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Ladislav Koneãn˘ se sv˘m nov˘m
tahaãem MAN TG 640. 

Zamûstnanec firmy K+K, pan
Ladislav Koneãn˘ z Boskovic, oslavil
2. listopadu 2017 15leté v˘roãí pÛso-
bení ve firmû. Jen pár dní pfied tím,
koncem fiíjna, mûl na svém kontû 
2 000 000 ujet˘ch kilometrÛ. A do tfie-
tice, 5. listopadu pfievzal nov˘ tahaã,
MAN TG 640. 

Pane Koneãn˘, mÛÏete nám pfiedsta-
vit Vá‰ nov˘ vÛz?

Tahaã MAN TG 640 je úpln˘ TOP
mezi tahaãi. KaÏd˘ kamioÀák by ho

chtûl. V republice jsou v souãasné do-
bû pouze dva, na jednom budu jezdit
já a druh˘ je v Praze. První listopado-
v˘ víkend jsem si „maníka” projel
a dnes (6. 11. – pozn. redakce) vyrá-
Ïím na svou první trasu s tímto nov˘m
fe‰ákem. Budu vozit za sebou mrazí-
rensk˘ návûs, tedy pfiepravovat zboÏí,
které musí b˘t pod kontrolovatelnou
teplotou.

Na ãem jste doposud jezdil?
Vystfiídal jsem za tûch patnáct let

u firmy nûkolik vozidel. Od Renault
Magnum, DAF, Mercedes aÏ nyní po
tento nov˘ vÛz, ze kterého mám velkou
radost. Musím ale podotknout, Ïe
v‰echny vozy jsou v˘borné. 

Kde jste byl nejdál? Jezdíte celo-
roãnû?

Ano, jsem t˘den pryã a víkend doma.
Je to nároãné, ale ãlovûk i rodina si
zvykne. Nejdál jsem byl v Severní

Anglii, jel jsem ·panûlsko, standardnû
jezdím Nûmecko, Holandsko, Belgii
a Francii. 

Mûl jste nûkdy problémy nebo ne-
pfiíjemn˘ záÏitek?

No, mûl jsem jednou fakt strach. Pfii
cestû do Anglie, asi pfied pûti lety, pfied
pfiístavem ve Francii na odpoãivadle si
bûÏenci otevfieli nákladov˘ prostor,
vlezli si na palety a nûkdo za nima auto
zavfiel. Nic nebylo vidût ani sly‰et. Ale
vÏdycky pfied celní kontrolou musím
auto obejít, zkontrolovat, takÏe jak jsem
pfii kontrole návûs otevfiel a byl pro-
blém… musel jsem je vyhnat. A to jsem
se bál… ale dobfie to dopadlo. Kdyby to
zjistili aÏ celníci pfii nalodûní, tak bych
mûl velkej problém. BûÏenci to zkou‰í
stále, kdyÏ se ãeká ve frontû na loì 
nebo na proclení, rozfiezávají plachty,
snaÏí se dostat do návûsÛ, jeden mi i vy-
lezl na kabinu. 
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Spoleãnost K+K v Bos-
kovicích funguje uÏ od
roku 1992. Za tu dobu se
hodnû rozrostla. Dnes
vám pfiedstavíme dva je-
jí fiidiãe, ktefií se stali
„milionáfii”.

Autodoprava K + K má dal‰í „milionáfie”

Krejãovská firma Yvonne Chrudichromy
Vás srdeãnû zve do své provozovny 

nakoupit si na‰e v˘robky:

Zavolejte na 516 45 40 87 nebo 604 81 07 48 
a budeme se Vám rádi vûnovat. Yvonne krejãovská firma

Pokud Vás pracovní nabídka zaujala, pfiijìte si prohlédnout firmu a vyzkou‰et

na‰e moderní stroje. Rádi si na nové kolegynû a kolegy pár mûsícÛ poãkáme.

Kontaktujte nás zde:
email: igor.hurab@ldseating.com • telefon: 602 709 069

- platové rozmezí 17 500 Kã – 20 500 Kã
- 13. a 14. plat
- práce na nejmodernûj‰ích strojích
- zácvikov˘ program pro nové ‰vadleny
- dvousmûnn˘ provoz
- v˘hodná odpolední smûna - pouze na 7 hodin 

a s 10% pfiíplatkem
- sídlo v Boskovicích, kousek od autobusového 

a vlakového nádraÏí

- program pro matky s dûtmi:
• moÏnost zkráceného úvazku aÏ na 6 pracovních hodin
• práce pouze v první smûnû
• moÏnost individuálního zaãátku a konce pracovní doby

âeská rodinná firma LD seating s.r.o.

hledá ‰vadleny 
pro ‰ití potahÛ na Ïidle!

Jsme stabilní firma 25 let na trhu, ve v˘robû kanceláfiského
sezení jsme ‰piãka ve svém oboru.

Hledáme nové kolegynû a kolegy 
do moderní, ‰icí dílny


