Firemní Zpravodaj 3/4-2019
A máme tady začátek nové dekády
Než se pustíme do bilancování uplynulého roku, někdy je dobré se zastavit a říct si, jakých úspěchů jsme dosáhli , které nás opravdu potěšily,
ale i to, s jakými trablemi jsme se museli potýkat a ty by nás naopak mohly přimět věci zdokonalit a zlepšit. Obecně byl rok 2019 velmi náročný,
hektický a přinesl sebou několik pořádných výzev. Ale byla v něm i spousta příjemných momentů a pozitivních výsledků. Do nové dekády si
tedy my v ALTECHu popřejme hodně úspěchů, splnění plánů, příjemnou atmosféru na pracovišti a jenom spokojené zaměstnance.

ROK 2019 v kostce

Plány do roku 2020

SLOVO MÁ
Ing. Antonín Machala

(více detailů na straně 3)












Dokončení nové montážní haly a šaten
Zastřešení prostor mezi lakovnou a
elektro
Vybudování moderní lakovny a pískovny
Dokončení nových obchodních skladů
Účast na Metodických dnech Praha
Letňany
Natáčení pořadu Bydlení handicapovaných
Účast na výstavě REHAPROTEX Brno
Lyžařský výlet do Tater
Akce Dětský den na letišti Kunovice
Předvánoční večírek
Nominace p. Machaly do prestižní soutěže
„Podnikatel roku EY 2019“

a nesmírně nás těší

•

Téměř 20% růst výroby šikmých plošin
(OMEGA, DELTA, STRATOS)










Ukončení výstavby výzkumného a vývojového
centra (interně VaV)
Dostavba a zpřístupnění nového showroomu
Začátek výstavby parkoviště v zadní části
areálu – ukončení do konce roku 2020
Začátek výstavby nových dílen a jídelny
Účast na Metodických dnech 2020
Výlet / zájezd pro zaměstnance
Dětský den
Večírek

 A postupné zavedení nového motivačního
systému napříč celou firmou

MĚSÍČNÍ BONUS
Od ledna 2020 upravuje ALTECH v rámci
nového motivačního programu výši měsíčního
bonusu. Ten bude vyplacen již v únoru 2020 (v
lednové výplatě). Na detaily se prosím
průběžně informujte u svých nadřízených.

Pořad BYDLENÍ HANDICAPOVANÝCH
V první polovině roku 2019 se pečlivě připravoval a dnes už víme, že velmi zdařilý projekt TV pořadu
Bydlení handicapovaných. Šlo o poměrně náročný a také rozsáhlý projekt o veškerých úskalích a zároveň
řešeních, které se v našich končinách vozíčkářům nabízí. Hlavní protagonisté Míra Hejda a Michal Jančařík
se do projektu opravdu zakousli a vytvořili nadčasový 8-dílný pořad pro každého, koho zajímá tato
problematika.
Této spolupráce si velmi vážíme. Možná o to více, že si TV Living za partnera vybralo právě nás. Projekt je
opravdu výjimečný a přínosný a věříme, že si najde fanoušky nejenom z řad handicapovaných.
(pokračování na str. 4)

Informační zdroj zaměstnanců ALTECH, spol. s r. o.

,

Pohled do minulosti i do budoucna
(pokračování na straně 2)

Je dobrým zvykem koncem roku hodnotit,
bilancovat a plánovat. Jak to má pan majitel
Machala, jaký to byl pro něj rok a co očekává od
toho nového?
Pane Machalo – co vás v roce 2019 v Altechu a
soukromí potěšilo?
Rok 2019 byl rokem růstovým, a z toho plyne rovněž i
rokem změn. Samotný růst je spojen s nárůstem počtu
zaměstnanců a s novými požadavky na řízení firmy a
lidí. Zprovoznili jsme nové montážní prostory. Velmi mě
potěšilo nasazení lidí, jejich schopnost přizpůsobit se
novým požadavkům a hledání řešení jak věci měnit,
hledání vždy toho nejlepšího řešení. Nic nemusí zůstat
tak, jak je. Soukromě jsem úspěšně získal pilotní průkaz
na vrtulník, což v budoucnu může přispět k většímu
využívání letectví pro podporu činnosti firmy.

