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Martin Podzimek a Jiří Rusnok při prohlídce 3D tisku
V předvánoční době minulého roku jsme se již podruhé
nesešli na našem pravidelném setkání, a to z důvodu
covidových omezení.
Nyní se však zdá, že tento boj s viry, který vedeme již
více jak dva roky, snad vyhráváme. Nebo alespoň jsme se
naučili docela normálně žít.
Ale místo toho abychom si užívali návrat k normálu,
řešíme další, a to nemalé problémy. Tyto nové problémy
vznikly z důvodu agrese Ruska vůči Ukrajině.
Nebudu dělat rozbor této války, ale týká se nás! A týká
se nás hodně!
V důsledku této války jsme nuceni se vyrovnávat
s mnoha neznámými.
Ceny materiálů jsou nejisté! Někdy není jisté ani to, zda
jsme materiál schopni sehnat.
Ceny subdodávek na tom nejsou lépe.
Nevíme, jak to nakonec dopadne s ukrajinskými
pracovníky, budou zde pracovat nebo nebudou?
To jsou hlavní problémy, se kterými se nyní potýkáme.
Nejistota je obrovská. Nepamatuji, kdy jsme naposledy
řešili takové výzvy.
Ani v roce 2008 nebylo tolik neznámých, jako je nyní.
Zdálo by se, že takovouto situaci by nám mohli pomoct
řešit třeba „státní zadavatelé“, ale nepomůžou!
Zákon by to umožňoval a ministerstva píší různá

doporučení, ale to by museli být zástupci objednatelů
hrdinové - a to nejsou.
Ještě jedno zásadní zdražování řešíme, a to je zdražování energií.
V našich areálech v Třešti se nám povedlo zřídit solární
elektrárny, a tak není dopad zdražení energií tak velký,
ale i tak nás nemine.
Co si tedy přát, aby lépe bylo?
Přál bych si, aby válka skončila, ceny se ustálily, investoři
pochopili nově vzniklou situaci a trochu pomohli.
A hlavně, abychom všechny problémy přečkali
a nakonec všichni vyšli z této nelehké doby silnější.
Ale k tomu se musíme nejdříve propracovat.
Ano, je to tak. Jen prací můžeme tuto dobu překonat.
Soustřeďme se proto na řízení nákladů a snažme se
vytvořit zisk na každé subdodávce či dodaném materiálu.
A to vše proto, abychom byli schopni pokrýt všechny
náklady a případně utvořili prostor i pro navýšení mezd.
Je mi jasné, že i vaše náklady domácností rostou
a potýkáte se s mnoha problémy.
Věřím však, že společně tuto dobu přečkáme a zase
si budeme užívat života.
Přeji krásné jaro a hodně štěstí
Martin Podzimek
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Budova Krajského úřadu

VYSOČINA
Krajský úřad
Kraje Vysočina – budova E

S příchodem jara na stavbě Krajského úřadu Kraje
Vysočina – budovy „E“ finišují vnitřní dokončovací práce –
omítky a malby, obklady, dlažby a úpravy povrchů SDK stěn
a podhledů a dokončuje se obklad garáže tepelně izolačními
lamelovými deskami. Řemesla začínají s kompletací
všech koncových prvků, instalují se technická zařízení,
kotelnou počínaje a dieselagregátem konče. Současně
finišuje montáž vnějšího zavěšeného pláště včetně žaluzií
a slunolamů, na fasádě probíhají dokončovací práce všech
řemesel TZB. Jsou osazeny prefa prvky tvořící inventář
exteriéru objektu a probíhají práce na komunikacích
a zpevněných plochách stavby. Všechny práce pokračují
dle dohodnutého harmonogramu, na pokyn objednatele
jsou pozastaveny práce na SO11-oprava ulice Bratří Čapků –
tato část Díla zřejmě dozná změn v termínu realizace. Ve
sdružení nás zastupuje Martin Urbánek, na stavbě pak Sára
Habermannová, Pavel Kozina a Stanislav Man stavbu řídí
z pozice vedoucího projektu.
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Revitalizace areálu
Obchodního centra Kinský

Počátkem dubna se podařilo objednateli této rekonstrukce
získat pravomocné stavební povolení, a tak jsme se konečně
mohli pustit do všech prací, které jsme zatím dělat nemohli.

