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Vážené kolegyně a kolegové,

v historii Eltoda bychom obtížně hledali
období, kdy nedocházelo k významným
změnám – kdy jsme nekupovali nové
firmy, nefúzovali, nerozvíjeli nové obo-
ry. Minulý a letošní rok nejsou výjimkou.
Letos se nám podařilo úspěšně dokončit
začlenění Eltoda dopravních systémů a
některých částí Vegacomu do mateřské
společnosti ELTODO, a.s., a následnou
reorganizaci ELTODA, a.s., na čtyři divi-
ze. Všem, kteří se na uskutečnění těchto
změn podíleli, velmi děkuji, a specielně
chci v této souvislosti vyzvednout práci
našich dvou kolegů, a to Stanislava Stejska-

la a Jiřího Řeháka.

Další významné změny proběhly i v perso-
nální oblasti. Zmíním dvě klíčové -
ELTODO, a.s., má nového obchodního ře-
ditele, pana Vladimíra Neumana, a pře-
devším novou předsedkyni představenstva,
kterou se stala paní Harlicia Mona
Sandescu. Oběma přeji v dalším rozvoji
Eltoda hodně štěstí, stejně jako dalším
novým posilám.

A dovolte mi na závěr, abych vám všem
popřál krásné Vánoce a šťastný nový rok.

Libor Hájek, prezident skupiny Eltodo

MUSÍME SE PŘIZPŮSOBIT NOVÝM PODMÍNKÁM

V době, kdy čtete tento článek, by již mělo
být jasné, zda výběrové řízení na nového
správce veřejného osvětlení v Praze je
definitivně u konce. Pokud ne, bude i v ro-
ce 2015 přenesenou správu veřejného
osvětlení v Praze zajišťovat Eltodo-Citelum,
pokud ano, bude tuto práci dělat Eltodo
Osvetlenie, výherce výběrového řízení. Jinou
variantu si již Vítězslav Chmelík, generální
ředitel Eltodo-Citelum, nepřipouští. V rozho-
voru vysvětluje, jaký dopad bude mít jedna
nebo druhá varianta na chod obou společ-
ností a jejich zaměstnance.

•Jaké změny očekáváte, pokud i v příš-
tím roce bude zakázku v Praze zajišťo-
vat Eltodo-Citelum?

Základem pro jednání bude jistě rozsah prací,
jaké zajišťujeme v letošním roce, takže žádné
větší změny oproti současnému stavu
neočekávám. Snad s výjimkou reklamního
využití veřejného osvětlení, které si bude město
zajišťovat samo. Tuto práci dělají naši lidé
v Eltodu-Citelum i v Eltodu, a.s., fungují de facto
jako reklamní agentura. Město bude s reklamní-
mi agenturami spolupracovat i nadále a ta naše
bude jednou z nich.

•Než se dostaneme k dopadům druhé va-
rianty, řekněte, proč se do výběrového
řízení přihlásilo i Eltodo Osvetlenie?

Za prvé proto, aby se nestalo, že v soutěži
zůstane po vyhodnocení jen jedna firma,

Přechod na nový způsob práce pro Prahu zajišťuje
mimo jiné Pavel Donev, který studuje zadávací
dokumentaci k výběrovému řízení a dodatečná
upřesnění.
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Vážené kolegyně
a kolegové,
Máme za sebou další rok společné
práce a věřím, že nejenom mně
připadá, že utekl až příliš rychle.

Dovolte mi jménem redakce poděkovat
těm, kteří nám pomáhají zprostřed-
kovávat dění ve skupině Eltodo, všem
popřát klidné a láskyplné prožití
vánočních svátků a v novém roce pře-
devším zdraví a mnoho osobních i pra-
covních úspěchů.

Prostě ať se daří!
Radek Ošťádal

tedy Eltodo-Citelum, a soutěž bude muset
být podle zákona zrušena. Za druhé to
byla pojistka pro případ, že by někdo
nabídl cenu výrazně nižší. To se nakonec
stalo, takže nebýt nabídky za Eltodo –
Osvetlenie, která je na hranici rentability,
vyhrála by výběrové řízení Pražská ener-
getika a dopady na zaměstnance a celou
firmu by byly zásadní.

