
 
co psát po 242 měsících v Altechu? Utekly strašně rychle. 
Člověk poznal spoustu lidí, prošlo mu pod rukama nesčetně 
výkresů s plošinami. V roce 1999 si všichni pamatovali i 
jména zakázek, které v daném týdnu opouštěly podnik. Nyní 
zbylo jen číslo. Ale za každým číslem se pořád skrývá 
zákazník, člověk, který náš výrobek potřebuje či používá. 
Když jsem se dostal k číslům. Mám 046. Ještě je přede mnou 
45 a za mnou ani nevím kolik. Namátkou super lidé 
v konstrukci samozřejmě k těm co jsou tu déle má člověk tak 
nějak blíž Peťa, Radek, Toník …. asi by to bylo na další 
přílohu. Tak si říkám, jaké číslo má třeba Lambert Žáček? 
Jeho věta: „Držíš tu brusku jak ….“ se mi vryla do paměti. 
Před dvěma lety mi to zopakoval se stejnou upřímností. 
Jožka Korvas a jeho vysvětlování jak zakótovat přípravek, 
znovu a znovu dokud se to člověk nenaučil. Později Staňa 
Daněk, když jsme zjistili, že ti mladší potřebují čas, aby se 
naučili, to co my pilovali desítky let. Pavel Kupec a jeho snad 
věčný klid a nadhled (někdy mu to závidím). Paní Vaňková, 
která snad nedělá chyby. Pečlivější ženskou neznám. Fakt ne. 
A taky pan ředitel. Někdy nechápu, jak dokáže být tak klidný, 
někdy to, jak se umí rozčílit. Na spoustu lidí jsem zapomněl, 
nebo se mi nevlezou do počtu slov, ale všichni jak tady jsme, 
tu firmu vytváříme. My jsme ta pravá hodnota. Barák se 
postaví, stroj vyrobí. Člověk je jedinečný a neopakovatelný.  
Přeji krásné prožití letních dnů a super dovolené. 
  

Ing. Vít Majer 
vedoucí konstrukce 
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Čísla, čísla … vyrobeno … 
Hitparáda výrobků za 1. půlrok 2019 

 
1. DELTA 787 ks     
2. ALFA 674 ks       
3. OMEGA 395 ks 

Firemní Zpravodaj 2-2019
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DERBY ženatí vs. svobodní 
Dne 30.6.2019 se konalo předprázdninové 
interní utkání ve fotbale - Svobodní vs. Ženatí.  
A jak to dopadlo? Opět vyhráli svobodní  se 
skóre  7:4. 
Složení sestav: 
Ženatí: Pojezný Lubomír, Šmít Roman, Paluřík 
Pavel, Fiala Pavel, Polešovský Martin, Pojezný 
Vojtěch, Kozák Jan 
Svobodní: Ondica Michal, Ondica Filip, Hančík 
Jan, Kedroň Roman, Rubal Vladimír, Šmít Jan 
Pojezný Jan, Dufka Michael 
 
SPORTU ZDAR, gratulujeme týmu svobodných 
a tímto vyzýváme ženáče k lepším výkonům  

SLOVO MÁ 
Vít Majer 

 
Vážení přátelé, kamarádi, 

 

Máme za sebou první půlrok 
a také začátek svého 28. roku činnosti na celosvětovém trhu. Chtěli bychom 
všem moc poděkovat  za skvěle odvedenou práci, výborné výkony a popřát  
úžasné léto a dovolenou, ať už budete u moře, na horách nebo doma na 
zahradě.  Hlavně si užijte hodně relaxu, pohody  a příjemných chvil se 
svými nejbližšími.  CELOZÁVODNÍ   DOVOLENÁ -  29.7 -  2.8.2019 

Stěhování – nová hala i šatny 
Po neočekávaných skluzech je stěhování horkým 
tématem letošního léta.  Všichni se ptáte, kdy? 
 
Plán stěhování: 
 
12-13.7 – sedačky 
29. týden (15-19.7) – svislé plošiny 
31. týden (29.7-2.8) – Omega, Delta, ZP5 
Srpen – šatny 
 
Více informací ohledně organizace a časových 
harmonogramů získáte u svých nadřízených, 
případně u vedoucího výroby.  
 

