Ostatní

YALE CZ oslavila 25leté jubileum
slavností v klášteře
Dvacet pět let existence oslavila před prázdninami společnost YALE CZ, která při této příležitosti pozvala
své významné zákazníky a partnery na slavnostní společenské setkání v prostorách Anežského kláštera
v Praze. Akce se kromě zákazníků a představitelů YALE CZ zúčastnila také řada hostů z vedení HY Group,
do které YALE CZ patří, včetně nejvyššího zástupce skupiny v Evropě, Managing Directora pro země EMEA
Harryho Sandse. Nechyběly ani další špičky z vedení skupiny: Area Business Director Eastern Europe Markus
Rosenkranz, Yale Territory Manager – Eastern Europe and Baltics Artur Bocheński a Commercial Aftermarket
Manager EMEA Ladislav Hlava.
Bohatý program začínal již odpoledne v klášterních zahradách komentovanou prohlídkou stálé expozice
středověkého umění a pokračoval
slavnostním galavečerem, který uvá-

děla moderátorka České televize
Daniela Písařovicová. Hosté mohli
v historických prostorách kláštera
vychutnat koncert pěveckého sboru Schola Gregoriana Pragensis

Zleva Ing. Ivan Musil – Výkonný ředitel – YALE CZ, Artur Bocheński – Yale Territory
Manager – Eastern Europe and Baltics – HY Group, Harry Sands – Managing Director
for the EMEA – HY Group, Jan Pachman – Jednatel a minoritní vlastník – YALE CZ,
Markus Rosenkranz – Area Business Director Eastern Europe – HY Group
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a písně z muzikálu Noc na Karlštejně
v podání předních českých interpretů – Hany Holišové, Pavla Vítka, Jana
Kříže a Tomáše Smička.
Historií společnosti YALE CZ provedla hosty komentovaná videoprezentace, která představila vývoj firmy
od jejích počátků až do současnosti.
Řada partnerů společnosti převzala
při této příležitosti ocenění za spolupráci a došlo i na rozkrojení obrovského narozeninového dortu. YALE CZ
nezapomněla ani na charitu a při této
příležitosti věnovala symbolických
25 tisíc korun nadaci Dobrý anděl.
Velký prostor na slavnostní akci patřil neformálním diskusím i vzpomínkám. „Vidím za sebou statisíce kilometrů najetých za jakéhokoliv počasí,
tisíce vypitých káv a stohy popsaných papírů,“ uvedl výkonný ředitel
YALE CZ Ing. Ivan Musil. „Především
však vidím stovky lidí, kteří nám nebo
dokonce mně osobně dali důvěru
a doufají, že se na nás i v budoucnu
budou moci spolehnout. Často na nás
závisí i jejich úspěch. Takže nakonec

www.stavebni-technika.cz

vnímám toto výročí především jako
svůj závazek.“
Ing. Ivan Musil dále zdůraznil,
že smyslem večera bylo zastavit se
na okamžik v dnešním hektickém
světě spolu s partnery YALE CZ.
„Proto jsme zvolili důstojné prostředí
a tradiční kulturní program.“
Hosté, kterých byly téměř dvě stovky, se rozcházeli dlouho po půlnoci
a shodovali se, že takto důstojnou

a slavnostní akci již dlouho neměli
příležitost navštívit.
❏
Autor: Pavel Toman
Fotografie: Archiv firmy
Kontakt:
YALE CZ s.r.o.
tel.: +420 267 090 155
e-mail: yale@yale.cz
www.yale.cz
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