více informací a fotografií

Rozhovor s Vítězslavem Chmelíkem o tom, jak budou ELTODO-CITELUM
a ELTODO OSVETLENIE pracovat pro Prahu.
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BLANKA: VRCHOLÍ PŘÍPRAVA PRO ZAČÁTEK KOMPLEXNÍHO VYZKOUŠENÍ
Během prosince bude v tunelovém komplexu
Blanka započatá 2. část 3. etapy komplexní-
ho vyzkoušení tzv. předkomplexní odzkou-
šení, tzn. bez komise. Po odzkoušení nane-
čisto budou následovat komisionální komplex-
ní zkoušky, kde již budou přítomny dotčené
orgány. Dle harmonogramu začnou komi-
sionální zkoušky na začátku ledna 2015.
Projektová dokumentace komplexních zkou-
šek se skládá z 63 scénářů, u nichž budou
odzkoušeny vazby mezi technologiemi a do-
pravou v tunelovém komplexu Blanka. Bu-
dou simulovány mimo jiné stavy jako požár
v tunelu, vozidlo v protisměru, chodec v tu-
nelu nebo výpadek akomodačního osvětlení.
V poslední fázi budou odzkoušeny také
vazby na Strahovský tunel a vazby na HDŘÚ.

Harmonogram zkoušek je koncipován tak,
aby doprava na přilehlých komunikacích byla
těmito zkouškami zatěžována v minimálním
rozsahu a v co nejkratší době.
Nyní se odstraňují poslední neshody v koor-
dinaci mezi stavební částí, technologickou
částí a projektovou dokumentací Jedná se
především o kabelové trasy v chodnících,
úpravu lokálních umístění značek na ostění
tunelu tak, aby vyhovovaly předepsanému
průjezdnímu profilu, a v neposlední řadě také
problematiku dveřních kontaktů dodávaných
v rámci stavebních objektů. Problematika
míry vlhkosti bude muset být řešená během
předávání díla správci stavby.
Věřím, že přes veškeré problémy, které se
během výstavby objevily, se nám podaří au-

POKRAČUJÍCÍ PRÁCE NA KOMPLEXNÍ OBNOVĚ ELEKTRÁRNY PRUNÉŘOV 2
S koncem roku 2014 se blíží i termín do-
končení hlavních montáží silových rozvodů
výrobního bloku C na elektrárně Prunéřov 2
při její komplexní obnově, které provádíme
pro dodavatele firmu SIEMENS s.r.o. Práce
probíhají s vysokým nasazením zaměstnan-
ců firmy ELTODO, a.s., i subdodavatelských
firem, a to hlavně z důvodu snížení skluzu
stavby jako takové. I přes tyto překážky se
nám daří dodržet všechny dílčí termíny.
Souběžně s montážemi na výrobním bloku
C probíhají i montáže na obou dalších na-

smlouvaných blocích. Na bloku D v prak-
ticky stejném rozsahu jako na bloku C a na
bloku E se nárůst prací očekává až po
dokončení montáží na bloku prvním.
Na všech třech blocích již byly osazeny
všechny rozvodny a probíhá připojování
napájecích kabelů pro rozvaděče a pokládka
kabelů ke koncovým zařízením tam kde to
stav dokončení nosného kabelového systé-
mu dovolí.

Jaroslav Perout, vedoucí zakázky,
úsek Energetika a průmysl, ELTODO, a.s.
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tomobilový tunel Blanka předat k užívání
řidičům v bezvadném stavu během jara 2015.

Ing. Josef Janota, MBA,
vedoucí střediska Tunely, ELTODO, a.s.

POMŮŽEME ZEKOLOGIZOVAT TEPLÁRNU „ZELENÁ LOUKA“ V PARDUBICÍCH
Společnost ELTODO, a.s., se stala součástí
realizačního týmu pro projekt "Ekolo-
gizace energetického zdroje s využitím
fluidního spalování a OZE" v pardubické
Teplárně Zelená louka. Účelem tohoto
projektu je náhrada dvou stávajících
granulačních kotlů. Součástí projektu je

rovněž instalace odsíření spalin uhelných
kotlů polosuchou a suchou metodou.
Obchodní úsek divize elektrotechnické
systémy se tomuto obchodnímu případu
věnuje od poloviny roku 2013, kdy
započala první komunikace se současným
objednatelem - společností HN Technolo-

gy s.r.o. Prvním, v té době dílčím úspě-
chem bylo zasmluvnění tvorby realizační
projektové dokumentace (RPD) na silno-
proudé instalace pro všechny techno-
logické celky, které zajistilo a v současné
době dopracovává Středisko 6220 - pro-
jekce energetika.

