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ÚSPORA PŘEHLEDKOMFORT

www.dumpodpalcem.czINFOLINKA: 800 100 671
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ZAČNĚTE S CHYTRÝM DOMEM

STARTOVACÍ CHYTRÉ SADY 
PRO KAŽDOU DOMÁCNOST

Inzerce_FP_Sady_210x147-5_3mm_2015.indd   5 6.5.2015   10:28:22

Zúčastněte se největších testovacích jízd ŠKODA všech dob. Nyní s novými modely ŠKODA Fabia 
a Fabia Combi, které přiváží neuvěřitelnou nálož zábavy přímo k vám. Roadshow prostě stojí za to 
zažít! Zvlášť když můžete vyhrát nový vůz ŠKODA Fabia Combi! 

Roadshow Fabia 2015

Můžete se těšit na:

 8 testovacích vozů,

 kreativní workshopy,

  našlápnutou muziku 

a zábavu pro všechny,

 Kofolu za testovací jízdu,

 tipovací soutěž o nový vůz

… a mnoho dalšího.

NOVÁ ŠKODA FABIA

SE MUSÍ ZAŽÍT!

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

DOBE-CAR s.r.o., Tovární 1250, 769 01 Holešov
Tel.: 573 397 424, www.dobecar.cz

testovacijizdyskoda.cz ŠKODA Finance od ŠkoFINu

Kombinovaná spotřeba a emise C02 vozů 
Fabia: 3,4–4,8 l/100 km, 88–110 g/km

Oficiální partneři projektu:

Těšíme se na vás: 
30. 5. 2015
Holešov, v zámeckých zahradách 
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>     ÚVOD

EDITORIAL

OBSAH

Ještě na konci 90. let byl areál Svitu ve Zlíně uzavřený. S tím, jak řada budov přestala plnit své 
původní poslání ve službách někdejšího obuvnického gigantu, se ale začal celý komplex symetricky 
orientovaných budov otevírat veřejnosti. Cestu k začlenění areálu do života města v podstatě od-
startoval Zlínský kraj pořízením a rekonstrukcí budovy 21. Dnes je východní část již integrální 
součástí krajského města – kromě hejtmanství zde sídlí i inanční úřad, krajské ředitelství 
policie, v budovách 14 a 15 jsou soustředěny významné kulturní instituce, vznikla řada 
obchodů a restaurací a nedávno přibyla i hlavní pošta. To si nakonec vyžádalo i zavedení 
linky městské hromadné dopravy. Dnes tak v této části jen těžko najdete budovu, která by již 
nesloužila novému účelu či by neměla svou budoucnost „nalinkovanou“.

Spolu s otevřením areálu a aktivitou soukromých subjektů se navíc objevují další možnosti, 
jak dostat do 21. století i zlínské autobusové a především vlakové nádraží. Je tak evidentní, že 
Zlín získává nové centrum. Docela symbolické je, že vzniká na půdorysu někdejší Baťovy továrny.

>  10-13

PODPORA PODNIKÁNÍ

OBRAZY S PŘÍBĚHEM ČI VZDĚLÁVACÍM KURZY PRO SENIORY

Namalovat a prodat obraz s příběhem, nabídnout zážitkovou dovolenou pro cyklisty nebo 
propojit fyzioterapeuty a trenéry. To jsou stručné popisy tří podnikatelských záměrů, 
které uspěly v aktuálním ročníku soutěže s názvem Můj první milion. 

>  16–17

HISTORIE

OD CIBULE K VLASTNÍMU DESIGNU

Píše se druhá polovina šedesátých let minulého století. V tehdejším Gottwaldově se rozjíž-
dí družstvo Obzor. Lidé se zdravotním handicapem loupají cibuli, ručně vyplétají mo-
kasíny či sítě pro odkládání zavazadel v autobusech. Mentálně postižení pak v družstvu 
montují svorkovnice pro národní podnik PAL v Hajnici. Situace o 50 let později: družstvo 
stále funguje. Živí ho především výroba vačkových spínačů a domovních vypínačů a zásu-
vek vlastního vývoje. 

VYDAVATEL

magazínu Firemní PARTNER

HEXXA.CZ, s.r.o.

Registrace MK ČR E 16333

Vychází v nákladu 20 500 ks.

Neprodejné.

www. iremnipartner.cz

REDAKCE

Vavrečkova 5262

(23. budova)

760 01 Zlín

tel./fax: 577 271 206

e-mail: redakce@ iremnipartner.cz

Mgr. Jaroslav Janečka – šéfredaktor

Mgr. Vojtěch Cekota – redaktor

Věra Čadová – DTP 

Ivo Hercik – fotograf

INZERCE 

Eva Křeková – 775 661 729

Pavel Zapletal – 777 708 489 

Ing. Jana Nováková – 774 438 700

Martina Hofrová – 776 542 474

DISTRIBUCE

Česká pošta, s.p.

Distribuce do všech iremních schránek

ve Zlínském kraji, na určená místa a adresy.

UPOZORNĚNÍ

Vydavatel neodpovídá za obsah inzerce.

TERMÍNY

Datum vydání 20. května 2015.

Uzávěrka příštího čísla 31. srpna 2015.

Jaroslav Janečka,
šéfredaktor
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> ZBLÍZKA

Hokej pak tradičně plní vysílací čas tele-
vizních a rozhlasových stanic, stejně jako 
stránky novin. Na ČT4 sport je vysílán je-
den přímý přenos z každého kola Tipsport 
extraligy, na něj pak navazují sestřihy zby-
lých utkání. Pro sponzory zřejmě ideální 
prostředí pro prezentaci své značky. „Část 
sponzorů skutečně sama naváže kontakt 

Volné vstupenky na domácí zápasy, per-
manentky, prezentace v klubových zpravo-
dajích. To jsou nejčastější příklady toho, 
co menší sponzoři mohou za své peníze 
získat. Vedle toho ale stále většího význa-
mu nabývají prezentace prostřednictvím 

Zlínský hokej. Budoucnost v mobilních aplikacích

Nejde jen o logo na dresu

s tím, že chtějí s klubem spolupracovat. 
Většina potenciálních sponzorů je ale ak-
tivně oslovována ze strany klubu. Provoz 
klubu na vrcholové úrovni není levný. Navíc 
nejde jen o A-tým, máme mládežnické týmy 
ve všech kategoriích. Potřeba sponzorů je 
tak opravdu značná,“ říká jednatel týmu 
PSG Zlín Patrik Kamas.

on-line médií. Kluby tak vedle tradičního 
prostoru na svých webových stránkách 
přistupují například k zřizování vlastních 
kanálů na síti YouTube či pracují na vývoji 
mobilních aplikací. Tam všude se pak jména 
sponzorů mohou objevovat. 

Sponzoři? 6+1
A kolik sponzorů se na chodu zlínského 

hokeje vlastně podílí? Sponzoři klubu jsou 
děleni na základě výše finančního plnění 
sponzoringu. 

Titulární, neboli generální sponzor je 
jeden – stavební skupina PSG, která dává 
do klubu největší objem finančních pro-
středků. Hlavních partnerů je šest: město 
Zlín, WSM, Zaremba, Zlínský kraj, RI Okna 
a agentura BPA. 

Partneři klubu jsou ti, kteří sponzoru-
jí klub menším objemem financí, nebo 
dodávají své produkty formou barteru. 
Poslední skupinou jsou mediální partne-
ři klubu. Ti formou barterového plnění 
propagují klub. 

„Pro sponzory máme zpracovánu základ-
ní nabídku, od které se následně jednání 
odvíjí. Tato je však vždy maximálně při-
způsobena potřebám klienta v návaznosti 
na jejich marketingovou strategii. Partneři 
získávají reklamní plnění v podobě ploch 
na Zimním stadionu Luďka Čajky (napří-
klad mantinely, led, ochozy, kostka nad hra-
cí plochou, chodby stadionu, VIP prostory 
a podobně), dále je možnost propagace 
v bulletinu Zlínské Buly, na webu, facebooku 
a akcích pořádaných klubem. Dále získávají 
bonusy ve formě servisu ve VIP prostorách 
během extraligových utkání. Snažíme se hle-
dat další zajímavé prostory pro prezentaci 
partnerů, největší potenciál vidíme v nových 
marketingových nástrojích, jako jsou mobil-
ní aplikace a podobně,“ popisuje nabídku 
Patrik Kamas.   /jjn/

Ve Zlíně je hokej sportem číslo jedna. V uplynulém ročníku Tipsport extraligy 
přilákali zlínští hokejisté v průměru 4 500 diváků na každý domácí zápas základ-
ní části, v play off pak dokonce průměrná návštěvnost atakovala hranici 7 000. 

Pokladny profesionálních klubů jsou z velké části plněny ze sponzorských pe-
něz. Jména těch nejštědřejších firem se objevují na dresech hráčů či dokonce v ná-
zvu klubu, další jsou prezentovány například na plochách kolem hrací plochy. 
Rozpočty ale plní i drobní sponzoři. 

Kromě samotného zviditelnění ale spon-
zoři chtějí ještě něco – aby jejich jméno 
bylo spojeno s úspěchem. „Samozřejmě 
chtějí od klubu dobré sportovní výsledky, 
chtějí být co nejvíce vidět za své vynaložené 
inanční prostředky a chtějí být spojováni 

s pozitivním vnímáním lidí, které nejvíce 
ovlivňují právě sportovní výsledky klubu,“ 
podotýká jednatel zlínského hokejového 
klubu Patrik Kamas. 

Zpátky nahoru

>     SPONZORING

Zlínský fotbal to v posledních letech 
neměl lehké. Dlouho se držel na chvostu 
prvoligové tabulky, předváděl nevýraz-
nou hru a skromné řady fanoušků ho 
k lepšímu výkonu nevyburcovaly. Pád 
do nižší soutěže tak nikoho nepřekvapil. 

 Co ale naopak překvapilo, bylo oživení 
v této sezoně. Zlín se usilovně rve o návrat 
mezi elitu.  
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INZERCE

1. FC Slovácko patří k tradičním 
účastníkům nejvyšší fotbalové soutěže, 
zároveň se řadí k nejlepším moravským 
klubům. A to nejenom výsledkově, ale 
také z pohledu přízně fanoušků. 

  Například v uplynulé sezoně byla prů-
měrná návštěvnost přes 4 500 lidí, což 
klub z Uherského Hradiště řadí na šestou 
příčku v rámci celé ligy. Uherské Hradi-
ště tak určitě lze označit za město žijící 
i fotbalem. A vědí to i sponzoři. Těch je 
několik desítek. Generální partneři jsou 
tři: Z-Group, ČSAD Invest, Hesco. Násle-
dují hlavní partneři a obchodní partneři. 
Samostatnou skupinu tvoří podporovatelé 
mládeže, oficiální dodavatelé a také medi-
ální partneři – těch je hned sedm, čemuž 
odpovídá i odezva v médiích. 

Každá ze skupin pochopitelně podporu-
je klub jiným způsobem. „Pro velké partne-
ry je typické finanční plnění do klubového 
rozpočtu. Další sponzoři pak například 
proplácejí konkrétní aktivity či jde o bar-
terový obchod,“ vyjmenovává nejčastěj-
ší formy obchodní manažer slováckého 

klubu František Uhříček. A co sponzoři 
za své plnění mohou získat? Vedle kla-
sických ploch na dresech či na stadionu 
také začlenění do on-line aktivit: například 
bannery na webových stránkách klubu či 
kanál na sociální síti YouTube. „Těch mož-

ností a mixu reklamních prostor je oprav-
du mnoho. Vždy tak záleží na požadavcích 
konkrétního partnera. Dokážeme vytvo-
řit zajímavou nabídku i pro drobné dárce 
a jednorázové sponzory,“ dodává František 
Uhříček. /jjn/

Fotbalové Slovácko. V regionu druhé housle nehrají 

 Na domácí utkání jsou dříve nevídané 
návštěvy přes 3 000 diváků. „Chceme být 
stabilním ligovým klubem a fanouškům 
zlínského fotbalu dělat radost postavením 
v tabulce i předváděnou hrou. A to ruku 
v ruce s rozvojem podmínek pro mládežnic-
ký sport v areálu na Vršavě a výchovou nové 
generace mladých fotbalistů,“ říká nový ge-
nerální ředitel a předseda představenstva 
FC Fastav Zlín Milan Plesar. 

