
restaurace spirit stále nemá nájemce
> str. 3: Do čtvrtého výběrového řízení se nikdo nepřihlásil.
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www.zlinprojekt.cz
Pod Šternberkem 306
Zlín-Louky

Dále nabízíme:
•  pronájem 

skladovacích ploch
• sociální zázemí

PRONÁJEM KANCELÁŘÍ 15 – 30 m2

 blízko centra Zlína 
v Loukách v těsné blízkosti silnice Zlín – Otrokovice

přístup 24 hodin denně

parkování osobních aut v ceně nájmu

�

�
�

Bližší informace
na tel.: 724 045 200

Lakování veškerých dílů a techniky
v největší lakovně ve Zlínském kraji (30m).

Pískování zajistíme v boxu délky 11m.

Vše na jednom místě.

Tel.: 605 527 390
E-mail: papezik@zliner.cz,

  odbyt@zliner.cz

lakování a pískování

w w w . z l i n e r . c z

ZLINER s.r.o.  - tř. Tomáše Bati 283, 761 12 Zlín
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>     zajímavost
oBsah

náklady na provoz restaurace jsou neúnosné

>  4 – 5 
téma 
z vlaKŮ se stávají pojízDné KanceláŘe 
Větší konkurence dopravců na železnici přinesla výhody zejména cestujícím ze Zlínského 
kraje, kteří pravidelně jezdí do Prahy. Přibylo spojů, jízdenky se dají koupit za výhodné 
ceny a je možné vybírat z různých cestovních tříd, od standardně vybavených vagónů se 
základními službami po luxusní cestování. Pohodlné, rychlé a bezpečné cestování využívá 
stále více manažerů, kteří míří několikrát týdně do Prahy na obchodní jednání.

>  6 – 7 
rozhovor 
raDeK heGmon: DoBrý DesiGn nemusí znamenat jen luxus 
Jedna z nejúspěšnějších evropských firem, která se zabývá navrhováním a výrobou kva-
litního designového městského mobiliáře, atypových konstrukcí a zahradního nábytku, 
sídlí v malé obci Bílovice nedaleko Zlína. Společnost mmcité a. s. založili před dvaceti lety 
designéři David Karásek a Radek Hegmon. Stále jsou to oni dva, kdo určuje výtvarnou 
koncepci mmcité. 

VYDAVATEL
magazínu Firemní PARTNER
 
HEXXA.CZ, s.r.o. 
Registrace MK ČR E 16333

Vychází v nákladu 20 500 ks. 
Neprodejné.
www.firemnipartner.cz

REDAKCE 
Vavrečkova 5262
(23. budova)
760 01 Zlín 
tel./fax: 577 271 206 
e-mail: redakce@firemnipartner.cz

Mgr. Jaroslav Janečka – šéfredaktor 
Mgr. Vojtěch Cekota – redaktor 
Světlana Divilková – 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 firemních schránek 
ve Zlínském kraji, na určená místa a adresy.

UPOZORNĚNÍ
Vydavatel neodpovídá za obsah inzerce.
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Datum vydání 8. března 2016.
Uzávěrka příštího čísla 29. dubna 2016.

FOTO NA TITULNÍ STRANĚ
MMCITÉ, LEO Express, www.kc-zlin.cz

Ani čtyři výběrová řízení nestačila k tomu, aby město Zlín našlo provozovatele restaurace Spi-
rit v Kongresovém centru. Luxusní prostory navržené  architektkou Evou Jiřičnou zůstávají 
od července 2014 uzavřené.
Zlínská radnice i případní provozovatelé se shodují, že otevření brání milionové náklady 
na provoz. Ročně to vychází na tři až čtyři miliony korun jen za energie a mzdy. "Provozovatel 
by musel denně utržit  30 až 35 tisíc korun,“ konstatoval náměstek primátora Dalibor Stříbný. 
Restaurace Spirit sídlí v elegantní, prosklené, nicméně na energie mimořádně náročné budově. 
Město v uplynulých měsících vyhlásilo čtyři výběrová řízení. V prvních třech se nabídky schá-
zely, vítěz ale vždy od smlouvy odstoupil. „Důvodem pro to, že smlouva nakonec nebyla pode-
psána, byly opravdu extrémně vysoké náklady na provoz. Provoz restaurace jsme si mohli vy-
zkoušet při filmovém festivalu. Před podpisem jsme se snažili s městem domluvit na úpravách 
otevírací doby nebo jiných možnostech jak snížit náklady. Nebylo nám vyhověno a nakonec 
jsme byli nahrazeni i jako prozatímní pronájemci barů,“ sdělila Petronela Chalupková ze spo-
lečnosti SpicyBrown. 
Zájem o pronájem restaurace měl v minulosti také Resort Valachy. Účastnil se třetího kola 
výběrového řízení, ve kterém skončil druhý. „Myšlenku na provozování Kongresového centra 
jsme opustili a začali se věnovat jinému projektu. Proto jsme se už do čtvrtého kola nepřihlá-
sili. Pokud by v budoucnu došlo k úpravě podmínek pachtu, účast v dalším výběrovém řízení 
bychom zvážili,“ uvedl ředitel Resortu Valachy Tomáš Blabla.
Poslední výběrové řízení bylo vypsáno na konci roku 2015 a nakonec se do něho nepřihlásil 
žádný uchazeč. A to i přesto, že zájemci mohli sami navrhnout, v jakém režimu by restauraci 
provozovali. 
Těžkosti s hledáním provozovatele měla v loňském roce i kavárna ve 14|15 BAŤOVĚ INSTITU-
TU, která zde fungovala od podzimu 2013 do konce roku 2014, pak zůstala na deset měsíců  
zavřená. Baťův institut našel nového provozovatele až ve třetím kole výběrového řízení.
Svůj provoz před pár lety ukončila také Zámecká restaurace. Naposledy se na zámku vařilo 
v roce 2010. V současné době provozuje tyto prostory obecně prospěšná společnost Zlínský 
zámek v režimu krátkodobých pronájmů.  /sd/
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> zBlízKa

Z vlaků na trase Zlínský kraj – Praha 
se stávají pojízdné kanceláře. Pohodlné, 
rychlé a bezpečné cestování využívá stále 
více manažerů, kteří míří několikrát týdně 
do hlavního města na obchodní jednání. 
Ranní vlakové spoje je přepraví ze Zlína 
do Prahy během tří hodin, které mohou 
smysluplně využít. Ve vlacích si zapnou 
počítač, připojí se přes bezplatnou wifi 
na internet a pracují. 

Cestující z Moravy do Čech mají na vý-
běr ze tří dopravních společností, „modré“ 
České dráhy, „žlutý“ RegioJet a „černý“  
LEO Express. Ranní vlaky vyjíždějí ze 
stanic ve Zlínském kraji kolem páté ho-
diny a před devátou jsou už první spo-
je na Hlavním nádraží v Praze. Na cestě 
ze Zlína do Prahy kombinují soukromí 
přepravci autobusovou a vlakovou do-
pravu, České dráhy vypravují jedenkrát 
denně přímý vlak Zlínský expres. Ze sta-
nice Zlín střed odjíždí v 5:15, do Prahy 
přijíždí v 8:39, z Prahy se vrací v 19:24, 
do Zlína střed přijede ve 22:43. Jízda 
tedy trvá zhruba tři hodiny a dvacet mi-
nut. Ranní spoj RegioJetu vyjíždí v 6:01 

z vlaků se stávají pojízdné kanceláře

z Otrokovic a před devátou je v Praze.  
LEO Express jede z Otrokovic v 5:37 
a s jedním přestupem v Přerově dojedou 
cestující do Prahy před půl devátou, další  
LEO Express jede z Otrokovic v 6:39 a ces-
tující s ním bez přestupu dorazí do hlav-
ního města před půl desátou. 

Průměrné ceny jízdenek díky konkuren-
ci výrazně klesly. Nedá se ale jednoznačně 
říct, který z dopravců je nejlevnější a který 
je nejdražší. Kromě toho, že ceny jsou od-
stupňované podle cestovní třídy, nabízejí 
dopravci různé typy slev a akčních jízde-
nek. Cena jízdenky ze Zlína do Prahy se tak 
pohybuje od akčních 99 korun po sedm set 
korun za nejvyšší cestovní třídu.

České dráhy mají nejširší síť pokladen 
s nejdelší otvírací dobou, pobočky na ná-
dražích mají ale i soukromí dopravci. Sou-
kromníci ovšem prodají více než polovinu 
jízdenek přes internet. Nabídka on-line 
služeb je proto důležitá. Jednoduchý a uži-
vatelsky přívětivý on-line systém prodeje 
jízdenek má RegioJet. Navíc jejich kredito-
vé jízdenky umožňují mít u firmy peníze, 
ze kterých pravidelný klient hradí jízden-
ky, takže nemusí pokaždé vyplňovat číslo 
platební karty. Storno jízdenky je možné 
do patnácti minut před odjezdem. Svůj  
e-shop mají i České dráhy. Uživatel bez  
IN-karty musí při nákupu vyplnit jmé-
no a číslo identifikačního průkazu. Velmi 
snadný je nákup přes mobilní aplikaci Můj 
Vlak. Rezervační on-line systém běžně 
využívají i klienti LEO Expressu.

