď jen nudí, nebo je zvědavý  

a nahlédne, poté se zeptá a kolikrát se po čase 

vrátí a uzavře s námi obchod.  

Dávají zákazníci přednost dřevodekorům 

před uni barvami nebo je to naopak? Co se 

týká dekorů, dovolím si za sebe porovnat, že 

největší úspěch u zákazníků má polypropylen. 

Ať už jasan nebo malaga. Největší poptávka je 

však po dveřích sněhově bílých s vysokým 

leskem.  

Zajímá zákazníky také původ výroby? Ano, 

ten hraje velikou roli. Je to jedna z prvních 

otázek, která je mi kladena. 

Zaznamenali jste větší návštěvnost 

v souvislosti s jarní sérií pořadu Jak se staví 

sen? Po odvysílání pořadu Jak se staví sen se 

návštěvnost rozhodně zvedla, beze sporu. 

Pořad dal prodejně veliké zviditelnění. 

Například po odvysílání prvního a druhého dílu 

byla enormní návštěvnost. Lidé chodili, 

nadšeně hovořili o odvysílaném dílu, chtěli 

vidět vše, co bylo v pořadu použito.  

 

 

 

termínů. Proto mě potěší, když to vyjde  

a spokojený zákazník si nejen oddechne, že je 

vše v pořádku, ale najde si i čas na vyplnění 

kladného hodnocení. Samozřejmě mají tato 

vyjádření na veřejně známém portále Heureka 

významný vliv nejen na další nákupy na 

internetu, ale je to vizitka pro celou firmu  

a může se dotknout i rozhodnutí potenciálního 

zákazníka pro nákup v kamenné prodejně, 

protože firma je vnímána jako celek. 

Najde se něco, co byste na e-shopu 

vylepšila? Velkým problémem je doprava 

s využitím přepravních firem, kdy dochází 

k poškození zboží. Časté jsou poptávky na 

dveře nebo dekory, které jsou v nabídce jiných 

eshopů. Takže je co vylepšovat… 

Vzpomínáte na nějakou kuriozitu, ke které 

došlo při komunikaci se zákazníkem? 

Napadá mne zákaznice, která se velmi důrazně 

a zdlouhavě pohoršovala nad faktem, že si za 

dodatečné zakrácení dveří, které nepasují do 

jejích zárubní, chceme něco účtovat. Snažila se 

nás přesvědčit, že je naprosto normální, že 

přijedeme k ní domů, zakrátíme a osadíme, vše 

samozřejmě zdarma. To mi přišlo hodně 

kuriozní. Ale možná byla paní např. v elektru 

nebo obchodu s oděvy  s touto metodou 
úspěšná, tak proč to nezkusit jinde?  

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Obchodn%C3%AD_centrum
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98%C3%ADjen
https://cs.wikipedia.org/wiki/2001
https://cs.wikipedia.org/wiki/M%C4%9Bstsk%C3%A1_%C4%8D%C3%A1st_a_m%C4%9Bstsk%C3%BD_obvod
https://cs.wikipedia.org/wiki/Brno-jih
https://cs.wikipedia.org/wiki/Doln%C3%AD_Her%C5%A1pice
https://cs.wikipedia.org/wiki/Doln%C3%AD_Her%C5%A1pice
http://www.dveresepos.cz/
https://cs.wikipedia.org/wiki/Spojen%C3%A9_st%C3%A1ty_americk%C3%A9
https://cs.wikipedia.org/wiki/2000
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kamenn%C3%BD_obchod
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kamenn%C3%BD_obchod
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V SEPOSU SLAVÍ 

BLAHOPŘEJEME A PTÁME SE těch, kteří 

oslavili svá jubilea v období uplynulého půl 

roku, tedy od začátku ledna 2016 do konce 

června 2016.  

  

Jak nejraději trávíte volný čas? 

 

 

Irena Bortlíková 

obchodní referent, Olomouc 

Odpověď: Ve volných 

chvílích se věnuji 

rekonstrukci rodinného 

domu a zahrádce. Starám se 

o maminku.  

 

Aleš Brenner 

skladník, Olomouc 

Odpověď: Volný čas 

nejraději trávím se svým 

synem, případně sportem. 

Rád se také věnuji údržbě 

domu a zahrady.  