Areál obchodního domu Kinský

Dále se v období od začátku roku podařilo dořešit prováděcí
projekt a z něj vyplývající další práce, jako přečerpávací
stanici kanalizace, EPS, rozšíření veřejného osvětlení
a doplnění nabíjecí stanice pro elektromobily. Tím se nám
navýšila cena zakázky o cca 3,5 milionu korun a prodloužil
termín dokončení do začátku září. V současné době máme
téměř dokončenou halu SO-01 a k ní přiléhající parkoviště
tak, aby mohl investor zažádat o předčasné užívání,
přestěhoval se a předal nám interiér haly SO-02 a k němu
přiléhající parkoviště. Nyní provádíme na hale SO-02
přístavbu výtahu. Ve venkovní části realizujeme podzemní
rozvody kanalizace, nízkého napětí, veřejného osvětlení
a připravujeme se na přeložky vysokého napětí, plynovodu
a rozvodů CETIN. Na realizaci zakázky se podílí Michal
Vilímek a Michal Blažek a za přípravu Jitka Vávrů.

Thunovská 22 Praha

Po delší době výrobní středisko z Třeště realizuje stavbu
v Praze. V polovině ledna jsme převzali stavbu v ulici
Thunovská na Malé Straně a poslední lednový den byly
zahájeny stavební práce. Jedná se o kompletní rekonstrukci
historického měšťanského domu za cca 338 milionů
korun. Vedle velkého množství zajímavostí, které tento

PRAŽÍRNA HOS v Pavlově

Od zahájení stavby objektu pražírny v Pavlově na přelomu
roku jsme se posunuli notný kus dopředu. Využili jsme
příznivých cyklů v zimních měsících na zabetonování
základových pasů do úrovně terénu a po skončení mrazivého
období jsme pokračovali s již bedněnou částí základů nad
mírně svažitým terénem s převýšením asi 1metr. Následně
se provedla ležatá kanalizace a dorovnání šikmé pláně
mezi základovými pasy a hutnění podkladních štěrkových
vrstev betonové desky, kterou ale vzhledem k materiálové
změně podlahových pásových vpustí a termínu jejich
dodání budeme muset betonovat až po provedení stropní
konstrukce 1.NP. V opačném případě bychom tím ohrozili
termín montáže předpjatých stropních panelů, který
musel být plánován 3 měsíce dopředu. V současné době
je dokončena hrubá stavba 1.NP vč. betonového uložení
a středového monolitického průvlaku podepřeného pěti
betonovými sloupy. Vše je nachystáno na montáž stropních
panelů 21. dubna. Následně budou provedeny ztužující
věnce a dobetonávky násypek v úrovni stropní konstrukce
a směle se pak můžeme pustit do vyzdívání 2.NP. Práce běží
podle plánu a harmonogramu a stavbu řídí tým ve složení
Pavel Podolský, Honza Polák a Sára Habermannová.

Thunovská, Praha

Objekt pražírny Hos
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a června věžový jeřáb umístěný ve výtahové šachtě. Pokud
se toto povede, bude to v historii Malé Strany poprvé, co
zde bude tento jeřáb, a firma Podzimek a synové bude opět
o něco málo výjimečnější. V průběhu prvních tří měsíců
byly téměř dokončeny hlavní bourací práce a bylo objeveno
a zjištěno velké množství nových skutečností, které mění
projekt a komplikují další postupy.
To zásadní je, že byly objeveny ve dvou patrech malované
stropy, které chce investor, oproti původnímu zadání,
pohledově uplatnit v interiéru. Dále byly zahájeny práce na
statice svislých konstrukcí. Na objektu teras byly zahájeny
bourací práce ruku v ruce se statickým zajišťováním
pomocí mikrozápor a pramencových kotev. Bude to zcela
jistě náročná rekonstrukce, avšak velice zajímavá zakázka
a reference.
Realizační tým ve složení Tomáš Pěnička, Standa
Symonides a Filip Lojka vede jako šéf Zdeněk Novotný.
Přípravu stavby má na starosti Pavlína Šťastná.

RACOM-novostavba
haly mechanické dílny

Téměř po roce se naše firma vrací opět stavět do Nového
Města na Moravě. Pro firmu RACOM, která vyrábí prvky
pro rádiové sítě stavíme „na zeleném“ halu o rozměrech
cca 50*20 metrů včetně kompletních inženýrských
sítí a komunikací za 64 milionů korun. Hala je tvořena
prefabrikovanou konstrukcí s opláštěním z PUR panelů. Část
haly je podsklepená, provedená jako železobetonový monolit.
Po převzetí staveniště jsme zahájili poslední únorový den
práce na skrývkách ornice a zařízení staveniště. Během
března jsme provedli hlavní terénní práce včetně stabilizace
zeminy a pokračovali jsme na provádění kanalizací. Na hale