Ach ty sociální sítě … ano, i Altech má svůj Fejsbuk a jsme za to rádi. Ale ještě šťastnější 
budeme, pokud se naše fanouškovská základna postupně více a více rozroste. Dejte nám 

vy, vaší blízcí a kamarádi svůj „LIKE“ a nepromeškejte žádnou novinku. Opět připravujeme 
atraktivní cenu - slosování o vyhlídkový let pro 3 osoby a vítězem se může stát každý z 

našich  fanoušků !!! 

FACEBOOK – každý LIKE se počítá 



 

 

 

 

První půlrok roku 2019 byl tak trochu výzvou a bylo pouze na nás, jak se s ní vypořádáme.  
Navzdory různým zkouškám, které nám připravil život sám, jsme situaci zvládli a ustáli a výsledky zatím mluví v náš prospěch. 
Nárůst jak tržeb, tak prodeje všech našich klíčových produktů, je toho důkazem. Drobný pokles prodeje schodišťových sedaček 
se budeme snažit vykompenzovat v dalším období a měla by nám k tomu dopomoct lepší organizace práce i zavedení nové 
výrobní linky od měsíce září 2019. Už teď taktéž víme, že druhá polovina roku bude mnohem náročnější, pokud si i nadále 
chceme udržet růstovou tendenci. Srovnáváme totiž výsledky aktuálního roku s rokem 2018, kdy obzvlášť druhá část roku byla 
enormně silná a tak to bude pro každého z nás opravdovou zkouškou – pracovitosti i trpělivosti. Nicméně zatím zůstáváme 
naladěni pozitivně a věříme, že pomalu směřujeme ke splnění letošního plánu. 

Náměty do Zpravodaje 
Aby se náš Zpravodaj stal opravdu zajímavým a čteným plátkem, přivítáme jakékoli náměty na témata, které by mohly být pro vás a vaše kolegy zajímavé. 
Zpracování už ponechte na nás, ale každý nový nápad se vítá.. Bohužel se z důvodu GDPR musíme vyhnout bulvárním kouskům, jako např. kdo s kým, kde a 
jak, co kdo řekl a neřekl , ale například – úspěchy v soutěžích, zajímavosti, dobré vtipy nebo zápisky z exotických cest by mohly být takové fajn čtení …                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Natáčení - Bydlení handicapovaných 
 

Nedávno probíhalo v naší firmě natáčení a všechny zajímá, o co šlo. Teď už můžeme odhalit, že se aktuálně 
připravuje, v Česku poměrně unikátní a ojedinělý, projekt o bydlení handicapovaných. Nejde jenom o to, co, kde a 
jak umístit, jak přeskládat nábytek, ale hlavně pojmout bydlení vozíčkářů jako celek – od začátku, kdy je člověk 
bezradný a neví, na koho se obrátit, s kým se poradit, za kým jít a co teprve, jak všechno zařídit. A právě proto 
vzniká, za účasti moderátora Michala Jančaříka, pod záštitou TV Bydlení s Mírou Hejdou a několika významných 
českých firem skvělý projekt, který ukáže, poradí, předvede a hlavně podá pomocnou ruku v moři informací těm, 
kteří to potřebují nejvíc. V seriálu se objeví několik dalších zajímavých protagonistů a my věříme, že kompletně 
ukončený projekt bude mít významnou informační hodnotu i po několik dalších let. Není určen pouze vozíčkářům, 
právě naopak, cílovou skupinou je široká veřejnost, rodinní příslušníci i všichni, kdo jakkoli řeší bezbariérovost. 
Vysílaní seriálu je plánováno na podzim roku 2019, o všech detailech budeme informovat s dostatečným 
předstihem. Sledujte nás na Facebooku i našem webu v sekci NOVINKY, kde pravidelně zveřejňujeme všechny  
nejaktuálnější informace. 