OBNOVA LAN SÍTĚ V JADERNÉ ELEKTRÁRNĚ DUKOVANY
Divize Technologie budov a ICT předala na
konci měsíce listopadu do užívání investorovi
ČEZ ICT Services, a.s., novou optickou
infrastrukturu počítačových sítí v JE Dukovany.
Jednalo se o kompletní rekonstrukci a obnovu
páteřní optické sítě v celém areálu elektrárny.
Celý projekt odstartoval již v r. 2009, k vlastní
realizaci však došlo až v průběhu r. 2013, kdy
společnost Vegacom zvítězila ve výběrovém
řízení v soutěži na nejvhodnějšího dodavatele.
Zadávací lhůta byla 12 kalendářních měsíců.
Pro realizaci tohoto projektu jsme vybrali podle
našeho názoru nejlepší optickou technologii
amerického výrobce CommScope pod
obchodním názvem SYSTIMAX. Všechny
použité komponenty jsou z ucelené produkční
řady pouze jednoho výrobce. Předmětem
dodávky nebyla jen pokládka nové optické

kabeláže do stávajících kabelových tras, ale
také výstavba nových hlavních kabelových tras,
provádění zemních prací, řízených protlaků a
také vypořádání se s nebezpečným materiálem
od stávajících azbestových požárních ucpávek.
Odhadovaná životnost nové instalace je
odhadována na dalších 30 let.
Dodávku prací provedl úsek 8100 Technologie
budov pod vedením stavbyvedoucího pana
Václava Vágnera. Podle vyjádření provozova-
tele a správce sítí v JE Dukovany je naše práce
hodnocena velmi pozitivně, což nám otevírá
další možnosti spolupráce na této jaderné
elektrárně a ve skupině ČEZ. Poděkování patří
celému týmu úseku Technologie budov pod
vedením Ing. Tomáše Tetoura.

Pavel Chmelík, obchodní ředitel divize
Technologie budov a ICT, ELTODO, a.s.

Ing. Jiří Horkel, technik zakázky a Dalimil Skácel,
vedoucí zakázky

další fotografie

pokračování článku
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SLAVNOSTNÍ OSVĚTLENÍ PRO DVĚ SLOVENSKÉ KATEDRÁLY
Skupina Eltodo si může připsat další úspěch
na poli osvětlování památek a architektury.
V závěru letošního roku nasvítila dvě
katedrály ve velkých slovenských městech –
v Žilině a v Košicích.

Žilinská dominanta svítí v barvách města

Společnost ELTODO SK, a.s., sponzorsky
provedla revitalizaci architektonického
osvětlení Katedrály Nejsvětější trojice
a Burianovy věže na Katedrálním náměstí
v Košicích. Katedrála je nasvícená 16 novými
svítidly, Burianova věž 14 svítidly a sousoší
sv. Cyrila a Metoděje 2 svítidly. Počin
společnosti vysoce ocenil primátor města
Igor Choma, který mimo jiné řekl: „Naše
dominanta je nasvícená v charakteristických
barvách Žiliny, střechy nazeleno a zdi žlutě.
To dotváří romantický charakter centra
města.“ Nové osvětlení je navíc ve srovnání

s původním úspornější. Autorem návrhu
osvětlení je Jaroslav Smetana (ELTODO-
CITELUM s.r.o.), technické řešení navrhl Ing.
Jakub Harmadi (ELTODO SK, a.s.).
Stav osvětlení před revitalizací, vizualizaci
navrženého řešení i oba autory návrhu
můžete vidět na sharepointu.

Osvětlení dómu svaté Alžběty v Košicích

Dne 31. 10. 2014 společnost ELTODO
OSVETLENIE, s.r.o., slavnostně rozsvítila
dóm svaté Alžběty na Hlavní ulici v Košicích.
Jedná se o gotickou katedrálu dostavěnou
v roce 1508, její současná podoba pochází
z období poslední velké rekonstrukce v roce
1896. Dóm je s plochou 1200 m2 a kapa-
citou 5000 věřících největším kostelem na
Slovensku. Délka dómu je 60 m, šířka 36 m
a výška nejvyšší věže 59 m.
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AKCIOVÁ SPOLEČNOST ELTODO OBMĚNILA PŘEDSTAVENSTVO
Novou předsedkyní představenstva společ-
nosti ELTODO, a. s., se stala paní Harlicia
Mona Sandescu. Rozhodla o tom valná
hromada společnosti poté, co se funkce
předsedy představenstva vzdal ing. Libor
Hájek. „K odchodu z čela představenstva
jsem se rozhodl kvůli svému dlouholeté-
mu působení v této funkci a také s ohle-
dem na svůj věk. Zůstávám členem před-