V roce 2019 vyrobeno:
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plošin DELTA
plošin STRATOS
plošin OMEGA
schodišťových sedaček ALFA

Ročník II, vychází 4x ročně

Prodej výrobků v ks – srovnání roků 2019/2018
Výrobky celkově
OMEGA

2018

2019

rozdíl v ks

Prodej výrobků export/domácí trh
%

rozdíl %

763

725

-38

95,02

-4,98

1308

1613

305

123,32

23,32

STRATOS

271

463

192

170,85

70,85

ZP1, ZP2, ZP5

445

488

43

109,66

9,66

Z300

74

82

8

110,81

10,81

Z200

11

11

0

100,00

0,00

1280

1370

90

107,03

7,03
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EXPORT 84%

Duralová rampa
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DELTA

ALFA + dráhy

Altechu se, navzdory všem interním organizačním změnám a výzvám, velmi slušně dařilo. Všechny výrobky zaznamenaly výrobní nárůst, některé dokonce
výrazně nad plán. Těší nás znovuoživení prodeje duralových ramp a stejně tak 70% nárůst nejnovějšího výrobku STRATOS – schodišťové plošiny s bateriovým
pohonem pro točitá schodiště. Jedná se o výrobek poměrně nový, ale s výrazným celosvětovým potenciálem. Z výsledků je patrný lehký pokles výroby naší
stálice – plošiny SP-OMEGA. Je to dáno uvedením STRATOSU do prodeje a proto je v tomto případě klíčová statistika růstu výrobků OMEGA+STRATOS v součtu –
a ten je aktuálně o 14,9% vyšší oproti roku 2018.
Exportně jsme si vedli stejně jako minulý rok a v prodeji výrobků na zahraniční trhy si držíme 84%. Zbývajících 16% připadá tedy na domácí, český trh.

Z čeho máte největší radost?
Nejvíce z potenciálu lidí , jejich schopnosti dělat věci pořádně, což potvrzuje i následný růst firmy.

(pokračování rozhovoru s Ing. Machalou ze str. 1)

Vstupujete do nového roku a nové dekády s úsměvem nebo naopak s obavami?
Ano, začínáme mluvit o 20. letech 21. století. Letošní rok 2020 plánujeme růst o 6%, což je dobrý začátek. Více, než s pravdami, pracujeme s pravděpodobnostmi.
Minulé úspěchy nezaručují výnosy v budoucnu. Připravme se na to, že krize možná nepřijde. Soustřeďme se na výsledek a nadále dělejme věci pořádně. Řešme nové
situace a nebojme se věci měnit.
Je něco, na co se v roce 2020 mimořádně těšíte?
Investice nám v letošním roce umožní vybudovat nový showroom, výcvikové středisko pro dealery, ale i pro nové zaměstnance. Také vznikne nové parkoviště vně
areálu firmy. Toto nás posune k vyššímu standardu firmy.
Rokem 2020 začíná i nova dekáda. Kam by jste chtěl Altech posunout v příštím desetiletí?
O dlouhodobém plánování se dnes mluví už od 3 let do budoucna. Předpovídat, a hlavně budoucnost, je velmi problematické. Budoucnost neznáme, avšak známe
trendy, tendence, statistiky a s těmi pracovat lze. ALTECH v letošním roce začne svůj 29. rok činnosti. „Měníme svět zdravotně postižených, děláme svět
bezbariérovým.“ V následující dekádě mějme toto na mysli. Zvyšme vyspělost našich výrobků. Dohlédněme na to, že je budeme vyrábět za přijatelnou cenu. Trh
si takové výrobky žádá. To nám umožní být vepředu a udávat směr dalšího vývoje na trhu.

TAJENKA, která rozhodně potěší 
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Kolik vyrobil ALTECH plošin DELTA v roce 2019?
Kolik vyrobil ALTECH plošin STRATOS v roce 2019?
Výroba anglicky
Plošina anglicky
Jméno a příjmení vedoucího konstrukce
Jiné slovo pro „svislá“
Oddělení německy
Jméno naší paní vedoucí ekonomického oddělení
Název společnosti, od které nakupujeme stropní zvedáky
Název jedné z našich plošin pro točitá schodiště