To už je pro sponzory diametrálně odliš-
ná situace. A je to znát i na rostoucím počtu 
těch, kteří chtějí být u toho. Generálním 
partnerem je tradičně Lukrom, mezi hlavní 
partnery pak patří Fastav, Provit či statu-
tární město Zlín a Zlínský kraj. Do výčtu pa-
tří také zhruba dvacítka dalších stabilních 

sponzorů. K tomu se připojují nepravidelní 
dárci a podporovatelé. I pro ně má klub 
připraveny možnosti. Jde například o volné 
vstupenky nebo permanentky na domácí 
utkání týmu, logo či spot na velkoplošné 
obrazovce na stadionu, propagace formou 
speciální tiskoviny distribuované na sta-
dionu, vystavení klubové karty, účast hráčů 
na aktivitách sponzora a prezentace v klu-
bovém magazínu Ševci, do toho! „Vážíme si 
všech partnerů, vždy se dá vytvořit nabídka 
šitá přímo na míru jejich potřebám,“ dopl-
ňuje Milan Plesar. Pokud chce sponzor 
investovat více, pak se mu otevírá cesta 
k propagaci na dresech hráčů prvního 
i druhého týmu a dorostu či na velkých 
plochách na stadionu či centru na Vršavě. 

Pomyslným vrcholem nabídky pro sponzo-
ry je možnost pojmenování stadionu Letná 
podle přání reklamního partnera.

Velkou novinkou je pronájem vybudova-
ných skyboxů. „Snažíme se myslet na všech-
ny fanoušky. Tedy i na ty, kteří sledují fotbal 
rádi z komfortních prostor, se svými přáteli 
nebo firemními partnery,“ říká PR manažer 
klubu Zdeněk Dvořák. 

Skyboxy jsou umístěné pod střechou 
hlavní tribuny a nabízí tak skvělý výhled 
na hřiště. Vybaveny jsou pohodlným nábyt-
kem, chladničkou s nápoji, samozřejmostí 
je možnost zdarma se připojit k internetu 
a občerstvení během utkání. Větší ze sky-
boxů má kapacitu 15 míst. Menší skybox 
nabízí šest míst.  /jjn/
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>   NEMOVITOSTI

Byt tři plus jedna na sídlišti Jižní Svahy, pořízený v roce 2008. I tak 
může vypadat příklad toho, že nákup nemovitosti jako investice se 

nemusí vždy vyplatit. To tvrdí makléř Pavel Dočkal s třiadvacetiletou 
praxí v oblasti nemovitostí, který ve Zlíně provozuje franšízu největší 

světové realitní sítě CENTURY21.

Investice s rychlou 
návratností? V kraji jsou 

možnosti omezené

Proč ten, kdo koupil vámi zmíněný byt, 
investoval špatně?

Pokud si tím řešil aktuální potřebu byd-
lení, špatně neudělal. Z pohledu investora 
šlo ale o chybný krok. Ceny nemovitostí 
dlouhodobě rostou, to je pravda, ale také 
občas poklesnou. A v roce 2008 se ceny 
z několika důvodů vyšplhaly na historicky 
nejvyšší úroveň a následně se propadly až 
o 30 %, což trvá do současnosti. 

Onen zmíněný byt se v té době prodával 
klidně i za 1,8 milionu korun. Dnes se dá 
v původním stavu prodat horko těžko za 1,2 
milionu. Takže investor sice něco získal 
z pronájmu, ale třetinový propad ceny in-
vestici zcela zhatil. Vzhledem k tomu, že 
ceny nemovitostí z dlouhodobého pohledu 
rostou průměrně o pět procent, lehce si 
spočítáte, že na nákupní cenu se už prak-
ticky není možné dostat. 

Podobně abnormální situace, kdy hod-
nota bytů skokově klesla až o 20 %, nastala 
i v letech 1997 a 2003. V prvním přípa-

dě začaly slavné vládní úsporné balíčky, 
v druhém se nesplnilo očekávání příchodu 
zahraničních investorů po vstupu do Evrop-
ské unie. Od roku 2003 pak ceny zvyšova-
la poptávka silných ročníků známých jako 
Husákovy děti.

Jak tedy postupovat, aby se investice 
do nemovitosti vyplatila?

Jednoduché pravidlo říká, aby se investice 
vrátila do 10 let. Takže roční výnos musí být 
alespoň deset procent investované částky. 
Pokud zůstaneme u bytů, pak v celém kraji, 
Zlín nevyjímaje, to není reálné. Když kou-
píte byt, je výnos zhruba tři až čtyři tisíce 
měsíčně bez ohledu na jeho velikost. Nad 
pět procent ročně se prostě nedostanete ani 
u nového bytu. 

Pokud mě osloví klient s prosbou o radu 
při nákupu bytu jako zajímavé investice, 
vždycky říkám jedno – běžte do měst, kde 
je hodně studentů. Tam už to smysl dává, 
zejména v Praze a v Brně.

Ale vysokoškolští studenti jsou i ve Zlí-
ně…

To ano, ale ne v takových počtech jako 
v Praze či v Brně. A také nejsou ochotni platit 
tolik – hranicí pro ně většinou bývá 2 500 
korun za lůžko. V Brně je to až 3 500, v Pra-
ze i více. A vzhledem k tomu, že náklady 
na energie jsou zhruba stejné bez ohledu 
na region, platí to, co jsem řekl: ve Zlíně to 
smysl nedává, v Praze získáte nejvyšší výnos. 
Pochopitelně se pořád bavíme o situaci, kdy 
byt kupujeme jen jako investici. Ovšem má 
to i svá úskalí. Vysoký výnos a tím rychlá 
návratnost jsou vykoupeny zvýšenými ná-
roky na obsluhu, protože studenti přicházejí 
a odcházejí, musíte byt udržovat, opravovat. 
A to něco stojí. Zvláště pokud bydlíte 300 
kilometrů daleko.

A do čeho má tedy smysl ve Zlíně a okolí 
investovat?

Jednoznačně do nemovitostí, kde jsou 
i provozní prostory, obchody, výroba, kance-
láře a podobně. Prostě tam musí být někdo, 
kdo je schopen vám investici zaplatit – a tím 
je prakticky vždy pouze někdo z komerční 
sféry. Pokud to ale vezmeme obecněji, pak 
největší smysl dává investice do sebe sama, 
například do svého podnikání. Tedy nesledo-
vat jen výnos, ale zohlednit i dosažení lepších 
podmínek pro vlastní podnikání a případný 
další rozvoj. 

A jak vypadá trh? Umožňuje takové 
investice?

V segmentu komerčních nemovitostí se 
trh dost zásadně změnil. Souvisí to s krizí, 
kdy řada irem začala bojovat o přežití, takže 



šrouby
a matice,
máme jich

tisíce!

Váš dodavatel spojovacího
materiálu s 12 pobočkami
v celém kraji. Adresu prodejny
ve Vašem městě naleznete na 

INZERCE

začaly více řešit náklady. V posledních dvou 
letech se tak znovu rozdávají karty. Řada ma-
jitelů se budov zbavuje a na trhu se objevují 
dříve nevídané nabídky. Na druhé straně 
přibývá irem, které potřebují expandovat 
nejlépe do vlastních prostor. Zatímco před 
deseti či patnácti lety nabídka prakticky ne-
byla, dnes je situace zcela jiná. Existují nové 
průmyslové zóny, brown ields jako například 
SVIT, technologické parky a podobně. 

Pro laika může být zajímavá i investice 
do pozemků. Jak to vidí odborník?

Zemědělská půda se u nás vykupuje za 5 
až 10 korun za metr, její reálná hodnota 
je ale vyšší. A navíc v budoucnosti vzroste 
násobně. To ale vědí prakticky všichni – 
od místních spekulantů přes větší družstva 
až po různé nemovitostní fondy. Takže tady 
už moc prostoru pro další investory není. 
A totéž v podstatě platí pro stavební pozem-
ky. Pokud včas levně nakoupíte, výnos může 
být obrovský. Například ve Zlíně se nyní sta-
vební pozemky nabízejí i za 1 800 korun 
za metr čtvereční. Jenže takových možností 
rapidně ubývá a nenajdete je na internetu. 

Cena peněz pořád klesá, úroková saz-
ba hypoték spadla pod dvě procenta. 
Má smysl investovat i půjčené peníze? 
Například na pořízení bytu pro budou-
cí potřebu s tím, že náklady přeneseme 
na nájemníky?

Půjčit si a investovat? A někdo to za mě 
zaplatí? Dříve to bylo z říše snů, dnes už 
se o tom uvažovat dá. V některých atrak-
tivních lokalitách v zahraničí je to již delší 
dobu běžnou praxí. Ale u nás to, i přes 
dramatický pokles cen hypoték, tak slavné 
není. 

Lidé nejsou ochotni platit tak vysoké 
nájemné, aby se investor dostal na slušný 
roční výnos, kterým pokryje splátky úvěru. 
Po uplynutí fixace se může úroková míra 
klidně významně zvýšit. 

Podle mě investice půjčených peněz ne-
dává v tomto případě smysl. Pokud by ale 
klient o takovém modelu přesto uvažoval, 
doporučil bych mu využít šanci na nově 
vznikajícím trhu střednědobých pronájmů 
cizincům. > TEXT Jaroslav Janečka / FOTO Ivo Hercik, Jan Salač

Co se pod tím skrývá?
Základem je pořízení atraktivní ne-

movitosti. Jde například o luxusní byty 
po rekonstrukci v centrech větších měst, 
apartmány v turisticky zajímavých loka-
litách, například na horách, u golfových 
hřišť, a tak podobně. Následuje podpis 

smlouvy s některou ze zprostředkovatel-
ských agentur, která zajistí veškerý servis. 
Na ně se obracejí cizinci, kteří přijíždějí 
do Česka na delší dobu a nechtějí bydlet 
v hotelu. Typicky jde o pronájem na dva 
týdny až dva měsíce. Musím sice platit pro-
vizi, ale všechno mám bez práce. A s oprav-
du slušným výnosem nad zmiňovanými 
deseti procenty. 

Česká pošta v dubnu oznámila zahájení 
prodeje nepotřebného majetku. V nabíd-
ce budou postupně nemovitosti v hodnotě 
od desítek tisíc po desítky milionů korun. 
Nejde přitom ani zdaleka o jedinou instituci, 
která nabízí majetek za zajímavé ceny. 

Seznam nemovitostí, kterých se chce zbavit, 
pošta postupně zveřejňuje na svých interne-
tových stránkách. Tiskový mluvčí Matyáš Vitík 
uvedl, že prodej bude realizován transparentně 
a otevřeně formou elektronických aukcí. Mezi 

Levně koupit? To, co už majitel nechce
prodanými nemovitostmi iguruje například 
chata na Ústeckoorlicku či garáž na Plzeňsku. 
Hlavní nabídka ale podle pošty teprve přijde. 
Seznam je k dispozici na www.ceskaposta.
ctz v sekci Nabízíme / Prodej a pronájem ne-
movitostí.

Nepotřebný majetek již dlouhodobě nabízí 
také resort obrany – od předválečných bunk-
rů přes bývalá cvičiště až po velká kasárna 
v centrech měst. Svou nabídku armáda pra-
videlně zveřejňuje na webových stránkách 
odboru pro nakládání s nepotřebným ma-

jetkem www.onnm.army.cz. Obdobně nabízí 
majetek i ministerstvo vnitra a jemu podříze-
né složky. Zajímavou možností je také nákup 
od Českých drah. Nabídka je k dispozici na 
stránkách www.nemovitosti.ceskedrahy.cz. 
V polovině května tam železničáři nabízeli 
například budovu s bytovou jednotkou v Boj-
kovicích či domky v Biskupicích u Luhačovic 
a Nedakonicích. 