České dráhy
Četnost spojů mezi Moravou a Prahou 

je samozřejmě největší u státního doprav-

Větší konkurence dopravců na železnici přinesla výhody zejména cestujícím ze Zlín-
ského kraje, kteří pravidelně jezdí do Prahy. Přibylo spojů, jízdenky se dají koupit za vý-
hodné ceny a je možné vybírat z různých tříd. Taková nabídka přichází vhod zvláště 
nyní, kdy je cestování po D1 kvůli opravám opravdu komplikované a nespolehlivé. 

ce. Podobný vlak, jako zmiňovaný Zlínský 
expres, se stejným komfortem a službami 
jezdí ve všední dny ráno z Otrokovic. V kli-
matizované soupravě mají cestující k dis-
pozici wifi, elektrické zásuvky 230 V jsou 
určené pro napájení notebooků, mobilních 
telefonů a další drobné elektroniky. Jed-
ná se o spoj IC Šohaj Veselí nad Moravou 
- Praha. Odjezd z Otrokovic v 7:40, pří-
jezd do Prahy v 10:39 (doba jízdy zhruba  
3 hodiny). Opačně odjíždí z Prahy v 17:24 
a do Otrokovic přijíždí ve 20:20. Z Otroko-
vic do Prahy jezdí během dne i další přímé 
rychlíky. České dráhy je vypravují v zá-
kladním dvouhodinovém intervalu a doba 
jízdy ve směru do Prahy je zhruba tři a půl 
hodiny. Dále je možné využít spoje s pře-
stupem v Olomouci. Ty kombinují rychlíky 
vyšší kvality a vlaky EC/IC. Cestující má 
v obou navazujících spojích k dispozici 
klimatizované vozy, wifi, elektrické zásuv-
ky. V úseku Olomouc - Praha je k dispozici 
restaurační vůz nebo minibar, v některých 
vlacích také dětské kino. V celé trase je 
možná přeprava jízdních kol, k dispozici 
jsou vyhrazené oddíly pro cestující s dětmi 
atp. Toto spojení je k dispozici ve dvouho-
dinových intervalech. „V součtu tak jezdí 
vlak mezi Zlínem, případně Otrokovicemi 
a Prahou přibližně každou hodinu. Vychází 
to na skoro třicet vlaků denně tam i zpět, 
buď přímých, nebo s jedním přestupem,“ 
uvedl mluvčí Českých drah Petr Šťáhlav-
ský. 

Cena tzv. "Akční jízdenky" pro trasu Pra-
ha - Otrokovice / Zlín střed v základní va-
riantě (dospělá osoba bez dalších slev) je 
275 Kč. Za cestování vyšší třídou se připlá-
cí. Podle informací z www.idos.cz zaplatí 
cestující, když pojede z Olomouce Pendo- 
linem, za jízdenku z Otrokovic do Prahy 
v business třídě 680 korun.

RegioJet 
Student Agency a RegioJet nabízí na tra-

se Zlín – Praha, s jedním přestupem, denně 
sedm spojů v každém směru. Lidem ze Zlí-
na garantuje dopravce pohodlný přestup 
buď v Otrokovicích (ranní spoj ve směru 
do Prahy) nebo na hlavním nádraží v Olo-
mouci.

>     Doprava
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Tři úseky jsou rozestavěné, dalších šest 
je připraveno k zahájení v letošním roce. 
Silničáři se pustili do rozsáhlé moderni-
zace nejstarší české dálnice opravdu dů-
kladně. Pro řidiče to ale na druhou stranu 
znamená, že do Prahy a zpět se rozhodně 
plynule nedostanou. Dálnice D1 bude při-
pomínat ucpanou tepnu…

Stavební firmy již nyní pracují na zhruba 
16 kilometrech rozdělených do tří úseků: 
Hvězdonice – Ostředek (29 km až 34 km), 
Ostrovačice – Kývalka (178 km až 182 km) 
a v lednu se pustily do úseku Měřín – Velké 

Meziříčí (134 km až 141 km). Ředitelství 
silnic a dálnic oznámilo, že má připravené 
stavby na dalších 46 kilometrech rozděle-
ných do šesti úseků…  

Modernizace celé trasy mezi Prahou 
a Brnem je rozdělena na dvacet jedna 
staveb, z nich teprve čtyři jsou v provozu. 
Takže než se řidiči dočkají opravdu plynulé 
jízdy mezi dvěma největšími městy České 
republiky, měli by si v telefonu nastavit 
předdefinovanou zprávu: Omlouvám se, 
stojím v koloně. Prosím o posunutí schůz-
ky o 45 minut.  /jjn/

co nás čeká na dálnici? Bude to horší než loni

INZERCE

„První spoj odjíždí ze Zlína přibližně 
v půl šesté. Tento spoj nabízí také napo-
jení Vizovic, Lípy, Želechovic a zastávek 
na zlínských sídlištích a následně je za-
jištěn přestup na vlak RegioJet v Otroko-
vicích. Ostatní spoje odjíždějí ze zlínského 
autobusového nádraží do Olomouce, kde 
je zajištěn přestup na vlak RegioJet,“ infor-
moval mluvčí Student Agency a RegioJet 
Aleš Ondrůj. Odjezdy spojů jsou v 6:20, 
8:20, 10:20, 12:20, 14:20, 16:20 a v 18:20.

V celé trase mají cestující k dispozi-
ci internetové připojení zdarma a další 
servis, který je pro autobusy a vlaky Stu-
dent Agency a RegioJet běžný. Jsou to na-
příklad nápoje, včetně kávy, nebo denní 
tisk zdarma. 

V opačném směru jsou pak odjezdy 
z Prahy většinou ve dvouhodinových in-
tervalech od 5:46 do 15:46 a následně 
v 16:46 a 17:46. Opět celkem sedm spojů 
s garantovaným přestupem v Olomouci 
nebo v Otrokovicích (spoj v 16:46), vždy 
v kombinaci vlak RegioJet z Prahy s pře-
stupem na autobus Student Agency.

Jízda s tímto soukromým dopravcem 
trvá okolo tři a půl hodiny. Ceny jízdenek 
na největší počet spojů v nejvýhodnější 
kategorii jsou v rozmezí od 190 do 205 
korun. Jedná se o třídu Standard, s kom-
pletním servisem včetně nápojů a den-

ního tisku zdarma, s možností rezervace 
i do vozu s individuálními obrazovkami 
v sedačkách. Ve vyšších třídách si cestující 
připlatí. Například ve třídě Relax zaplatí 
za jízdu Otrokovice – Praha 295 korun a v 
nejvyšší třídě Business to je 354 korun.  

LEO Express
Druhý soukromý dopravce, který jezdí 

s černými vlaky a bílými autobusy, mo-
mentálně spojuje Zlínsko s Prahou v obou 
směrech šestnáctkrát denně. „Pět spojů 
vyráží denně přímo z autobusových zastá-
vek ve Zlíně s přestupem na vlak v Přerově 

do Prahy a tři vlakové spoje vypravujeme 
z Otrokovic. V opačném směru jezdíme 
čtyřikrát denně z Přerova, odkud vozíme 
cestující z vlakových spojů LEO Express 

z Prahy a třikrát denně opět vlakem do Ot-
rokovic,“ shrnula mluvčí LEO Expressu 
Petra Valentová. 

Připojení k internetu je už samozřej-
mostí u všech tří dopravců. Podle zkuše-
ností cestujících běží wifi v LEO Expres-
su bez potíží. Zásuvky jsou i v „černých“ 
vlacích samozřejmostí, a to dokonce pod 
každou sedačkou, zatímco u ostatních do-
pravců se cestující musí o zásuvku někdy 
dělit. 

S kombinovanou linkou dojedou ces-
tující ze Zlína do Prahy za necelé tři a půl 
hodiny. Ceny jízdenek začínají na 149 ko-
runách, pokud jede pasažér přímo ze Zlína 
autobusem LEO Express Easy s přestupem 
v Přerově. V autobuse mají cestující kávu, 
vodu a snack zdarma. Autobusy LEO Ex-
press Easy jsou komfortní bílo-zlaté vozy, 
na jejichž palubě servis cestujících zajišťu-
jí stevardi. Na lince ze Zlína jsou v provozu 
nízkopodlažní vozy. U vlaku z Otrokovic 
začínají akční ceny na 99 korunách.

Vlakové linky z Otrokovic do Prahy 
provozuje LEO Express již od roku 2013. 
„Na nové kombinované spoje si cestují-
cí ještě zvykají, již ale přicházejí na to, že 
se přestupu nemusejí bát. Vlak a autobus 
na sebe čekají a přestup je opravdu jedno-
duchý, spojení bezkonkurenčně nejrychlej-
ší,“ dodala Petra Valentová.  /sd/

Internet máme v malíčku. 
A umíme toho mnohem víc!

www.avonet.cz

A umíme toho mnohem víc!
Internet máme v malíčku. 
A umíme toho mnohem víc!
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>   rozhovor

Jedna z nejúspěšnějších evropských firem, která se zabývá navrhová-
ním a výrobou kvalitního designového městského mobiliáře, atypových 

konstrukcí a zahradního nábytku, sídlí v malé obci Bílovice nedaleko 
Zlína. Společnost mmcité a. s. založili před dvaceti lety designéři David 

Karásek a Radek Hegmon. 

radek hegmon: 
Dobrý design nemusí  

znamenat jen luxus

„Firma vznikla na základě toho, že jsme 
s Davidem Karáskem jako mladí designéři 
vyhráli soutěž na městský mobiliář ve Zlíně 
a chtěli jsme dál realizovat naše návrhy. Zjistili 
jsme, že co nakreslíme, musíme také umět 
vyrobit a prodat. Smyslem našeho podniká-
ní je i nadále přenášení naší vize do reality,“ 
vysvětlil Radek Hegmon, který společně s Da-
videm Karáskem i nadále určuje výtvarnou 
koncepci mmcité. 

Vy tedy přijdete s prvním nápadem. 
Co se s ním děje dál? Jak dlouhá je cesta 
od návrhu k hotovému výrobku?

Prvotní nápad neznamená hledání tvaru, 
ale spíš toho, co si myslíme, že by ovlivnilo 
trh. Není naším cílem se podřídit tomu, co 
se na trhu děje, ale snažit se aktivně ovlivnit, 
co by se na trhu mělo objevit. Vývoj výrobků 
musí být kompromisem mezi tvarem, cenou, 
technologií, požadavky obchodníků, marke-
tingu a tak dále. Od nápadu po zavedení vý-
robku do výroby je spousta kroků, z nichž 
některý se v průběhu ukáže jako nesprávný, 
což vede zpět, takže ta cesta může být hodně 
dlouhá.

Platí podle vás přímá úměra: Čím kva-
litnější design, tím vyšší cena? Musí být 
luxusní design drahý?