stavenstva a budu i nadále vykonávat
funkci prezidenta společnosti,“ říká ke
svému rozhodnutí Libor Hájek.
Paní Harlicia Mona Sandescu má rozsáhlé
zkušenosti s řízením podobných společ-
ností v České republice i v zahraničí. Ke
svému zvolení do funkce předsedkyně
představenstva řekla: „Eltodo je úžasná
společnost. Velmi si vážím možnosti navá-

více informací a fotografií

OBCHODNÍM ŘEDITELEM SKUPINY ELTODO
SE STAL ING. VLADIMÍR NEUMAN
1. listopadu 2014 se obchodním ředitelem
skupiny Eltodo stal ing. Vladimír Neuman.
Ing. Neuman je absolventem Stavební
fakulty ČVUT a oblasti stavebnictví se
věnoval převážnou část své dosavadní
kariéry. Koncem 80. let pracoval jako
asistent generálního ředitele odboru
Výstavby hlavního města Prahy, dva roky
také řídil výstavbu pražských nemocnic.
V letech 1990 – 1996 spolupracoval s ně-
meckými poradenskými firmami v oblasti

energetiky, životního prostředí a restruk-
turalizace podniků. V roce 1997 se stal
generálním ředitelem společnosti Arma-
beton, později působil mimo jiné jako
obchodní ředitel a člen představenstva
společnostiVodní stavby Praha a obchodní
ředitel divize dopravních staveb spo-
lečnosti Hochtief (v letech 2007 – 2011),
zkušenosti má rovněž se soukromým pod-
nikáním v oblasti stavebního poradenství.

(red)

PODÍLÍME SE NA VÝSTAVBĚ NOVÉ SVAŘOVNY ŠKODA AUTO V ZÁVODĚ KVASINY
Díky dlouhodobé spolupráci s partnerem GE
Intelligent Platforms, dobrým referencím a
kvalitě nabízeného řešení jsme byli vybráni
jako dodavatel nadřazeného řídícího a vi-
zualizačního systému nově budované sva-
řovny v pobočném závodě Kvasiny, která se
významným způsobem podílí na zvýšení
výrobní kapacity tohoto závodu.
Škoda Auto jako součást koncernu Volks-
wagen vyrábí v pobočném závodě modely

Suberb, Yeti a Roomster, které odtud míří
nejen na český trh, ale i na mnoho dalších
trhů po celém světě.
Cílem projektu je vytvořit centrální systém,
který sbírá a vizualizuje data z technologie
jednotlivých výrobních linek a nadřazeného
řízení svařovny. Informace poskytované tímto
systémem jsou nezbytné pro řízení výroby,
údržbu zařízení, logistiku, analýzy taktu
a podobně.

Realizace projektu započala v květnu tohoto
roku a spuštění testovacího provozu je plá-
nováno na leden roku 2015. K dnešnímu dni
proběhla analýza řešení, instalace pod-
půrného software na infrastruktuře zákaz-
níka, vývoj vizualizace a funkcí pro zajištění
datových výstupů (reporting).

Ing. Jakub Gottwald, vedoucí úseku
Systémová integrace, ELTODO, a.s.

zat na všechno dobré, co pro ni během
minulých let pan Hájek se svým týmem
udělal.“
Představenstvo společnosti ELTODO, a.s.,
bude působit v tomto složení: Harlicia
Mona Sandescu (předsedkyně), Lukáš
Hampl (místopředseda), Stanislav Stejskal
(místopředseda), Libor Hájek, Jiří Řehák,
Tomáš Vohryzka, Ladislav Beran.