Samostatnou kapitolou je pak nabídka 
Úřadu pro zastupování státu ve věcech ma-
jetkových: www.uzsvm.cz.  /jjn/
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>  SLUŽBY

Na otevření obchodního centra se větši-
nou mnoho zajímavostí najít nedá. Na býva-
lém poli prostě vznikne hala s galerií a velké 
parkoviště. V případě Obchodního domu 13, 
jak zní o iciální název aktuálního zlínského 
projektu, je situace trochu jiná – a nejde ani 
tak o to, že jde o konverzi nejstarší budo-
vy v továrním areálu. Ona speci ičnost je 
v tom, že investor reaguje na změnu mapy 
krajského města. A vlastně k ní i přispívá. 
Centrum Zlína se tak podle všeho pomalu, 
ale o to jasněji, přesouvá do východní části 
někdejší Baťovy továrny.

S rekonstrukcí začal investor, uherskohra-
dišťský developer PMT Real, loni v dubnu.  
Aktuálně je Obchodní dům 13 prakticky sta-
vebně dokončen, fungují zde první obchodníci 
a na začátek června je připraveno slavnostní 
otevření. Této roční stavební fázi ale předchá-
zelo prakticky pětileté přemítání, kdy a možná 
i zda vůbec projekt rozjet. A také v jaké podobě. 
„Před pěti lety byla situace v této lokalitě zcela 
odlišná. Opraveno bylo jen pár budov, pohyb lidí 
zde nebyl tak velký. Vývoj jsme pozorně sledovali 
a podle toho načasovali vlastní projekt,“ říká 
Martin Jankůj z investorské společnosti PMT 
Real. V areálu se během té doby opravila z ve-
řejných zdrojů řada budov, především ty s čísly 
14 a 15, kam byly staženy kulturní instituce 
sídlící do té doby v jiných objektech. Nezaháleli 
ani soukromí investoři, do opravené budovy 
32 tak například mohla zamířit Česká pošta. 
Vznikla další parkovací místa, na zvýšenou 
koncentraci lidí v areálu pak dopravní podnik 
zareagoval zavedením linky městské hromad-
né dopravy. A do toho přichází Obchodní dům 
13. Co nabídne?

Supermarket ne, raději služby
Budova 13 má pět nadzemních podlaží. 

První dvě jsou určena prodejcům a poskyto-
vatelům služeb, v třetím vzniká prostor pro 
volnočasové aktivity jako například itness 

Uherskohradišťská Konírna, kterou 
v minulosti využívala armáda, se mění 
na Slováckou tržnici. Záměrem investora, 
společnosti Synot Real Estate, je vytvořit 
místo pro prodej kvalitního sortimentu 
regionálních producentů.

„Projekt Slovácké tržnice se setkal opravdu 
s velkým zájmem. Obrací se na nás jak veřejnost, 
která se na novou a v regionu unikátní možnost 
nákupu těší, tak desítky prodejců, kteří od nás 
zjišťují podrobnější informace. Jedná se o produ-
centy masných výrobků a uzenin, výrobce pečiva, 
mléčných produktů - zejména sýrů, cukrářských 
výrobků, prodejce ryb nebo koření.  

Projekt Slovácké tržnice provází velký zájem veřejnosti

Obchodní dům 13. Zlín se mění

studio či dětskou hernu, čtvrté je vyhrazeno 
pro kanceláře a u pátého se počítá s využitím 
pro bydlení. „Nyní je to tak, že prostory v prv-
ních dvou podlažích máme prakticky zaplněny 
či smluvně rezervovány. Počítáme s tím, že zce-
la obsazení budeme na konci letošního roku. 
S výjimkou pátého podlaží. Na tam plánované 
byty se budeme soustředit až v příštím roce,“ 
popisuje stav Martin Jankůj. Zájem obchod-
níků je přitom možné chápat jako další důkaz 
o rostoucí atraktivitě někdejšího továrního 

areálu. Ceny pronájmu totiž nejsou rozhodně 
podhodnocené. „Zohledňují atraktivitu pro-
stor danou kvalitně odvedenou prací a dobrou 
polohu v dynamicky rostoucí části,“ vysvětluje 
Martin Jankůj.

Budova 13 nabízí sice až 5 000 čtverečních 
metrů komerčních ploch, je ale postavena 
na poměrně malém půdorysu. I z toho důvodu 
investor již dopředu nepočítal s možností, 
že by zde mohl být větší supermarket. Další 
aspekt, vylučující větší prodejní plochy, je 
snaha vytvořit pestrou nabídku kombinují-
cí služby a obchody. V budově tak s největší 
pravděpodobností bude opravna obuvi a ko-
žené galanterie, čistírna oděvů či kadeřnictví. 
Z obchodů se pak bude jednat o domácí po-
třeby, drogerii, prodejnu sýrů, oděvy a další.

Nabídku prostor navíc ještě v budoucnu 
rozšíří ty, které vzniknou v objektu vtěsna-
ném mezi budovami 12 a 13. Investor na jeho 
místě hodlá zřídit nákupní molo s menšími 
obchodními jednotkami a nadzemní parko-
viště.

Památkáři partnerem
Jak již bylo řečeno, budova 13 je nejstarším 

dochovaným objektem v areálu. Postavena 
byla v době první světové války, konkrétně 
v letech 1916 až 1917. Proti ostatním se 
tak vyznačuje jistými odlišnostmi – viditel-
né nosné sloupy jsou čtvercové, v interiéru 
jsou pak patrné původní zaklenuté okenní 
otvory. Zajímavostí budovy je také to, že až 
do rekonstrukce v 50. letech byly stropy, 
s výjimkou toho nad prvním podlažím, po-
staveny ze dřeva. „Přestože byla těžce poško-
zena bombardováním za druhé světové války, 
byla kvalitně opravena. Díky tomu a současné 
proměně tato budova vstoupí již do druhého 
století své existence," říká Martin Navláčil jr. 
z Navláčil stavební irma, která rekonstrukci 
prováděla. Tu pozorně sledovali památkáři. 
„Nám situaci usnadnilo to, že jsme od začátku 
chtěli rekonstruovat a zachovat architekto-
nický ráz. Komunikace s památkáři tak byla 
většinou bezproblémová,“ podotýká Martin 
Jankůj. /jjn/
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František Gahura, Vladimír Kar ík, Jan 
Kotěra, Josef Gočár, Bohumil Fuchs. Ti všich-
ni spolupracovali s projektovým oddělením 
irmy Baťa a pomáhali tak mimo jiné stvo-
řit architektonický fenomén Zlín. Zmíněné 
projektové oddělení vzniklo v roce 1925. 
Na jeho tradici přímo navazuje dnešní hol-
ding CENTROPROJEKT GROUP, a.s., který tak 
letos slaví 90 let.

Projektové oddělení, národní podnik, státní 
ústav či akciová společnost. Právní formy se 
měnily, to důležité ale po celých devět deseti-
letí zůstávalo stejné: na náročných projektech 
pracoval a pracuje tým špičkových odborníků 
ze všech profesí. „Nepřerušená devadesátiletá 
historie nám dává jednu z podstatných konku-
renčních výhod. Generace projektantů a sta-
vebních inženýrů si předávají své zkušenosti. 
S každým dalším projektem, a těch je za tu dobu 
přes pět tisíc, rostou naše schopnosti zajistit 
investorům tu nejvyšší kvalitu projektu,“ říká 
místopředseda představenstva společnosti 
CENTROPROJEKT GROUP Ing. Martin Drotár. 

Aktuálně zlínská projektová a inženýrsko-
-dodavatelská irma čerpá ze znalostí více než 
stovky odborníků. Ti jsou připraveni řešit ná-
ročné projekty především v oblastech energe-
tických, průmyslových, vodohospodářských, 

Univerzita chce 

přitáhnout firmy

Základní výzkum, ale také aktivní 
spolupráce s průmyslovými partnery. 
To je úkol špičkového pracoviště ne-
soucího název Centrum polymerních 
systému. Na konci dubna ho slavnostně 
otevřela Univerzita Tomáše Bati ve Zlí-
ně. Univerzita získala na projekt stojí-
cí u třídy Tomáše Bati v centru města 
dotace 713 milionů korun, z toho 85 
procent byly evropské dotace, zbytek 
uhradil stát. „Centrum bude disponovat 
vybavením, které lze využívat k hodno-
cení fyzikálních vlastností, složení ma-
teriálů a jejich povrchových vlastností. 
Dále v něm budeme mít k dispozici la-
boratoře s poloprovozními zařízeními 
a budeme moci provádět chemické 
a mikrobiologické analýzy materiálů,“ 
uvedl rektor Petr Sáha. 

A jak může Centrum polymerních 
systémů se svým týmem zhruba 120 
odborníků pomoci irmám? „Spoluprá-
ce bude možná v oblasti smluvního vý-
zkumu, v řešení společných projektů 
výzkumu, vývoje, inovací a optimali-
zace technologických procesů nebo 
v oblasti využití moderní přístrojové 
techniky,“ sdělil ředitel centra Vladimír 
Pavlínek. /jjn/

Centroprojekt. Devadesát let zkušeností

dopravních a občanských staveb. Samostatnou 
kapitolou jsou pak aquaparky, bazény a ba-
zénové technologie. „Centroprojekt před lety 
vstoupil jako jedna z prvních projektových 
kanceláří na tento rostoucí trh a své postave-
ní na špici si drží dodnes,“ vysvětluje Martin 
Drotár.

Vše na klíč
Posílení dodavatelské činnosti. To je další 

krok společnosti CENTROPROJEKT GROUP 
směrem k maximální spokojenosti investorů. 
„Odevzdáním projektu naše práce nekončí. Sle-
dujeme celou realizaci. Posun k dodavatelské 

Mezi zájemci jsou však také regionální vý-
robci marmelád, povidel nebo medu a drobní 
pěstitelé ovoce a zeleniny. Vítáme zájem kaž-
dého, ať jde o drobného živnostníka či lidového 
řemeslníka. Volná místa jsou ještě k dispozici,“ 
uvedla Jitka Langerová, výkonná ředitelka 
společnosti Synot Real Estate.

Každý nájemce si sám může zvolit, jak 
velkou plochu bude využívat, případně svůj 
prodejní box přizpůsobit individuálním po-
třebám. V nabídce je několik desítek variabil-
ních prodejních ploch. Ceny za nájmy budou 
v prvních letech spíše symbolické. Startovací 
nájmy bez daně z přidané hodnoty se budou 
pohybovat v případě venkovního prodeje 
od 20 Kč za den, respektive 250 Kč měsíčně. 
Vnitřní prodej začíná na denní částce 70 Kč, 
v případě měsíčního pronájmu pak činí 
910 Kč za prodejní místo. Cílem je pomoci 
zejména drobným živnostníkům v rozjezdu 
jejich podnikání. 

Fond pro začínající
Začínající živnostníci a podnikatelé, pří-

padně studenti, mohou navíc využít také 
Slováckého rozvojového fondu, který zřídil 
senátor a podnikatel Ivo Valenta ve spolu-
práci s uherskohradišťským Peněžním do-
mem. Jde o speciální úvěrový fond pro ty, 
kteří mají nápady a schopnosti, pouze jim 
schází kapitál. „Slovácký rozvojový fond na-
bízí za exkluzivních podmínek inanční krytí 

projektů živnostníků a podnikatelů na Slo-
vácku. Rozhodně není určen pouze začínají-
cím podnikatelům. Zvýhodněných úvěrových 
možností mohou využít i již existující irmy, 
které potřebují inanční prostředky pro rozvoj 
svého podnikání,“ uvedla Andrea Riedlová, 
ředitelka Peněžního domu. 

