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Společnost Telefl ex je nadnárodní doda-
vatel lékařské techniky. Závod Arrow 
International CR, a.s. je členem skupiny 
Telefl ex od roku 2007. Firma má v ČR 
dlouhou historii a působí zde od roku 
1996. Dnes společnost zaměstnává v Čes-
ké republice 1400 lidí, a to ve dvou stra-
tegických závodech – Hradec Králové a 
Žďár nad Sázavou. 

Firemní společenská odpovědnost 
CSR program je nedílnou součástí živo-

ta v Telefl exu a na dobrovolnické činnos-
ti se podílí i samotní zaměstnanci. Pod-
le slov HR marketing specialistky Marie 
Šimonové si toho společnost velmi váží a 
ráda bude tento trend dál podporovat. 

Poděkování patří zaměstnancům

„Touto cestou bychom chtěli poděkovat 
všem, kteří se aktivně podílejí na naplňování 
Telefl ex hodnot a fi remní kultury. Jsme spo-
lečensky odpovědná fi rma, která se zaváza-
la dostát defi nici našeho poslání‚ pomáhat 
lidem ke zdravějšímu a spokojenějšímu živo-

tu’. Právě díky našim lidem tuto misi napl-
ňujeme i v oblasti dobrovolnických a cha-
ritativních iniciativ,“ neskrývá svůj vděk 
zástupkyně společnosti.

Jak Telefl ex v roce 2022 pomáhal?

Telefl ex CSR program je pestrý, pomáhá 
okolní přírodě, potřebným lidem, dětem, 
zapojuje se do sbírek a sportovních akcí. 
„Jsme moc rádi i za dlouhodobou spolupráci 
s Oblastní charitou Žďár nad Sázavou, pro-
tože podporovat tyto iniciativy je naší srdeční 
záležitostí. Hlavně nás těší fakt, že s nápady 
a projekty na pomoc v našem okolí přicháze-
jí také samotní zaměstnanci,“ nezapomíná 
Marie Šimonová vedle zaměstnanců zmí-
nit i dlouholeté partnery.

Ve výčtu společných aktivit zaměstnan-
ců a společnosti Telefl ex by nemělo chy-
bět také zapojení např. do akcí jako je 
Potravinová sbírka, Čistá Vysočina, Do 
práce na kole, Běh pro Světlušku, Na kole 
dětem Žďárskými vrchy, Běh pro Domá-
cí hospic Vysočina, Sázení stromů pod 
Zelenou horou. „Každoročně naši zaměst-

Telefl ex – experti na lékařskou techniku, kterým na lidech záleží

nanci plní také vánoční přání dětem ze SAS-
ky (Sociálně aktivizační služby pro rodiny s 
dětmi ze sociálně znevýhodněného prostředí 
pozn.redakce),“ dodává Marie Šimonová. 
Více dění z fi remního života můžete sle-
dovat na sociálních sítích Facebook a Lin-
kedIn.

Plány na příští rok

„Budeme rádi, když se stejnou cestou 
pomoci společně vydáme i v příštím roce, 
protože jen tak  tvoříme příběh, který mění 
svět k lepšímu,“ dodává na závěr Marie 
Šimonová za celý tým Telefl exu.
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 1. 1. MDDr. Radka Prouzová, Radostín n/O. 71 (799 505 925) 
 7. 1. MUDr. Beáta Bílková, Strojírenská 6, ZR 1 (566 642 545)
 8. 1. BLADENT s.r.o., Štursova 111, N. Město n/M. (566 616 904)
14. a 15. 1. MUDr. Olga Semerádová, Palachova 35, ZR6 (774 430 777)
21. 1. MDDr. Věra Šírová, Vratislav. nám. 12, N. Město n/M. (566 616 901)
22. 1. MUDr. Beáta Bílková, Strojírenská 6, ZR 1 (566 642 545)
28. 1. MUDr. Eva Peňázová, Křenkova 1499, N. Město n/M. (722 410 010)
29. 1. MUDr. Dagmar Chytrá, Tyršova 855, N. Město n/M. (739 093 334)
 4. 2. MUDr. Beáta Bílková, Strojírenská 6, ZR 1 (566 642 545)
 5. 2. BLADENT s.r.o.,  Štursova 111, N. Město n/M. (566 616 904)
Ordinační doba: 9.00-12.00, aktuální LPS sledujte na www.nnm.cz.

Lékařská pohotovostní služba

Zubařské pohotovosti o víkendech

Poliklinika Žďár: jen víkendy a svátky (7.30-19.30), tel. 566 690 211.
Nemocnice Nové Město 
� Dospělí: přes týden (15.00–20.00), víkendy a svátky (9.00–20.00) Emergency, 

tel. 566 801 850.
� Děti: přes týden (15.30–7.00) ambulance dětského odd., tel. 566 801 365; 

Víkendy a svátky (8.00–20.00) ambulance bolesti, budova č. 14, tel. 566 801 670.
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