
• V sobotu 10. června 2017 společnost 
FRA ENKISCHE CZ uspořádala Den otevře-
ných dveří & Dětský den, v pořadí již šestý v 
rámci svého desetiletého působení v Okříš-
kách. 

• Celkový počet návštěvníků činil dva tisíce 
dospělých i dětských návštěvníků, z toho více 
než čtvrtina využila možnosti komentované 
prohlídky výroby. 

• Na Dni otevřených dveří se aktivně podíle-
li i významní partneři společnosti: SPŠ Třebíč, 
Nemocnice Třebíč, Dům dětí a mládeže Třebíč 
a Sbor dobrovolných hasičů ze Starče.

V Okříškách, 12. června 2017

Výrobní společnost FRA ENKISCHE CZ v 
sobotu 10. června 2017 uspořádala svůj tradiční 
a v pořadí již šestý Den otevřených dveří v rám-
ci svého desetiletého působení v Okříškách. Are-
ál výrobního závodu během sobotního odpo-
ledne přivítal celkem dva tisíce návštěvníků, 
dospělých i dětí. Téměř pět set návštěvníků zejmé-
na z řad dospělých využilo příležitosti nahlédnout 
do výrobních prostor společnosti v rámci organi-
zovaných komentovaných prohlídek.

Na akci se aktivně podíleli i významní partne-
ři společnosti, se kterými okříšský výrobní závod 
dlouhodobě spolupracuje. Dům dětí a mládeže 
Třebíč připravil pro dětské návštěvníky soutěže, 
nechyběl ani koutek třebíčské hvězdárny. Zástup-
ci Střední průmyslové školy Třebíč přijeli s vozem 
Kaipan a motorkou, přičemž obojí postavili přímo 
studenti zmíněné školy. Součástí prezentace školy 
byla i práce uměleckých kovářů a pasířů. Stánek 

Areál výrobního závodu FRA ENKISCHE 
CZ přivítal dva tisíce návštěvníků

Nemocnice Třebíč návštěvníkům umožnil změře-
ní krevního tlaku, kontrolu saturace krve, zjištění 
krevní skupiny apod. 

Pro děti byla mimo soutěží dále připravena řa-
da nafukovacích atrakcí, malování na obličej, ani-
mační program od moderátora Hitrádia Vysočina 
Milana Řezníčka a vystoupení oblíbeného dětské-
ho baviče Michala Nesvadby. Závěr celého dne si 
děti užily v hasičské pěně od Sboru dobrovolných 
hasičů Stařeč, kteří v průběhu dne dětem umožni-

li i prohlédnutí svého vozu včetně kabiny a vyba-
vení. 

Cílem společnosti FRA ENKISCHE CZ, která 
Den otevřených dveří pro veřejnost realizuje opa-
kovaně, je zvýšení povědomí o společnosti a je-
jí podnikatelské činnosti samotné, a samozřejmě 
upozornění na skutečnost, že společnost i nadále 
přijímá nové zaměstnance nejen do výroby. Spo-
lečnost v letošním roce slaví deset let od doby 
zahájení svého provozu v Okříškách. (PI-T07-fr ankische)
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TŘEBÍČ, Smila Osovského 19
vedle restaurace Holiday

www.modaprostejov.cz

59 KčKOŠIL
E ,

SLEVA

STOP! Absolutně bez kompromisu likvidujeme všechny
košile od fantastických 59,- Kč a všechny obleky 
od skvělých 999,- Kč. Přijďte nakoupit za tyto 
neopakovatelně nízké ceny! Nabízíme i dámské zboží! 
Vše platí do vyprodání zásob! Přijďte, těšíme se na Vás!
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SLEVYze
KOŠIL a
OBLEKŮ

T07-MOPm

OTEVŘENO
I V SOBOTU 

8–12 hodin

Tomáš Pecka, Josef Jekl - 777 624 862  
Jungmannova 595, 588 13 Polná

e-mail: studny.pecka@email.cz I www.vrtanestudnypecka.cz

NA PRAMENY SPODNÍ VODY ø 150 mm
GARANTOVANÉ MNOŽSTVÍ min. 2000 l / 24 h.
V CENĚ OD 700 Kč za 1m JE ZAHRNUTO:
• vyhledání pramene • vyvrtání
• vypažení PVC - u (atest na pitnou vodu)
• čerpací zkouška • poradenský servis
NA POŽÁDÁNÍ DODÁME:
• kompletní rozvod vody až do domu

ODVEDENÍ DÍLA
„od A až do Z“

ŽÁDNÉ PLATBY
PŘEDEM

ZDARMA
veškerá doprava a zaměření