Výše úvěru se může pohybovat od 50 000 Kč 
do 500 000 Kč, úroková sazba je nastavena 
od 5,0 % p.a., s dobou splácení do 5 let, včetně 
možnosti odkladu první splátky až o 6 měsíců 
s ohledem na typ projektu. 

Unikátní projekt Slovácké tržnice je inspi-
rován zahraničními zkušenostmi. Cílem je na-
bídnout lidem to nejlepší z regionu a současně 
podpořit místní drobné živnostníky a jejich 
tradiční produkty. K dispozici budou i venkov-
ní prodejní plochy, u nichž je počítáno se sezon-
ním prodejem např. ovoce, zeleniny, povidel, 
medu a podobně. Vnitřní prostory budou v létě 
větrané, v zimě pak mírně vytápěné. Každé 
prodejní místo samozřejmě bude mít k dis-
pozici připojení k elektřině i vodě a odpady.

„Na základě komunikace s potenciálními 
nájemci, kteří chtějí získat dostatek času pro 
úpravu jednotlivých prodejních ploch, jsme 
se rozhodli vyhovět jejich žádostem a termín 
zahájení provozu Slovácké tržnice posunout 
na druhý zářijový víkend. Slavnostní otevření 
tržnice tak bude součástí tradičních Slováckých 
slavností vína a otevřených památek,“ uzavřela 
Jitka Langerová.   /tz/

činnosti stavby je tak logický,“ poznamenává 
Martin Drotár. Zákazník tak podle něho získá 
obrovskou přidanou hodnotu – vše od pro-
jektu až po kolaudaci zajišťuje jeden partner. 
To vede k zlevnění realizace a možnosti rych-
le reagovat na případnou změnu podmínek. 
„Znamená to pro nás větší odpovědnost, ale tu 
jsme byli vždy ochotni přijmout. I díky tomu se 
můžeme pyšnit devadesátiletou historií,“ uzaví-
rá Martin Drotár.   /pr/

CENTROPROJEKT 
GROUP realizoval 
i projekční přípravu 
rekonstrukce 
bývalého 
baťovského sila 
ve Zlíně
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>   PODPORA PODNIKÁNÍ

Namalovat a prodat obraz s příbě-
hem, nabídnout zážitkovou dovolenou 
pro cyklisty nebo propojit fyzioterapeu-
ty a trenéry. To jsou stručné popisy tří 
podnikatelských záměrů, které uspěly 
v aktuálním ročníku soutěže 
s názvem Můj první milion. 
Vyhlašovatelem tradiční akce 
je Technologické inovační 
centrum. Soutěžící díky tomu 
mají možnost získat zpětnou 
vazbu od odborníků, finanční podporu 
pro svůj záměr, roční bezplatný nájem 
v podnikatelském inkubátoru a dal-
ší ceny v celkové hodnotě 450 000 Kč. 
Slavnostní vyhlášení osmého ročníku se 
uskutečnilo v dubnu.

Letošní ročník se může pochlubit pří-
vlastkem rekordní. Porota se totiž zabývala 
celkem 59 projekty, což je nejvyšší hodnota 

v osmileté historii soutěže. Z toho v hlavní 
kategorii, určené pro studenty vysokých škol 
a veřejnost, jich bylo 37. Zbytek předložili 
studenti středních škol. „Byť kvantita není 
tím hlavním kritériem pro posuzování smyslu 
soutěže, určitě nás tento trend v podobě rostou-
cího zájmu velmi těší. Zvláště pak, pokud spolu 
s množstvím roste i kvalita,“ uvedla Daniela 
Sobieská, ředitelka pořádajícího Technolo-
gického inovačního centra. 

Všemi záměry se podrobně zabývali od-
borní hodnotitelé. Tradičně jde o zástupce 
partnerů soutěže, investorů a podnikatelů. 
Sem patří i Nadace SYNOT a společnost SY-
NOT ICT Services. „Fandíme všem, kdo se chtějí 
pustit do něčeho nového. Jak je vidět, velký po-
tenciál má i řada projektů, které jsme posuzo-
vali v tomto ročníku soutěže Můj první milion. 
Nejlepším autorům jsme jako vždy připraveni 
pomoci prostřednictvím našich zkušeností 
a zázemí,“ uvedl výkonný ředitel společnosti 
SYNOT ICT Services Michal Gajdošík.

Obrazy s příběhem
V kategorii určené studentům vysokých 

škol a veřejnosti porotu nejvíce zaujala Hana 
Auerová s projektem nazvaným Obrazy s pří-
během. Jak název napovídá, na začátku ka-

ždého výtvarného díla stojí ne-
jen zákazník a jeho zadání, ale 
i asociace a představy autorky. 
Druhou příčku si ze soutěže od-
nesl Martin Stehlík s CK Folding 
bike tours. Podstatou podnika-

telského záměru jsou tematicky zaměřené 
cyklistické pobyty pro zahraniční návštěv-
níky v České republice. Třetí místo si pak 
připsali Antonín Světinský a Vojtěch Šenkýř. 
Jejich projekt s názvem Fyziotrenér usiluje 
o web, jež propojuje fyzioterapii a trenérství.

Pravidelně jsou udělovány i speciální 
ceny, jednou z nich je například kancelář 
v podnikatelském inkubátoru v centru Zlí-
na zdarma na jeden rok. Letos si tuto cenu 

zasloužili Iveta Žouželková a Vít Holešovský, 
kteří chtějí seniorům poskytovat vzdělávací 
kurzy a nabízet volnočasové aktivity.

Kadeřnické služby přímo u zákazníka
O zajímavé projekty nebyla nouze ani 

v kategorii určené pro studenty středních 
škol. Vítězem se stala Petra Michalíková 
ze Střední odborné školy Josefa Sousedíka 
ve Vsetíně s projektem Fast and cheap. Jde 
o nabídku kadeřnických služeb přímo u zá-
kazníka za ceny běžné v salonech. Druhou 
příčku obsadil Michal Řihák se záměrem 
HSJ Trains. Student Střední průmyslové 
školy Zlín chce poskytovat služby v oblas-
ti drážní osobní dopravy. Bronz pak patří 
Jarmile Maňákové ze Střední školy Mesit 
v Uherském Hradišti. Zaujala záměrem 
na provozování vegetariánské restaurace 
s názvem Milénium. V této kategorii po-
rotci také udělili cenu za nejlepší technic-
ký nápad či technologický postup. Získala 

Jak vydělat milion? Obrazy s příběhem či 
vzdělávacími kurzy pro seniory

ji Magdaléna Ottová ze Střední odborné 
školy Josefa Sousedíka ve Vsetíně. Navrhla 
zajímavé řešení na přepravu digestátu a or-
ganických hnojiv.

Každoročně se v rámci soutěže oceňuje 
i střední škola, která výjimečným způsobem 
podporuje podnikatelské myšlení u svých 
studentů. Letos tuto cenu získala Střední 
odborná škola Josefa Sousedíka ve Vsetíně. 
Cenu předával krajský radní pro školství 
Petr Navrátil. „Kraj dlouhodobě a syste-
maticky vytváří podmínky pro zkvalitnění 
vzdělávání. A tím nejdůležitějším prvkem 
v celém systému jsou pedagogové, kteří umí 
nejen vzdělávat, ale i inspirovat. Myslím, 
že i tato soutěž je příkladem toho, že jich je 
v našem kraji dostatek,“ uvedl. 

 
Soutěž součástí systému
Soutěž Můj první milion ale není ani tak 

samostatnou akcí, jako spíše střípkem v mo-
zaice toho, co dělá Technologické inovační 
centrum pro podporu podnikání mladých lidí 
v celém Zlínském kraji. Centrum například 
provozuje klub Start-up 23, což je platforma 
sloužící pro setkávání, vzdělávání a sdílení 
informací o podnikání. Všem zájemců o vlast-
ní podnikání je pak určen web www.start-
podnikani.cz. Na jednom místě tak najdou 
informace o podnikatelských plánech, o volbě 
právní formy podnikání a postup při založení 
živnosti či obchodní společnosti. 

Součástí komplexní podpory začínají-
cích podnikatelů je pak nabídka prostor 
pro podnikání v režimu podnikatelského 
inkubátoru, virtuálního inkubátoru či co-
-workingu. 

„Myslím, že takto ucelená nabídka pro roz-
jezd podnikání je poměrně unikátní. Navíc 
evidentně přináší výsledky. Jsme proto rádi, 
že i my můžeme být v tomto směru nápo-
mocni,“ podotýká Jaroslav Toufar, ředitel 
Sdružení pro rozvoj Zlínského kraje. Jeho 
členy jsou významní podnikatelé a statu-
tární zástupci podnikatelských a vzdělá-
vacích subjektů – ti všichni si kladou za cíl 
všestranně podporovat aktivity, které mají 
potenciál přispět k větší prosperitě regionu. 
V případě soutěže Můj první milion iguruje 
Sdružení pro rozvoj Zlínského kraje jako 
partner od prvního ročníku. /jjn/
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Obraz na stěnu si můžete koupit v ně-
které z prodejních galerií velmi snadno. 
Výběr je široký. Ale obraz s příběhem? 
Něco takového hned tak někdo nemá. 

To je myšlenka, kterou přetvořila 
do svého podnikatelského záměru a se 
kterým vyhrála první cenu v osmém roč-
níku soutěže Můj první milion čtyřiatřice-
tiletá Hana Auerová z Fryštáku. 

Její projekt byl hodnocen v kategorii 
vysokoškoláků a veřejnosti.

O co v tomto vašem, trochu netradič-
ním podnikání jde?

Nejlepší obrázek si uděláte podle mých 
internetových stránek www.OBRAZY-
sPRIBEHEM.cz. Lidé touží po výtvarném 
umění, k němuž by se vázal určitý příběh. 
Zákazník si například přinese fotografii 
pradědečka. Já podle ní namaluji na plát-
no obraz a napíšu krátký příběh, který je 
nějak s portrétovanou osobou, událostí, 
věcí (lokomotiva Bardotka je věc) nebo 
s okolnostmi, za kterých jsem obraz tvo-
řila, spojen.

Co vás k tomuto nápadu vlastně při-
vedlo? Jaký byl první impulz?

Celé to vlastně začalo tak, že mi na ma-
teřské dramaticky klesly příjmy a přibyl 

Vítězství v kategorii středoškoláků v le-
tošním ročníku soutěže Můj první milion 
získala – stejně jako u vysokoškoláků – také 
žena. Je jí jednadvacetiletá Petra Michalíko-
vá ze SOŠ Josefa Sousedíka ve Vsetíně.

 Svůj projekt nazvala Fast and cheap. Rychlý 
a levný. Jde o nabídku kadeřnických služeb 
přímo u zákazníka za ceny běžné v salonech.

Proč Rychlý a levný?
Podstata mého projektu spočívá v poskyto-

vání kadeřnických služeb přímo u zákazníka. 
Pro zájemce o stříhání vlasů a další kadeřnické 
úkony to znamená objednat si tuto službu 
telefonicky nebo třeba po internetu na určitou 
adresu a hodinu. 

Já přijedu s veškerým potřebným vybave-
ním a vše zajistím přímo u zákazníka. Výho-
da pro něj je v tom, že nemusí nikam chodit 
a že nebude čekat. Ušetří čas a tím i peníze. 
Na Vsetínsku zatím takovou službu nikdo tr-
vale nenabízí.

Kadeřnické služby a účast v soutěži ně-
jak souvisejí s vaším studiem či povoláním?

Chodila jsem na střední školu ve Vizovicích 
a jsem vyučená kadeřnice. Teď studuji 1. roč-
ník dvouletého nástavbového studia.