Tržby 1-6. měs íc 18 1-6.měsíc 19 rozdíl  v Kč % rozdíl  %

ČR produkty prodeje 29384915 47756968 18372053 162,52 62,52

EXPORT 219087643 249699944 30612301 113,97 13,97

Celkem produkty prodeje 248472558 297456912 48984354 119,71 19,71

Celkem (prodej + kooperace) 252262013 301266687 49004674 119,43 19,43

Výrobky celkově 1-6. měs íc 18 1-6.měs íc 19 rozdíl  v ks % rozdíl  %

OMEGA 381 395 14 103,67 3,67

DELTA 655 787 132 120,15 20,15

STRATOS 107 202 95 188,79 88,79

ZP1, ZP2, ZP5 217 255 38 117,51 17,51

Z300 36 44 8 122,22 22,22

Z200 6 7 1 116,67 16,67

ALFA 680 674 -6 99,12 -0,88

DELFÍN 22 24 2 109,09 9,09

Roštové rampy 6 6 0 100,00 0,00

ČR 16%

EXPORT 84%



 Největší český výrobce 
 Tradice výroby od roku 1992 
 Produkty na míru zákazníkovi 
 Prohlídka a cenová nabídka zdarma 
 Export do celého světa 
 Prodloužená záruka 

ANGLICKÝ KOUTEK 
Angličtina světem vládne a vzhledem k vysokému procentu exportu je tak trochu nebytností i v naší firmě ovládat alespoň základní terminologii. Postupně budeme 
uvádět základní slovíčka z našeho výrobního  a obchodního firemního „repertoáru“.   

PLOŠINA --------------------------- PLATFORM 
ŠIKMÁ  PLOŠINA ----------------  INCLINED PLATFORM 
SVISLÁ PLOŠINA ----------------- VERTICAL PLATFORM 
DRÁHA ----------------------------- RAIL 
VÝTAH ------------------------------ LIFT 
SCHODIŠTĚ ------------------------ STAIRCASE 

FIRMA ------------------------------ COMPANY 
OBCHOD --------------------------- BUSINESS 
ODDĚLENÍ ------------------------- DEPARTMENT 
OBCHODNÍ  ----------------------- SALES dpt. 
KONSTRUKCE -------------------- DESIGN dpt. 
VÝROBA --------------------------- PRODUCTION 
. 

TROJBOJ Antonín MACHALA Víťa MAJER Denisa MALOVCOVÁ

Kdo je kdo? jednatel a majitel vedoucí konstrukce a marketing
pravá ruka p. majitele

Co má pro vás nějvětší vidět, že to, co děláme, rodina čas s rodinou

hodnotu? má smysl zdraví

Nejvzdálenější místo, Japonsko Prypjať a Černobyl … Nový Zéland

které jste kdy navštívil Jihoafrická republika je to tak daleko, že se tam zastavil čas Austrálie, Tasmánie 

Nejhorší práce 10  let práce na letadle, v pubertě práce na poli brigáda v čokoládovně,

nebo brigáda které stojí v muzeu to byla čirá katastrofa

Zásada, které se držíte posouvat věci kupředu jít přímo Žij a nech žít

Nesoudit ostatní, protože každý s něčím 

bojuje

Vlastnost, které si vážite / spolehlivost a schopnost držet slovo vážím si upřímnosti/pohrdám lstivostí pokora

pohrdáte u ostatních? bezpáteřnost závistivost

Máte z něčeho strach? z nestability každou chvíli z něčeho jiného se strachem bojuji celý svůj život

 Film, který by jste Svěrákův Kolja Pelíšky, Pupendo, Terminátor…. Co jsme komu udělali?

doporučil ostatním                    …. a pak cokoliv od Marvelu :-) Ztraceno v překladu

Jmenuji se Sam, Nedotknutelní

Koníčky, zajímavé létání 1. Hasič, 2. Hasič, 3. Hasič…100. pilates, běh, lyže, kolo, plavání

hobby práce na zahradě a kolem domu nakupování

Chtěl by jste se v něčem vždy je prostor ve všem někdy méně mluvit

zlepšit? ke zlepšení a nepřehánět to s přímostí

Co by jste zlepšil na začátek všechno to, o čem si myslím, komunikaci a vzájemné vztahy

v ALTECHU? řízení a systém motivačního odměňování  že by se mohlo zlepšit a tím by se postupně zlepšila každá oblast