Je to hloupost. Když se mluví o něčem jako 
o designovém výrobku, v tu chvíli uživatelé 
začínají mít strach, že pro ně bude finančně 
nedostupný.  Dobrý design neznamená luxus, 
ale kompromis právě mezi užitnou funkcí, 
tvarem a cenou.

Na který svůj projekt jste nejvíc pyšní? 
Michalovce. Správně bych měl říct, že 

jsme pyšní na projekty v Zaragoze, ve Var-
šavě, na novou realizaci laviček na vrcholu 
Mont Blancu, ale já osobně jsem nejvíc pyšný 
na autobusové nádraží v Michalovcích. Je to 
realizace, která tomu prostředí hodně po-
mohla, mohla ovlivnit chování místních lidí 
a je to věc, která se svým tvarem na prostředí 
nepovyšuje, ale přitom ho příjemně kultivuje.

Vaše firma působí po celé Evropě 
(Španělsko, Francie, Polsko). Má každý 

národ jiný vkus? A má také  jiný přístup 
ke vnímání veřejného prostoru? 

Rozdíly jsou velké, například rozdíl mezi 
španělským a polským vkusem je obrovský. 
Národy ho mají v sobě přirozeně daný tra-
dicí. Španělsko je pro nás třeba obrovskou 
zkušeností, žije se tam venku, u nás jsou 
zase všichni schovaní doma a mají strach 
si na veřejnosti vykládat. Pro jižní země 
je typický styl života venku, proto třeba 
Španělsko a Francie je pro mobiliář velkou 
výzvou.

Můžete popsat rozdíl mezi klienty 
z privátní sféry a z municipalit? Ze které 
sféry je většina vašich klientů? 

Ve veřejném prostoru člověk nenavrhuje 
pro konkrétní osobu, ale pro všechny. Je to 

o to složitější  i z toho důvodu, že  zpětná 
vazba trvá o hodně déle, než zjistíte, jest-
li se ta věc povedla nebo ne. Zároveň ale 
při navrhování pro velkou škálu lidí máte 
volnější ruce, v privátní sféře můžete být 
někdy ovlivněný  názorem a požadavkem 
investora.

Připravuje se změna zákona o veřej-
ných zakázkách, kde by zadavatel kladl 
důraz na kvalitu a nejen na cenu. Uvítáte 
tuto změnu? Jaké máte zkušenosti s do-
savadním průběhem veřejných zakázek?

Veřejné zakázky, kde jediným ukazatelem 
je cena, jsou nesmysl.  Je samozřejmě důle-
žité na cenu pohlížet, ale určitě se musí brát 
v potaz jiné aspekty jako reference, tech-
nické řešení, finanční zabezpečení. Když si 
koupím tu nejlevnější věc, ještě neznamená, 
že jsem ušetřil.  Nemusí časem fungovat, 
je drahá na opravy a údržbu atd. Považuju 
proto za hloupé preferovat při veřejných 
zakázkách nízkou cenu, ale neříkám to pro-
to, že chci, aby se prodávaly drahé věci. Jde 
mně o to, aby města zbytečně neutrácela 
následnou údržbou a provozem. 

Jak fungují veřejné zakázky v zahra-
ničí? Je i tam hlavním kritériem cena? 

V každé zemi je to jinak, ale je spousta 
zemí, kde cena je jenom desetiprocentní 
kritérium.

Aktivně se zapojujete i do hledání 
talentů, podporujete mladé designéry 
a máte zájem o veřejný život. Jaká je vaše 
úloha v projektu Kreativní Zlín? 

Takový projekt jako Kreativní Zlín je pro 
město hodně důležitý. Záleží na tom, jak se 
ve svém  zrodu uchopí a nakolik tuto aktivi-
tu bude podporovat město a kraj. Ve Zlíně 
je historicky největší hodnota v kreativním 
myšlení, které se zčásti ze Zlína vytrácí, 
a proto by se jakékoliv aktivity spojené 
s kreativním průmyslem měly podporovat 
a je to jedna z mála možností, jak udržet 
chytré lidi ve Zlíně.

Vaše sídlo firmy v Bílovicích je takovou 
výkladní skříní společnosti. Který archi-
tekt má podíl na přestavbě původního 
areálu JZD? Kdo je autorem celého kon-
ceptu? Proč jste se vlastně odstěhovali 
ze Zlína? 

Nikdy jsme ale nechtěli, aby sídlo bylo 
výkladní skříní, hledali jsme prostředí, kte-
ré je nám blízké. Oslovili jsme architekta 
Luďka del Maschio, protože jsme chtěli 
někoho ze stejného prostředí, jako je naše, 
který podobně uvažuje, není pro nás jenom 
autor prostředí, ale je i inspirací a svou 
prací nás ovlivňuje. Postupně vznikající 
areál je výsledek společné komunikace 
a debaty s Luďkem, není to dlouhodobě 
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posezení s výhledem na mont Blanc

INZERCE

a systémově řízené a promyšlené, vzniká 
to spontánně. Odstěhování ze Zlína mělo 
tedy svůj přirozený důvod.  Výrobu jsme 
v Bílovicích měli od počátku, a protože 
jsme chtěli, aby výroba a technické zázemí 
byly pohromadě, přesunuli jsme se za vý-
robou do Bílovic.

Jaké profese ve vaší firmě pracují? 
A které z nich jsou pro firmu klíčové? Jak 
je pro vás těžké najít kvalitní zaměstnan-
ce a u kterých profesí máte s hledáním 
lidí potíže? 

U nás pracují lidé, kteří musí mít prag-
matické i kreativní myšlení. Nejdůležitější 
je skloubit tato dvě myšlení dohromady, 
naučit pragmatiky a kreativce spolupra-
covat tak, aby si sebe navzájem vážili. Vý-
sledkem toho může být pak produkt, který 
lidem pomáhá nebo umí příjemně sloužit.

Kolik má firma zaměstnanců? Co vás 
vedlo k zakládání dalších dceřiných 
společností na Slovensku, v Maďarsku, 
Polsku, Španělsku a Rumunsku? 

Celá skupina má kolem 350 zaměst-
nanců.  Dceřiné společnosti jsme zaklá-
dali z toho důvodu, že český trh je strašně 
malý na to, abychom se byli schopní uživit 
sériovou výrobou a taky proto, že evropská 
světová konkurence pro nás byla výzvou. 
Chtěli jsme být v přímém denním srovnání 
s celosvětovou konkurencí. 

S kolika novinkami ročně přicházíte?  
Nedá se to počítat, záleží to na situaci 

na trhu. Kromě mobiliáře jsme výrazně 
posílili investice do velkých infrastruktur-
ních projektů, mimo jiné vyvíjíme zahradní 
nábytek, věnujeme se sportovním hřištím, 
cyklostezkám, protihlukovým stěnám, ve-
řejným WC.  Nejde tedy o počet novinek, 
ale o objem nových oblastí vývoje. Celou 
dobu se snažíme hledat nová tvarová ře-
šení, nové materiály, které ovlivňují nejen 
tvar mobiliáře, ale i velké infrastrukturní 
projekty. 

Kde všude ve světě může člověk potkat 
vaše výrobky?  

Určitě nepotkáte naše výrobky v Severní 
Koreji nebo v podobných totalitních zemích, 
jinak asi všude. 

Jaká je firemní strategie mmcité v dal-
ších letech? > TEXT Světlana Divilková / FOTO mmcité

Hlavní strategií je, aby naše výrobky ne-
obtěžovaly, ale pomáhaly ovlivnit náladu lidí.  
Snažíme se hledat nové cesty a nové vize, 
objevujeme nová témata, která chceme řešit 
ve veřejném a venkovním prostoru.

Lavička Woody, vyrobená ve společ-
nosti mmcité, se stala součástí vyhlíd-
kové terasy nové futuristické lanovkové 
stanice Hellbronner ve francouzských 
Alpách. Ve výšce 3 462 metrů nabízí po-
hled na unikátní 360stupňové panorama 
masivu Mont Blanc a jeho okolí.

Futuristická, krystalicky tvarovaná 
budova horní stanice Punta Hellbron- 
ner má tři terasy, které jsou vybaveny 

lavičkami od mmcité. Stavba vzešla 
z myšlenky dostat turisty co nejrychlejší 
cestou z údolí Aosta na vrchol Hellbron- 
ner. Extrémní vysokohorské podmínky 
a neopakovatelná atmosféra věčně za-
sněžených vrcholů okolo tvoří unikátní 
prostředí, kam se běžně prvky městské-
ho mobiliáře neumisťují. „Zadání této 
netradiční zakázky bylo díky naprosto 
unikátní lokalitě a nekompromisnímu 
klimatu jasné: navrhněte kombinaci ele-
gantního designu a maximálně odolných 
materiálů. Lavička Woody, kterou tvoří 
masivní dřevěné bloky na subtilních 
ocelových nožkách v různých sestavách, 
toto zadání bezezbytku splňuje a navíc 
výborně zapadá do celkové architektury 
objektu. Zvláště varianta na půdorysu 
třícípé hvězdy vypadá na terase obklo-
pené čtyřtisícovými vrcholy skvěle." 
komentoval úspěch mmcité David Ka-
rásek, hlavní designér a zároveň majitel 
společnosti.  /sd/
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Zlínský projekt Listonoška přišel před 
rokem se zajímavou službou – posílání kla-
sických papírových dopisů prostřednictvím 
internetu. A nyní nabídku rozšiřuje. Fir-
mám nabízí hromadnou rozesílku dopisů. 
„Klienti tak mohou se zákazníky či obchod-
ními partnery komunikovat tradičním způ-
sobem. Odpadá ovšem složitá příprava, vše 
lze obsloužit přímo z počítače,“ říká v roz-
hovoru autor obou projektů Josef Polčiak. 

Elektronická komunikace je rychlá 
a levná. Proč hromadně zasílat dopisy?

