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Radeton vznikl jako rodinná firma a je druhou rodinou nejen pro své 
zaměstnance. Sdílíme starosti i radosti, zajímáme se jeden o druhého. 
Stejně se chováme i k vám, zákazníkům.

Podívejte se, co je u nás nového a přij(e)ďte se přesvědčit! Dveře u nás máte 
kdykoli otevřené. V podpoře klientů nacházíme hlubší smysl naší práce, 
která nás opravdu baví.

TĚLO I DUŠE POTŘEBUJÍ NOVÉ VÝZVY. 
P. Coelho

Jak už jste pravděpodobně zaznamenali, 
v Radetonu se sešla zajímavá parta nadšenců. 
Nadšenců nejen do technologických novinek, 
ale také do sportu a sebepřekonávání. 
A tak v Radetonu vznikla nová tradice v duchu 
výše zmíněného citátu Paola Coelha.

MÁME RÁDI VÝZVY

Každý rok nyní Radetoňáci pokořují nějakou sportovní výzvu. 
Zocelujeme tím jak svoje svaly, tak také týmového ducha, 
kterého si často i vy, zákazníci, chválíte.

Minulý rok jsme běželi pro dobrou věc na „Prýglu“, kde to 
někteří dobře znáte z našich vícedenních školení. A protože 
jsme „špičkoví borci ze štatlu“, co se jen tak z něčeho nepo… 
(na zadek neposadí), letos se radetonský tým opravdu 
vyhecoval a vydal se na překážkový závod Urban Challenge.

5 km dlouhá trasa spojovala běh industriálním areálem 
Královopolská a zdolávání různých nástrah a překážek. 
Museli jsme tedy šplhat, skákat, plazit se v prachu, prolézat, 
dokonce i podlézat . Ronili jsme doslova krev, pot a někteří 
z nás i slzy při překonávání svých strachů. Ale jak říká jedno 
přísloví: bolest je dočasná, hrdost je věčná. Doběhli jsme 
doslova nadšeni a z celkového počtu 50 týmů obsadil tým 
Radetonu krásné 10. místo!



PŘEDNÍ PŘEDSTAVITELÉ 
VODÁRENSTVÍ SE SETKALI

Ve dnech 24. – 25. 5. 2018 se na východním Slovensku 
v městech Košice a Trebišov konal nultý ročník "Stretnutia 
popredných predstaviteľov vodárenstva z Čiech a Slovenska".

Setkání se konalo pod záštitou VVS, a.s. a společnosti Radeton. Zúčastnili 
se jej zástupci vodárenských společností v čele s Ing.  Stanislavom Hrehom, PhD. 
(prezident AVS) a Ing. Oldřichem Vlasákem (ředitel SOVAK).

PROJEDNÁVANÁ TÉMATA ZAHRNOVALA ŠIROKÉ SPEKTRUM 
PROBLEMATIKY OBORU VODÁRENSTVÍ, NAPŘ.:
• různé typy modelů vodárenských společností, jejich výhody a nevýhody,
• švýcarský model,
• britský model,
• porovnání legislativních prostředí,
• oprávněnost nákladů,
• regulace cen vody,
• čerpání eurofondů,
• rozdíly v investičních skladbách společností do obnovy 

a do budování nové infrastruktury,
• korelace mezi výší investice a odpisy,
• zdroje financování a poměr jednotlivých podílů zdrojů,
• různé koncepce snižování ztrát vody,
• ekonomická úroveň ztrát – různá pro každou vodárenskou společnost,
• vliv politiky na provoz, úskalí motivace chovat se ekonomicky,
• protichůdnost potřeby solidarity a hospodárnosti,
• dvousložková voda – nový název Spravedlivá cena vody,
• regulační diskriminace vůči jiným odvětvím (energetika, plynárenství),

• investiční výstavba a napojenost odběratelů, 
návratnost investicí, akcie „Přípojka za 1 €“ 
a „Napojme se“

• akce „Zelené Slovensko“ – vývoz žump.

Setkání bylo doplněno o prohlídku nového 
vodárenského polygonu umístěného v prostorách 
střední školy v Trebišově. Ten bude v této škole 
sloužit pro získávání praktických zkušeností 
studentů, např. budoucích vodárenských pracovníků 
a připraví je na řešení rozmanitých situací v oboru.

