
 

 

Tisková zpráva 

Tuchoměřice, 10. listopadu 2021 

Kalendář Servind. Když přijíždí blahopřát hvězdy filmového plátna 

V nadcházejícím roce 2022 oslaví Servind, dodavatel kompletního sortimentu do autolakoven, 

průmyslových lakoven, ale i do karosáren a olejů Castrol do autorizovaných servisů, třicetileté 

výročí svého působení. Ke svému jubileu připravil pro své zákazníky a přátele originální dárek, 

nástěnný kalendář s automobilovými skvosty, který nafotil přímo v areálu sídla firmy 

v Tuchoměřicích a následně postprodukčně upravil Tomáš Malý, fotograf a ambasador společnosti 

Canon. 

„Ke každým narozeninám patří gratulanti. A do Servindu přijely opravdové hvězdy stříbrného plátna. 

Neváhali jsme ani chvíli a rozhodli se nafotit všechny filmové skvosty na čtyřech, a jednou dokonce jen třech 

kolech, pro náš kalendář. Auta všem dobře známá ze zahraničních a českých filmů nebo seriálů.“, 

představuje nový kalendář Tomáš Cafourek, vedoucí marketingu a produktového managementu společnosti 

Servind. 

V novém kalendáři se tak hned v lednu můžete setkat se služebním vozem Aston Martin DB6 agenta 007, 

který ověřuje, jestli je vzduch čistý v lakovacích boxech lakařského školicího centra. V únoru jakoukoliv vaši 

tajnou zásilku převeze v BMW 750i diskrétní a neohrožený kurýr. Březnem nás provezou ve svém Ford Capri 

profesionálové Bodie a Doyle. Ne to není apríl, v dubnu společně se svým nejlepším kamarádem, méďou, 

přijede na návštěvu sám Mr. Bean za volantem svého Miníku. V květnových dnech se pokocháte první 

generací kultovního Porsche 911, konkrétně 911 S, kterým přijížděl v roce 1971 Steve McQueen do Le 

Mans. V červnu vyrazíte za Saxanou společně s nevyvedenými puberťáky v malém Fiátku 600.  V červenci si 

pak domluví rande, v tuchoměřickém tréninkovém centru, žlutý Chevrolet Camaro, jako Autobot Bumblbee 

z Transformers, s tajuplnými kolaborativními roboty. Na výlet v srpnu se s novým vozem Škoda 100L vydává 

hogo fogo rodinka Homolkových. Člověče, to jste musel jet tak rychle? To jste mě musel předjet? Dožaduje 

se v září opakování ceremoniálu cholerický závodník v modré Alpině A110, Stanislav Volejník z Jáchyme, 

hoď ho do stroje. V říjnové plískanici je lepší zajít do útulné restaurace, kde vás zkasíruje vrchní, který 

vzápětí prchne ve svém Velorexu. Na Havaji je hezky i v listopadu, a proto soukromý detektiv Thomas 

Magnum může prohánět zločince a slečny ve svém Ferrari rovněž v tomto ročním období. A v prosinci 

nedorazí jen Ježíšek, ale ve svém působivém Citröenu DS se pod rouškou tmy objeví i tajuplný Fantomas. 

„Dostat všechna vzácná auta do areálu a zabezpečit jejich nafocení během jednoho víkendu bylo opravdu 

náročné. Za to patří velký díky společnosti Engine, klubu MINIPRAHA a pánům Tomášovi Paldusovi a Jardovi 

Křapkovi, kteří nám vozy laskavě zapůjčili. Během předposlední zářijové soboty a neděle jsme si společně s 

fotografem a kolegy udělali dvě dvanáctihodinové směny a pokusili se auta, v ne úplně příznivém počasí, 

nafotit v těch nejatraktivnějších pózách. Ta bylo potřeba nejenom precizně vyleštit, nastavit a nasvítit, ale 



 

 

nezbytnou součástí bylo i aranžování filmových a seriálových dekorací. Věříme, že se veškeré úsilí vyplatilo a 

hvězdný kalendář potěší nejednoho zákazníka a obchodního partnera.“, doplňuje Tomáš Cafourek. 

