Číslo 1/2014

!!!

Exkluzivně tarif VODAFONE pro členy ALDR.

Volejte a posílejte SMS za kačku! Bezkonkurenčně nejlevnější volání v ČR !!!
ALDR nabízí exkluzivně svým členům, jejich
zaměstnancům a rodinným příslušníkům možnost
uzavřít se společností Vodafone Czech Republic
smlouvu na zvýhodněné tarify dvou typů.
První typ poskytuje tarif na volání za 1 minutu
a 1 SMS za pouhou 1 Kč*.
Druhý typ nabízí za měsíční paušál
397 Kč* neomezené volání a SMS
v rámci ČR.

Oba typy pak umožňují 40% slevu na mezinárodní
a 1,2 GB za 150 Kč*, 1,5 GB za 150 Kč* a 4 GB za
220 Kč*.
Zájemcům (firmám i soukromým osobám) stačí
poslat na info@aldr.cz mail s požadavkem na
zaslání bližších informací. Smlouva se uzavírá bez
účasti ALDR, jen potvrzujeme, že subjekt
je naší členskou organizací se
splněnými závazky.
*Uvedené částky jsou bez DPH 21 %.

S polečné

nákupy – spojme se a ušetřeme společně. Již nyní čerpejte množství slev nastavených
exkluzivně pro členy ALDR u Axigon.cz

Společnost Axigon.cz
za roční poplatek
4 990 Kč poskytuje
svým členům – malým
podnikatelským subjektům slevové kupóny a akční nabídky, zprostředkovává jim veřejné zakázky malého rozsahu, exkluzivní
nabídky pojištění a nákupy většiny komodit za skvělé
ceny. ALDR s touto společností dohodla pro své členy
slevu na roční poplatek, který bude činit pouhých 2 990
Kč (přihlásí-li se do konce ledna 2014, pouze 2 000 Kč).
Klienti společnosti Axigon mohou využívat těchto trvalých výhod:

 Pohonné hmoty se slevou 1 Kč / litr – po celé ČR,
bezhotovostní platba na fakturu!
 Sleva 10 % na mytí vozidel i všechny provozní
kapaliny
 Bezkonkurenční podmínky povinného ručení
i havarijního pojištění vozidel
 Sleva 33 % na kancelářské potřeby a drogistické
zboží a doprava vždy zdarma
 Exkluzivní cena na kancelářský papír
 VIP podmínky na nákup IT produktů a služeb
 Výrazně levnější elektřina a plyn
 Zásilky až 50 kg balíků za cenu do 105 Kč

Zájemci se opět přihlásí kanceláři ALDR, která jim zprostředkuje kontakt na společnost Axigon.
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B udou mít provozovatelé lyžařských areálů příznivější zálohy za elektřinu?
Představitelé ALDR ve spolupráci s dalšími provozovateli lyžařských areálů již od roku
2008 usilují o dojednání příznivějších cen za elektřinu. S touto problematikou oslovují
každého nově dosazeného ministra průmyslu a obchodu. V posledních letech je
společnou snahou změna Cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č.
5/2012, kterým se stanovují ceny regulovaných služeb souvisejících s dodávkou
elektřiny tak, aby se provozovatelé lyžařských areálů dostali do režimu výjimky na VN
odběr. Výsledek jednání je v dopisech na portálu ALDR. S ohledem na tento stav je
potřeba se ubírat jinou cestou, kterou nám přislíbil třetí nejsilnější dodavatel
elektrické energie v ČR. O jednáních Vás budeme informovat.
Korespondenci mezi ALDR, MPO a ERÚ, která končí dopisem ředitele odboru
elektroenergetiky ERÚ Ing. Oldřicha Jana, si členové ALDR mohou (po přihlášení)
přečíst na portálu ALDR.

