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DDDoooppprrraaavvvnnnííí   ooommmeeezzzeeennnííí   vvv   nnnaaašššeeemmm   aaarrreeeááállluuu   !!!    

 

Upozorňujeme všechny zákazníky a návštěvníky 

naší společnosti, že v srpnu bude z důvodu 

generální opravy horní části komunikační a 

manipulační plochy v našem areálu zcela uzavřen 

současný hlavní vjezd horní bránou do areálu. 

Dočasný náhradní vjezd a výjezd do areálu bude 

realizován spodní bránou, která se nachází na 

samém začátku našeho areálu při příjezdu 

Pivovarskou ulicí směrem od centra. Po  dobu 

rekonstrukce bude umožněn vjezd nákladním 

automobilům o max. hmotnosti 12 t. Vjezd 

kamionových souprav s návěsem nebude možný. 

Náhradní vjezd bude označen a pravidla provozu 

uvnitř areálu budou regulována dočasným 

dopravním značením. Dbejte prosím zvýšené 

opatrnosti a omlouváme se Vám za dočasné 

komplikace.  

 

LLLeeetttnnnííí   ppprrrooovvvooozzz      AAAKKK   PPPlllaaasssttt   
               
 

Informujeme všechny naše odběratele, že náš 

provoz v letních měsících není ani letos omezen 

žádnou celozávodní dovolenou.   Vaše požadavky  

a objednávky jsme proto připraveni vyřizovat  non 

stop po celé 

léto. 

Připomínáme 

naši otevírací  

dobu, která  

je pondělí – 

pátek od 7,00 

hod. do 

15,30 hod. , 

v jinou dobu 

se Vám rádi budeme věnovat po předchozí dohodě.  

Plánovaná rekonstrukce části vnitrofiremní  

komunikace a manipulační plochy se naší 

standardní otevírací doby nijak nedotkne. 

Skladové položky z našeho bohatě zásobeného 

skladu Vám vyexpedujeme  nejpozději do 24 hod. 

od obdržení Vaší objednávky!             

 

 

TTTyyyčččeee   PPPOOOMMM   vvv   bbbaaarrrvvváááccchhh   !!!       
  

 

Novinku v našem dodavatelském programu 

představují  plné tyče  z velmi oblíbeného materiálu 

POM-C v barevném provedení. K dispozici jsou  

barvy žlutá a 
oranžová, prozatím 

v průměrech d 80 

mm a d 90 mm. 

V případě vysokého 

zájmu o toto barevné 

provedení je 

možnost rozšíření 

výrobního programu 

i o další dimenze.  

Novinka je k dodání 

do 1 týdne od 

objednání. 
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                       AAAkkkčččnnnííí   sssaaadddyyy   rrruuučččnnníííccchhh   sssvvvááářřřeeečččeeekkk   LLLEEEIIISSSTTTEEERRR   !!!   
   
Protože naše akční sady cenově zvýhodněných ručních 

svářeček značky HSK se setkaly u zákazníků s velmi 

příznivým ohlasem, 

rozšiřujeme naši nabídku i o 

akční sady nejprodávanějších 

typů oblíbených ručních 

svářeček švýcarské značky 

LEISTER. Na výběr jsou tři 

typy osvědčených svářeček: 

tradiční TRIAC-S, inovativní 

TRIAC-ST i digitální 

TRIAC-AT. Sady jsou 

určeny buď pro sváření plastů nebo pro sváření izolací 

a plachet. Sada na plasty obsahuje vždy základní 

trysku 5 mm, trojhrannou trysku 7 mm a měděný 

čistící kartáček. Sada pro izolace zahrnuje přeplátovací 

trysku 40 mm, přítlačný váleček 40 mm a zkušební 

háček. Všechny sady jsou 

dodávány v praktickém 

plastovém kufříku. Sady jsou 

cenově zvýhodněny oproti 

nákupu samostatných 

komponentů. Podrobné 

informace, vyobrazení a ceny 

těchto zajímavých akčních sad naleznete na našem e-

shopu www.pristrojenaplasty.cz, kde můžete sady 

rychle a jednoduše rovnou objednat!  

 

 

 

 

   

                  SSSmmmuuutttnnnááá   zzzppprrrááávvvaaa   
 

Smutná zpráva nás zastihla v pondělí 20. června. Náš 

dlouholetý kamarád a cestovatel na vozíku Jirka Mára, 

jehož aktivity jsme dlouhodobě podporovali, podlehl 

ve věku 25 let zákeřné a 

nevyléčitelné nemoci – svalové 

dystrofii. Během svého 

krátkého, avšak na zážitky 

velmi bohatého života, stihl 

Jirka v doprovodu rodiny 

procestovat mnoho zemí na 

všech světových kontinentech 

s výjimkou Antarktidy. O své 

zážitky se s námi dělil prostřednictvím besed, 

cestopisných knížek i dokumentárních DVD.  Ač 

vážně nemocen, Jirka byl svým pozitivním a aktivním 

přístupem k životu příkladem velkému počtu jak 

hendikepovaných, tak i zdravých lidí, nás nevyjímaje. 

Jeho životní krédo znělo „Každý cíl je dosažitelný!“. 

Budeš nám chybět, Jirko! 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

               NNNáááššš   řřřiiidddiiiččč   oooccceeennněěěnnn   !!!    

 

Náš „dálkový“ řidič Jirka Bakula byl na posledním 

výročním zasedání organizace Sdružení nákladních 

přepravců ČESMAD oceněn mezinárodním čestným 

diplomem a medailí IRU DIPLOMA OF HONOUR. 

Mezinárodní organizace IRU 

tak každoročně oceňuje 

vzorné řidiče, kteří plní své 

povinnosti řádně a k plné 

spokojenosti zaměstnavatele. 

Od roku 2004 převzalo toto 

ocenění v ČR cca 500 řidičů.  

Jirka je zkušený profesionál, 

který za svojí kariéru 

„nakroutil“ za volantem přes 2 000 000 km bez 

nehody!BLAHOPŘEJEME

         VVVýýýzzznnnaaammmnnnííí   ooobbbčččaaannnééé   LLLeeedddčččeee   nnn...SSS...   –––               

                                          JJJUUUDDDrrr...   LLLeeevvv   SSSyyyccchhhrrraaavvvaaa   
 

JUDr. Lev Sychrava se narodil v Ledči n.S. v roce 1887. Byl významným českým 

politikem, novinářem a spisovatelem. Za 1. světové války se stal blízkým 

spolupracovníkem dr. E. Beneše, T.G. Masaryka i M.R. Štefánika. Po vzniku ČSR v roce 

1918 se stal prvním československým velvyslancem v Paříži. Byl činný též 

v Čs. obci legionářské, napsal několik knih na téma čs. odboje za 1. světové války. Po 

celou druhou světovou válku byl vězněn v koncentračním táboře Buchenwald. Pro 

roce 1948 emigroval do Velké Británie, odkud se vrátil – již jako těžce nemocný – krátce 

před svou smrtí zpět do vlasti. Zemřel počátkem roku 1958 v Praze. 
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