Hana Auerová namaluje obraz a napíše k němu příběh

Petra Michalíková chce lidem stříhat vlasy v domácnostech

zpětnou vazbu od profesionálů, se postup-
ně moje nápady posouvaly z roviny snů 
a povyražení při mateřské do roviny zcela 
konkrétních a promyšlených kroků vedou-
cích k mé současné živnosti. V tom vidím 
ohromný přínos této soutěže a doporučuji 
všem podnikavým lidem zúčastnit se jí.

Čím se dál zabýváte?
Praktických výstupů mé práce je více. 

Kniha Ježíšek je nejprodávanější dětskou 
(neelektronickou) knihou na Alza.cz. 
Film Ježíšek, který namluvil Josef Somr, 
se vysílal ve vánoční nabídce Seznam.cz. 
Seznamu jsem nyní odevzdala už 40. díl 
scénáře ke Kulatým pohádkám, zveřejněné 
jsou zatím zimní díly, připravujeme letní, 
podzimní a na jaře 2016 jarní díly.

 
Souvisí vaše umělecko-podnikatel-

ská činnost, kterou rozjíždíte, nějak 
s vaším studiem a předchozími zaměst-
náními?

Absolvovala jsem Vysokou školu ekono-
mickou, pracovala jsem jako ekonomická 
redaktorka, dělala jsem zástupkyni ře-
ditele ve Filmové škole Zlín, pro jednu 
soukromou firmu jsem vytvářela prodejní 
síť a obchod ve Španělsku… 

Nic z toho s mými současnými aktivita-
mi přímo nesouvisí.  /vc/

Máte nějakou inspiraci pro podniká-
ní třeba v rodině? A nenapadlo vás, že 
může být někdy pohodlnější nechat se 
zaměstnat než mít starosti živnostníka 
a pracně shánět zakázky?

Rodiče nepodnikají. Vím, že podnikání 
přináší starosti, ale mě to baví. A konec-
konců dnes většinou i kadeřnice v pevných 
provozovnách pracují na vlastní živnosten-
ský list, musí si zaplatit křeslo, nájem, vodu, 
a přitom nemají žádnou ochranu zaměst-
nanců podle zákoníku práce. 

Už jste se někdy zúčastnila nějaké 
soutěže v podnikatelských projektech?

Toto je poprvé. O to víc mne těší, že jsem 
svým záměrem hodnotící komisi zauja-
la. Vůbec jsem to nečekala. Podnikatelské 
projekty děláme povinně ve škole. Tam 
jsem se dozvěděla o soutěži. Bylo to pro 
mě těžké, protože jsem nevěděla, jak se 
na takovou soutěž připravit, ale nakonec 
se nás do soutěže z naší školy přihlásilo 
asi devět. Pomohla nám v tom hodně i paní 
učitelka. Naučili jsme se během soutěže, 
jak o svých projektech mluvit. A členové 
komise nám zase poskytli spoustu rad, jak 
své podnikatelské záměry ještě vylepšit či 
doplnit.  /vc/

čas, tak jsem místo kupovaných dárků za-
čala blízkým malovat obrázky. Dříve jsem 
malovala především portréty a rozdáva-
la je, nyní chtějí zákazníci i jiná témata. 
Do skončení mateřské dovolené bych ráda 
svůj byznys rozjela tak, aby mě spolehlivě 
uživil, což už se několik měsíců daří.

Jak jste se dostala mezi účastníky 
soutěže?

Když jsem někdy v listopadu loňského 
roku v Technologickém inovačním centru 
ve Zlíně čekala na budoucího producenta 
svého animovaného filmu Ježíšek, kte-
rý byl tehdy pouhým nápadem, padl mi 
do oka letáček soutěže, tak jsem se při-
hlásila. V projektu pro soutěž jsem před-
stavila svoje plány a nápady (je jich víc 
a pracuji na nich) do budoucna a jejich 
financování. Tím, jak soutěž Můj první 
milion postupovala a já jsem dostávala 

A co počáteční investice?
Vybavení není levné, ale počítám s tím a še-

třím si na ně. Proto i nyní pracuji aspoň jako 
brigádnice v obchodě, abych si něco vydělala. 
S podnikáním bych začala až po maturitě, až 
si něco našetřím.

Jedna věc je nabízet službu, a něco jiné-
ho je získat zákazníky…

To si uvědomuji. Možná to tady na Vsetín-
sku bude trvat déle, ale snad by se zákazníci 
časem nasbírali. Už teď, když někdy zajdu 
někoho známého domů ostříhat a učesat, se 
setkávám s velkým zájmem.

Počítáte i se zaměstnanci?
Zatím ne, začínala bych sama. Ale pokud 

se to rozjede a zákazníků bude víc, tak bych 
určitě přijala i několik zaměstnanců.
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>   PODPORA PODNIKÁNÍ

Pozornost určitě zaslouží i podnikatelské 
záměry, které se v soutěži Můj první milion 
dostaly v kategorii vysokoškoláků a veřej-
nosti na druhé a třetí místo.

Druhou příčku si ze soutěže odnesl Martin 
Stehlík s CK Folding Bike Tours. Třetí místo si 
pak připsali Vojtěch Šenkýř a Antonín Světin-
ský. Jejich projekt s názvem Fyziotrenér usiluje 
o provozování webu, který propojí fyzioterapii 
a trenérství. 

Podstatou podnikatelského záměru Marti-
na Stehlíka jsou tematicky zaměřené cyklistic-
ké pobyty pro zahraniční návštěvníky v České 
republice. „Hlavní myšlenkou je založení zážit-
kové CK Folding Bike Tours, nabízející aktivní 
tematické dovolené pro cílové klienty v zahrani-
čí. Bude zážitkovou, primárně cykloturistickou 
společností s unikátními programy, odlišitelný-
mi od konkurence. Jedním z poznávacích znaků 
bude použití speciálních skládacích jízdních 
kol americké irmy Tern,“ řekl autor záměru. 
Modelovým itinerářem pro první sezonu je 
kombinace památek UNESCO a návštěv ma-
lých rodinných pivovarů nebo vinařství. „V dal-
ších sezonách jej doplníme o jeskyňářství, říční 

údolí v ČR, na Slovensku, v Rakousku a Maďar-
sku, kulturní a historické tradice, architekturu, 
rybníkářství, relaxační a wellness programy 
a podobně,“ dodává Martin Stehlík.V sou-
časné přípravné fázi má projekt pět interních 
pracovníků a několik zapojených externistů 
v oblastech gra ického pojetí irmy, webde-
signu a budoucích průvodců. Martin Stehlík 
má 37 let a žije v Otrokovicích. Je majitelem 
a jednatelem jazykové školy Enjoy English. 
Věnuje se průvodcovské činnosti.

Na podnikatelském záměru, který byl 
oceněn třetím místem, se podíleli společně 
Vojtěch Šenkýř a Antonín Světinský. První-
mu je 27 let, pochází ze Žďáru nad Sázavou 
a pracuje na klinice Medi is ve Zlíně. Druhý 
z řešitelů je o šest let mladší. Pochází z Dolního 
Němčí a druhým rokem studuje informatiku 
na Vysoké škole báňské – Technické univer-
zitě v Ostravě. Jejich podnikatelský záměr se 
realizuje na internetu. „Náš Fyziotrenér.cz je 
komplexní web propojující fyzioterapii a itness. 
Jeho základem jsou názorná videa s jednotlivý-
mi cviky a systematickými tréninkovými plá-
ny,“ charakterizoval oceněný záměr Antonín 
Světinský. „Pacientům dávám odkaz na web, 
aby si mohli cvičit doma a cviky nezapomněli,“ 
doplnil Vojtěch Šenkýř, který se také věnuje 
praktickému tréninku klientů v posilovně. 

„Důvodem k účasti v soutěži byla zejména 
zpětná vazba od zkušených byznysmenů. Účast 
v soutěži nás vedla k výkonu na 200 procent. 
Donutilo nás to často makat až do noci,“ po-
znamenal na adresu soutěže Můj první milion 
s úsměvem Antonín Světinský.  /vc/

Cykloturistika, web, fyzioterapie a fitness

S jakými projekty přišli do soutěže Můj 
první milion účastníci, kteří se umístili 
mezi středoškoláky na druhém a třetím 
místě?

Druhou příčku v soutěži obsadil Michal 
Řihák se záměrem HSJ Trains. Student 

Železnice a plán na vegetariánskou restauraci

Střední průmyslové školy Zlín chce posky-
tovat služby v oblasti drážní osobní dopra-
vy. Bronz pak patří Jarmile Maňákové ze 
Střední školy Mesit v Uherském Hradišti. 

Zaujala soutěžní porotu záměrem 
na provozování vegetariánské restaurace 
s názvem Milénium.

„V rámci svého podnikatelského záměru 
řeším možnosti zkvalitnění přímého želez-
ničního spojení Zlína s Brnem. Kvůli vysoké 
vytíženosti současné trati mezi Přerovem 
a Brnem pracuji se stavem železniční in-
frastruktury, který nyní není reálný (nej-
smělejší odhady říkají, že skutečností se 
tento stane během 15 let) a který obnáší 
existenci zrekonstruované trati Otrokovi-
ce – Zlín a vysokorychlostní trati Přerov 
– Brno (včetně spojky Kojetín – Kroměříž 
– Hulín).  

Inovační fórum Zlín: 

Financování VaVaI

Dne 27. května 2015 se v prostorách 
Podnikatelského inovačního centra usku-
teční inovační fórum, které vám představí 
možnosti inanční podpory pro výzkum, 
vývoj a inovační projekty – m.j. OP PIK, 
TAČR, COSME, HORIZONT 2020, Eureka, 
Eurostars apod. Dále nastíní možnosti 
daňových odpočtů na položky VaV.

Pořadatelé CzechInvest a Technolo-
gické inovační centrum vás společně 
s ostatními partnery akce – Technolo-
gickou agenturou ČR, Technologickým 
centrem Akademie věd ČR a společností 
SmarTech Solutions, na tuto akci srdečně 
zvou.

Registrujte se prosím na e-mailové 
adrese: daniel.hajda@czechinvest.org 

První program na období 

2014–2020 schválen

Operační program Podnikání a inovace 
pro konkurenceschopnost (OP PIK) je 
od konce minulého měsíce první český 
program na období 2014 -2020 schvá-
lený Evropskou komisí. 

Nový OP PIK je zaměřen na rozvoj 
podnikových výzkumných, vývojových 
a inovačních kapacit a jejich propojení 
s okolním prostředím a na podporu pod-
nikání malých a středních podniků.

Důležitou součástí operačního progra-
mu jsou intervence mající za cíl posun 
české ekonomiky k energeticky účinné-
mu hospodářství spočívajícímu přede-
vším ve zvyšování energetické účinnosti 
podnikatelského sektoru, využívání ob-
novitelných zdrojů energie, modernizaci 
energetické infrastruktury a zavádění 
nových nízkouhlíkových technologií.

Dalším cílem programu je usnadnit 
rozvoj podnikání a přístup ke službám 
státu v oblasti ICT ze strany podnikatelů 
i občanů, podpora bude zaměřena na za-
vádění vysokorychlostního přístupu k in-
ternetu a rozšiřování nabídky ICT služeb.

Žádosti bude možné podávat již 
od června. 

Nové programové období s sebou při-
náší řadu novinek. Jednou je softwarová 
Aplikace MS2014+, jejíž součástí je i ná-
stroj pro podávání žádostí o dotaci. Další 
novinkou je nový způsob hodnocení, kdy 
rozhodnutí o projektu fakticky přechází 
z komise na hodnotitele. Další se týká vý-
běrových řízení. Příjemce bude povinen 
před vyhlášením zaslat poskytovateli do-
tace zadávací dokumentaci k odsouhlase-
ní. Novinky o OP PIK sledujte na webech 
MPO nebo Czechinvestu.
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V kategorii středních škol udělili porot-
ci soutěže Můj první milion kromě prvních 
tří cen ještě také speciální cenu za nejlepší 
technický nápad či technologický postup. 
Získala ji Magdaléna Ottová ze Střední 
odborné školy Josefa Sousedíka ve Vsetíně. 
Navrhla řešení, jak efektivněji přepravo-
vat digestát a organická hnojiva. 

