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Asociace čisticích stanic slavila
Členové, odběratelé služeb čisticích stanic
i zástupci odborné veřejnosti a médií se ve
dnech 2. až 4. listopadu 2011 sešli v Praze,
aby si slavnostně připomněli 5. výročí založení České asociace čisticích stanic (CACS).
Mnozí z účastníků tohoto setkání se na akci
přesunulo přímo z mezinárodní logistické
konference SpeedChain 2011, na které měla
CACS zastoupení v rámci sekce nazvané
Kombinovaná doprava jako východisko:
komplexní možnosti středoevropského regionu kontinentálních kombinovaných přeprav. Prezentaci CACS zde přednesl její
předseda představenstva David Pinka.

doby, kdy se plánovalo a připravovalo založení
asociace. Při této příležitosti byli diplomy i zaslouženými ovacemi oceněni všichni, kdo k tomuto
procesu významně přispěli svým nadšením i soustavnou prací.
Ocenění a díků se dostalo i zástupcům členských společností, které činnost CACS v Mezinárodním roce chemie propagovaly svou prací
a uplatňováním přísných kritérií na výběr kvalitních dodavatelů. Velký zájem vyvolal EKOOSKAR,

jehož sošku s sebou přinesli zástupci Pražských
služeb a.s. Toto významné ekologické ocenění získala společnost v rámci 3. ročníku
soutěže E.ON Energy Global Award ČR 2011,
v kategorii Voda. Zaměstnanci společnosti
UNIPETROL DOPRAVA s.r.o. sklidili potlesk za
to, že se společnost stala prvním členem CACS,
který získal právo užívat logo Responsible Care.
Celý večer proběhl ve slavnostní a přátelské atmosféře a účastníci vyjádřili své přání a přesvědčení, že Česká asociace čisticích stanic bude
ve své činnosti úspěšně pokračovat i do budoucna. 
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Slavnostnímu večeru v hotelu Pawlovnia předcházelo další z řady školení, které bylo určeno manažerům členských společností v rámci projektu
Efektivní vzdělávání a zvyšování adaptability zaměstnanců členů České asociace čisticích stanic.
Manažeři měli zároveň příležitost zhodnotit dosavadní průběh školení a shodnout se i na postupu
spolupráce v závěrečném roce realizace projektu
podporovaného Evropským sociálním fondem.
V úvodu závěrečného rautu uspořádaného u příležitosti 5. narozenin asociace zavzpomínali aktivní členové i hosté CACS s trochou nostalgie na
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Vyzkoušejte náss a brzy budete také říkat: „Můj TimoCom.
Více informací k TC eBid® a dalším produktům společnosti
s
TimoCom se dozvíte telefonicky
0 8466266 (bezplatná linka pro vvolání
na čísle 008000
olání v pevné síti).

www.timocom.com