Jednotlivá témata byla diskutovaná i prostřednictvím 
neformálních rozhovorů v prostorech tokajského 
sklípku. Všichni zúčastnění se jednoznačně shodli 
v názoru, že podobná setkání jsou vynikající 
příležitostí pro získání nové inspirace, vzájemné 
sdílení zkušeností, a vyjádřili přesvědčení o potřebě 
pravidelnosti setkávání obdobného charakteru.
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ZÁŽITKY S TESLOU 
JAKO ODMĚNA PRO VÁS

TESLA ZA HÁDANKY
Zapůjčení naší firemní Zlatušky mohou vyhrát 
zákazníci při různých příležitostech v průběhu 
celého roku. Jednou z možností, která se opakuje 
hned několikrát, je vyhrát Teslu za vyluštění našich 
hádanek. Každý měsíc se na našich webových 
stránkách objevuje nová hádanka. Každý kvartál 
vám tedy přináší až tři nové příležitosti k výhře. 
Čím více hádanek totiž uhodnete, tím vícekrát 
se vaše jméno objeví v osudí.

Výjimkou je 3. čtvrtletí se samostatnou Velkou 
prázdninovou detektivní hrou, která na čas 
nahradila klasické měsíční Hádanky. O šanci 
výhry Tesly v ní nepřicházíte, a navíc si zahrajete 
o řadu tematických cen. Pokud jste tuto hru zatím 
neobjevili, nic není ztraceno! Přečtěte si naše 
Aktuality (www.radeton.cz/aktuality) mezi 26. a 35. 
týdnem a do konce září se k naší hře připojte.

STAŇTE SE ČLENEM 
NAŠÍ KLIENTSKÉ ZÓNY

Pro 3. čtvrtletí to sice neplatí, ale v těch ostatních mají členové 
Klientské zóny v hádání hned několik výhod. Odpovídají rovnou 
v sekci Soutěže, mají na výběr ze 3 možností a za správnou 
odpověď získávají 5 bodů na své konto, které členství automaticky 
přináší. Body z konta lze vyměňovat za dárky a výhody pro vás či 
vaši firmu. Členství je zdarma a přináší i další bonusy. 
Více zjistíte zde/ na www.radeton.cz/klub.

TESLA ZA OBJEDNÁVKY
Věděli jste, že probíhá i paralelní soutěž o Teslu, kde losujeme 
ze všech přijatých objednávek na zboží? Losujeme opět každý 
kvartál. Objednávky po losování zůstávají v osudí připravené pro 
další kolo. Při nákupech do konce září 2018 bude mít tedy vaše 
objednávka šanci na výhru ještě 2x. Tak šup šup, honem si vyberte 
nějakého šikovného pomocníka z naší nabídky!

Slíbili jsme, že rok 2018 bude pro vás - naše zákazníky 
- znamenat více příležitostí k výhře neobyčejného zážitku. 
TESLOVÍKENDU. AKCETESLAVÍKEND



SOUTĚŽ

2.

3.1.
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TESLA ZA FOTKU
Rádi (se) fotíte? Pak neváhejte a foťte (se)! 
Vyhlašujeme soutěž o fotku pro Radeton. 
Podmínkou je vyfotit sebe nebo kolegu 
(či rovnou celý houf kolegů) s jakýmkoli 
přístrojem od Radetonu.

Nesedí vám žádná z kategorií, ale máte (nápad na) 
skvělou fotku? Zkuste svoje štěstí a fotku určitě pošlete! 
Fantazii se meze nekladou!

O zaslané fotky se s vámi podělíme na naší radetonské 
facebookové stránce. Autor fotografie, která se bude 

nejvíce líbit naší odborné porotě (je jedno ve které 
kategorii), vyhraje Teslu na celý víkend.

Odměna však tentokrát nemine vůbec nikoho. 
Pro každého ze soutěžících máme připraven malý dárek.

SOUTĚŽÍME 
VE 3 ZÁKLADNÍCH KATEGORIÍCH:

ZPŮSOBŮ, JAK SI UDĚLAT RADOST A NĚCO HEZKÉHO PROŽÍT, 
JE MNOHO. MY VÁM NABÍZÍME O NĚKOLIK MOŽNOSTÍ VÍCE. 
PROTOŽE ZÁŽITKY NIČÍM NENAHRADÍŠ.

Posílejte do soboty
15. 12. 2018

15
Losování proběhne

10. 1. 2019

10

Porucha, kix, prostě 
zapeklitá záležitost.