Lidé často dopisy a e-maily staví proti sobě, 
ale reálně to jsou dva odlišné způsoby komu-
nikace. E-mail je oproti dopisu téměř zdarma, 
nese ale s sebou mnoho rizik a nevýhod. Z po-
hledu zákona musíte mít k zaslání obchod-
ní nabídky jasný souhlas držitele e-mailové 
schránky, tedy adresáta. Neplatí pravidlo, že 
e-mail, který naleznete na webových strán-
kách potenciálního zákazníka, můžete použít. 
E-mail má na stránkách, aby ho mohli jeho 
zákazníci kontaktovat, nikoli k zasílání nabí-
dek. Papírový dopis můžete poslat komukoli...

Jaké jsou další výhody dopisu?
Můžeme to nazvat mírou otevření. Když 

už pošlete nabídku na potenciální zákazníky 
e-mailem, můžete očekávat, že si ji otevře jen 
kolem dvou procent adresátů. Na vině jsou dvě 
věci. Moderní e-mailové nástroje umí rozpo-
znat ty nevyžádané. Různých nabídek e-mai-
lem chodí tolik, že už jsme vůči nim imunní. 
Oproti tomu adresný dopis otevře daleko více 
lidí. Už jen proto, že jsou zvědaví, co je uvnitř. 
Navíc klasický dopis nesmažete kliknutím.

Proč je lepší využít při hromadné roze-
sílce dopisů externí firmu?

Uvedu modelový příklad na kampani 1 000 
dopisů. V případě, kdy si realizujete kampaň 
svépomocí, počítejte s dvoudenní prací. Musíte 
vytisknout obsah dopisu, vložit ho do obál-

nový projekt: na skládačkách za zážitkovou gastronomií

jak lovit zákazníky dopisem? pomůže listonoška
ky, ty pak popsat nebo potisknout a vyrazit 
na poštu. Proto jsme přišli s možností, jak 
celou práci minimalizovat. Když někdo zvolí 
dopis jako způsob k získání nových klientů, 
stačí nám od něj dvě věci. Poslat e-mailem ob-
sah dopisu a k tomu přiložit databázi, na kte-
rou chce svou nabídku poslat. Je to až o 40 % 
levnější, než kdyby kampaň realizoval sám.

Služba předpokládá, že klient má vlastní 
databázi. Pokud ne, dokážete pomoci?

Samozřejmě ideální je, když máte databázi 
svou. Ale protože víme, že vytvořit takovou da-
tabázi zabere spoustu času, nabízíme řešení. 
Klientům, kteří databáze nemají, poskytujeme 
vlastní, ve kterých máme přes dva miliony 
adres na firmy, živnostníky nebo třeba úřady. 
Databáze navíc aktualizujeme.

A jak psát dopis, který prodává?
Základ direct mailu je poslat správnou 

nabídku do těch správných rukou. Dopis má 
zkrátka jednoznačně říct, co můžete nabíd-
nout, jaký problém tím vyřešíte a co má pro to 

zákazník udělat – jít na web, zavolat a podob-
ně. I když se to zdá jako jasná věc, ne každý to 
dokáže podat správně. Se správným obsahem 
ale umíme pomoci.

Lze nějak obecně říct, pro koho se direct 
mail hodí?

Žádné řešení není stoprocentní. Direct mail 
je způsob, který se vyplatí především tehdy, 
když jsou vašimi zákazníky podnikatelé, tedy 
v B2B. Předem si ale může každý spočítat cel-
kové náklady na kampaň a očekávaný počet 
objednávek a rozhodnout se. 

Pokud by například naší služby využila 
výrobní firma, která rozešle 2 000 dopisů, 
vyjde ji oslovení jednoho klienta na asi 9 Kč. 
Od správně postavené kampaně lze očekávat, 
že dopis otevře více než 80 % oslovených a ko-
nečnou objednávku učiní až 4 % zákazníků. 
Celá kampaň tak přijde na 18 000 Kč a může 
přinést desítky nových zákazníků...

 Více na www.listonoska.cz/directmail

Veškeré své dosavadní zkušenosti prů-
vodce v cestovním ruchu, lektora anglic-
kého jazyka a majitele jazykové školy chce 
zúročit Martin Stehlík z Otrokovic v novém 
podnikatelském záměru. Založil cestovní 
kancelář Folding Bike Tours, která nabízí 
zahraničním klientům aktivní tematické 
dovolené na Moravě.

 Folding Bike jsou skládací kola – skládačky 
a cestovka podle nich dostala název z toho 
důvodu, že klienti urazí vždy část své ces-
ty po moravských cyklostezkách na kolech. 
Martin Stehlík se ve svém podniku nechal 
inspirovat česko-americkou společností Ro-
mantic Czech Tours, Inc., pro kterou pracoval 

jako průvodce. Agentura se specializuje na cy-
kloturistiku a další zážitkové cesty po střední 
Evropě pro americkou klientelu. „Na pozici 
cykloprůvodce a řidiče jsem si vyzkoušel, jak 
jsou takové zájezdy pořádány, kdo jsou jejich 
typičtí klienti, jak se tvoří marketing a prodej 
v USA, jaké jsou jejich přibližné náklady i vý-
nosy i jaké vedlejší pozitivní efekty přinášejí 
v ekonomice, kulturním poznání a v podpoře 
regionálních podnikatelů. Líbilo se mi toto 
šetrné a aktivně pojaté podnikání v cestovním 
ruchu,“ uvedl Martin Stehlík.  

Cestovka Folding Bike Tours má rozšířit čin-
nost jazykové školy Enjoy English, s. r. o., která 
funguje od roku 2008 v Otrokovicích.  K tomu 
Martin Stehlík provozuje i průvodcovskou 

službu, stránky  www.nezavisly-pruvodce.cz 
a pořádá zájezdy do Velké Británie a do Irska, 
tematické cesty do Londýna, do Corku, nebo 
například originální prodloužený víkend Stra-
šidelný Edinburgh určený zájemcům o para-
normální jevy, legendy a tajemství. 

Kromě poznávacích cest zařizuje Martin 
Stehlík i jazykové nebo kombinované pobyty 
pro firmy či školy a své služby nabízí smluvně 
i cestovním kancelářím a agenturám. Cestovní 
kancelář Folding Bike Tours se má stát zážit-
kovou, primárně cykloturistickou cestovkou. 
Půjde o propojení cykloturistiky a pěší turis-
tiky s poznávacími a vzdělávacími programy. 
Jedním z témat je například spojení památek 
UNESCO a regionální gastronomie.  /sd/
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Krajské a také Baťovo město Zlín je mís-
tem přípravy desítek a stovek zajímavých 
staveb, které najdete po celé republice 
i po světě. Za mnohými z nich stojí bývalé 
projekční oddělení firmy Baťa, tedy součas-
ný Centroprojekt.

Důvodem pro vznik projekčního oddělení 
v rámci obuvnické společnosti byla potřeba 
rychlého nutného rozvoje výrobního závodu. 
„Na rychlý a poctivě připravený rozvoj zázemí 
investorů jsme zaměřeni dodnes,“ říká Martin 
Drotár, ředitel společnosti.

Špičkové pracoviště BIOCEV
Na konci roku 2015 bylo dokončeno prvo-

třídní vědeckovýzkumné centrum – Biotech-
nologické a biomedicínské centrum Akade-
mie věd ČR a Univerzity Karlovy ve Vestci. 
Na celkové ploše 25,5 tisíce m2 bude zaměst-
náno na 450 vědeckých pracovníků. Vysoké 
nároky na provedení stavby jsou vzhledem 
k funkcím objektu pochopitelné. Právě tady 
bude zázemí pro obory funkční genetiky, bu-
něčné biologie a virologie, strukturní biolo-
gie a proteinového inženýrství, biomateriálů 
a tkáňového inženýrství. „Pro tuto stavbu 
jsme připravili všechny stupně projektové 
dokumentace,“ říká Drotár.

moderní projekty ze zlína
Nové energetické zdroje
Nevyhovující a zastaralé uhelné kotle v are-

álu lovosické Lovochemie čekala náhrada. Tato 
zakázka se díky své náročnosti, nedostatku 
času a potřebě odborných znalostí stala vý-
zvou, kterou pracovníci v Centroprojektu vzali 
za svou. Práce od roku 2011 do roku 2015 
běžely takřka nepřetržitě a zahrnovaly studii, 
projekt i dodávku stavební části.

Automatizovaný sklad je trendem doby
Cestou ke zvýšení efektivity skladu je jeho 

automatizace. Tímto směrem se vydala také 
společnost Semperflex Optimit s.r.o. Ve skla-
dovací hale se nachází prostory pro 10 800 
paletových míst. Zboží je dopravováno a zaklá-
dáno pomocí elektrických vozíků s indukčním 
vedením.

Úspěch ve Stavbě roku ČR
Zanedbanému baťovskému silu ve Zlíně 

dala novou naději a posléze i funkci společnost 
NWT a.s. S požadavkem na zpracování průzku-
mů a projektu se obrátila na Centroprojekt. 
„Zajímavostí je, že tuto stavbu naši kolegové 
v roce 1938 připravili a současná generace 
spolupracovníků ji proměnila,“ přibližuje ne-
obvyklý zdroj zkušeností Drotár.

Proměna baťovského sila byla také úspěšná 
v soutěži o nejlepší stavbu České republiky. 
Mezi velmi kvalitními projekty se zařadila mezi 
30 nejpodařenějších staveb.

Centroprojekt mezi oceněnými
V konkurenci 250 firem byla známá 

zlínská projekční kancelář zařazena mezi 
10 nejlepších společností Zlínského kraje 
v soutěži Vodafone Firma roku 2015. „Oce-
nění si velmi vážíme, je to pro nás vítaná 
zpětná vazba," říká Martin Drotár, ředitel 
Centroprojektu.  /pr/
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Luděk Kremser není v technologické 
branži žádným nováčkem. Vystřídal ně-
kolik manažerských pozic v Česku i za-
hraničí. Pracoval pro firmy jako Fujitsu 
či Microsoft. Přesto se rozhodl opustit 
relativní jistotu práce v korporaci, pře-
stěhovat se do Zlína a začít od začátku 
budovat vlastní projekt. V podnikatelském 
inkubátoru Technologického inovačního 
centra ve Zlíně tak vzniká projekt s globál-
ní ambicí pro on-line vzdělávání nazvaný 
Scholasticus. 