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Koncem roku 2019, po nečekaných komplikacích, konečně započala výstavba moderního Výzkumného a vývojového centra (VaV), které bude
umístěno hned u silnice, napravo od hlavní budovy. Součástí 3-patrové budovy bude i prestižní showroom, který svou rozlohou 20x8,5 m
pojme všechny naše vyráběné i nakupované výrobky. Ty si budou moci klienti přímo vyzkoušet, případně si hned na místě vybrat z různých
provedení a barev. Součástí showroomu bude nejenom prezentace a demonstrace výrobků, ale taktéž promítací místnost pro větší skupiny.
Budova bude primárně sloužit pro vývoj a výzkum – nedílnou součástí bude tedy prototypová dílna s veškerým potřebným zázemím, ale i
školící a výcvikové středisko. Své místo si zde rovněž najdou nové kanceláře pro ekonomické a konstrukční oddělení. Centrum VaV bude
přístupné jak z přední části od parkoviště přes showroom, tak přes druhé patro, kde bude umístěn spojovací tunel mezi stávající hlavní budou
a novou budovou VaV. V roce 2020 nás tedy čeká bourání, stavba, stěhování i zařizování, ale hlavně nové a moderní prostory, které ALTECH
pozvednou na vyšší úroveň. Dokončení projektu je plánováno na podzim 2020.

Zahájení výstavby nového parkoviště, dílen i jídelny
V zadní části areálu je v novém roce naplánovaná výstavba velkokapacitního parkoviště pro zaměstnance. Předběžný termín dokončení je
konec roku 2020. Taktéž postupně vzniká projekt na výstavbu haly 21B, kde by si své místo měly najít nové dílny i dlouho očekávaná jídelna.
Akce pro zaměstnance
I letos jsou v plánu oblíbené akce pro zaměstnance. Zatím nevíme přesné místo a datum, ale vše se včas dozvíte. V posledních letech se těšil
oblibě zejména Dětský den nebo večírky, letos opět přidáme i nějaký ten výlet. Organizace výletů je z důvodu celkového počtu našich
zaměstnanců čím dále komplikovanější záležitostí, není totiž jednoduché zajistit ubytování, přepravu a doprovodný program pro takový počet
lidí. Nicméně se vynasnažíme přijít se zajímavým nápadem a snad nikoho nezklameme.
Výlety pro skupinky – vlastní organizace
Právě z výše uvedeného důvodu jsme se rozhodli zavést i možnost „komornějších“ akcí, které si v rámci teambuildingu můžete pro svou dílnu,
nebo oddělení zorganizovat sami. Může jít o výlety turistické, lyžařské, fotbálky, apod., které ALTECH rád finančně podpoří. Více informací
poskytne naše nová personalistka p. Lenka Eliášová – leliasova@altech.cz
Postupné zavedení nového motivačního systému pro celou firmu
Rok 2020 přinese i výzvu v podobě nového motivačního programu. Ten bude po dokončení návrhu a schválení aplikován na všech odděleních
a dílnách společnosti. Věříme, že tato změna přinese pozitivní odezvu nejenom od zaměstnanců, ale bude přínosem i pro celou firmu ve
smyslu zlepšení kvality, produktivity a efektivity výroby.

NĚMECKÝ KOUTEK
S angličtinou jsme pozvolna začali v minulém vydání, dnes budeme pokračovat se stejnými slovíčky v němčině. A proč? Není tajemstvím, že hlavním exportním partnerem
ALTECHU je německy mluvící společnost. A není tak úplně od věci pojmenovat, obzvlášť v průběhu jejich přítomnosti u nás, konkrétní věci konkrétními jmény..

FIRMA ------------------------------ Firma, Gesellschaft
OBCHOD --------------------------- Geschäft, Handel
ODDĚLENÍ ------------------------- Abteilung
OBCHODNÍ ----------------------- Geschäftsabteilung
Handelsabteilung
KONSTRUKCE -------------------- Konstruktionabteilung
VÝROBA --------------------------- Produktion

PLOŠINA --------------------------- Plattform
ŠIKMÁ PLOŠINA ---------------- Platftorm Treppenlifte
SVISLÁ PLOŠINA ----------------- Verticale Plattformlifte
DRÁHA ----------------------------- Schiene
VÝTAH ------------------------------ Aufzug, Lift
SCHODIŠTĚ ------------------------ Treppe

.








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

Když se život zamotá a vy, nebo někdo z vašich blízkých skončí na vozíku, je důležité nečekat a jednat. Úpravy bydlení jsou v takovém případě
nutnost, abyste se měli kam vrátit a mohli ve své domácnosti fungovat. Osmidílný pořad o bydlení handicapovaných, který je postaven na reálném
příběhu Michala Jančaříka, vám ukáže, jaké obrovské starosti souvisí s tím, když kdokoliv skončí na invalidním vozíku. Jaké jsou nutné zásahy do
bydlení, jaké dotace lze čerpat, jaké možnosti dnes handicapovaní mají a jak postupovat. Nechceme ukázat smutný příběh jednoho vozíčkáře, ale
to, že i přes nepřízeň osudu je důležité se v životě nevzdat!