„Můj partner spolupracoval s bioply-
novými stanicemi, zemědělskými podniky 
a poskytovateli služeb na vývoz digestátu 
a organických hnojiv,“ říká v souvislosti se 
svým podnikatelským projektem Magda-
léna Ottová. Na vysvětlenou – digestát je 
tuhý zbytek z anaerobní digesce, z procesu, 

Magdaléna Ottová umí rychleji a levněji přepravit digestát

Představitelé americké ambasády ve Zlíně

který splňuje kvalitativní požadavky vy-
hlášky o biologických metodách zpracování 
biologicky rozložitelných odpadů. V pod-
statě jde o kapalný odpad z bioplynových 
stanic, zemědělských farem apod., který se 
využívá k přihnojování v rostlinné země-
dělské výrobě.

Řešení, které Ottová představila v soutěži, 
znamená náhradu pomalé a nákladnější pře-
pravy digestátu v cisterně tažené traktorem 
cisternovým návěsem na tahači zn. Tatra. 
Předpokládá, že se svým partnerem bude 
tuto službu zajišťovat zákazníkům na území 
celé republiky i na Slovensku. Partnerova ir-
ma Orsagro se tím rozšíří. Projekt je ve fázi 
rozjezdu. „Po této službě je poptávka a před-

Koncem dubna navštívil Technologické 
inovační centrum vzácný host – americký 
velvyslanec pan Andrew Schapiro. Zajímal 
se o systém podpory inovací ve Zlínském 
kraji, o aktivity Technologického inovační-
ho centra zaměřené na podporu podnikání 
a podrobněji pak i o Plastikářský klastr, kte-

Stavby obstará státní organizace Správa 
železniční dopravní cesty. Na dopravcích 
– tedy i na společnosti, která by vznikla 
v rámci mého záměru – je zajistit vozový 
park, zaměstnance, cestující. A pro ně pat-
řičné služby,“ přiblížil svůj soutěžní projekt 
Michal Řihák. 

Autor záměru oceněného druhým 
místem žije ve Zlíně a je mu nyní 19 let. 
„Od podzimu bych chtěl nastoupit na Do-
pravní fakultu Jana Pernera Univerzity Par-
dubice. Chci studovat bakalářský studijní 
program Dopravní technologie a spoje, stu-
dijní obor Elektrotechnická a elektronická 
zařízení v dopravě,“ prozradil. 

O veřejnou dopravu, zvláště o železnici, 
se široce zajímá a je to koníček celé rodi-
ny. Je členem spolku Kroměřížská dráha, 

který provozuje i malé Železniční muzeum 
Kroměříž. Zapojuje se také do organizace 
nostalgických jízd zvláštních vlaků ve Zlín-
ském kraji.

Třetího místa v soutěži mezi středoško-
láky dosáhla dvacetiletá Jarmila Maňáková. 
Pochází z Polešovic a nyní žije s přítelem 
poblíž Uherského Hradiště. Na Střední ško-
le průmyslové, hotelové a zdravotnické 
v Uherském Hradišti se vyučila barman-
kou, na podnikání se zaměřila v nástav-
bovém studiu na škole MESIT. 

Momentálně učí ve Starém Městě při ne-
ziskové organizaci SVČ Klubko děti ve věku 
od 1. do 9. třídy tančit orientální a latin-
skoamerické tance. Své podnikání chce 
rozjet v Uherském Hradišti. „Můj projekt 
spočívá v tom, že si chci otevřít vegetari-

ánskou restauraci. Zcela bezmasou. Chtěla 
bych mít navíc i rozvoz vegetariánských 
jídel autem k zákazníkovi domů. Bude to 
restaurace, která bude nabízet snídaně, 
obědy, večeře. Budeme zákazníkovi nabí-
zet dovoz jídel na svatby, rauty, společenské 
události. Momentálně nemám prostory, kde 
bych restauraci mohla otevřít. Podle toho, 
co najdu, bych chtěla, aby její součástí byl 
i taneční sál nebo místnost, kde bych mohla 
pořádat kurzy orientálních tanců,“ řekla 
o svém úspěšném soutěžním podnikatel-
ském záměru Jarmila Maňáková. 

„Moje vlastní restaurace je můj sen a ten 
bych chtěla realizovat. Bohužel mi chybí 
kapitál, a proto hledám sponzora nebo ně-
jakého investora, který by do toho šel se 
mnou,“ dodala. /vc/

pokládáme, že již tento rok budeme pracovně 
vytížení,“ uvedla Magdaléna Ottová.

Magdaléna Ottová má třicet let. Pochá-
zí z Jablunkova a nedávno se přestěhovala 
za přítelem do Vsetína. Vyučila se na Střední 
zemědělské škole v Českém Těšíně v oboru 
Chovatel koní a jezdec z povolání a nyní ještě 
studuje na střední odborné škole nástavbo-
vý obor Podnikání.

„O této soutěži jsem se dozvěděla díky naší 
škole. K účasti mě přivedla má zvědavost 
a odhodlání zjistit, jestli má můj projekt ně-
jakou šanci uspět u lidí, kteří mají zkušenosti. 
Taková soutěž má určitě smysl, zejména pro 
toho, kdo studuje podnikání,“ řekla oceněná 
soutěžící. /vc/

rý ve Zlíně úspěšně funguje již od roku 2006 
a reprezentuje silnou pozici plastikářského 
průmyslu ve Zlínském kraji. 

V listopadu minulého roku zde byla i jeho 
manželka, kterou zase zajímala především 
podpora začínajících podnikatelů a stu-
dentů v rámci podnikatelského inkubátoru 
a vzhledem k její profesi z oblasti ICT i irmy 
z této oblasti zasídlené v inkubátoru. /tic/
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>   ZPRAVODAJSTVÍ

Osobností roku 2014 ve Zlínském kraji 
se stal Jiří Rosenfeld, předseda předsta-
venstva a generální ředitel společnosti 
Slovácké strojírny v Uherském Brodě. Jde 
o druhého nositele tohoto ocenění z pod-
nikatelské sféry. Slavnostní vyhlášení 
výsledků jubilejního desátého ročníku 
ankety se konalo v dubnu v prostorách 
Muzea Jihovýchodní Moravy ve 14. bu-
dově továrního areálu ve Zlíně.

Prestižní ocenění získal Jiří Rosenfeld 
nejen za svou podnikatelskou činnost, ale 
především za aktivity v oblasti podpory 
vzdělávání. „Pro mě je vzdělávání cesta 
do budoucnosti. Proto jsem také zastán-
cem celoživotního vzdělávání. Základ jsem 
získal v mládí, kdy jsem sám učil. Výsledky 
vidím i na absolventech naší partnerské 
uherskobrodské střední odborné školy. 
Mnozí jdou na vysoké školy, ale potom se 

Osobností roku se stal 

podnikatel

k nám vracejí,“ uvedl Jiří Rosenfeld. Jde 
ovšem o běh na dlouhou trať, výsledky 
se mohou objevit až po zhruba osmi až 
deseti letech.

V anketě zabodovali také další zástupci 
podnikatelské sféry, byť do první desítky, 
která je vždy oceňována v rámci slavnost-
ního večera, nepronikli. Šlo o generálního 
ředitele České zbrojovky Uherský Brod 
Lubomíra Kovaříka, předsedu představen-
stva Chropyňské strojírny Františka Ku-
delu či Davida Rumpíka, ředitele Kliniky 
reprodukční medicíny ve Zlíně. O umístění 
v anketě rozhodují ti, kteří jsou zároveň 
oprávněni kandidáta nominovat – jde o za-
stupitele, poslance a senátory ze Zlínského 
kraje, vedení obcí s rozšířenou působností 
nebo například zástupce významných hos-
podářských institucí v regionu.

Kdo kdy uspěl
Podnikatelé či manažeři bodují v anketě 

Osobnost roku Zlínského kraje pravidelně. 
V roce 2012 zvítězil Miroslav Lukšík z Po-
zemního stavitelství Zlín. Mezi oceněnými 
se v některých z minulých ročníků objevili 
například Pavel Pravec, dlouholetý šéf ot-
rokovického Barum Continental, někdejší 
ředitel Lázní Luhačovice Josef Krůžela či 
zlínský podnikatel Alois Samohýl. 

Nejvíce uspěli podnikatelé v ročníku 
2012. Vedle zvítězivšího Miroslava Lukší-
ka skončili do desátého místa i Emil Zůbek 
z valašskoklobouckého družstva Dúbrava, 
Petr Chmela z Tescomy či zakladatel irmy 
Hanák Nábytek Stanislav Hanák.  /jjn/

Anvis rozšířil a modernizoval 

závod v Drnovicích

Investice ve výši 200 milionů korun 
v jednom z ekonomicky nejslabších 
regionů Zlínského kraje. To je právě 
inišující modernizace a rozšíření 

výrobního závodu společnosti Anvis 
AVT v Drnovicích nedaleko Valašských 
Klobouk. Slavnostní předání této 
investice je plánováno na konec června.

Závod v Drnovicích vyrábějící an-
tivibrační systémy pro automobilový 
průmysl v současné době dává práci 
zhruba 370 zaměstnancům, roční trž-
by jsou nyní 1,4 miliardy korun. Díky 
navýšení kapacit by se měly tržby po-
hybovat kolem 1,6 miliardy Kč a po-
čet zaměstnanců by měl vzrůst nad 
400. Firma Anvis AVT, která nyní patří 
do japonské skupiny Sumitomo Riko 
Group, působí v Drnovicích již del-
ší období a prošla několika změnami 
ve vlastnické struktuře. Výrobní areál 
se nachází v někdejším zemědělském 
podniku v Drnovicích. Areál byl průběž-
ně opravován a rozšiřován. Současná 
investice je rozdělena na přibližně 120 
milionů korun do rekonstrukcí a rozší-
ření budov. Dalších asi 80 milionů korun 
je směřováno do pořízení technologií. 

Závod vyrábí antivibrační kompo-
nenty pro automobilový průmysl. Jde 
především o komponenty z technické 
pryže, které mají za úkol ve vozidle po-
hlcovat jakékoliv vibrace. Tyto kompo-
nenty jsou primárně určeny pro osobní 
vozy, avšak v posledních letech se vyrá-
bí komponenty určené i pro nákladní 
vozy. Mezi zákazníky patří Volkswagen, 
Škoda Auto, Daimler, BMW, PSA Peugeot 
Citroën, Faurecia, Tenneco, Behr nebo 
Mubea. Většina výroby je exportována 
do montážních závodů nejen v Evro-
pě, ale i v Jižní a Severní Americe nebo 
v Asii.  /tz/

MPU? Deset miliard bilanční 

sumy

Významného ekonomického milníku 
dosáhlo v dubnu zlínské spořitelní 
družstvo Moravský Peněžní Ústav 
– spořitelní družstvo (MPU). MPU 
překročil hodnotu 10 miliard korun 
v rámci své bilanční sumy a zařadil 
se tak mezi klíčové inanční instituce 
operující na tuzemském trhu.

Podle bilanční sumy patří MPU 
dlouhodobě mezi 100 největších irem 
v ČR a mezi největší irmy ve Zlínském 
kraji. MPU má navíc zřejmě nejvyšší 
hodnotu splaceného základního 
kapitálu mezi družstevními záložnami, 
a dokonce převyšuje i některé bankovní 
subjekty. /tz/

Ilona Plšková, generální ředitelka 
kunovické společnosti Aircraft Indus-
tries, byla jednou těch, kteří si v dubnu 
v pražském paláci Žofín odnesli ocenění 
v soutěži Manažer roku 2014. Akce, po-
řádaná Českou manažerskou asociací, se 
letos konala již po dvaadvacáté.