Thunovská, Praha
objekt s sebou přináší, je to zejména umístění zahrady
v 5.NP pod Pražským hradem. Zde máme za úkol provést
obnovu teras v původním historickém rozsahu. Objekt byl
dlouhá léta neobydlený, a tudíž je ve špatném stavu. Naším
úkolem je během 21 měsíců provést kompletní rekonstrukci
obsahující veškeré nové rozvody TZB, statické zajištění,
podlahy, interiér, okna, fasády, wellness prostor, interiér atp.
V průběhu rekonstrukce dojde ke kompletnímu odbourání
krovu a 5.NP a následně vystavění nového patra ve stejném
tvarosloví. Jedním z největších „nepřátel“ této stavby je
samotná poloha pod Zámeckými schody. Mnohé problémy
přináší logistika a doprava materiálu na stavbu. Z tohoto
důvodu máme nesmělý plán zrealizovat na přelomu května
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RACOM
jsme udělali piloty a patky, ležatou kanalizaci a založení
suterénu včetně hydroizolací. Nyní v polovině dubna se
pracuje na monolitickém suterénu. Doufáme, že na začátku
května nastoupí Prefa, s jejímž zajištěním jsme měli
obrovské problémy a stavba se rozjede na plné „pecky“. Jako
na všech stavbách se, v tomto krušném období, způsobeném
válkou na Ukrajině, potýkáme s nedostatkem materiálu
a cenové explozi zejména ocelových konstrukcí. Tým ve
složení Zbyněk Šťastný a Jaroslav Šťastný, společně s Jitkou
Vávrů věří, že přes všechny problémy, v polovině října předá
stavbu v plné kráse investorovi.
Martin Urbánek, výrobní ředitel pro Vysočinu

PRAHA

Havelská

V současné době tento náročný projekt po kolaudaci
znovu finišuje. Postupně se daří plnit další nové požadavky
investora. Vzhledem k tomu, že některé podstatné
požadované změny se týkají již plně dokončených bytů
a přilehlých prostor, je velmi složité tento proces realizovat,
aby nedošlo k poškození stávajícího vybavení. Vše je tak
realizačně složitější a pracnější.
Na záda našemu realizačnímu týmu ve složení Lukáš
Vykydal, Daniel Muller, Martin Knapp, Ondřej Botlík Nuc
a samozřejmě Stáňa Malá již dýchají nedočkaví nájemníci,
kteří se těší na nové bydlení v centru Prahy. V části bytů
i s výhledem na památky Prahy.

Interiéry Havelská, Praha

Marina Camp Hřebeny

Zajímavý projekt domů na březích vodní nádrže Orlík
pokračuje svižným tempem. Hrubé stavby se vlivem
prováděných prací postupně mění a lépe zapadají do okolní
krajiny. V současnosti jsou montovány prosklené stěny,
dřevěné fasády, skladby podlahového topení, tepelné izolace
stěn, zelené střechy, přípravy na tepelná čerpadla a rozvody.
Práce, které probíhají, jsou koordinovány s požadavky
investora vzhledem k zájemcům o koupi nemovitosti. Termín
dokončení celé stavby se projektovou změnou topného
systému posunul na září 2022.
V realizačním týmu dochází ke změně. Po odchodu Václava
Charouse povede stavbu Tomáš Prokopec za asistence Petra
Vodičky.
Petr Pavézka, výrobní ředitel pro Prahu

Marina Camp Hřebeny

Bytový dům Havelská

Bytový dům Havelská
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OBCHODNÍ ODDĚLENÍ
TŘEŠŤ

PRAHA

V uplynulém období jsme podepsali smlouvu na
realizaci „Novostavba haly mechanické dílny firmy
RACOM v Novém Městě na Moravě“. Stavba se rozběhla
pod vedením Zbyňka Šťastného. Dále jsme vyhráli
výběrové řízení na stavební úpravy na akci „Oprava
koupelen č. 102, 206 a 215 Dependence Třešť“.
V průběhu dubna jsme také zpracovávali nabídku na
halu T7 – prototypové dílny v Jihlavě Hruškové Dvory,
kde bohužel ještě neznáme výsledek. Hlavní naší náplní
je ale nová Horácká multifunkční aréna v Jihlavě, kde se
prokousáváme nekonečnými dodatečnými informacemi,
které vznikají především z nekvalitní projektové dokumentace a z mnohdy nereálných představ architektů.
Jen pro ilustraci uvádíme, že dodatečné informace
k dnešnímu dni obsahují cca 235 stran textu a 335 nových
výkresů. Toto v kombinaci s nekončícím zdražováním
a nedostatkem některých materiálů nás staví před téměř
nepřekonatelný problém, jak nabídku koncipovat. A tak
doufáme, že se v následujícím období trh stabilizuje, nebo
alespoň zadavatelé pochopí, že bez inflačních doložek je
dlouhodobá smlouva téměř nepodepsatelná a naše práce
se tak stane smysluplnější. Je třeba však dodat, že tyto
starosti jsou titěrné oproti jiným, která tato doba přináší.
A proto hlavu vzhůru a jedeme dál.