Jaké byly důvody stěhování do Zlína?
Dlouhou dobu jsem žil ve Spojených stá-

tech, kde jsem pracoval v centrále Micro-
softu. Mým hlavním úkolem bylo uvádění 
nových produktů na celosvětový trh. Po ně-
kolika letech jsem si ale uvědomil, že mým 
domovem je Česká republika. Vycestovat 
za prací byla jistě obrovská zkušenost, ale 
vždy jsem věděl, že ji chci zúročit tady doma. 
Původně pocházím z Opavy, ale moje žena 
je ze Zlína. Proto když přišla možnost začít 
vlastní projekt v podnikatelském inkubáto-
ru, byl Zlín jasná volba.

Proč právě on-line vzdělávání?
Ve velkých firmách se využívají různé ná-

stroje pro on-line vzdělávání, nebo chcete-li 
e-learningové systémy už od devadesátých 
let. Při jejich používání jsem měl ale pocit, že 
jejich rozvoj se v devadesátých letech také 
zastavil. Mnohé z nich jsou těžkopádné, dra-
hé a jejich skutečný přínos je diskutabilní. 
Malé a střední firmy jsou většinou odkázané 
na tradiční formy vzdělávání v učebnách, 
nebo co je horší, na rozvoj svých zaměstnan-
ců nemají ani čas, a ani peníze. Vycítil jsem, 
že právě tady se otevírá obrovská příležitost. 

Jak projekt Scholasticus vznikl?
Nápad se zrodil v mé hlavě asi před šesti 

lety. Tehdy jsem začal pracovat na uvede-

Investiční proces a podnikatelské nemovitosti – to je téma In-
vestment Academy, pořádané regionálními kancelářemi CzechInvest 
pro Olomoucký a Zlínský kraj. Bude se konat 15. až 16. března ve 23. 
budově v Podnikatelském inovačním centru. Co investor očekává 
a jaké jsou jeho představy o ideální lokalitě? Tyto informace a další 
zkušenosti předá agentura CzechInvest zástupcům regionálních sa-
mospráv. Vzdělávací kurz je určený především starostům a úředníkům 
obecních, městských a regionálních samospráv. Pomůže jim s přípravou 
podnikatelského prostředí tak, aby jejich nabídka byla kompatibilní 
s aktuálními potřebami investorů. Účast je bezplatná. Registrujte se 
na lukas.trcka@czechinvest.org nebo 573 776 260. /tic/

Workshop s názvem Ruský byznys: Mýty a realita, vedený lektory 
z Jaroslavské oblasti, se uskuteční 21. března ve Zlíně. Chce představit 
pohled na byznys v Rusku z pohledu ruské firmy a zákazníka. Bude 
představen současný stav a vyhlídky ruské ekonomiky, vliv vnější 
a vnitřní politiky na chování podnikatelů, specifika a chování ruských 
firem při jednání se zahraničními partnery, korupční praktiky a me-
tody, jak se jim přizpůsobit a další zajímavá témata. Kromě uvedených 
témat se dále seznámíte s aktuálními trendy, možnostmi financování 
do Ruska a zajištěním měnového rizika při export a importu. Seminář 
bude veden odborníky z Ruska. Pozvánka a podrobnější informace 
na webových stránkách www.kcvt.cz a www.khkzk.cz.  /tic/

ní Windows serveru na trh a potřebovali 
jsme rychle a efektivně proškolit kolegy 
na asi 150 pobočkách, desítky tisíc part-
nerů a zákazníků. Mohli jsme samozřej-
mě dělat jedno školení za druhým, nebo 

nejnovější trendy v on-line vzdělávání

investment academy ruský byznys: mýty a realita

pořádat konference jak na běžícím páse. 
Tento přístup by však byl nesmírně drahý, 
a taky by to nebylo časově zvládnutelné. 
Zvolili jsme tedy cestu on-line vzdělávání. 
Stávající nástroje, které Microsoft používal, 
měly spoustu omezení a jejich využití by 
nepřineslo požadovaný efekt. 

Vymysleli jsme proto nový systém, kte-
rým za necelý rok prošlo přes jeden a půl 
milionu lidí. Právě úspěch tohoto systému 
mne inspiroval.

Šest let je poměrně dlouhá doba, proč 
jste s tím začal až teď?

Pokud bych se na podnikání vrhnul už 
před šesti lety, tak bych pravděpodobně 
dost předběhl dobu. Největší příležitosti 
vznikají tam, kde se mění trhy. To v přípa-
dě on-line vzdělávání nastává právě teď.  
Ve světě se konečně začaly prosazovat pro-
jekty jako Udemy, KhanAcademy, Lynda 
a podobné. Tyto start-upy rostou o desítky 
procent ročně. 

Takže jste si založil vlastní start-up?
Založil jsem firmu a nikoliv start-up. 

Start-upy jsou dnes módní záležitost a mno-
ho lidí do nich bezhlavě investuje. Podle 
mého jsme svědky další nafouknuté bubliny, 
která brzy splaskne. Určitě na tom někte-
ří vydělají, ale těch 98 %, což je procento 
start-upů ukončených během prvních 5 let, 

skončí v nejlepším případě v propadlišti 
dějin.  Já jsem se rozhodl vydat cestou při-
rozeného rozvoje a růstu. Nepotřebuju se 
do tří let dostat na burzu a nechci prodat 
většinu ve své firmě, abych se co nejdříve 
mohl stát rentiérem. Chci vytvářet inova-
ce, dělat práci, která mne naplňuje a která 
ostatním přináší užitek. Přeji si, aby tady 
Scholasticus byl i za 20 a více let.   

 
Můžete nám tedy popsat, jak Scholasti-

cus funguje a jaké inovace přináší?
Scholasticus inovativně kombinuje pokro-

čilé funkce a nástroje pro on-line vzdělávání 
s možností vytvářet si vlastní video před-
nášky, interaktivní kurzy nebo živé web-
casty. Platformu nabízíme v cloudu a její 
implementace je velmi rychlá. Naši zákazníci 
neplatí žádné instalační poplatky nebo pau-
šály. Připravujeme také certifikované kurzy 
vysoké kvality. /tic/

Více o projektu naleznete na stránkách 
www.scholasticus.com. 
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Jaké důvody by vás podnítily k odchodu ze zaměstnání?

Rozvoj a růst české ekonomiky, nové vel-
ké investiční projekty, ať už ve výrobě, v IT 
či ve sdílených podnikových službách, stej-
ně jako klesající nezaměstnanost naznaču-
jí, že letošní rok nebude na trhu práce zrov-
na jednoduchý. Nepůjde přitom o problém 
najít zaměstnání, ale o velkou konkurenci 
mezi firmami a jejich boj o zaměstnance. 
Dle odhadů personální agentury Grafton 
Recruitment se prohloubí nedostatek kva-
lifikovaných pracovních sil především v IT, 
ve strojírenství pak nebude dostatek ani 
pracovníků bez kvalifikace. Pokud chtějí 
zaměstnavatelé uspět, musí řešit změnu 
přístupu, ať už jde o náborové taktiky, tak 
i o nabízené podmínky.

S tím, jak se daří ekonomice, roste i spoko-
jenost pracovníků. Přispívá k tomu bezpochy-
by i fakt, že skoro polovině z nich meziročně 
stoupla mzda. Vyplynulo to z nedávného prů-
zkumu zaměstnaneckých preferencí, který 
realizovala personální agentura Grafton Re-
cruitment. Tento průzkum zároveň ukázal, 
že je to právě finanční ohodnocení, co Čechy 
v práci nejvíce motivuje (71 %). S větším 
odstupem následuje pracovní náplň (45 %), 
možnost podílet se na zajímavých projektech 
(33 %), pracovní kolektiv (30 %), možnost 
kariérního postupu (24 %), uznání nadříze-
ného (22 %) a možnost vzdělávat se (20 %). 

Stravenky, dovolená nebo vzdělání?
Jako nejžádanější benefity z průzkumu 

vyšly stravenky a pět týdnů dovolené. Čeští 
zaměstnanci však ocení také možnost vyu-
žití služebního vozu i na soukromé účely či 
příspěvky na volnočasové aktivity, napří-
klad formou flexipassů či multisport kartiček 
a podobně. V poslední době lze u mnohých 
firem nalézt rozdílné balíčky benefitů pro 
začínající zaměstnance a pro zaměstnance, 
kteří ve firmě pracují již více než tři roky. 
Loajálnější zaměstnanci tak získají něco na-
víc, docela populární je například příspěvek 
na dovolenou.

K motivaci a udržení loajality zaměstnan-
ců určitě přispívá i příspěvek na profesní 
vzdělávání a školení. Stále populárnější je 
rovněž flexibilní pracovní doba. V této ob-
lasti přitom nejde jen o možnost zkrácených 
úvazků či klouzavé pracovní doby, ale i mož-
nost práce z domu, neboli homeoffice. Tyto 
výhody ocení především zaměstnanci, kteří 
mají rodiny a potřebují správně vybalancovat 
pracovní a rodinné povinnosti.

Dojíždět nebo se stěhovat?
Ze zmíněného průzkumu rovněž vyplynu-

lo, že blízkost místa výkonu práce je po výši 
mzdy druhým nejdůležitějším kritériem, dle 
něhož se Češi rozhodují o přijetí nové pracov-
ní nabídky. Neochota dojíždět za prací či se 
kvůli zaměstnání stěhovat je u českých ucha-
zečů vyšší, než je běžné v jiných zemích. Lidé 

Grafton: zaměstnanci jsou spokojenější, je jich ale nedostatek

vé je, že za prací do zahraničí by byla ochotna 
se na čas odstěhovat téměř polovina (48 %) 
dotázaných. V zahraničí by byli ochotni pra-
covat nejčastěji maximálně 3 měsíce (37 %), 
na dobu do jednoho roku by se vyslání mimo 
ČR nebránilo 30 % dotazovaných a na období 
delší než 1 rok by bylo ochotno vycestovat 
33 % lidí. 