 Přístroj netradičně: v netradiční 
situaci, netradičním prostředí…

Model/ka s přístrojem.Na mírách 
90-60-90 rozhodně netrváme. 
Dokonce ani neoholená tvář není 
překážkou. Naopak – může to být 
výhodou .

Posílejte na 
soutez@radeton.cz 
nebo ve zprávě na FB 

(www.facebook.com/Radeton/)

Každý soutěžící 
dostane odměnu.
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Druhá polovina roku přináší druhou vlnu velkých 
radetonských školení. Jsou tři a v každém objevíte jiný 
kousek republiky.

NA BRNĚNSKÉM PRÝGLU I MEZI VINICEMI
Účastníci oblíbeného „Školení trasování inženýrských 
sítí a lokalizace poruch na kabelech“ se sejdou tradičně 
na Brněnské přehradě. To techničtí pracovníci vodárenských 

společností letos poprvé při školení zakusí tu část Moravy, 
kde vás obklopí vinice, nebo také filmový štáb, protože se 
zde natáčí například takové filmové trháky, jako jsou Bobule. 
Hurá do Zaječí!

IV. ENIGMA      LYMPIÁDA
S podzimem se po dvou letech vrátí do Prahy 
„Enigma olympiáda“, speciální mezinárodní soustředění, 
kdy se na jednom místě sejdou lidé z různých států a míst, 
aby se zabývali podobnými situacemi, stejnými problémy 
a společně hledali nejlepší a nejjednodušší cesty 
jejich řešení.

VALÍ SE DRUHÁ VLNA

Mgr. Monika Pečarová
+420 777 264 624
pecarova@radeton.cz

mailto:pospisil%40radeton.cz?subject=Novinky%20jaro%202018


KAMERY, KLAPKA, SVĚTLA, 
REŽISÉRSKÁ ŽIDLE?

Skoro to vypadá, že se Radeton mění na hollywoodské studio. 
Ale (naštěstí) jenom na jeden den. Co se to tady děje? 

Výsledek brzy uvidíte na vlastní oči na našem YouTube 
kanálu, na webu i na Facebooku. Natáčíme pro vás totiž 
vyšperkované firemní video, kde se vám ukážou všechny 
tváře českého Radetonu a zazáří jako hvězdy stříbrného 

plátna. Kdo u nás ještě osobně nebyl a je zvědavý, může taky 
nasát atmosféru našeho krásného sídla, kde se rodí všechny 
nápady a kde pro vás pečlivě připravujeme (a opravujeme) 
všechny přístroje.

VOLNÁ MÍSTA 
ZATÍM V PRAZE

Chcete se zúčastnit některého 
ze školení? S prvními dvěma vás musíme 
pro letošek zklamat. Jsou beznadějně 
zaplněna a na svoji šanci dokonce čekají 
náhradníci.  Na nejbližší vícedenní 
školení tohoto typu si budete muset 
počkat až do jara příštího roku. To místa 
pro ty, kteří chtějí lépe a efektivněji 
zvládat práci s přístrojem Enigma 
a zamířit s námi do hlavního města, 

jsou ještě volná. Budeme rádi, když 
se připojíte vy, kteří pracujete s tímto 
úžasným pomocníkem v boji s úniky 
vody. Mezinárodní účast lidí z praxe, kteří 
s Enigmou každodenně pracují, a náš 
odborný dohled zaručí, že z této akce 
odejdete vyzbrojeni novými poznatky, 
které usnadní a urychlí vaši práci.

Hlaste se na Enigma Olympiádu 
přes naše webové stránky: 
www.radeton.cz/index/skoleni/id/102.

POTŘEBUJETE ŠKOLENÍ „NA MÍRU“  
PRO PRÁCI S NAŠIMI PŘÍSTROJI?
Máte-li zájem o půldenní nebo 
celodenní školení, které by bylo určeno 
speciálně vaší firmě, vašim kolegům 
nebo vašim specifickým potřebám, 
pak nás oslovte (info@radeton.cz, 
511 189 221). Rádi s vámi domluvíme 
podrobnosti. Školit můžeme jak ve vaší 
firmě, tak v našem sídle vybaveným 
cvičným polygonem.

Přístroje, které prodáváme, důvěrně 
známe a umíme s nimi pracovat. 
Naučíme to i vás!
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Jestli teď budeme chodit už jedině 
po červeném koberci? Tak toho se 
opravdu bát nemusíte  . Jsme sví 
a na nic si nehrajeme - a přesně 
o tom bude i naše video.