Nastalo jaro a s ním i oživení stavební sezony.
Bohužel válka na Ukrajině a dopady covidové pandemie
způsobily, že situace na stavebním trhu je značně
nepřehledná. K opakovanému zdražování materiálů
i celých subdodávek dochází již v řádu týdnů či dokonce
dnů.
Jak jsem se zmiňoval již minule, postoupili jsme
mezi poslední dva účastníky ve výběrovém řízení na
zhotovitele rekonstrukce velkého objektu v samém centru
Prahy pod Pražským hradem. Dnes k tomu mohu dodat,
že jsme uspěli, investor se rozhodl pro nás a začátkem
února nastala vlastní realizace, kterou provádí třešťské
středisko.
Se společností Vistoria jsme také uspěli ve výběrovém
řízení na zhotovitele rekonstrukce objektu Evangelické
teologické fakulty nedaleko Karlova náměstí v Praze.
V současné době běží lhůta pro odvolání a obchodní
oddělení, vzhledem k situaci ve stavebnictví, znovu
prověřuje nabídnuté ceny subdodavatelů.
Z dalších zakázek, kde se účastníme výběrového
řízení, bych uvedl dostavbu kliniky pro soukromého
investora, se kterým jsme opakovaně spolupracovali
a který byl s prací realizačního týmu, pod vedením
Lukáše Vykydala, spokojen.

Pepa Studnička, vedoucí obchodního oddělení Třešť

Martin Sojka, vedoucí obchodního oddělení Praha

Marina Camp Hřebeny

|6

Interiéry Zámku Liblice

Zámek Liblice

Pro našeho stálého zákazníka jsme v únoru a březnu
letošního roku realizovali pokládku námi vyrobených
parketových čtverců včetně nové podpodlahy z OSB desek.
Jednalo se o prostory Mramorového sálu a chodby se
skleněným schodištěm v zámku Liblice o celkové výměře
150 m2. Demontážní práce nám velmi zkomplikoval silný
vítr, který v té době v ČR „běsnil“. Průvan zvířil prach ze
stávajícího zásypu tak, že bylo nutné celý prostor stěn
Mramorového sálu po dokončení prací restaurátorsky
vyčistit. Povrchová úprava byla provedena tím nejlepším co
může evropský trh nabídnout, a to UV-lakem od firmy Pallmann.

Clam – Gallasův palác

Stejný případ stavební nepřipravenosti nás potkal i na
podlahách Clam – Gallasova paláce, který je v těchto dnech
také dokončován. Práce na tomto objektu jsou pro nás
významnou referencí.

Univerzita Hradec Králové

V dnešních dnech dokončujeme zakázku na výrobu
a montáž historizujících dveří s protipožární i bez
protipožární ochrany budovy B na univerzitě v Hradci
Králové. Celkový objem zakázky je cca 150 prvků v hodnotě
čtyř milionů. Zakázka měla být dokončena již v lednu, ale
bohužel nás potrápila stavební nepřipravenost.

Gallasův palác
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Univerzita Hradec Králové

Liebiegův palác

U výroby a montáže dveří se nám daří, a tak další naší
prestižní zakázkou, na které jsme zahájili výrobu, je dodávka
interiérových a exteriérových dveří do historické budovy
v Liberci. Tato zakázka je v rozsahu 112 prvků v hodnotě
5,6 milionu.
Vila Johanna Liebiega mladšího neboli Liebiegův palác
je novorenesanční budova postavená v letech 1871–1872
podle plánů libereckého stavitele Gustava Sacherse pro
rodinu barona Johanna Liebiega mladšího, syna jednoho
ze zakladatelů textilního průmyslu na severu Čech. Budově
se pro její krásu a velkorysost přezdívalo Palais Liebieg
– Liebiegův palác. Vila je chráněna jako kulturní památka.

Kuchyně z HI-MACS

František Petrásek, ředitel společnosti

HI-MACS
Na dílně zpracování umělého kamene se nám podařilo
dokončit několik menších projektů, především kuchyňské
pracovní desky z materiálu HI-MACS, zároveň jsme
dokončili subdodávku pro společnost SWN Moravia,
a to výrobu a montáž schodnic a podesty na schodiště.
Aktuálně pracujeme na několika zakázkách pro koncové
spotřebitele a připravujeme realizaci několika recepcí.
Vojtěch Janů, projektový manažer

SMUTEČNÍ
OZNÁMENÍ

S velkým zármutkem
oznamujeme, že nás navždy
opustil náš kolega Martin
Mareš. Odešel náhle dne
10. 4. 2022 ve věku 53 let.
Bude nám moc chybět
nejenom jako dobrý chlap,
ale i jako šikovný truhlář.
Děkujeme za vše, co jsme
společně dokázali...
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Část interiéru z HI-MACS