Proč a jak často měnit zaměstnání?
A jaká jsou pro uchazeče o zaměstnání 

nejdůležitější kritéria při výběru nového za-
městnavatele? Nabízená mzda (91 %), pra-
coviště v blízkosti bydliště (55 %), flexibilní 
pracovní doba (46 %) a pracovní prostředí 
(46 %). Za nejméně důležité pak považovali 
respondenti příspěvky na dopravu a bydlení.

Čeští zaměstnanci pak nejčastěji považují 
za vhodné změnit práci jednou za šest a více 
let, druhou nejčastěji uváděnou odpovědí 
pak bylo jedenkrát za pět až šest let.  /tz/

tak zbytečně přicházejí o lukrativní pracovní 
nabídky jen proto, že nejsou v místě jejich 
bydliště. Připravují se tak nejen o širší mož-
nosti kariérního růstu, ale i o lepší finanční 
ohodnocení a uplatnění v oboru. Z průzkumu 
vyplývá, že čtvrtina Čechů (26 %) je ochotna 
dojíždět za prací maximálně 10 kilometrů, 
polovina do 40 km a čtvrtina je připravena 
cestovat denně i více než 50 kilometrů. Od-
povídá tomu i délka času, kterou jsou lidé 
ochotni obětovat na dojíždění. Více než čtvr-
tina (28 %) nechce trávit na cestě více než 
půl hodiny, nadpoloviční většina (56 %) je 
ochotna denně jezdit 30-60 minut a 16 % 
i více než hodinu.

Kvůli práci se není ochotna stěhovat více 
než polovina (56 %) obyvatel České repub-
liky, 17 % s tím nemá problém, ovšem jen 
v rámci okresu či regionu, a jen více než čtvr-
tina (26 %) nemá problém s tím přesunout se 
za novou prací ve své vlasti kamkoliv. Zajíma-
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Celkem 106 soutěžících a 75 podnikatel-
ských záměrů. To jsou parametry aktuál-
ního ročníku soutěže Můj první milion. Obě 
čísla představují rekord v celé devítileté 
historii projektu, za nímž stojí 
zlínské Technologické inovační 
centrum. Soutěžící pro účast mo-
tivují nejen ceny, ale především 
možnost získat zpětnou vazbu 
pro rozjezd podnikání od odbor-
níků z praxe. 

„Právě to je hlavní poslání soutěže – přispět 
k tomu, aby záměry nezůstávaly jen na papíře. 
To je jedna z možností, jak můžeme účinně 
přispět k rozvoji podnikání,“ říká ředitelka 
Technologického inovačního centra Danie-
la Sobieská. Soutěžní projekty jsou tradičně 
rozděleny do dvou kategorií. Středoškolských 
je přihlášeno 31, zbytek připadá na hlavní 
kategorii, tedy na vysokoškoláky a veřejnost. 
Souhrnná hodnota všech cen v aktuálním 
ročníku činí 250 000 korun. Vítěz hlavní ka-
tegorie obdrží 40 000 korun, pro nejlepší tým 
středoškoláků je pak určeno 10 000 korun. 
„Připraveny jsou i další ceny v podobě zázemí 
podnikatelského inkubátoru či poradenství 
v obchodní a marketingové oblasti. Pro nej-
lepší je pak připraven šestitýdenní akcelerační 

program v co-workingovém centru,“ přidává 
podrobnosti Daniela Sobieská. Tím nejhod-
notnějším přínosem pro rozjezd podnikání 
ale stále zůstávají cenné rady od odborníků 
z praxe i akademické sféry.

Rady a zpětnou vazbu přitom mají zájemci 
možnost získávat již v předstihu. Soutěž se 
totiž vždy vyhlašuje na podzim a možnost 
přihlásit se je do konce ledna. V mezidobí 
vždy Technologické inovační centrum rea-
lizuje sérii workshopů, které jsou výraznou 
pomocí pro zpřesnění celého podnikatelského 
záměru. „Tentokrát jsme připravili workshopy 
věnované tomu, jak se odlišit od konkurence 

nebo jak se účinně prezentovat na sociálních 
sítích. Řeč byla i o nejčastějších chybách při 
rozjezdech podnikání a o tom, jak se vypořá-
dat s cashflow,“ přibližuje obsah podzimních 

akcí manažerka soutěže Zuzana 
Drotárová. 

První kolo hodnocení v hlav-
ní kategorii se uskutečnilo 10. 
února. Ti, kdo prošli tímto sítem, 
jsou zařazeni do akceleračního 
programu. Druhé kolo, v němž 

soutěžící své projekty prezentují před hodno-
titelskou komisí, je naplánováno na 7. dubna. 
Ve stejný den se uskuteční také slavnostní 
vyhlášení soutěže. V případě středoškoláků 
bude o vítězích jasno již v březnu. V minulém 
ročníku hlavní kategorii ovládla Hana Auerová 
s projektem nazvaným Obrazy s příběhem – 
jde o pořizování výtvarných děl postavených 
nejen na zadání zákazníka, ale i asociacích 
a představách autorky. Druhou příčku si odne-
sl Martin Stehlík s CK Folding Bike Tours. Pod-
statou podnikatelského záměru jsou tematic-
ky zaměřené cyklistické pobyty pro zahraniční 
návštěvníky v České republice. Třetí místo 
si pak připsali Antonín Světinský a Vojtěch 
Šenkýř. Jejich projekt s názvem Fyziotrenér 
představuje web, jenž propojuje fyzioterapii 
a trenérství. Více na www.mujprvnimilion.cz.

Soutěž součástí systému
Soutěž ale není ani tak samostatnou akcí, 

jako spíše střípkem v mozaice toho, co dělá 
Technologické inovační centrum Zlín pro pod-
poru 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 zájemcům o vlastní podnikání je pak 
určen web www.startpodnikani.cz. Součástí 
komplexní podpory začínajících podnikatelů 
je pak nabídka prostor pro podnikání v reži-
mu podnikatelského inkubátoru, virtuálního 
inkubátoru či co-workingu.  /jjn/

můj první milion. zájem je stále většíKurzy pro rozvoj podnikání 

Rozvoj manažerských dovedností je 
celoroční kurz, který probíhá ve Zlíně. 
Je složen ze sedmi modulů, ale je možné 
si vybrat i jednotlivé semináře. Aktuální 
jsou 19. dubna komunikační dovednosti 
a efektivní vyjednávání, řešení problé-
mů a sociálních konfliktů se bude konat 
24. května a hodnocení a motivace za-
městnanců je v plánu 3. listopadu. Další 
seminář bude 17. března a je zaměřen 
na komunikaci s médii a veřejností. Pod 
vedením lektorky Věry Staňkové před-
staví účastníkům práci novinářů, vysvětlí 
jim, proč je důležité s médii komunikovat 
a naučí je, jakým způsobem. Po absolvo-
vání tohoto kurzu budou účastníci schop-
ni oslovit média tak, aby šance na zveřej-
nění informací o firmě, akci či výrobku 
byla co nejvyšší. Součástí kurzu budou 
i praktické příklady a zkušenosti z praxe. 

Pokud patříte mezi zadavatele, doda-
vatele veřejných zakázek, nebo se pro-
stě jen chcete dozvědět novinky z této 
oblasti, přijďte na seminář 31. března 
do Uherského Hradiště. Novinky z ob-
lasti celního řízení budou představeny  
5. dubna ve Vsetíně a 22. dubna v Uher-
ském Hradišti. Informace o všech připra-
vovaných akcích naleznete na webových 
stránkách www.khkzk.cz.   /tic/

Katalog start-up firem

Podpora začínajících inovativních 
firem je nesmírně důležitá, protože se 
vzhledem k novosti produktu jedná 
o rizikovější podnikatelskou aktivitu 
než v případě firem, které podnikají se 
zavedenými, byť do jisté míry inovova-
nými produkty. Technologické inovační 
centrum se podporou těchto mladých 
firem zabývá. Jednou z cest, jak jim pomo-
ci, je nabídka kancelářských prostor se 
zvýhodněným nájemným a poradenské 
činnosti v rámci služeb podnikatelské-
ho inkubátoru. Zde mají větší šanci si 
své první podnikatelské vazby vytvořit 
a upevnit, získat zpětnou vazbu, popř. 
motivaci do dalších aktivit. Doplňkovou  
formou jejich podpory je Katalog Start-
-up firem Zlínského kraje 2015. Obsahuje 
profily nejzajímavějších projektů a firem, 
které působí ve Zlínském kraji. Katalog 
představuje tyto úspěšně začínající firmy 
potenciálním zákazníkům, partnerům 
a případným investorům. Katalog pro 
rok 2015 je k dispozici v Technologickém 
inovačním centru v budově 23. bývalého 
továrního areálu nebo si jej můžete stáh-
nout z www.inkubatorzlin.cz.  /tic/
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V rámci aktivit Regionální inovač-
ní strategie Zlínského kraje připravuje 
Technologické inovační centrum vybu-
dování nového analytického centra, které 
bude sbírat a analyzovat data zejména 
z podnikatelského, ale i veřejného sekto-
ru a jako svůj výstup přinášet informace 
o aktuálním vývoji inovačního prostředí 
ve Zlínském kraji. Informace analytické-
ho centra budou zveřejňovány na www.
inovacnipodnikani.cz v sekci Analytické 
centrum. Analytické centrum má mimo 
jiné sloužit firmám jako zdroj dat pro 
podporu správných rozhodnutí v jejich 
podnikatelské činnosti.