Věra Hechtová 

obchodní referent, Jihlava 

Odpověď: Většinu volného 

času trávím se svými přáteli 

na Želivce a užívám si 

babičkovských povinností. 

V létě se těším na zahrádku. 

 

 

Edita Jaciková 

obchodní referent, Praha 3 

Odpověď: Ráda cestuji  

a poznávám nová místa, 

zejména  Itálii. S tím souvisí  

i další koníček, a to vaření, 

hlavně italská kuchyně, u které mě fascinuje její 

jednoduchá příprava, pestrost a navíc geniálně 

chutná A jestliže je mým koníčkem vaření  

a jídlo jako takové, musím to kompenzovat 

sportem. Poslední dobou jsem našla zálibu 
v běhání a tabatě. Nedílnou součástí všeho je 

moje rodina, se kterou se snažíme  koníčky 

sdílet  společně. 

Michal Klimeš 

výroba, Jihlava  

Odpověď: Nejraději trávím 

volný čas s rodinou. Na 

druhém místě jsou hasiči  

a požární sport. 

 

 

Lumír Kozubík, Mgr. 

hlavní manažer, Jihlava 

Odpověď: Pokud je opakem 

volného času „čas nevolný“, 

tak ten trávím ve firmě.  

A ten volný rozděluju mezi 

rodinu, firmu a sport  

Renáta Křížová  

obchodní referent, Opava  

Odpověď: Nejraději svůj 

volný čas trávím s rodinou. 

Výlety do přírody, jízda na 

kole. Ráda si přečtu dobrou 

knihu nebo si jdu zacvičit. 

 

 

Irena Kupříková  

obchodní referent, Třebíč  

Odpověď: Ve volném čase 

chodím na výlety do přírody 

a v létě houbařím. Ráda 

vařím a pěstuji bylinky. 

Občas se podívám na pěkný 

film nebo si zajedu na muzikál. 

Michal Lurie 

výroba, Jihlava  

Odpověď: Buď lenošením 

nebo v amatérském 

divadelním souboru Bez 

chyby. 

 

Pavel Neckář 

skladník, Jihlava  

Odpověď: Nejraději 

s dcerou. Rád trávím volný 

čas také na zahrádce. 

 

Eva Žádníková 

výroba, Jihlava  

Odpověď: Volný čas trávím 

s knížkou nebo na kole.  

A v létě grilování  

 

NARODILY SE 
Přírůstkem v rodině se může pochlubit: 

Jaromír Vacek, 

mistr výroby, Jihlava 

 

 

5.4. 2016, syn Martin 

JEDNOU VĚTOU 

Dejte nám „lajk“ na 

Facebooku a nic vám 

neunikne. 

 

 

První ročník 

Memoriálu Evy 

Kašíkové bude 

probíhat od 1. září do 

17. listopadu 2016, 

pravidla zveřejníme 

elektronickou cestou  

a na nástěnkách. 

SOUTĚŽTE 

Poslední poukázka v hodnotě 10.000 Kč 

čeká na svého vítěze a my už 

připravujeme další soutěž. Na podzim 

budeme soutěžit o LED TV a zúčastnit se 

mohou i zaměstnanci. Bližší informace budou 

zveřejněny na FB a webových stránkách. 

PLÁNUJEME 
Plánujeme další investice do strojního 

zařízení. Nový CNC stroj bude sloužit na 

úpravy dveří, vyřezávání otvorů atp. V plánu 

jsou také stroje pro olepování a obalování 

našich výrobků. V nejbližším období dojde 

k instalaci stroje pro výrobu atypických zárubní, 

který si poradí s atypickou výškou i atypickými 

zádlaby. Díky tomu již nebude docházet 

k narušování sériové výroby na hlavní velké 

lince.  

PODPORUJEME 

Z řady projektů tentokrát vybíráme: 

 

Podpořili jsme Hasičský víceboj, který se konal 

23. dubna na jihlavském náměstí. 

 

 

V těchto dnech jsme podepsali smlouvu na 

sponzorský dar pro jubilejní 20. ročník 

Mezinárodního festivalu dokumentárních 

filmů. 

 

Letos jsme navýšili finanční dar, kterým 

každoročně podporujeme Dětské oddělení 

Nemocnice Jihlava. 