Vrata plavební komory Hněvkovice

Vodní dílo Hněvkovice

Montéři Strojíren Podzimek osadili 8. března sedmdesátitunová vrata plavební komory na Hněvkovické přehradě.
Rekonstrukce vodního díla Hněvkovice na Vltavě míří
v těchto dnech do finále. Montéři Strojíren Podzimek minulý
měsíc za pomoci jednoho z největších mobilních jeřábů
v Česku o nosnosti 500t osadili dolní vrata plavební komory.
Ocelová vrata váží 70 tun, což pro představu odpovídá dvěma
plně naloženým kamionům. V tuto chvíli probíhají konečné
zkoušky pohonů a řídícího systému a v příštím týdnu bude
provedeno konečné zprovoznění vrat a od 1. 5. 2022 zahájen
provoz nově zrekonstruovanou plavební komorou.
Podstatou rekonstrukce vodního díla Hněvkovice je
zvýšit kapacitu dvou polí bezpečnostního přelivu a upravit
plavební komoru pro možnost převádění vody tak, aby
přehrada dokázala bezpečně provést až desetitisíciletou
povodeň. Kompletní stavba bude dokončena do konce června
letošního roku.
Rekonstrukce vodního díla Hněvkovice začala v květnu
2020. V závěru téhož roku jsme osadili do horní části
plavební komory boční vedení provizorního hrazení,
dosedací práh a těsnící rám horních vrat. V březnu 2021
následovalo osazení horních vrat prohloubené komory.

Vrata plavební komory Hněvkovice
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Z důvodu zahájení plavební sezóny 2021 byly dle plánu
práce na plavební komoře pozastaveny a zahájeny opět až
na podzim 2021.
Vodní dílo Hněvkovice vzniklo v 80. letech 20. století
čistě pro potřeby jaderné elektrárny Temelín jako zásobárna
chladicí vody. Dnes tvoří společně s vodním dílem Kořensko
dva nejnovější stupně Vltavské kaskády.
Karel Bambula, vedoucí technického oddělení

Instalace vrat plavební komory Hněvkovice

Instalace vrat plavební komory Hněvkovice

Výstavba technologie terciárního
drcení a finálního třídění
v kamenolomu Krásný Les

V září minulého roku oslovila firma Kámen Zbraslav naši
firmu o zpracování cenové nabídky na vyrovnávací zásobník
před terciární drtič s podavačem a vynášecí pás od vstupní
násypky do nového zásobníku v kamenolomu Krásný Les.
Po návštěvě lomu našich projektantů, zpracování studie
návrhu uspořádání technologické linky a několika dalších
jednáních se zakázka rozšířila ještě o dva nové pásy a skluzy
pro repasovaný třídič. Drtič pro terciární drcení a finální
třídič byly použity z kamenolomu Krhanice po celkové
repasi.
Realizace zakázky proběhla v relativně krátkém čase,
zkreslení výrobní dokumentace a výroba třech dopravních
pasů včetně zásobníku a skluzů proběhla v měsících listopad
a prosinec loňského roku.
Na montážní práce jsme nastoupili 17. 1. 2022 v době,
kdy byla výroba veškerých dílů pro zakázku již ukončena.
V tomto týdnu naši montéři postavili zásobník s vibračním
podavačem, následovala montáž vynášecího dopravního
pásu 25m dlouhého mezi vstupní násypkou a zásobníkem.

Kamenolom Krásný les
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Kamenolom Krásný les

Lom Plešovice

V únoru proběhla montáž dvou zbývajících pasových
dopravníků, jeden mezi zásobníkem a třídičem dlouhý 28m
a druhý haldovací pás 20m dlouhý pro skládkování drtí
frakce 8-16 mm. Zakázka byla ukončena dodávkou skluzů
pro finální třídič 16. 3. 2022.
I přes nepřízeň zimního počasí v Libereckém kraji,
s obrovským nasazením pracovníků přípravy zakázek,
výroby a montážníků byla zakázka ukončena ve sjednaném
termínu. K veliké spokojenosti investora s realizací této
zakázky naší firmou jsme byli v minulém týdnu poptáni na
dodávku nové vstupní násypky a výměnu dvou dopravních
haldovacích pasů v kamenolomu Krásný Les s realizací ještě
v letošním roce.
Roman Hrůza