V minulém roce, též v rámci RIS ZK, 
vznikly 3 odborné inovační platformy – 
inovativní zpracování polymerů, inovace 
v konstrukčních činnostech, inteligentní 
a úsporné elektronické systémy.  V každé 
z nich je řada firem s odpovídajícími čin-
nostmi, je zastoupen i výzkum a podpůrný 
sektor. Platformy se zaměří na řešení pro-
blémů v rámci daných mezioborových sku-
pin, budou poskytovat cenné vstupy nejen 
novému analytickému centru, ale i podněty, 
jak podpořit daná témata a zvýšit tím ino-
vační kapacitu jak svých členů, tak subjektů, 
které se v daném prostředí pohybují.

Jak získat chybějící strojaře
Momentálně se v našem kraji formuje 

i oborově zaměřená skupina strojírenských 
firem, které chtějí společnými silami rea-
lizovat některé své aktivity, které jsou si 
podobné a mají i podobnou cestu k řešení, 
nicméně by si je každá firma musela s vel-
kým úsilím realizovat po vlastní linii. Firmy 

Ve Zlíně odstartovala nová teambuil-
dingová hra nazvaná Baťův Zlín. Mapuje 
místa, která jsou spojena s životem a prací 
Tomáše Bati. Trasu si účastníci hry volí 
sami a postupují pomocí GPS kódů a sou-
řadnic. Projdou místy, kde Tomáš Baťa žil, 
pracoval a budoval, seznámí se s tím, co 
mu fungovalo a zaručilo úspěch v  podni-
kání. Hra aktivizuje účastníky k rychlému 
a efektivnímu rozhodování. 

Hra probíhá formou závodu tří až pěti-
členných družstev, účastníci řeší nezvyklé 
úkoly a zamýšlí se nad firemními hodno-
tami a tématy. „Hlavním benefitem hry je 
aktivizovat kreativitu a potenciál zaměst-
nanců nebo efektivně předat plánované 
firemní změny,“ uvedla Vlaďka Lukašíková, 
obchodní ředitelka firmy CE-PA, která hru 
uvádí na trh. Zabývají se mimo jiné i pora-
denstvím v oblasti štíhlého managementu, 

jak být lean 

v tic vzniká analytické centrum

který využíval ve svých továrnách už Tomáš 
Baťa. Díky hře a následným aktivitám jsou 
schopni zákazníkům navrhnout, jak opti-
malizovat pracovní výkon a to jak z pohledu 
uspořádání výroby, tak sestavení či vytvo-
ření ideálního pracovního týmu.  /tic/

Deset let plastru 

Plastr je zkráceně Plastikářský klastr, 
který od roku 2006 úspěšně funguje 
ve Zlíně. Z hlediska oficiální definice jde 
o seskupení odvětvově nebo průřezově 
zaměřených nezávislých subjektů. Jeho 
účelem je podporovat inovace prostřed-
nictvím sdílení infrastrukturních kapa-
cit, výměny informací, poznatků, jakož 
i účinným podílem na transferu znalostí 
a spolupráce mezi podniky a dalšími 
organizacemi v klastru. Interní definice 
Plastikářského klastru zní: Klastr je sdru-
žení těch, co se znají, a i když si třeba kon-
kurují, tak spolupracovat chtějí, protože 
ví, že na tom vydělají. To mluví za všechny 
oficiální definice klastru. Plastr byl zalo-
žen za asistence Technologického ino-
vačního centra s.r.o., které bylo hlavním 
zpracovatelem jeho projektu. Jednání 
probíhala už během roku 2005, kdy se 
uskutečnilo mapování možností vzniku 
klastru, návštěvy firem z oboru, během 
nichž se identifikovali budoucí členové 
a sféry jejich společného zájmu, proběhlo 
šest workshopů, byla navržena struktura 
a organizace klastru. Posláním bylo vy-
tvořit reprezentativní fórum zpracovate-
lů plastů ve zlínském regionu, což s malý-
mi obměnami platí dodnes. Vize klastru 
je 10 let identická: Zlínský kraj se stane 
centrem inovativního zpracování plastů 
v České republice.  V současnosti sdru-
žuje Plastr takřka pět desítek členů a to 
nejen přímo z oboru zpracování plastů, 
ale i automobilového, elektrotechnické-
ho průmyslu, obalů, zpracování odpadů, 
výroby strojů a zařízení či stavebnictví. 
Má i členy z oblasti výzkumu a vývoje, 
odborného poradenství a členem jsou 
i dvě průmyslové školy a Univerzita To-
máše Bati. Nosnými aktivitami jsou vývoj, 
inovace a investice, odborné vzdělávání, 
společné nákupy a propagace oboru. Více 
na www.plastr.cz.  /tic/

tetragon. spolupráce regionů

Podpora transferu znalostí a technolo-
gií je námětem mezinárodního projektu 
z programu Horizon2020, do kterého se 
zapojilo i Technologické inovační cent-
rum. Další partneři jsou z Belgie a Špa-
nělska. Tetragon si klade za cíl zlepšit 
postupy při transferu nových poznatků 
z výzkumu do praxe. Vhodné metody bu-
dou konzultovány nejen s projektovými 
partnery, ale i jednotlivými regionálními 
hráči. V případě Zlína to bude především 
centrum transferu technologií při Uni-
verzitě Tomáše Bati. Bližší informace 
na adrese drotarova@ticzlin.cz. /tic/

se tedy rozhodly odložit rivalitu, využít na-
bízející se synergie a snažit se, i přes vyso-
ce konkurenční prostředí, řešit některá ze 
svých témat kolektivně. Jedná se především 
o nedostatek kvalifikovaných pracovních sil 
v oboru. Zde chtějí firmy řešit vyšší odborné 
strojírenské vzdělávání a také celkovou pro-
pagaci oboru, která by měla zlepšit image 
strojírenství především mezi mladými lidmi, 
kteří se rozhodují, který obor studovat a zda 
vůbec studovat některý z technických oborů 
a také zacílit na jejich rodiče a celkově zlep-
šit vnímání strojírenství a zvýšit atraktivitu 
oboru. Z dalších aktivit by v budoucnosti 
mohly připadat v úvahu i, podobně jako 
u Plastikářského klastru, např. společné 
nákupy surovin a materiálu, prosazová-
ní zájmů strojírenských firem v regionu, 
společný výzkum, vývoj, inovace, případně 
další témata, která si členové sami zvolí jako 
individuální a dají jim i společné priority. 

Spolupráce vítána
To je jen část aktivit, jimiž se zabývá Tech-

nologické inovační centrum a které spa-
dají do implementace Regionální inovační 
strategie Zlínského kraje. Technologické 
inovační centrum velmi ocení spolupráci 
a součinnost firem nejen v těchto oblas-
tech tak, aby výstupy inovační strategie byly 
co nejvíce sladěny s reálnými potřebami 
firem v našem regionu a výsledky těchto 
aktivit mohly využít ve svých podnikatel-
ských aktivitách. Pokud máte zájem zapojit 
se do činnosti některé z platforem, přidat 
se k aktivitám strojírenských firem nebo 
zjistit více informací o analytickém centru, 
kontaktujte prosím pracovníky Technolo-
gického inovačního centra.  /tic/
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Firemní akce na klíč

reference: 
CONTINENTAL BARUM | GIENGER | TESCOMA | GREINER 
BANG & OLUFSEN | LAPP KABEL | SYKORA KUCHYNĚ

DUPONT CZ | MINERVA | AGC FENESTRA | NESTLÉ- SFINX 
ZLÍNSKÝ KRAJ | STATUTÁRNÍ MĚSTO ZLÍN

www.velryba.cz

„Abyste se neutopili v moři hostitelských starostí.“

V souvislosti s rokem 2016, kdy mno-
ho společností slaví půlkulaté výročí vzni-
ku, jsme se zeptali Michala Žáčka, ředitele 
Agentury Velryba s.r.o., která se firemními 
akcemi „na klíč“ zabývá, a v jejích referen-
cích figuruje mnoho významných klientů:

KTERÉ SPOLEČNOSTI JIŽ VYUŽILY VAŠÍ 
AGENTURY PŘI OSLAVÁCH VÝROČÍ VZNI-
KU?

Za naši dvacetiletou historii jich bylo 
hodně, a určitě není v mých silách zde vy-
jmenovat všechny. Namátkou uvedu, že 
kulatá výročí jsme již realizovali například 
pro společnosti GIENGER, TESCOMA, KU-
CHYNĚ SYKORA, LISS, DUPONT, GREINER 
PACKAGING, CONTINENTAL BARUM, LAPP 
KABEL a mnoho dalších klientů.

DÁ SE NĚJAK CHARAKTERIZOVAT TY-
PICKÁ FIREMNÍ OSLAVA VÝROČÍ?

Dramaturgie akcí je velmi různoro-
dá, odvíjí se od představ a cílů zadavate-
le. Jinak se projektuje oslava výročí firmy 
na akci pro zaměstnance a jejich rodiny, 
jinak zase například společenský program 
pro TOP obchodní partnery a jiné VIP 
hosty. Navíc si v naší agentuře zakládáme 
na tom, že ke každému projektu přistupu-
jeme jako k originálnímu dílu. Vždy se sna-
žíme vymyslet jedinečné řešení, které po-

zvané hosty zaujme, pobaví a zůstane jim 
ve vzpomínkách na delší čas. Nedá se říct, 
co je pro nás příjemnější práce, jestli VIP 
večírek nebo akce typu „Family day“, náš 
tým je kreativní, baví nás nové výzvy a za-
tím vždy se nám podařilo vymyslet tako-
vou dramaturgii, že klienti byli spokojení.

V REFERENCÍCH UVÁDÍTE VELKÉ 
SPOLEČNOSTI ZE ZLÍNSKÉHO KRAJE. CO 

STŘEDNÍ A MENŠÍ FIRMY? JSOU I TY PRO 
VÁS ZAJÍMAVOU KLIENTELOU?

Nerozlišujeme klienty ani zakázky 
na „malé“ a „velké“. Realizovali jsme nespo-
čet firemních akcí pro menší společnosti 
– vánoční večírky, rodinné dny, teambuil-
dingy, výročí... Každá zakázka je pro nás za-
jímavá a inspirativní práce, od eventu pro 
několik desítek hostů až po akce, kde těch 
hostů byly třeba čtyři tisíce.