 

Kontakt: 

Tomáš Cafourek, vedoucí marketingu a produktového managementu 

tel: 724 877 588, e-mail: tcafourek@servind.com 

 

 

O společnosti SERVIND s.r.o. 

Společnost SERVIND s.r.o. patří od roku 1992 k nejvýznamnějším dodavatelům autoopravárenských laků, příslušenství a vybavení 

autolakoven v České republice. Prostřednictvím dceřiné společnosti SERVIND SLOVAKIA s.r.o. je od roku 1993 úspěšně zastoupena i 

na slovenském trhu. 

Jako přední dodavatel významným autorizovaným servisům i nezávislým autolakovnám společnost Servind spolupracuje převážně s 

dodavateli, kteří celosvětově určují oborové trendy a přinášejí nejnovější technologie. Exkluzivní zastoupení pro Českou republiku 

tak má pro prémiové laky německé společnosti Standox, finského výrobce brusiva, leštění a nářadí Mirka, spotřebního materiálu a 

vybavení do autolakoven Colad, lakovacích a sušicích kabin Lutro, Blowtherm a Termomeccanica. Od roku 2015 Servind rozšířil své 

portfolio o oblast karosářských oprav, kde se opírá o zastoupení švédské firmy CAR-O-LINER, která nabízí sofistikované rovnací 

stolice, unikátní měřicí systémy a obsáhlá data většiny automobilových producentů pro zjištění rozsahu poškození karoserie po 

havárii a jejich následnou opravu, svářeček a dalšího vybavení. V České republice patří tuchoměřická společnost k největším 

distributorům stříkací techniky SATA, maskovacích pásek Tesa, mycích systémů Drester, profesionální chemie a autokosmetiky 

Flowey, pracovní kosmetiky Deb Stoko a mnoha dalších. 

Pole působnosti společnosti se postupně rozšířilo také do oblasti prvovýroby automobilů a subdodavatelského odvětví. V souvislosti 

s rozšířením sortimentu o široké spektrum průmyslových laků jsou nedílnou součástí struktury klientů i významné průmyslové 

podniky v oboru kolejových vozidel, strojírenství a nábytkářského průmyslu. V současné době průmyslová divize tvoří polovinu 

obratu společnosti. 

Mimo vysoce kvalitních produktů a pokrokových technologií získávají zákazníci i širokou škálu služeb na vysoké profesionální úrovni. 

Předností společnosti je komplexnost nabídky na jednom místě a poskytování služeb uzpůsobených na míru konkrétnímu 

zákazníkovi. Ve vlastním lakařském a karosářském tréninkovém centru jsou organizovány pravidelná školení a semináře, které 

informují o pokrokových technologických postupech a nejnovějších produktech s cílem zvýšení kvality a ekonomiky provozu u 

zákazníků. Poskytovaný poradenský servis zahrnuje např. doporučení použití optimálních lakovacích materiálů a postupů, 

technického vybavení a hospodárného procesu lakování, poskytování koloristického servisu, pomoc při řešení ekologických otázek, 

bezpečnosti práce a jiné. Stejná hladina poradenství je držena i v oblasti karosářských oprav. Nedílnou součástí služeb je odborný 

záruční a pozáruční servis nářadí a zařízení ze sortimentu společnosti. 

V roce 2012 společnost oslavila dvacetileté působení na trhu. Z důvodu další expanze byla u této příležitosti otevřena nová centrála 

v Tuchoměřicích nedaleko Letiště Václava Havla v Praze, a to včetně nejmodernějšího lakařského tréninkového centra ve střední a 

východní Evropě. 

V roce 2016 si společnost Servind jako svého autorizovaného distributora olejů a maziv do segmentu autorizovaných servisů v 

České republice a na Slovensku zvolila společnost Castrol. 



 

 

Rok 2020 se v budoucnosti zapíše do dějin společnosti jako rokem vstupu do oblasti automatizace a robotizace, souvisejících 

převážně s přípravou a úpravou povrchu. 

V současné době pracuje ve společnosti přes 160 zaměstnanců po celé České republice. Dalších téměř 40 spolupracovníků působí v 

dceřiné společnosti na Slovensku. Společnost je držitelem certifikátu kvality jakosti ISO 9001 a certifikátu pro oblast životního 

prostředí ISO 14001. 