Lom Plešovice
– výměna primárního drtiče

Lom Plešovice

Po čtyřech letech jsme se vrátili zpět do lomu Plešovice
patřící firmě Kámen a písek, spol. s r.o. Lom Plešovice
zásobuje kamenivem okresy Český Krumlov a České
Budějovice a patří k největším lomům v České republice.
V současné době zajišťuje dodávkou drceného kameniva
zejména pro budovanou dálnici D3 z Českých Budějovic do
Rakouska.
Firma Kámen a písek nás požádala o zpracování projektové
dokumentace na výměnu stávajícího čelisťového drtiče za
nově repasovaný. Při této příležitosti byl požadavek přidání
hrubotřídiče a možnost skládkování a míchání frakcí 0/63,
0/125 a 63/125mm v místě primární drtírny. Celkový objem
námi vyráběných konstrukcí přesahoval 60 tun.
Od ledna letošního roku probíhala u nás na dílnách výroba
pásových dopravníků a ocelových konstrukcí. V druhé
polovině února začaly samotné montážní práce postavením
ocelové konstrukce, na kterou naši montážníci namontovali
hrubotřídič Binder LS/DD 1600x3m. Následovala montáž
ocelové konstrukce drtiče. Na tuto konstrukci jsme usadili
drtič DCJ1038 o váze téměř 100t za pomoci jeřábu o nosnosti
250t. Poslední částí montáže byl zalomený haldovací pásový
dopravník s výsypným klapkovým skluzem pro skládkování
frakcí 0/63, 0/125 a 63/125mm.
V druhé polovině dubna jsme rozběhli a předali primární
uzel drcení v lomu Plešovice do provozu.
David Dietz, vedoucí projektant

Lom Plešovice
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JINDŘIŠSKÁ VĚŽ
S velkým potěšením jsme po dvouleté přestávce
mohli v zimním období vystavit Třešťské betlémy. Věrní
návštěvníci se nám po pandemické situaci pomalu
navraceli do Jindřišské věže. Martin Podzimek byl
vyzván na rozhovor do pořadu Host Lucie Výborné. Měli
jsme velkou radost, že se rozhovor uskutečnil u nás na
vyhlídce věže.

Udělení čestného občanství
28. 6. 2022 bude slavnostní
den, kdy teprve šesté osobnosti
v dějinách města Třešť bude
uděleno
čestné
občanství.
Laureátem
tohoto
nejvyššího
čestného osobního vyznamenání
není nikdo jiný než náš šéf Josef
Podzimek a oceněn tak bude jeho
celoživotní patriotismus i aktivní
propagace Třeště za hranicemi
regionu.
Ocenění schválilo zastupitelstvo města Třešť a bude
uděleno
třešťskou
radnicí,
zastoupenou
starostou
Ing. Vladislavem Hynkem.

Návštěva guvernéra
České národní banky

Guvernér České národní banky Jiří Rusnok zavítal do firem
Podzimek 26. 4. 2022 a prohlédl si provozy jednotlivých
firem, zajímal se o novou 3D tiskárnu a udělal si čas i na
zajímavou debatu s managementem firem.
Na přelomu února a března se u nás vystavoval další
ročník charitativního projektu Modrá Rybka, dětských
prací z mnoha základních škol i Dětských domovů či
zájmových kroužků, závěrečný večer s vyhlášením cen
pro vystavovatele měl obrovskou účast.

Uspořádali jsme historicky první přespání skautské
skupiny na vyhlídce věže. A také pomalu začíná období
svatebních obřadů. A v plánu je mnoho dalších aktivit.

Guvernér České národní banky Jiří Rusnok u 3D tiskárny

Věž se začíná naplňovat návštěvníky, máme pro ně
otevřené dveře každý den. Přeji vám všem hezké jarní
dny.
Lucie Dolfi, kastelánka
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Aktuální politické a ekonomické dění ve světě přináší
řadu nových výzev a neplánovaných rizik, kterým čelí
nejen občané, ale i instituce a firmy ve svém každodenním
snažení, není tedy divu, že diskuze nad aktuálními tématy
s tak fundovanou osobou nebrala konce.
Ivana Opršalová, marketing

VÁNOČNÍ PROJEV 2021

Dobrý den, dámy a pánové, vážení spolupracovníci
všech našich firem.
Oslovuji vás touto formou v době, kdy bychom se za
normálních okolností setkali na našem pravidelném
setkání v Třešti.
Rozhodli jsme se však, že budeme zodpovědní a nebudeme riskovat rozšíření virů. Je to již podruhé, kdy
se nesetkáváme, ale pevně věřím, že je to již naposledy.
Naštěstí jsme se mohli tento rok několikrát potkat na
našich pravidelných setkáních. Ať již to byla Třešňovka
nebo výjezdní zasedání a v neposlední řadě setkání
u příležitosti 125. výročí založení naší firmy.
To bylo velmi důležité a bylo by smutné, kdybychom
tuto oslavu nemohli zrealizovat. To byl úspěch. Ale máme
i další úspěchy.
Ve všech firmách jsme pracovali a realizovali zakázky.
Některé s větším úspěchem a některé s menším.
Měřítkem úspěchu je zisk. A tak doufám, že zisk
i nadále budeme tvořit.
Neúspěchu se musíme vyvarovat. Musíme bojovat
o každou korunu a musíme každou korunu, kterou
vydáváme, promyslet.