(red)
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TELEMATIKU UMÍME ŘEŠIT I MOBILNĚ
Společnost ELTODO, a.s., je dlouhodobým
výrobcem telematických dopravních aplikací
a produktů pro český i zahraniční trh. Pro
zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravního
provozu při stavebních pracích na
komunikacích vyvinula mobilní telematický
systém MOTES.
Ten funguje na principu stavebnice: sestává
ze 4 základních modulů (Systém řízení
dopravy, Informační systém, Monitorovací
systém, Naváděcí systém), které může
zákazník libovolně propojovat a vytvořit si
na míru systém dle svých představ. Každý
z nich může být provozován samostatně,
ovládány jsou pomocí jednoduché webové
aplikace a přenos informací mezi nimi

probíhá bezdrátově. Výhodou mobilního
telematického systému je jeho jednoduchá
instalace a následný provoz bez nutnosti
odborné znalosti daného zařízení.
Příkladem využití systému MOTES je mobilní
radar rozpoznávající registrační značku (RZ)
vozidla a informační vozík, který následně
zobrazuje údaje o překročení dovolené
rychlosti včetně RZ, dále například systém
pro výpočet a odhad dojezdových časů se
zobrazením času průjezdu daným úsekem
na informačním vozíku a s možností na-
vádění vozidel na alternativní trasu v případě
kolizí, mobilní liniové řízení dopravy nebo
systém pro řízení kyvadlového provozu.

(red)

ÚSPORNĚJŠÍ OSVĚTLENÍ PRO 3. P. BUDOVY „A” DEPO HOSTIVAŘ
Rostoucí ceny energií vedou provozovatele
a majitele nemovitostí k hledání úspor
v provozních nákladech. Skupina Eltodo na-
bízí svým zákazníkům řešení, např. snížením
spotřeby elektrické energie. Jedním z mož-
ných způsobů snížení spotřeby elektrické
energie je výměna stávající osvětlovací sou-
stavy, jako tomu bylo na pracovišti 3. patra
budovy „A” Depo Hostivař pro Dopravní
podnik hl.m.Prahy.

Návrhu projektu nejprve předcházela pre-
cizní odborná analýza spočívající v porov-
nání spotřeby stávající osvětlovací soustavy

a nově navrhované soustavy. Dalším důleži-
tým kritériem byly parametry osvětlovací
soustavy z hlediska platných norem a poža-
davky zákazníka na použité typy svítidel. Po
splnění všech těchto kritérií jsme přistoupili
k realizaci nové osvětlovací soustavy podle
projektové dokumentace, kterou zpracoval
úsek projekce a inženýringu pod vedením
Ing. Václava Kovaříka.

V kancelářských místnostech byla navržena
zářivková svítidla s elektronickými předřad-
níky a ECO trubicemi T5, na sociálním zaří-
zení úsporné zářivky a v prostoru chodby

LED svítidla řízená pohybovými senzory.
Montáž a dodávku svítidel prováděla reali-
zační divize Energetika a Průmysl pod vede-
ním Roberta Černého. Projekt byl uveden do
provozu a předán Dopravnímu podniku
hl.m.Prahy do užívání v říjnu tohoto roku.
Novým návrhem osvětlovací soustavy se po-
dařilo snížit spotřebu elektrické energie o cca
80 %. Pevně věříme, že se tento pilotní projekt
osvědčí a budeme moci pro tohoto význam-
ného zákazníka využít svých odborných
zkušeností i v dalších prostorách a lokalitách.

Ing. Zdeněk Pliška, vedoucí úseku
Projekce a inženýring, ELTODO, a.s.

ELTODO SE PŘEDSTAVILO NA DVOU KONFERENCÍCH
Ve dnech 22. a 23. října 2014 se konala 22.
Silniční konference v Olomouci, které se
účastnila i naše společnost se svými novými
produkty z oblasti řízení dopravy. Na našem
stánku měli zákazníci možnost prohlédnout
si nové odpočítávací světelné signalizační
návěstidlo. Mezi exponáty nechyběl řadič
nové generace sX nebo mobilní radar.
Součástí naší expozici byl také informační
vozík s LED panelem. Naše účast na 22.

Silniční konferenci dokázala, že využívání
nejmodernějších technologií a technický
rozvoj patří k dlouholetému a systematic-
kému vývoji celé skupiny Eltodo a je zá-
rukou úspěšné pozice v oblasti dopravních
systémů.

Ve dnech 4. a 5. prosince 2014 se v hotelu
Clarion v pražských Vysočanech uskutečnil
XVII. ročník dvoudenní Celostátní finanční

konference (CFK), pořádané Svazem měst
a obcí České republiky. Této konference se
zúčastnila i naše společnost jako vystavova-
tel. Představili jsme zde zákazníkům mimo
jiné i náš nový produkt „Anonymizace PDF
dokumentů“.

Více informací o této konferenci naleznete
zde:

Dana Crkvová,
manažer marketingu ELTODO, a.s.