Krytie
IP65

Prodloužená
záruka

Prodloužená
splatnost

+XX

Lokátor RD7100 PL

Vysílač TX5

Transportní taška

108.600 Kč

90.138 Kč
Ceny jsou uvedeny bez DPH

Lokátor RD8100 PDL

Vysílač TX10B-iLOC

Akumulátor Li-Ion 8 Ah 
pro vysílač, nabíječ 230 V

Akumulátor Li-Ion 
pro přijímač, nabíječ 230 V

Vysílací kleště Transportní taška

187.300 Kč

147.967 Kč
Ceny jsou uvedeny bez DPH

Do března 2019 máte šanci ji využít…
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AKCE „ODMĚŇUJEME 
VĚRNOST“ POKRAČUJE!
Už minule jsme vám dávali vědět, že firma Radiodetection® 
slaví výročí 50 let od vzniku prvního lokátoru. Jednalo o velkou 
revoluci ve světě trasování (protože od té doby už může 
trasovat i „jednorukej“), a proto jsme se rozhodli oslavit 
narozeniny prvního lokátoru tak, že jeho podstatně mladší 
„bratříčky a sestřičky“ vypustíme do světa za podmínek, 
které tu ještě nebyly!

Každý, kdo už má lokátor této značky, si bude moci do března 
roku 2019 koupit jednu z následujících dvou nabízených sad 
lokátorů za exkluzivní cenu!

SADA RD8100™
• Jednoduché ovládání
• Současné automatické zobrazení hloubky 

a velikosti proudu
• Lokalizace sond a poruch na kabelech
• Nízká hmotnost a dlouhá životnost
• 22 aktivních frekvencí a 4 sondy
• 4 pasivní frekvence
• Měření směru proudu
• Vzdálené ovládání vysílače přes Bluetooth 

až na 400 m

SADA RD7100™
• Jednoduché ovládání
• Současné automatické zobrazení 

hloubky a velikosti proudu
• Lokalizace sond a poruch na kabelech
• Nízká hmotnost a dlouhá životnost
• 5 aktivních frekvencí a 1 sonda
• 2 pasivní frekvence

www.radeton.cz/kontakt
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ZÁHADA JMÉNEM OLLI PŘICHÁZÍ
„Poslední dobou se tu dějí divné věci. Nikdy nevíte, kdy a kde se 
zase objeví a co to vlastně dělá… Musíme být pořád ve střehu“, 
říká Alžběta Blahová, místní obyvatelka.

O tom, že v Brně-Králově Poli se dějí divné věci, už není 
pochyb. V posledních dnech slyšíme stále více zvěstí o tom, 
že se tu objevuje něco, čemu místní začali říkat OLLI.

Už několik očitých svědků OLLIho zahlédlo v okolí ulice 
Edisonova, kde shodou okolností sídlí i Radeton. OLLI je však 
údajně plachý a lapit se (zatím) nenechá.

„Podařilo se mi ho vyfotit, ale hned zase zmizel. Je to vážně 
záhada!“ vypověděl jeden z očitých svědků, Ing. Jakub Ulbrich, 
který se zabývá hledáním těchto novinek v oboru plynárenství 
již několik let. „Připomíná mi trochu detektory LeckOmiO 
nebo SIGI, které známe už dlouho, ale něco mi říká, že se 

jedná o ještě mnohem více rozvinutý druh detektoru, jaký 
zatím dosud nikdo nepopsal. Až se nám podaří o něm zjistit 
více, bude to opravdová PECKA,“ dodává s neskrývaným 
nadšením.

„Myslím, že obyvatelé nemusí mít z OLLIho strach. Určitě jim 
nijak neuškodí. Naopak! Podle mého názoru to bude velmi 
užitečná věcička,“ uzavírá optimisticky svůj rozhovor pro náš 
časopis.

Na uvedených fotografiích můžete vidět snímky OLLIho, které 
nám poskytli anonymní svědkové, na vlastní oči. Zda se jedná 
o podvrh, nejapný žertík, skutečnou záhadu nebo nový druh 
plynařského zázraku, můžeme zatím pouze hádat.

O dalším vývoji případu OLLI vás budeme brzy informovat 
na našich stránkách.

