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RE: Official announcement – high water June 2013  
Issued: 10/06/2013 
 
Dear business partners, 
 
As you might know from the news the significant part of the Czech country were affected by the natural 
disaster – flood.  Unfortunately our company is situated as well as in the floodplain and had been 
evacuated. By the good fortune company facilities itself were not flooded. Despite of that fact the flood 
devastated the surroundings and as well many of homes of our colleagues.  
The results of the above mentioned circumstances are as follows:  
 
1) Company, due to emergency evacuation, was closed from Tuesday 04/06/2013 till Sunday 

09/06/2013. From Monday 10/06/2013 on the company will be again open for regular duties. 
 
2) In accordance to present situation all purchase orders will be delayed in about 7-10 days from 

regular production/delivery time. We would like to ensure you, we will undertake all the possible 
steps to shorten those delays to the minimum. 

 
Thank you for your understanding and looking forward for future cooperation. 
Best regards. 
 
Petr Kotík 
Managing Director PATRON Bohemia a.s. 
 
 
 
 

Věc: Oficiální oznámení – povodně červen 2013  
Vydáno: 10/06/2013 
 
Vážení obchodní přátelé, 
Tak jako mnoho jiných i naše firma byla postižena při záplavách z minulých dní. 
Společnost se nachází v zátopovém území a musela být nouzově evakuována. K velkému štěstí, firma 
zatopena nebyla, ale bohužel povodeň zdevastovala okolí a také příbytky mnoha našich spolupracovníků. 
Výše zmíněné skutečnosti způsobily určitá omezení v provozu společnosti: 
 
1) Společnost byla z důvodu nouzové evakuace uzavřena od úterý 04/06/2013 do neděle 09/06/2013. 

Od pondělí 10/06/2013 obnovila společnost standardní činnosti (výroba, obchod, servis , atd..) 
 

2) Dle současné situace budou dodávky zboží opožděny o přibližně 7-10 dní. Chceme Vás ubezpečit, 
že podnikáme veškerá možná opatření pro eliminování skluzu v dodávkách na co nejkratší dobu. 

 
Děkujeme za pochopení a těšíme se na další spolupráci. 
S pozdravem 
 
Petr Kotík 
Generální ředitel PATRON Bohemia a.s. 
 
 