REPROGRAFICKÉ SLUŽBY SNÁZE A RYCHLEJI
Od nového roku 2015 přichází technická divize se zajímavou novinkou
v oblasti reprografických služeb. Vyvinula softwarovou aplikaci, kterou nazvala
jednoduše a výstižně „REPRO“. Ta pomůže zvýšit efektivitu tiskových
procesů v reprografickém studiu a umožní pohodlnější zadávání tiskových
úloh zákazníkům. Tato novinka bude fungovat primárně pro zaměstnance
skupiny a bude přístupná z intranetu, do budoucna se předpokládá nabídka
repro služeb externím zákazníkům na webových stránkách skupiny Eltodo.
Systém zadávání tiskových zakázek bude intuitivní a uživatelsky přívětivý,
přehledný a komfortní jak pro zadavatele, tak pro tiskového operátora s
perspektivou přímého účtování na systém Navision. Hlavním cílem projektu
je zefektivnění zadávání úloh zaměstnancům skupiny Eltodo a další rozvoj
těchto služeb pro externí klientelu.

Ing. Zdeněk Pliška, vedoucí úseku Projekce a inženýring, ELTODO, a. s.

NOVÝ „PROFIL SKUPINY ELTODO“

V závěru roku úsek marketingu ELTODO, a.s., ve spolupráci
s dalšími útvary skupiny Eltodo aktualizoval základní pre-
zentační materiál infor-
mující v hlavních bo-
dech o struktuře sku-
piny Eltodo a segmen-
tech podnikání, ve kte-
rých skupina vyvíjí akti-
vity. V elektronické po-
době najdete „Profil
skupiny ELTODO“ zde.

Ing. Jiří Skála,
ELTODO, a.s.

http://www.eltodo.cz/
http://smocr.cz/cz/nase-akce/financni-konference/xvii-cfk/default.aspx
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ELTODO BOWLING CUP 2014
17. ročník, tomu se dá říct tradice! Závěr
roku opět přinesl „mega“ setkání zaměst-
nanců skupiny Eltodo na bowlingovém
turnaji čtyřčlenných smíšených týmů. 144
hráčů a blíže neurčený počet nehrajících to
na 12 bowlingových drahách, i mimo ně,
dokázalo pořádně roztočit.

Turnaj se opět konal „Na Ovčíně“ v Zá-
běhlicích. Ze 36 týmů po urputném, ale
čestném boji nakonec na nejvyšším stupni
vítězů stanul „Kebab“ složený z Vlaďky
Lomské, Honzy Procházky, Pavla Čižen-
kova a Iva Šefrny. 2 místo obsadila „STS
Chvojkovice Brod“ (Petra Brejlová, Jakub
Jetmar, Zdeněk Bína, Jan Málek) a 3. místo

„Draci“ (Zuzana Škorpilová, Jan Týn, Jiří
Sláma, Ondřej Kluzák). Znalce jistě nepře-
kvapilo, že Vlaďka svými 195 body v jed-
nom kole dokázala „přestřílet“ všechny
zúčastněné a získat od generálního ředi-
tele Stanislava Stejskala palmu vítězství
(pohár a šampaňské) pro nejúspěšnějšího
hráče/hráčku.

Největšími výherci ovšem byli všichni
zúčastnění, kteří díky hlavnímu organizáto-
rovi Liboru Zeithamovi, podpoře vedení
Eltodo, ale především díky sobě samým
prožili večer plný zábavy a příjemných chvil
mezi přáteli a kolegy.

(RO) další fotografie

USILUJEME O ZAKÁZKY PRO ČEPS
V uplynulých dnech divize elektrotech-
nické systémy ve spolupráci s centrálním
obchodem připravila a v termínu odevz-
dala žádost o účast ve výběrovém řízení na
4 významné zakázky vypsané zadavatelem
ČEPS, a.s., která působí na území České
republiky jako výhradní provozovatel
přenosové soustavy. Jedná se o kompletní

KNÍRAČI
V ELTODO-CITELUM

ANEB MOVEMBER 2014

I ve společnosti ELTODO-CITELUM se našli
kolegové, kteří se připojili k celosvětovému
hnutí Movember a v průběhu listopadu si
nechali narůst knír, aby tak pomohli získat
finanční prostředky a zvýšit povědomí
o mužských zdravotních problémech, kon-
krétně o rakovině prostaty. Více o tom, jak
iniciativa Movember funguje, najdete zde.
další kolegy, kteří se do akce zapojili, pak
na Sharepointu.
Tak kdo se přidá příští rok, pánové?