PODĚKOVÁNÍ
V nadcházejících týdnech bude svou
letitou kariéru u firmy končit naše
kolegyně paní Marie Hronová. Majka,
pro někoho Maruška nebo Mařenka,
sice ještě nedovršila důchodový věk, ale
z rodinných důvodů potřebuje zůstat
doma, aby mohla pečovat o manželovy
rodiče, kteří již nejsou soběstační. Snad
se jí podaří tuto náročnou péči patřičně
vyvažovat radostí ze svých pěti vnoučátek nebo si najde čas
na zbrusu nové elektrokolo nebo lyže.
Majka nastoupila do tehdy ještě Stavebního podniku
1. 7. 1990 jako hospodářka střediska truhlářů a s Pepou

Tvůrci úspěchů a neúspěchů jsou vždy konkrétní lidé.
Ty nejúspěšnější jsme se rozhodli tradičně ocenit. Viz.
seznam o nejlepšího pracovníka.
A ještě jednoho spolupracovníka bych rád vyzdvihl.
A tím je Zdeněk Novotný. Ocenil jsem ho letos titulem
„Nejlepší pracovník roku“ ve firmě Podzimek a synové.
Děkuji všem za obětavou a hlavně i úspěšnou práci.
V příštím roce nás čekají nové výzvy, nové zakázky.
Děkuji všem našim spolupracovníkům
ve všech našich firmách:
Podzimek a synové
Strojírny Podzimek
Dřevovýroba Podzimek
Polytrade CE
Jindřišská věž
Budoucnost záleží na tom, co děláme teď.
                                                 Mahátma Gándhí
Přeji vám všem našim spolupracovníkům, ale i vašim
rodinám vše dobré a hlavně zdraví a štěstí .
Martin Podzimek

Mezerou sdílela kancelář, kde v současnosti sedí Jirka Páral.
Po odchodu mzdové účetní v lednu 1994 začala pracovat
na současné pozici a stala se tak nepostradatelnou osobou
firmy. Za těch úctyhodných 32 let se z ní stal machr na vše,
co se kolem výplat točí a pokaždé všem ochotně dokázala
poradit a zařídit, co bylo třeba. Při tom si vždycky udržovala
dobrou náladu, ráda se účastnila všech firemních akcí
a nezkazila žádnou zábavu.
Milá Majko, děkujeme za všechno, co jsi pro nás dělala
a děláš, za všechny daně, ty dobře víš, jak na ně.
Přejeme Ti hodně energie a pohodovou mysl, protože stále
platí „veselá mysl = půl zdraví“.
Věříme, že i nadále za námi budeš ráda chodit a radit, však
bydlíš za rohem!
Lenka Mezerová, personalistka
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Historie, zajímavosti a humor (25)
Člověk by měl využít
každé příležitosti k oslavě.
		

Geisler

Srdce člověka je kormidlo,
které má řídit loď života.
Pak vždy dopluje do přístavu štěstí.
Vlastimil Steš

Manželství je lodí, která se často
plaví rozbouřeným mořem,
na níž je více oceněno umění ženy
kormidelnice než muže kapitána.
Gustav Freytag

Milí čtenáři.

Martin s maminkou

Moje přirozená skromnost mi nedovolí se s Vámi
nepodělit o skutečnost, že s mou ženou Hanou letos
oslavíme společně dožitých 170 let. Většinou si
lidé nepřipomínají svůj věk, ale my si ho sčítáme
a chlubíme se jím. Tedy letos prožijeme každý
85 let svého života a 62 let života společného.
Můžeme být spokojení. Vždyť průměrná Češka se
dožije 81,9 roků a průměrný Čech jen 76,1 roku.
Tím jsme překročili průměrný věk života, ale
jak jsem již dříve uváděl, těžko splníme věk,
který máme oba uvedený jako platnost našeho
občanského průkazu 8. 11. 2053. Máme-li splnit
svoji občanskou povinnost a dodržet naši
metodu sčítání našeho věku, tak se musíme dožít
společného věku 232 let. To mohu prohlásit i za
svou ženu Hanu, že si to opravdu, ale opravdu
nepřejeme.

