
Společnost Engel Česká republika oslavila 25. výročí 
Dne 23. února 2017 pozvala společnost Engel své partnery a klienty do Smíchovského pivovaru a 

restaurace Potrefená husa, aby ve všech sálech oslavila 25. výročí vzniku společnosti. Ve dvou 

dnech pak v prostorách společnosti probíhaly konzultace s odborníky Engel Austria.  

Chvíli po 19 hodině v Raspově sále Smíchovského pivovaru začal bohatý večerní program. Ten 

odstartoval svým projevem ředitel společnosti Petr Stibor, který všem poděkoval za spolupráci a 

přízeň, bez které by společnost nemohla dosáhnout tak dobrých výsledků. Ke cti společnosti totiž 

slouží to, že česká pobočka rakouské společnosti Engel je hned po těch ve Spojených státech 

amerických a Německu tou třetí největší na světě – co se obratu týče.  

Poté Petr Stibor předal slovo jednateli a obchodnímu řediteli Engel CZ panu Christopheru Stegerovi, 

CSO ENGEL Austria. „Je pro mne velkou ctí, že zde mohu být jako zástupce rodinné firmy Engel. Není 

to jen oslava 25 let společnosti, ale oslava úspěšné cesty společnosti po tuto dobu,“ sdělil na úvod 

Chrisopher Steger. „Před 25 lety se Engel rozhodl zde založit vlastní dceřinou společnost.“  

Tehdy šlo o první zahraniční zastoupení společnosti Engel v tomto odvětví. „Společnost Engel totiž 

chce být co nejblíže svým partnerům a klientům. Chceme hovořit vaší řečí,“ připomněl dále 

Christopher Steger. „Nejen řečí, jako řečí, ale chceme lépe rozumět vašim požadavkům. Protože – 

pokud jsme vzdáleni – byť několik stovek kilometrů – nemusí vše fungovat, tak jak si představujeme a 

jak vy potřebujete. Když se dnes ohlédneme, musíme říci, že to byl ale správný krok. A já chci jménem 

firmy Engel vám všem za to poděkovat. Za to, že jste spolu s námi šli touto cestou. Děkuji!“  

„Osobně pak chci poděkovat celému týmu Engel Česká republika, který mám tu čest vést. Vy nejste 

jen spolupracovníci, vy jste část Engelu. A za to – jménem majitelské rodiny – ode mne osobně, ale i 

od všech našich zaměstnanců v Rakousku vám všem srdečně děkuji,“ pokračoval pan Steger. Svůj 

projev pak zakončil osobním poděkováním Petru Stiborovi: „Děkuji za výkon při vedení firmy a jen 

připomínám, že mi pan Stibor slíbil, že bude pro společnost pracovat společně s vámi ještě dalších 

dvacet pět let. Vám všem pak přeji mnoho zdraví do dalších pětadvaceti let, protože když vy budete 

úspěšní, i my budeme úspěšní s vámi.“  

Poté pan Petr Stibor předal ještě slovo obchodnímu atašé Rakouské republiky panu Mag. Christianovi 

Millerovi, který v češtině přivítal hosty a sdělil: „Jsem rád, že tu s vámi mohu dnes večer být. I proto, 

že firma z mé vlasti pracuje v zemi, která je mým druhým domovem. K tomu ještě firma, která není jen 

tak ledasjaká. Engel v Rakousku patří mezi nejvýznamnější firmy, je to hráč světových parametrů. A 

proto je pro mne velkou ctí, že se mohu této oslavy zúčastnit.“  

Večer pokračoval neformálním program, ve kterém přidala známé pražské písničky skupina Šlapeto. 

Hosté mohli ochutnat bohatou nabídku připravených pokrmů a prohlédnout si s průvodci areál 

pivovaru. V dalších sálech pak bylo možné ochutnat všechna piva, která se ve Smíchovském pivovaru 

vaří. Kdo nechtěl poslouchat hudbu, mohl se přemístit do přízemí, kde pak byl dostatek prostoru pro 

jednání s českými i rakouskými zástupci společnosti Engel.   

Večer v příjemné atmosféře uběhl velmi rychle, ale zájemci z řad partnerů společnosti a jejích klientů 

mohli navštívit i pobočku společnosti v Praze 4, kde byli po dva dny připraveni zástupci společnosti 

k jednání i konzultacím na odborná témata. Zde bylo možné diskutovat o výrobních a 

technologických problémech, se kterými partneři společnosti Engel přicházejí do styku.  
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