Do finále se dostalo celkem 77 mana-
žerů, mezi nimi i několik zástupců firem 
ze Zlínského kraje. Nejvíce zabodovala 
právě Ilona Plšková, která byla vyhlášena 
vítězem odvětví doprava a letectví.

„Rok 2014 vnímám jako úspěšný rok. Vy-
robili jsme a prodali plánovaný počet leta-
del, opět zvýšili počet zaměstnanců, a po-
dařilo se nám dodat první letoun na zcela 
nový trh – do Nepálu. To pro nás znamená 
příležitost nových dodávek i do okolních 
zemí. Nové dodávky tří letounů do Bangla-
déše v roce 2015 tento trend jen potvrzu-
jí,“ sdělila Ilona Plšková organizátorům 
soutěže.

Mezi finalisty byli v tomto ročníku i ge-
nerální ředitel Lázní Luhačovice Eduard 
Bláha, jednatel ELKO EP Jiří Konečný, 
ředitel společnosti ALTECH Jiří Machala, 
generální ředitel firmy ZEVETA Bojkovice 
Radoslav Moravec a Jiří Nesvadba, před-
seda představenstva výrobního družstva 
Integra Zlín. 

Historicky první vítěz z regionu
Soutěž Manažer roku byla založena 

v roce 1993 jako počátek tradice hodno-
cení významných reprezentantů manage-
mentu v České republice. Je prezentací 
moderních metod firemního řízení, jejich 
vývoje a trendu. Umožňuje ocenit osob-
nosti managementu, prezentovat jejich vý-
sledky širší veřejnosti a poukázat na jejich 
úlohu v rozvoji české ekonomiky. 

Hned v prvním ročníku se manažerem 
roku stal Radomír Zbožínek, tehdejší gene-
rální ředitel společnosti Závody přesného 
strojírenství Zlín. /jjn/

Manažer roku. Zabodovala žena
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5 let na čínském trhu    Kancelář v Pekingu, Šanghaji a Hongkongu 

 Tým profesionálů, 5 zaměstnanců v Číně

� Organizace obchodních cest do Číny včetně tlumočení

� Vyhledání a ověření čínských partnerů

 Kontakt: david@dreamboat.eu, 777 700 949

INZERCE

Čerpací stanice v barvách společnosti 
Alitron CZ neleží přímo u hlavních tahů, 
nezáří neony, určitě se na nich nenajíte 
a nepomohou vám tam s nákupem dárku 
na poslední chvilku. Přesto si k nim mo-
toristé cestu našli. Důvod je jednoduchý 
– většinou nejnižší cena v okolí. A přitom 
jde o paliva dovážená přímo z bratislavské 
ra inerie Slovnaftu. 

Zlínská irma Alitron CZ vznikla v roce 
1996, kdy zároveň odstartovala spolupráce 
se společností Slovnaft.  „Začínali jsme jako 
velkoobchodníci, kteří nakupovali od výrobců 
a zaváželi v té době velmi rozšířené podnikové 
čerpací stanice v našem regionu. Šlo napří-
klad o silničáře, velké dopravce a podobně,“ 
vzpomíná na dobu před bezmála dvaceti lety 
majitel irmy Jan Bravenec.

S tím, jak i v českém prostředí začínal být 
atraktivní outsourcing, začala společnost Ali-
tron CZ řadu zmíněných podnikových pump 
přebírat a provozovat pod svým jménem. Po-
stupně je pak zpřístupnila i veřejnosti. „Dnes 
takových pump provozujeme celkem osm – dvě 
ve Zlíně, další jsou pak v Želechovicích, Lípě, 
Vizovicích, Slušovicích, Neubuzi a v Bojko-
vicích,“ doplňuje Jan Bravenec. Motoristé 
na nich mohou počítat s velmi nízkou cenou. 
A to je při nákupu pohonných hmot pořád to 
nejdůležitější kritérium ovlivňující nákupní 
chování. „Ceny měníme vždy z pondělí na úte-
rý. Každý pohyb směrem dolů, byť třeba jen 
opravdu kosmetický, přitom okamžitě vyvolá-
vá zvýšení poptávky na všech našich čerpacích 
stanicích,“ vysvětluje Jan Bravenec.

Cena není vykoupena kvalitou 
Tajemství nízké ceny nespočívá v nekvali-

tě. Spíše naopak. Drtivá většina paliv pochází 
z ra inerie Slovnaft. „Jde o paliva, která pře-
vyšují kvalitativní parametry dané normou. 
Velkou výhodou je i to, že si pumpy zavážíme 
sami přímo z bratislavské ra inérie – palivo 
tak není nikde dlouhodobě skladováno, ne-
manipuluje se s ním,“ popisuje proces Jan 
Bravenec. 

Nejlepší marketing? Kvalita za nízkou cenu

Malí provozovatele čerpacích stanic jsou 
již tradičně více v hledáčku dozorových orgá-
nů, především pak České obchodní inspekce. 
Výjimkou není ani Alitron CZ. Kontrola ale 
nikdy neshledala nic, co by odporovalo přís-
ným normám. „My si za kvalitou námi nabíze-
ných pohonných hmot stojíme. Třeba i proto, 
že například naftu prodáváme bez biosložek. 
Slovnaft si díky velkým objemům výroby může 
dovolit i výhradně čistou motorovou naftu – 
a právě tu my odebíráme,“ říká Jan Bravenec. 
Kouzlo nízkých cen tak podle něho spočívá 
ve velkém tlaku na snižování nákladů a v ši-
kovnosti. „Pokud je to výhodné, občas nakupu-
jeme i u jiných dodavatelů, jako jsou Čepro či 
Unipetrol,“ dodává.

Když na ceně nezáleží
Alitron CZ, jakkoliv se jedná o nízkonákla-

dového prodejce, má ale bohaté zkušenosti 
i s prodejem těch snad vůbec nejdražších paliv 
– závodních benzínů. Má 102 oktanů a jeden 
litr stojí těžko uvěřitelných 140 korun za litr. 
A to jde o částku bez daně. Přitom ze spotřeby 
závodních speciálů by běžný motorista upadl 
do hlubokého bezvědomí. „Již před mnoha 

lety jsme začali dovážet francouzský závodní 
benzín ETS a dodávat ho takovým týmům, jako 
Škoda Motorsport, Subaru Czech Duck Racing, 
Orsák Rallye Sport, AT Motorsport – Antonín 
Tlusťák a podobně,“ vypočítává Jan Bravenec. 

Titul s vůní benzínu
Celé podnikání irmy Alitron CZ se točí kolem 

pohonných hmot. Z tohoto schématu tak nevy-
bočuje ani zdánlivě tak odlišný byznys, jako je 
vydavatelská činnost. Oním titulem, za nímž 
stojí zlínská irma, je totiž magazín Rally.

Magazín vychází desetkrát ročně, aktuální 
ročník nese číslovku 16. Obdobný specializo-
vaný magazín se zaměřením na rally je v rámci 
Evropy ojedinělým počinem. Jeho úspěch je 
způsoben i obrovskou popularitou rallysportu 
v České republice. „I tak se nám ale nevyhýbají 
problémy, s kterými se potýká většina vydavate-
lů tištěných magazínů – a tím je stále obtížnější 
inancování nákladů z inzertních výnosů. Nám 

ale nahrává speci ičnost a přesné zacílení ma-
gazínu a také to, že na jeho tvorbě mají hlavní 
podíl lidé, kteří jsou sami účastníky rally na ná-
rodní úrovni,“ vysvětluje majitel společnosti 
Alitron Jan Bravenec.  /jjn/
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>   HISTORIE

Píše se druhá polovina šedesátých let 
minulého století. V tehdejším Gottwaldově 
se rozjíždí družstvo Obzor. Lidé se zdra-
votním handicapem loupají cibuli, ručně 
vyplétají mokasíny či sítě pro odkládání 
zavazadel v autobusech. Mentálně posti-
žení pak v družstvu montují svorkovnice 
pro národní podnik PAL v Hajnici. Situace 
o 50 let později: družstvo stále funguje. 
Živí ho především výroba vačkových spí-
načů a domovních vypínačů a zásuvek 
vlastního vývoje. Své produkty představila 
irma na konci loňského roku i na prestiž-

ní přehlídce Designblok.

Výrobní družstva invalidů byla v minu-
losti rozeseta po celém území státu – jejich 
hlavním posláním bylo zabezpečení pracov-
ních příležitostí pro občany s těžkým zdra-
votním postižením a se změněnou pracovní 
schopností. Ve Zlíně, tehdy Gottwaldově, 
vzniklo takové družstvo 1. července 1965. 
Jeho zakladatelem byl svaz invalidů. V prv-
ním roce mělo družstvo 30 pracovníků, jeho 
jediné pracoviště bylo v ulici Pod Stráněmi 
na Jižních Svazích. 

Družstvo ale velmi rychle rostlo, postup-
ně přibývaly další závody a odloučené pro-
vozovny. Na konci 80. let tak počet pracov-
níků činil zhruba 1 700. Více než polovinu 
pracovníků tvořili těžce zdravotně postižení, 
zhruba třetina pak měla změněnou pracovní 
schopnost.   

Co a kde
Obzor měl před rokem 1989 závody 

ve zlínských Loukách, dále pak v Hluku, 
Uherském Hradišti, Hodoníně, Brně, Ost-
ravě a Šumperku. Odloučené provozovny 
pak fungovaly v Holešově, Luhačovicích, 
Jihlavě, Znojmě a Olomouci. 

Půlstoletí Obzoru: od cibule k Designbloku

Přímo v Gottwaldově se sice začínalo 
mimo jiné s loupáním cibule pro kuchy-
ně velkých národních podniků, například 
Svit, záhy ale byly přijaty výrobní progra-
my s vyšší přidanou hodnotou – především 
výroba vačkových spínačů, a to na základě 
francouzské licence Baco. S tím souvisel 
i rostoucí podíl zdravých pracovníků v od-
borných profesích, jako jsou nástrojáři či 
konstruktéři.  

V Hluku byla hlavním programem předvý-
roba dílů pro vačkové spínače, malé koncové 
ovladače a dvojčinné mechanické rozpra-
šovače. Pracovníci se ale věnovali i výrobě 
kancelářských sponek, háčků a podobně. 
Dvojčinné mechanické rozprašovače a dáv-
kovače tvořily nosnou část výroby i v závodě 
v Uherském Hradišti.  Doplňkovou činností 
pak byla galanterie či šití plátěných tašek.

V Hodoníně se družstvo zabývalo výro-
bou těsnění z pryže, v nabídce bylo více 
než 5 000 druhů. V Brně fungoval sítotisk 
a rovněž montáž motorů. Ostrava byla za-
měřena na výrobu krytů ložisek pro podniky 
či navíjení cívek pro telefonické přístroje. 
V Šumperku pak vyplétali kola pro podnik 
Velamos.

Pokud jde o odloučené provozovny, tak 
v Holešově byla montáž vačkových spínačů, 
v Luhačovicích pneumatický potisk potravi-
nářských obalů a plochý tisk tašek a sáčků 
a v Jihlavě se vyráběly segmentované strojky 
a pracovní rukavice. Ve Znojmě fungovali 
především podomáčtí pracovníci, kteří sklá-
dali komutátory. V Olomouci se pak družstvo 
věnovalo například potisku víček na hořčice.

Za odpočinkem
I vzhledem ke struktuře pracovníků druž-

stva Obzor nepřekvapí tehdejší velkorysý 
systém bene itů. Na začátku 70. let bylo 
zakoupeno Rekreační středisko Bystřička, 
které je hojně využíváno nejen zaměstnanci 
i v dnešní době. V roce 1985 přibylo Rekre-
ační středisko Smraďavka, které bylo kom-
pletně přestavěno. V devadesátých letech 
ale došlo k jeho prodeji.