VÁNOCE NA NOVODVORSKÉ
Tak jako každý rok se tradičním symbolem
vánoc stal i letos překrásně ozdobený
vánoční strom před Areálem Novodvorská.
Tato tradice začala již v roce 1998, kdy

tehdejší správce areálu František Voplakal
nechal zabetonovat kotevní trubku do
trávníku vedle silnice.

Vánoční strom jsme v minulých letech vozili
z vojenských lesů v okolí Mimoně, v loň-
ském roce jsme ho přivezli z Monince ze
zahrady našeho tehdejšího zaměstnance,
letos je strom z oblasti Čisovic. Dopravu
stromu nám zajišťují kolegové z Úseku
Infrastruktura a jeho ozdobení kolegové
z ELTODO-CITELUM. Celou přípravu koor-
dinuje Josef Podařil. Už je téměř tradicí, že
při přípravě stromu jsou nějaké problémy,
letos například se při příjezdu na místo
zjistilo, že vybraný strom někdo asi hodinu
před naším příjezdem pokácel. Ale nakonec

se jako vždy podařilo vše vyřešit a krásně
osvětlený vánoční strom vytváří příjemnou
předvánoční atmosféru.

Ing. Vladimír Podroužek, vedoucí střediska
Správa nemovitostí, ELTODO, a.s.

PŘIJĎTE TO ROZSVÍTIT
Dá se říci, že plynové lucerny v oblasti
osvětlování historických částí Prahy
patří k nejatraktivnějším světelným
zdrojům. Díky společnosti ELTODO-
CITELUM můžeme v období adventu
zažít atmosféru starých časů, kdy lu-
cerny rozsvěcoval „lampář“ pomocí tzv.
tága. I nyní ho můžete do 23. 12. potkat
na Karlově mostě, v cca 16:15 začíná u
malostranské Mostecké věže a projde
ke Staroměstské věži a zpět. Nebojte se
ho oslovit, jistě vám svůj nástroj rád
zapůjčí a bude k dispozici i odbornou
radou, jak na to. (RO)

stavební a technologické rekonstrukce
rozvoden o napěťové hladině 400 kV.
Žádost o účast v těchto výběrových řízeních
jsme předkládali ve sdružení s obchodním
partnerem z Ukrajiny, který má s realizací
obdobných zakázek bohaté zkušenosti.

Ing. Petr Formánek, obchodní ředitel divize
Elektrotechnické systémy, ELTODO, a.s.

http://sharepoint.eltodo.cz/bowling/Fotky%202014/Forms/AllItems.aspx
http://sharepoint.eltodo.cz/magazinnew/Lists/Prispevky/Post.aspx?ID=6
http://cz.movember.com/nesp/mens-health/
http://sharepoint.eltodo.cz/bowling/Fotky%202014/Forms/AllItems.aspx
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Aktualizované a nově vydané dokumenty
na Sharepointu září 2014 – listopad 2014

Směrnice:
ELT S 02 – Řízení dokumentace a záznamů 1. 12. 2014

ELT S 07 – Metrologický řád 1. 9. 2014

Organizační postupy:
ELT O 01 – Personální práce a mzdové účetnictví 1. 9. 2014
ELT O 24 – Zajištění pokladny a pokladních služeb 1. 9. 2014

Pracovní postupy
ELT P 03 – Kontrola a zkoušení v SMT výrobě 1. 11. 2014
ELT P 04 – Kontrola a zkoušení v kovovýrobě 1. 11. 2014
ELT P 05 – Kontrola a zkoušení ve výrobě PDZ 1. 11. 2014
ELT P 06 – Obecný postup výroby kovových dílců 1. 11. 2014
ELT P 23 – Pokyny k provádění inventarizace 1. 9. 2014

Příkazy
PŘ 09/14 – Inventury materiálu – opatření a pokyny 9. 9. 2014
PŘ 11/14 – Stanovení hodinových sazeb a minimálních marží 22. 9. 2014
PŘ 16/14 – Roční účtování záloh 12. 11. 2014