P rojekt „Zvýšení atraktivity horského turismu díky posílení švýcarsko-české spolupráce a přenosu
know-how“ se blíží k závěru
Na konci roku 2013 ukončí Asociace lanové dopravy
projekt, který realizovala v rámci Programu švýcarskočeské spolupráce, což je program ke snížení
hospodářských a sociálních rozdílů v rámci rozšířené
Evropské unie. Projekt s názvem „Zvýšení atraktivity
horského turismu díky posílení švýcarsko-české
spolupráce a přenosu know-how“ se věnoval vzdělávání
v oboru osobní lanové dopravy. Jedním z výstupů je
např. brožura, ve které najdete informace o programu,
dále pak o systému vzdělávání ve Švýcarsku a u nás a
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v neposlední řadě také poznatky účastníků týdenního
odborného vzdělávacího kurzu, který pro nás naše
partnerská asociace – Seilbahnen Schweiz – uspořádala.
Dalším z výstupů je učebnice – skripta pro účastníky
školení obsluh lyžařských vleků. Tento výukový
materiál se věnuje především provozu a údržbě
lyžařských vleků z pohledu provozního personálu.
Na přibližně 50 stránkách najdete pravidla, která je při
provozu lyžařských vleků potřeba respektovat, zásady
pro bezpečný provoz v nástupních a výstupních
prostorách, ale také např. vzor plánu provozní údržby
lyžařského vleku, který může dopomoci k maximálně
ekonomickému a efektivnímu provádění údržby. Oba
výše zmíněné výstupy letošního projektu najdete na
internetových stránkách naší asociace www.aldr.cz.
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Provozní kniha lyžařského vleku – spojme povinnost s MARKETINGEM ZDARMA!
Dejte vědět o svých provozech prostřednictvím Asociace na největší portály v ČR i zahraničí!
V listopadu proběhlo na našich horách devět školení
obsluh lyžařských vleků, kterými prošlo přes 700!
Frekventantů. Školení byla pořádána pod záštitou ALDR
a společnosti TKF. Certifikáty z těchto školení jsou
k vyzvednutí, pouze v elektronické formě na portálu
ALDR. Nevíte-li si rady, připravili jsme pro vás manuál,
jak postupovat.
Z diskusí na školeních jednoznačně vyplynulo, že ne
všichni provozovatelé konají každý den předprovozní
kontrolu zařízení (vyplývá z přílohy č. 1 vyhl. 177/1995
Sb.), o níž pak učiní zápis do provozní knihy.
Připomínáme, že členové ALDR mají k dispozici zdarma!
elektronickou provozní knihu na portálu ALDR. Její
vyplnění je velice jednoduché, o čemž se můžete
přesvědčit v druhém manuálu.
Vzhledem k tomu, že mimo společnost SEZNAM.CZ, nás
oslovuje řada dalších poskytovatelů webových portálů
s žádostí o centrální data, věříme, že je zejména ve
Vašem zájmu mít aktuální informace o Vašich
střediscích na portálu ALDR. Vyplněním této provozní
knihy se navíc údaje o počasí, výšce sněhu a provozní
době automaticky přenesou do portálu Seznam.cz a na
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mapy.cz, kde se v zimní mapě zobrazí u vašeho
lyžařského střediska. Vyplněním elektronické provozní
knihy tak nejen provozovatel areálu splní svou
zákonnou povinnost, ale jako bonus k tomu získá
nezanedbatelnou reklamu zdarma na portálech
celorepublikového významu.
Ráno je potřeba mít zadány aktuální údaje do 8:30
hodin. Uživatelé systému webcamlive.cz mají
automaticky počasí napojené na systém provozní knihy
a data jsou každých 30 minut aktualizována. To
znamená, že ráno, když vyplňujete provozní knihu,
počasí se Vám předvyplní z automatických čidel samo.
Věříme, že zjednodušení zadávání dat, ale i jejich
pozitivní distribuce na co nejvíce míst na internetu,
bude mít pozitivní dopad na Vaše provozy a zvýší Vám
návštěvnost. To vše jen a pouze za členství v ALDR.
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