JAK BYSTE DEFINOVAL HLAVNÍ DŮVO-
DY PROČ SI NA FIREMNÍ AKCI NAJMOUT 
AGENTURU – TŘEBA TAKOVOU, JAKO JE TA 
VAŠE?

Naše firemní heslo zní: „Vy se bavte, 
hostitelské starosti přenechejte nám!“, a to 
asi charakterizuje vše. Kontakt na kape-
lu nebo na dodavatele cateringu si dnes 
každý najde za pár sekund na internetu. 
Naší přidanou hodnotou jsou zkušenos-
ti, výhodné ceny od subdodavatelů, které 
v rámci transparentního rozpočtu postu-
pujeme našim klientům, takže umíme najít 
nejlevnější a zároveň nejkvalitnější řešení, 
umíme navrhnout téma a dramaturgii tak, 
aby akce hosty opravdu bavila... a ve finále 
se náš tým postará o celý organizační chod 
eventu tak, aby si jej všichni hosté, včetně 
hostitele, příjemně užili a neřešili ve stre-
su organizační záležitosti.  /pr/

vy se bavte, hostitelské starosti přenechejte nám!

Ministerstvo obrany opakovaně nabízí k prodeji bývalý vojenský areál skladů 
v Loukově u Bystřice pod Hostýnem. Minimální kupní cena stále klesá, ale vážný 
zájemce se nehlásí. 

armáda se marně snaží prodat areál skladů 

soutěž pro firmy 
V říjnu 2015 chtěla armáda za are-

ál o celkové výměře 8,4 hektarů částku 
21,7 milionů korun. Loukovské sklady se 
ale prodat nepodařilo, a tak se znovu ob-
jevily v nabídce nepotřebného majetku 
v prosinci 2015, a to za minimální cenu 
18,5 milionů korun. Ani tentokrát se ale 
vážný zájemce nenašel a poslední z vel-
kých armádních areálů zůstává nevyužitý. 
„Objekt bude s největší pravděpodobností 
prodáván v dalším kole výběrového řízení 
na zjištění nejvhodnějšího zájemce o koupi 
dne 4. března 2016. Cena bude snížená, 
ale stále bude přesahovat patnáct milio-
nů korun,“ uvedl Bedřich Šonka, vedoucí 
oddělení přípravy nakládání s nemovitým 
majetkem Ministerstva obrany. 

Loukov je ve Zlínském kraji posledním 
takto rozlehlým armádním areálem. Již 
před pár lety se armáda zbavila velkých 
kasáren v Uherském Hradišti a v Kromě-
říži. Letos v únoru koupila kroměřížská 
radnice za 23 milionů korun budovu vo-
jenské správy, ve které vybuduje asi čty-
řicet malometrážních bytů. Budovu do-
sud spravoval Úřad pro správu ve věcech 

majetkových, který ji městu přednostně 
nabídl k odkoupení.

Nevyužitý loukovský areál tvoří několik 
budov z roku 1967, okolní pozemky a dvě 
strážní věže. Jeho součástí je i železniční 
vlečka. Vjezd do areálu je z vlastní příjez-
dové komunikace. Areál má vlastní stud-
ny. Podle územního plánu obce Loukov 
je lokalita určena jako plocha specifická 
– stavby pro obranu, sklady nebezpeč-
ných látek. „Vzhledem k tomu, že objekt 
sloužil jako sklad materiálu, předpoklá-
dám, že ke stejnému účelu jej lze využít 
i novým potenciálním nabyvatelem. Účel, 
respektive záměr využití nám však kupci 
nesdělují,“ dodal Bedřich Šonka. Bývalý 
vojenský objekt v minulosti zaměstnával 
obyvatele Loukova i okolních obcí. Starosta 
Loukova Antonín Zlámal by uvítal, kdyby 
areál sloužil jako sklad státních hmotných 
rezerv, zejména trvanlivých potravin, vody, 
sušeného mléka a léků. 

Armáda nabízí k prodeji nepotřebný 
majetek v různých regionech. Například 
na jižní Moravě je k dispozici 18 bunkrů, 
takzvaných „řopíků“.  /sd/

Soutěž Inovační firma Zlínského kra-
je má zviditelnit úspěšné a progresivní 
firmy v regionu. Jejím organizátorem je 
Technologické inovační centrum s.r.o. 
Ocenění zajistí firmám publicitu, zlepší 
jejich image a pomůže najít nové zákaz-
níky. Do soutěže se mohou přihlásit i zá-
jmová podnikatelská sdružení. Oficiální 
vyhlášení je v březnu a v červnu proběhne 
vyhlášení výsledků.

„Soutěž Inovační firma Zlínského kraje 
poskytuje širší veřejnosti příležitost do-
zvědět se o špičkových firmách v regionu 
a také o kreativitě a technické šikovnos-
ti lidí ve výrobní a podnikatelské sféře. 
A také pro firmy, které v soutěži uspějí, 
je publicita významným bonusem,“ řekl 
hejtman Stanislav Mišák. 

V prvním ročníku soutěže zvítězila fir-
ma 5M, s.r.o., z Kunovic. Ve druhém roč-
níku pak Koma Modular Construction, 
s.r.o., z Vizovic. V roce 2012 zvítězila Česká 
zbrojovka, a.s.. V roce 2014 hlavní cenu 
získala společnost Avex Stell Products. 
Více informací o soutěži na drotarova@
ticzlin.cz.  /tic/

INZERCE
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certifi kovaný partner značky LG

SATELITY
 prodej, montáž SKYLINK 
  průmyslová LED osvětlení

»  montáže optických sítí 
pro internety a kabelové 
televize

TELIMA-ZLÍN   
PRODEJ A SERVIS ELEKTRONIKY
Jediné autorizované elektro 
s vlastním servisem 
ve Zlínském kraji

TELEVIZE
 prodej, opravy, poradenství

PRODEJ DOMÁCÍCH 
SPOTŘEBIČŮ

 ledničky, sušičky, pračky
 vestavné spotřebiče

OLED TV 
VRCHOL TECHNOLOGIE 

JEN U NÁS NA PRODEJNĚ

»  Výroba ozubených kol a řemenic 
dle výkresové dokumentace

» Válečkové a dopravní řetězy a řetězová kola
» Prodej normovaných převodů – ozubené hřebeny 
» Závitové tyče a matice – NEREZ, OCEL, BRONZ
»  Prodej technických plastů - tyče, 

desky – POM-C, PVC, PET 

Více informací na 
www.rtox.cz

DIVNICE 139 
(průmyslový areál) 
763 21 Slavičín                          
e-mail: info@rtox.cz
Tel: 605 223 220

Výroba ozubených kol

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:

573 397 424 nebo na www.dobecar.cz.

Proč s přibývajícími roky ubírat na kvalitě péče? V našem autorizovaném servisu 
najdete kompletní servis pro vozy ŠKODA všech věkových kategorií. Máme 
nejmodernější servisní vybavení a ovládáme aktuální technologické postupy 
předepsané výrobcem. Pro starší ročníky navíc garantujeme dostatek kvalitních 
dílů ze sortimentu ŠKODA a pro vozy starší 4 let výhodné ceny díky Šekové knížce 
plné slev. Pro více informací nebo objednávku nás kontaktujte na telefonním čísle

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

Kompletní péče o vozy ŠKODA všech věkových kategorií

KOMPLETNÍ PÉČE 
POD JEDNOU STŘECHOU

Untitled-1025   1 23.2.2016   12:24:06

Kompletní služby pro:
 domácnosti
  rmy
 úřady
  gastro - rozvoz kávy 

a doplňků

  záruční a pozáruční 
servis značek 
Jura, Delonghi, 
Saeco, ...

 ochutnávky káv

Jezdím na kafe do



  šroubové kompresory v mnoha provedeních

  výkon strojů od 2,2 do 250 kW

  kompaktní stanice – kompresor
na vzdušníku se sušičem vzduchu

  úsporné kompresory s plynulou regulací
výkonu s frekvenčním měničem

 vysoká efektivita, účinnost a životnost

 kompresorové stanice od návrhu po realizaci

 filtrace, sušení vzduchu a odstranění oleje

Výhody naší nabídky:

servis do 24 hodin

servisní smlouva = prodloužená záruka

náhradní díly skladem

zápůjční kompresory skladem

půjčovna kompresorů 5 až 75 kW

zkušenosti z několika stovek realizací

analýza tlakového vzduchu – měření a návrh
vhodného řešení

kalkulace úspor elektrické energie a omezení ztrát

  úsporné kompresory s plynulou regulací

možnéúspory
30–50 %energie

Prodej kompresorů značek ATLAS COPCO, ALMIG, FINI, ORLÍK
Zajišťujeme servis kompresorů všech značek

   +420 733 122 007
 +420 577 9 1 1  26 3
 info@kompres.cz
 www.kompres.cz

DUSÍKOVÉ STANICEDUSÍKOVÉ STANICEDUSÍKOVÉ STANICEDUSÍKOVÉ STANICE
výroba plynného dusíku

www.kompres.cz

JANUŠKA KOMPRESORY s.r.o.
Najdete nás v Průmyslové zóně Lukov u Zlína

CHLAZENÍCHLAZENÍCHLAZENÍ
vody a oleje

 KOMPRESORYKOMPRESORY
šroubové
a pístové

                  
       „Mám všechny cíle na dosah.“

                  
   „Důvěřuji Audi Service.“

Stejně dobrý, jako Vaše Audi: Dokonale fungující příslušenství, kvalitní originální díly 
a odborně vyškolený profesionální tým. Audi Top Service.

EURO CAR Zlín s.r.o.
Vizovická 4097, Zlín       Tel.: 577 057 100, Email: servis@eurocarzlin.cz        www.eurocarzlin.cz

Objednejte se i Vy na Audi sezonní servis.

Protože dobrodružství už čeká.
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Audi sezonní servis v našem autorizovaném servisu

audi_jsa_inzerce_210x147,5_Euro-Car-Zlin_16.indd   1 24.02.16   16:37