PROZATÍM DOPORUČUJEME: 
POKUD SE CHYSTÁTE DO BRNA, 
MĚJTE RADĚJI OČI NA ŠŤOPKÁCH!
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TAKHLE JSME DODOVALI
Na dny otevřených dveří (DOD) se hodně těšíme. Je pravda, že pro 
kolegyně, které je připravují (Karolina a Bětka), je to v určité fázi docela 
stresíček, ale i tak pro vás vždy vymyslí něco příjemného – a ještě 
s nějakým tím překvapením a dárkem navrch. 

HÁDANKY, KVÍZY, TAJEMNO
Letošní DOD se nesl stejně jako celý letošní radetonský 
rok pod vlivem tajemna, detektivů, hádanek a hlavolamů. 
Hlavolamy a kvízy byly doslova všude. I v našem novém zatemnělém 
strašidelném prostoru na zahradě, kde jste mohli hledat detektivní 
indicie. Ti, kteří vydrželi nejdéle, potvrdí, že tam odpoledne 
dokonce strašilo!

KRÁSNÉ HOLKY ZA KAŽDÝM ROHEM
Mohli jste přijít a jen posedět, nechat si zkontrolovat přístroj, doškolit 
se, podívat se na novinky, ale i soutěžit o ceny. Tou hlavní byla Tesla 
na víkend. Soudek zrzavého moku však taky potěšil. Pobavili jste 
se u několika disciplín, jimiž vás jako vždy provedly krásné modelky. 
Akce se zúčastnila také vaše oblíbená modelka Karolína, kterou 
jste zvolili hlavní tváří našeho kalendáře v r. 2016. (Přečtěte si v tomto 
newsletteru příspěvek o kalendáři 2019 a dozvíte se tajemství!)
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DOD 2019

Nemohli jste se letos přidat a užít si čas v naší péči? 
Nevěšte hlavu. Slibujeme, že příští rok pro vás opět 
něco prímového nachystáme. Termín vám zavčas 
oznámíme. A bude se zase hodovat a DODovat!

SPECIALITA 
PRO GURMÁNY

Nejen prací živ je člověk. Kromě běžných 
dobrot a pochutin jsme měli i něco speciálního 
pro gurmány. Už jste někdy ochutnali špagety 
z parmazánového bochníku? Jestli ne, 
nenechejte si takovou příležitost rozhodně ujít. 
Je to opravdová dobrota.



Radeton s.r.o.
Edisonova 7, 612 00 Brno

+420 543 257 777
info@radeton.cz

O svůj kalendář si můžete napsat již nyní 
na www.radeton-newsletter.cz/kalendar

DOSTANETE, CO JSTE 
CHTĚLI (KALENDÁŘ 2019)
Na vaše četné žádosti 
bude kalendář na rok 2019 
po pár letech opět 
nástěnný.

Jeho hlavní hvězda je jasná. Sami jste 
si ji už jednou zvolili a my jsme rádi, 
že s námi bude znovu spolupracovat. 

Kdo z vás byl na našem dni otevřených 
dveří (odkaz na článek DOD 2018), 
už to malé tajemství ví, všem ostatním 
se na vědomost dává, že kalendář 
2019 vám pro radost nafotí krásná 
Karolína Kokešová, úspěšná mladá 
dáma, která se živí modelingem, 
miluje cestování a hodně času tráví 
v zahraničí. Přečtěte si o ní více!

KDYBYCH NEBYLA MODELKA, 
BUDU LETUŠKA

CHCU 
KALENDÁŘ 2019

KAROLÍNA KOKEŠOVÁ

Je mi 22 let, narodila jsem se v Brně, 
ale už třetím rokem žiji se svými 
kamarádkami v Praze.

Živí mě modeling. Aktuálně pracuji pro 
modelingovou agenturu Scouteen s.r.o. a nejvíce 
práce mám v zahraničí. Hodně času trávím v USA, 
konkrétně v Los Angeles, kde pracuji pro jednu 
televizní stanici. Cestuji však i do dalších destinací. 
Cestování je totiž moje obrovská vášeň: baví mě cizí 
jazyky, poznávání nových kultur. Myslím, že právě 
cestování je jediná nebo jedna z mála věcí, kterou 
si člověk koupí za peníze a která člověka obohatí 
- něco se díky ní naučí. Kdybych nebyla modelka, 
budu letuška. Jsem zvyklá být pořád v pohybu  , 
nemám ráda stereotyp. Ráda cvičím jógu, běhám 
a čtu. Miluji dobré jídlo a EDM hudbu.

Mým životním krédem je výrok Winstona Churchilla: 
Attitude is a little things that makes big difference 
(Přístup je malá věc, která dělá velké rozdíly.).