Po roce 1989
Hluboká společenská a ekonomická změ-

na se dotkla i družstva Obzor. V letech 1990 

až 2005 klesl počet pracovníků na asi tři 
stovky, jejich struktura ale zůstala prakticky 
zachována. Obzor začal přes Svaz výrobních 
družstev nakupovat různé zboží, výrobky či 
komponenty, které kompletoval a prodával 
dál. Šlo o drobné spotřební zboží, napří-
klad cestovní žehličku, kulmu s fénem, hubič 
hmyzu, dávkovače, stropní ventilátory, ká-
vovary a podobně. Některé tradiční výrobní 
činnosti byly naopak ukončeny – týkalo se to 
především svorkovnic – či omezeny: výroba 
těsnění dramaticky poklesla kvůli požadav-
kům na jejich výrobu bez azbestu.

Postupně také docházelo k osamostatně-
ní některých závodů nebo k jejich odprodeji: 
Hluk (dnešní Kovoplast), Ostrava (Rubex), 
Brno (Horizont). Většinou se jednalo o závo-
dy s kooperačními výrobami, které si irmy 
začaly řešit ve vlastních závodech. V roce 
1992 se změnilo obchodní jméno na Obzor, 
výrobní družstvo Zlín.

Hlavním výrobním programem zůstávají 
v tomto období vačkové spínače, v roce 1995 
začíná Obzor vyrábět pro rakouskou irmu 
Auer. V roce 1999 byla spuštěna výroba lé-
kovek a pokračuje produkce dávkovačů či 
rozprašovačů. V roce 2002 dochází adaptací 
nevyužitých skladovacích prostor ke zřízení 
komerční spisovny. Důležitými daty v no-
vodobé historii jsou roky 2003, kdy byla 
zahájena výroba domovních vypínačů a zá-
suvek s obchodním názvem Elegant, a rok 
2005 – začíná výroba dílů pro automobilový 
průmysl.  /jjn/

Od černého oválu k modernímu stylu

Historicky první logo mělo oválnou podobu, inspirovanou tvarem cibule - zároveň 
v něm bylo znázorněno G značící Gottwaldov.  V této podobě vydrželo logo až do roku 
1989. Poté došlo k výraznější změně, včetně přechodu k jiné barevnosti.  
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INZERCE

Aktuálně dává výrobní družstvo Ob-
zor práci zhruba třem stovkám lidí, bez-
mála 60 procent z nich má zdravotní 
znevýhodnění. Závody jsou umístěny 
ve Zlíně, Uherském Hradišti, Olomouci 
a Šumperku. Hlavním výrobním progra-
mem jsou vačkové spínače a domovní 
vypínače a zásuvky.

Domovní vypínače a zásuvky
S vývojem domovních vypínačů a zásu-

vek se začalo již před rokem 2000. V roce 
2003 jsou pak na trh uvedeny domovní vy-
pínače a zásuvky řady Elegant. Postupně 
dochází k rozšíření o hravější řadu Variant 
a od roku 2011 jsou to domovní vypínače 
a zásuvky z dřeva, skla a kovu řady Decen-
te. O rostoucím významu tohoto výrobní-
ho programu svědčí i tržby. Zatímco v roce 
2003 činily v tomto segmentu 450 000 
korun, vloni to již bylo 6,5 milionu korun.

Vačkové spínače
Výroba vačkových spínačů je historicky 

nosným výrobním programem. Nejdříve 
byla do Obzoru převedena výroba z národ-
ního podniku v Kutné Hoře, následně byla 
koupena licence na spínače Baco z Fran-
cie.  V roce 1972 začalo družstvo vyrábět 
vačkové spínače vlastní řady. 

Vačkové spínače tvoří základ produk-
ce i přesto, že 90. léta přinesla v této ob-
lasti jistý pokles, který byl způsoben jak 
zmenšením trhu, tak i přílivem konkurence 
zahraničních výrobců. V roce 1995 byla 
navázána spolupráce s rakouskou firmou 
Kraus&Naimer, jejímž výhradním zástup-
cem pro Českou republiku a Slovensko je 
Obzor dodnes.

Zdravotnické potřeby
Další důležitou oblastí je produkce 

dávkovačů léků a dentálních dóz. Tento 
sortiment si postupně nachází své místo 
na trhu. Obzor průběžně pracuje na ino-
vacích, které umožňují jejich použití i v ji-
ných oblastech. Nyní jsou tyto kazety či 

víceúčelové dózy používány například 
v kosmetice a gastronomii. Hojně jsou 
využívany také jako propagační předměty. 

Portfolio doplňuje výroba drobných 
elektrotechnických výrobků a produkce 
kovolisovaných a kovoobráběných a plas-
tových dílů pro automobilový, elektrotech-
nický a spotřební průmysl.  /jjn/

Zlínský Obzor dnes:
vede elektrotechnika

Vzhledem k tomu, že Obzor, výrobní 
družstvo Zlín, zaměstnává takřka 60 
procent osob se zdravotním znevýhod-
něním, může být jedním z poskytovate-
lů náhradního plnění.

Co říká zákon
Zaměstnavatel s více než 25 zaměst-

nanci je povinen zaměstnávat osoby se 
zdravotním postižením, přičemž po-
vinný podíl těchto osob na celkovém 
počtu zaměstnanců je stanoven na 4 %. 

Povinný podíl přitom nemusí splnit jen 
zaměstnáváním těchto osob, ale také 
přímým odvodem do státního rozpočtu.

Třetí možností pak je odebírání vý-
robků nebo služeb od irem zaměst-
návajících více než 50 % pracovníků 
se zdravotním postižením, nebo zadá-
váním zakázek těmto zaměstnavate-
lům. Obdobně lze spolupracovat přímo 
s osobami se zdravotním postižením, 
které jsou OSVČ a nezaměstnávají žádné 
zaměstnance. 

Obzor může pomoci firmám s náhradním plněním
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>   PREZENTACE

Vita Sana Club funguje již od roku 2011. 
Jedna provozovna se nachází na Kvítkové ulici 
ve Zlíně a má název Vita Sana Club GYM. Ne-
dávno se otevřelo další centrum ve Svitu – pod 
názvem Vita Sana Club PREMIUM „Provozovna 
na Kvítkové ulici má speci ikaci tréninkového 
centra, které je zaměřeno převážně na mladé 
začínající a aktivní sportovce. Kapacitně nám 
to už bohužel nestačilo, proto jsme na žádost 
klientů otevřeli další itness centrum s názvem 
– PREMIUM. Je určeno pro širokou klientelu, 
kteří mají rádi sport a wellness,“ vysvětluje Jan 
Pravda. Zde naleznete komplexní služby pod 
jednou střechou, např. Fitness, Wellness cent-
rum, prodejna se zdravými produkty, aj. Kromě 
itness centra je zde pět sálů, kde si klienti 

mohou vybrat z několika druhů cvičení. „Na-
příklad jako první ve Zlíně jsme otevřeli Pilattes 
studio, z dalších skupinových aktivit nabízíme 
například TRX, Pump, Fly jogu, Stepy, Spinning, 
Bosu a podobně,“ dodává Jan Pravda.

Ke sportu patří také dobré a kvalitní jídlo
K nově vybudovanému centru Premium 

vznikne také nová restaurace, která lidem na-

bídne kvalitní a čerstvé jídlo. Zákazníci budou 
moci ochutnat domácí těstoviny a potraviny 
od lokálních farmářů. Personál bude klientům 
schopen uvařit jídlo dle jejich požadavků a nu-
tričních hodnot. „Naše služby jsou vzájemně 
propojeny – jakmile si u nás klienti koupí člen-
ství, v ceně mají vstupní diagnostiku zdravotní-
ho stavu, na jejímž základě se dozví, jak správně 
trénovat své tělo a kolik energie získat v podobě 
denní stravy. V restauraci jim pak podle těchto 
údajů jídlo připravíme,“ říká Jan Pravda.

Vita Sana Club funguje na základě klubo-
vého členství, což je pro klienty ze začátku 
inanční položka. Nicméně je to jediný možný 

systém, který funguje a je pro klienty motivač-
ní a je ve světě z 90 % využíván. „Ze začátku 
jsme trochu bojovali, ale dnes víme, že to byl 
dobrý krok,“ říká Jan Pravda. V současné době 
má Vita Sana Club 900 klientů. Dle jeho slov 
nejde jen o cvičení, ale taky o následnou re-
laxaci a kvalitní jídlo. „Ke cvičení patří i od-
počinek, je to celkový komplex služeb, které 
nabízíme. Pracují u nás profesionální trenéři, 

VITA SANA CLUB otevřel novou provozovnu

Profesionální tým trenérů, který vám vždy poradí, výživové poradenství, diagnosti-
ka zdravotního stavu, masáže, relaxace, prostě příjemné prostředí, kde se scházejí 
úspěšní lidé, kteří pečují o své zdraví. Přesně tohle nabízí VITA SANA CLUB, který 
ve Zlíně otevřel již druhou provozovnu. „Respektujeme naše klienty, proto jsme se 
rozšířili o další centrum,“ říká spolumajitel Vita Sana Clubu ve Zlíně Jan Pravda.

kteří vždy poradí. Vše ohledně sportu, následné 
relaxace a samozřejmě výživy. Nikomu nedo-
poručujeme žádnou dietu, prostě vycházíme 
z toho, na jakou stravu je klient zvyklý, a jen 
se snažíme jeho styl upravit a doplnit o důle-
žité položky, které mnohdy v kvalitní vyvážené 
stravě chybí,“ vysvětluje.

Členství v každém z našich center je jiné. 
V Prémiu stojí od 890 Kč za měsíc a v Gymu 
je to od 590 Kč za měsíc. Nižší poplatky jsou 
spojeny s určitým časovým omezením.  V ceně 
jsou kompletní skupinové aktivity a itness 
v GYMu a v PREMIUM pak navíc i kompletní 
wellness služby. Po celou dobu je k dispozici 
itness trenér, který kdykoliv poradí. 

Vita Sana Club má širokou nabídku cvičení 
a služeb. Například 120 hodin skupinových 
aktivit v 8 sálech a prostornou posilovnu jak 
v GYMu, tak i v PRÉMIU.  

Po cvičení si můžete odpočinout ve well-
ness zóně, kde nabízí široké spektrum re-
laxačních služeb. Odpočinek ve inské nebo 
parní sauně, whirlpool nebo odpočívárnu 
s pohodlnými lehátky a solnými kameny. 
„Mám pocit, že lidé ve Zlíně sportovat chtějí, 
a proto je zde dobrá nálada.

Konkrétně Vita Sana Club Premium, který 
ve Svitu funguje několik týdnů, měl za první 
týden přes 2000 vstupů. Překročili jsme i náš 
rekord v denní návštěvnosti a nyní nově je 439 
vstupů za den,“ konstatuje spolumajitel Vita 
Sana Clubu Jan Pravda. 

Vita Sana Club GYM najdete v budově OC 
Zlín – 4. NP na Kvítkové ulici. Nově vybudo-
vaný club PREMIUM se nachází v areálu Svi-
tu v budově MAX32 ve 4. NP. Více informací 
získáte na www.vitasana.cz.  /pr/
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Zakoupíte v podnikové prodejně COLORLAK a ve vybraných prodejnách barev a laků.
Seznam partnerských prodejen najdete na: www.colorlak.cz/prodej/maloobchod/zlinsky

Velká časová úspora (stačí 1 nátěr)
Nejjednodušší způsob ochrany a renovace dřeva
Vysoká vydatnost (cca 15m2/l, u hladkých povrchů až 20m2/l)
Zachování přirozené kresby a struktury dřeva
Výborná ochrana

Podniková prodejna COLORLAK, a.s.
Tovární 1076 • 686 03 Staré Město • Tel.: 572 527 424
Po - Pá 7.00 - 17.00 hodin
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REGÁLY DO FIREM 
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VYSOKÁ KVALITA 
ZA SKVĚLOU CENU
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