Tisková zpráva Asociace lesnických a dřevozpracujících podniků
15. 12. 2017

ALDP SE ROZROSTLO O DALŠÍHO ČLENA A MÁ I NOVÉ PŘEDSEDNICTVO
Listopadová jedenáctá valná hromada Asociace lesnických a
dřevozpracujících podniků jednomyslně schválila přijetí nového člena do
dřevařské sekce – společnost KATR s.r.o.
První jednání nově zvoleného předsednictva po valné hromadě následně
provedlo tajnou volbu funkcionářů. Předsedou předsednictva byl opětovně
zvolen Ing. Petr Jelínek jako zástupce lesnické sekce. Místopředsedou
předsednictva reprezentující dřevařskou sekci byl zvolen Ing. Tomáš Pařík.
Dalšími členy předsednictva jsou Ing. Ivo Klimša, Ing. Luděk Szórád a Ing.
Zdeněk Musil.
Valná hromada dále zvolila novou dozorčí radu ALDP ve složení Ing. Tomáš
Havlík, Ing. Václav Junek, CSc. a JUDr. Radek Nápravník.
„Za hlavní priority mého dalšího působení ve funkci předsedy ALDP považuji
pokračování ve snaze kultivovat smluvní vztah s Lesy ČR s.p., zejména
s ohledem na valorizaci cen dříví a vyváženost Komplexní smlouvy. Budeme
pokračovat v aktivní komunikaci s vedením MZe s cílem podílet se na řešení
problémů s živelními kalamitami. Základem pro hájení zájmů firem lesnicko –
dřevařského sektoru je pro mne nadále Dřevěná kniha a udržení komplexní
zakázky“ uvedl po zvolení staronový předseda předsednictva Petr Jelínek.
Nově zvolený místopředseda ALDP Tomáš Pařík ho doplnil slovy: „V oblasti
dřevozpracování považuji za správné podporovat nové kapacity i modernizaci
stávajících pro zvýšení konkurenceschopnosti. Rád bych se dlouhodobě podílel
na zlepšení obrazu našeho odvětví ve společnosti k čemuž je nutná spolupráce
s ostatními subjekty v sektoru. S tím jistě souvisí i podpora na faktech založené
diskusi o společenské objednávce na lesnicko-dřevařský sektor.“

Profil nového člena ALDP:
KATR s.r.o.
Společnost KATR s.r.o. je moderní a stabilní soukromá lesnická firma působící
na trhu od roku 1991. Poskytuje komplexní lesnické služby vlastníkům lesa, na
které navazují provozy zpracování dřeva. KATR s.r.o. zaměstnává cca 180
stálých zaměstnanců, roční obrat společnosti se pohybuje kolem 800 mil.

korun při objemu 100 000 m3 zpracovaného dříví. Hlavní důraz je kladen na
kvalitu výrobků a prováděných prací, při využití moderních technologií a
zkušeností zaměstnanců.
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