Ze spolupráce s TV Bydlení, Mírou Hejdou a Michalem Jančaříkem vznikl
výjimečný projekt – osmidílný pořad Bydlení handicapovaných. Pod jednou
střechou vše o tom, co se sebou život na vozíčku přináší, jaké úskalí a nástrahy
musí člověk překonávat, ale hlavně o tom, jakým způsobem vyřešit všechny
aspekty bydlení. Moderátor Michal Jančařík ukázal, jak se bydlí s handicapem!
Co vše musel přestavět?
Michal Jančařík, který v roce 2017 podstoupil kvůli vážné nemoci transplantaci
ledvin, částečně ochrnul. Příčinou byla prasklá céva přímo v páteři. Jeho handicapu
musel kompletně přizpůsobit i bydlení s rodinou. Jak se mu nyní žije s jeho
postižením a jak moc to omezuje jeho rodinné soužití, ukázal prostřednictvím
pořadu Bydlení handicapovaných z produkce TVbydleni.cz. 8dílný pořad o bydlení
handicapovaných, který je postaven na reálném příběhu Michala Jančaříka, napsal
moderátor a producent Míra Hejda. Chce divákům ukázat, jaké obrovské starosti
souvisí s tím, když se vy, nebo někdo z vašich blízkých ocitne na invalidním vozíku,
popř. bojuje se zhoršeným pohybovým aparátem. Jaké jsou nutné zásahy do
bydlení, jaké dotace lze čerpat, jaké možnosti dnes handicapovaní mají a jak
postupovat při úpravách bydlení? O tom bude celý seriál. „Když se vám stane
tenhle malér, jako se stal mně, tak to poslední, co se vám chce řešit, je úprava
vašeho domu nebo bytu. Ovšem říct si „Budeme čekat a prostě uvidíme je to
nejhorší, co můžete udělat“, říká Michal Jančařík v novém pořadu Bydlení
handicapovaných. ,,Nechceme vám ukázat smutný příběh vozíčkáře, ale to, že i
přes nepřízeň osudu je důležité se v životě nevzdat! Žít sice jinak, ale žít! Když jsem
byl u Michala na návštěvě, řekl jsem si, že tohle bude naše nová společná mise.
Před pár lety jsme spolu (já, manželka Zorka a Michal) moderovali Snídani s
Novou. Michal vždy uměl rozdávat radost za každé situace a když mu život
přichystal tak těžkou zkoušku, chtěl jsem, aby našel nový smysl života. Věřím, že se
to povedlo.“ dodává tvůrce Míra Hejda. S pořadem se už během příprav spojilo
mnoho známých jmen. Zpěvačka Lucie Bílá původně plánovala prostřednictvím
pořadu předat už 20. vozík pro handicapované pro toho, koho navrhli diváci.
Vozíků předala nakonec víc a tak mohla pomoci hned několika handicapovaným a
jejich rodinám.

OTIS Španělsko

V pořadu se kromě Míry Hejdy, Michala Jančaříka nebo Lucky Bílé objeví také
nejslavnější čeští paralympionici – cyklista Jiří Ježek, lukostřelec David
Drahonínský nebo Heřman Volf, který stojí za známým projektem Cesta za snem.

SLEDUJTE KDYKOLI ONLINE v pohodlí Vašeho domova (na PC, notebooku, tabletu, mobilu, smart TV)

www.tvbydleni.cz/bydleni-handicapovanych/
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Tiskové chyby vyhrazeny
Výtisk je neprodejný
Ročník II, vychází 4x ročně

Svátky a dovolené 2020
01. 01. 2020
10. 04. 2020
13. 04. 2020
01. 05. 2020
08. 05. 2020
05. 07. 2020
06. 07. 2020
28. 09. 2020
28. 10. 2020
17. 11. 2020
24. 12. 2020
25. 12. 2020
26. 12. 2020

Středa
Pátek
Pondělí
Pátek
Pátek
Neděle
Pondělí
Pondělí
Středa
Úterý
Čtvrtek
Pátek
Sobota

Nový rok
Velký pátek
Velikonoční pondělí
Svátek práce
Den vítězství
Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje
Den upálení mistra Jana Husa
Den české státnosti
Den vzniku samostatného Československa
Den boje za svobodu a demokracii
Štědrý den
1. svátek vánoční
2. svátek vánoční

Termín celozávodní dovolené je předběžně stanoven na 31. týden, tedy
období 27.7 - 2.8. 2020