Dort inspirovaný americkou vlajkou

Výročí našich 170. narozenin oslavíme, jak je
naší tradicí, se svými přáteli na lodi CZECHIA
13. 5. 2022 na Vltavě v Praze. Chtěl jsem Vás
informovat o této naší události až na oslavách na
Třešňovce v Třešti, kdy od Vás – spolupracovníků
- každý rok dostanu k mým narozeninám dort,
který mi připomene vždy nějakou významnou
událost v uplynulém roce.
Ale protože mi Dana sdělila, že firemní časopis
PODZIMEK letos vyjde již začátkem května 2022,
rozhodl jsem se Vás informovat o našem 170. výročí
předem. Dokonce se pochlubit s dortem, který
žena Hana dostala ke svým 85. narozeninám již
v únoru, protože je o 3 měsíce starší. Ještě jsem
za celý život neviděl dort s 85 hořícími svíčkami
a desítkami prasátek, které Handě připravila
majitelka restaurace „V čase“ Anička a dvorní
kuchař Vašek. Náš syn Martin a Váš ředitel,
který každý čtvrtek jede na obrátku z Prahy do
Třeště, stačil přijít na slavnostní večeři včas
a darovat své matce jako vždy neuvěřitelnou
kytku.
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Hanka v „akci“

Ale vraťme se zpět v čase do roku 2012, kdy jsme
slavili na lodi CZECHIA svoje 150tiny. Pozvánku
pro nás vykouzlila naše vnučka Eliška. Setkání
s přáteli jsme si opravdu užili.

Pozvánka na oslavu 150tin

Hosté oslavy se naloďují na CZECHII

Dort s oběma oslavenci

Po pěti letech na plavbu k našim 160tinám na
pozvánku, kterou pro nás vytvořila opět Eliška
Podzimková, přišlo více jak 200 hostů.

Kytice pro Hanku

Pozvánka na oslavu 160tin

Pozvánka na oslavu 170tin

Plavba na lodi k našim 170. narozeninám nás
teprve čeká, a proto přikládám pouze pozvánku
od Elišky a necháme se překvapit, kdo na naše
pozvání letos přijde.
Hosté oslavy

Váš Josef/Egil Podzimek
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PERSONÁLNÍ KOUTEK
K firmě Podzimek a synové nastoupili:
Vladimír Hink			
Michal Hyžák 			
Petr Pavézka 			
Miroslava Doláková 		
Veronika Strakošová 		

Z firmy Podzimek a synové odešli:

Vážení spolupracovníci a vážení přátelé,
srdečně Vás zveme jménem vedení firem Podzimek na odpolední

POSEZENÍ NA

stř. 252
stř. 252
stř. 220
stř. 261
stř. 220

Josef Štambera, Pavel Zelenka, Oldřich Černý, David Tůma,
Jan Štefanik, Zdeněk Koníř, Michal Rajský, Václav Charous,
Kryštof Kusák.
Josef Venkrbec a Josef Pokorný – do starobního důchodu

K firmě Strojírny Podzimek nastoupili:

Veronika Jelínková, Jiří Čepák, Szilárd Kolbászki, Marek
Hodiánek, Hanna Jarema, Josef Pykal

TŘEŠŇOVCE

Z firmy Strojírny Podzimek odešli:

v pátek 27. 5. 2022 od 15.30 hodin.

Andrei Strakha

Z firmy Dřevovýroba Podzimek odešli:

Těšíme se na setkání s Vámi.

Jiří Filip

Životní jubilea oslaví

Ve firmě Podzimek a synové:

Rodinné firemní setkání

Vodní lyžování
na Kosteleckém rybníku

25 let
40 let
55 let
60 let

65 let

1. 8. 		
11. 6. 		
28. 6. 		
27. 6. 		
22. 7. 		
23. 8. 		

Ondřej Botlík Nuc
Bc. Michaela Domkářová
Zdenka Procházková
Pavel Pospíchal
Jiří Šplinar
Jana Tesaříková

40 let 	
45 let 	

11. 9. 		
24. 9. 		

Vojtěch Janů
Lubomír Kremlička

55 let

4. 3. 		

Ladislav Fučík

Ve firmě Dřevovýroba Podzimek s.r.o.
Ve firmě Strojírny Podzimek s.r.o.

Pracovní výročí:

Ve firmě Podzimek a synové:
10 let 			
			
45 let 			

v sobotu

27.8.2022

Setkáme
se již po

23

od 10.30 hodin
Kromě tradiční možnosti si vyzkoušet jízdu na vodních lyžích
pod dozorem zkušeného instruktora, je pro vás připraveno
bohaté občerstvení - domácí polévka, řízečky, něco sladkého, pivo, víno...
Plavky s sebou, neopreny lze půjčit. Pro děti budou připraveny doprovodné soutěže.
Jste srdečně zváni s celou rodinou. Těšíme se
na setkání v areálu vodního lyžování v Kostelci!
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Ve firmě Strojírny Podzimek s.r.o.
30 let

2. 1. 2022 	
27. 1. 2022 	

Blahopřání

Roman Neklapil
Jaroslav Šťastný
Jiří Šplinar
Ing. Jiří Kotrba
Luděk Kovář

Srdečně gratulujeme Ing. Jitce Vinterové ze střediska
210, které se 8. ledna narodil prvorozený syn Jáchym.
Mladé rodině přejeme spoustu krásných rodičovských
radostí, pevné zdraví a štěstí..