� DISPEČER ZÓNY PLACENÉHO STÁNÍ
- Teplice

� TECHNIK BOZP a EMS

� ASISTENTKA OBCHODU S AJ

� SPECIALISTA OBCHODNÍ PŘÍPRAVY
- rozpočtář

� OBCHODNÍ MANAŽER pro kamerové
systémy

� SERVISNÍ TECHNIK - servis a údržba
elektrických zařízení

� NET Developer - systémový inženýr

� PROJEKTOVÝ MANAŽER – realizace
projektů/zakázek, energetika

� TECHNIK ZÓNY PLACENÉHO STÁNÍ
- Teplice

� SERVISNÍ TECHNIK
- světelná signalizace

� STAVBYVEDOUCÍ/ROZPOČTÁŘ

� PROJEKTANT - technologická zařízení
budov, silnoproud

� KONSTRUKTÉR - STROJNÍ

� OBCHODNÍ MANAŽER
pro oblast Jižní Morava

� OBCHODNÍ MANAŽER
pro Technickou divizi

� KONSTRUKTÉR - ELEKTRO

� DISPEČER HOTLINE pro společnost
VEGACOM - telekomunikační služby

� PROJEKTANT SILNOPROUD

VOLNÁ MÍSTA

Bližší informace najdete na webu
skupiny Eltodo

(www.eltodo.cz) v sekci KARIÉRA

ŽIVOTNÍ JUBILEA
Dovolujeme si tímto popřát našim zaměstnancům, kteří oslavili své
životní jubileum v říjnu, v listopadu a prosinci 2014, hodně zdraví
do dalších let, štěstí a spokojenosti v osobním i pracovním životě.

ELTODO, a.s.

Jan Kučera, Karel Vavřina, Antonín Bouma, Jiří Snítil, Vladimíra Šimečková, Ladislav Urban,
Miroslav Karásek, Alena Ščerbáková, Kristina Hipschová, Bc. Libor Dvořák, Doc. Ing. Tomáš
Tichý, Ing. Petra Smékalová, Ing. Tomáš Kunc, Ing. Aleš Jindřich, Ing. Miloslav Pejchar,
Ing. Ondřej Kudla, Tomáš Puchýř, Tibor Petrezsél

Vegacom a.s.

Antonín Beneš, Petr Koucký, Stanislav Rapant, Ján Pružinský, Ing. Aleš Procházka, Dalibor
Kříčka, Markéta Tintěrová, Mgr. Lucie Šlajchrtová

ELTODO-CITELUM, s.r.o.

Jiří Novák, Bc. Zdeňka Moravcová, Martin Šmíd

ORIGINÁLNÍ DORTY JAKO CHUTNÉ HOBBY
Markéta Pechová je ve skupině Eltodo za-
městnaná již šest let. Pracuje jako admi-
nistrativní podpora pro Úsek systémové
integrace ELTODO, a.s. Její záliba v peče-
ní originálně ozdobených dortů je mno-
hem mladšího data, trvá necelé dva roky;
to ale stačilo k tomu, aby se informace o
jejím hobby donesla až do redakce Eltodo
magazínu… A tak jsme se s Markétou
Pechovou sešli a položili jí pár otázek.

•Nejste cukrářka, tak jak jste se k pečení
a zdobení dortů vlastně dostala?

Přivedla mě k tomu kamarádka. Když jsem
viděla obrázky jejích dortů, líbily se mi,
ale říkala jsem si, že bych to nikdy
nedokázala. A ona se nabídla, že mě to
naučí. Po prvních radách od ní jsem se
sama začala zdokonalovat v modelování
postaviček, kterými dorty zdobím. Ty jsou
z fondánu, z cukrové hmoty, která může

mít třeba mandlovou příchuť. A hlavně mě
to začalo nesmírně bavit, protože vztah
k výtvarným činnostem a tvořivým ručním
pracím jsem měla vždycky. Ráda jsem
malovala, tvořila šperky…

•Ohlasy okolí na tuto Vaši zálibu byly,
předpokládám, pozitivní.

Ano, všichni jsou nadšení, hlavně ti,
kterým dort vyrábím jako dárek. Dorty jsou
domácí, ale hlavní atrakcí je samozřejmě
právě jejich výzdoba, tou se liší od běž-
ných dortů, které se dají koupit v cukrárně.
Každý kus je originál a vyjadřuje něco pří-
značného pro oslavence, něco osobního,
co má rád, jaké má záliby, jak vypadá…
Když například chtěli známí dort pro dě-
dečka, nechala jsem si poslat jeho foto-
grafii, aby mu figurka byla podobná.

více informací a fotografií

http://sharepoint.eltodo.cz/magazinnew/Lists/Prispevky/Post.aspx?ID=7
http://sharepoint.eltodo.cz/magazinnew/Lists/Prispevky/Post.aspx?ID=7