Koho nominujete Lukáš Gryč Pavel Paluřík Renata

do dalšího trojboje? Častulíková

Počínaje tímto vydáním bychom chtěli ostatním přiblížit lidi ALTECHu – tak, jak je neznáte. Rubriku jsme nazvali Trojboj, i když vlastně o žádné soupeření 
nepůjde. Postupně se Vám tak představí tři z našich zaměstnanců – 2 muži a 1 žena. Do úvodního vydání jsme samozřejmě oslovili  i pana majitele 
Machalu, který pak nominuje někoho dalšího. Nominované uchazeče vyzpovídáme v každém z dalších vydání.. 
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Tiskové chyby vyhrazeny 
Výtisk je neprodejný 
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Plány na nejbližší období – co nás čeká a nemine 

Stejně jako každý první ročník, tak i každé opakování sebou přináší svá rizika. Je to jako u filmu – u prvního 
je to překvapení, u druhého srovnávání, co bylo předtím lepší, co horší a kde je prostor ke změně. Den 
DĚTÍ připadl letos přesně na sobotu 1.6 a navzdory oblíbenosti této akce ve všech vesnicích a městech 
jsme se rozhodli, alespoň v dopoledních hodinách, těmto akcím konkurovat. A povedlo se! Spokojenost a 
radost v očích u asi 60-70 dětí je toho důkazem.. Děti zaměstnanců firem ALTECH, AEROMEC, a letos i naší 
slovenské pobočky ARES, si mohly nejenom prohlédnout letadla a vrtulníky v hangárech, ale hlavně je 
vyzkoušet v praxi. Tedy zatím jenom jako pasažéři, ale kdo ví, možná někdy v živote i jako piloti. Opět se 
létalo letadly Cirrus i vrtulníkem a letos jsme lety umožnili i mladším odvážlivcům. Pěkný dárek pro každé 
dítě byl samozřejmostí, stejně tak občerstvení, pro tatínky obzvlášť to tekuté, sladkosti i hot-dogy. Letos 
jsme se snažili akci trochu oživit a tak jsme zakomponovali i tombolu, účast ve které ale nebyla jen tak za 
nic. Tombolový lístek získalo každé dítě až po absolvování 3 disciplín – skoky v pytlích, běh s 
pingpongáčem a hod tenisákem. Pro menší děti byly k dispozici barevné křídy a osvědčené a oblíbené 
výtvarné dílničky. Letecké muzeum Kunovice nám opět umožnilo vstup a prohlídku krásných exponátů.   
 
Všem dětem, rodičům děkujeme za účast, za skvělou atmosféru a dobrou náladu a pilotům za úžasný 
přístup a trpělivost. 

Rybářské závody – 6. ročník – trojboj ALTECH, BD SENSORS a RAYSERVICE 
Ve dnech 21-22.6.2019 se na rybníku Mokřad u Huštěnovic konaly tradiční 24-hodinové rybářské závody. Každý rok je organizuje jeden z účastníků, letos 
vyšlo pořadí na ALTECH. Za každou firmu se závodů zúčastnilo 7 členů, závody probíhaly stylem CHYŤ a PUSŤ. Udělovaly se celkem 3 ceny – nejtěžší ryba v 
kg, nejdelší ryba v cm a dále nejúspěšnější tým s největším počtem ryb.  Kromě dobré nálady, chutného občerstvení a spousty vtipných situací se 
účastníkům i docela slušně dařilo. Takže opět za rok, 7. ročník 2020 bude pod záštitou společnosti RayService !  

 
Výsledky: 
Tým s největším počtem ryb – ALTECH  
Nejtěžší kousek – kapr 17 kg (BD Sensors) 
Nejdelší kus – jeseter 140 cm (BD Sensors) 
 
Složení altecháckých rybářů:  
Kamil Omelka, Zdeňa Ševčík, Vladimír Rubal, Adrián Mojžiščák, Josef Daněk, Stanislav Daněk, Martin Badin 

Firemní výlety se staly tak trochu tradicí a jaký by to byl rok, 
pokud by se i letos na podzim něco pěkného a akčního 
nezorganizovalo? 
 
Na září připravujeme pobytový zájezd, kde si každý najde to 
své. Plánujeme kola, procházky v přírodě, termály i degustaci 
ve vinném sklepě. Prozatím nám to ukazuje na Lednicko-
valtickou oblast s výletem do termálů Laa v Rakousku, ale 
finální plán zveřejníme až v srpnu. Vše se dozvíte včas !!! 
 


