Hana Hudáková
jednatelka společnosti

m: +420 777 096 741
t: +420 554 603 203
e: hudakova@aspec.cz

IČ: 43960073
DIČ: CZ43960073

Vážení kolegové,
dnes ministr zemědělství Toman na ČT24 děkoval všem potravinářům, a konkrétně jmenoval
pekaře a všechny profese s tím související. Jeho poděkování bych Vám tímto ráda
zprostředkovala: (https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-ct24). Vláda
ČR o nás ví, a dokonce dostaneme během tohoto týdne prostřednictvím Svazu Pekařů a
Cukrářů ČR i materiální dezinfekční pomoc.
Situace je v celé ČR náročná. Mnoho lidí je doma. Ale my samozřejmě pracujeme (jako
vždy), a v naší společnosti jedeme na 120 procent tak, abychom dodali všem, co potřebují
chleba a další pečivo, a to s vědomím, že se lidé bez nás v našich okresech, které zavážíme,
opravdu neobejdou.

Chtěla bych Vám všem, kteří se jakkoliv v naší společnosti podílejí na
udržení kompletního provozu firmy, mají pevné i méně pevné nervy, a stále
pracují (jak ve firmě tak i odjinud) poděkovat za vše, co děláte navíc a v
náročných podmínkách. Prosím, nadále spolupracujme, podporujme se,
jelikož se vzájemně potřebujeme.
Opravdu si uvědomuji, že to není jednoduché, občas to trochu zaskřípe, ale všechny provozy
pracují, jedou a pečou, všechno pečivo je řádně expedováno a dodáváno za přísných
hygienických a provozních podmínek, a i přesto nevznikají velké komplikace a vnímám, že ze
všech stran úseků je snaha fungovat co nejlépe.
Děkuji za Vaše nasazení, prosím Vás, abyste dále vydrželi, a předali Vašim kolegům a
podřízeným mé poděkování.
Přeji všem pevné zdraví.
S úctou za vedení společnosti
Mgr. Bc. Hana Hudáková, Dis., jednatelka společnosti
V Krnově dne 23. 3. 2020
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