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Kombinovaná spotřeba a emise C02 vozů Fabia Combi ScoutLine: 3,6–4,8 l/100 km, 94–110 g/km

Nasedněte do nového vozu ŠKODA Fabia Combi ScoutLine a vydejte se rovnou za novými 
zážitky! Na cestu Vám přibalíme dostatek prostoru, bezpečí i atraktivní výbavy. Bavit Vás 
budou robustní ochranné prvky karoserie, stylová 16" kola ROCK z lehké slitiny nebo třeba 
asistent rozjezdu do kopce. Přibalit si navíc můžete adaptivní tempomat, zadní parkovací 
kameru s ostřikovačem nebo praktickou dělicí síťovou stěnu. Seznamte se s vozem 
ŠKODA Fabia Combi ScoutLine přímo u nás.

NEPŘEHLÉDNUTELNÁ,
AŤ SE VYDÁTE KAMKOLIV

skoda-auto.cz

ŠKODA Fabia Combi ScoutLine

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

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

Untitled-128   1 6.5.2016   8:39:06

Tisk nám jde
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www.hartpress.czTiskárna vašich představ.
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budova 64 prochází revitalizací za 300 milionů

>  4 – 5 
téma 
díky redesignům se do regálů Vracejí tradiční značky českých bot 
Obuvnická výroba má ve zlínském regionu stále silnou pozici. Firmy ovšem musely 
změnit strategii. Ševci už nešijí velké série jednoho typu bot, vydali se cestou originálního 
designu, navazují spolupráci s mladými návrháři, hledají mezery na trhu a přidávají další 
„nadstavbu“, kterou by se odlišili od konkurence.

>  6 – 7 
rozhoVor 
tomáš pajonk: matematické algoritmy pomáhají zlepšit služby 
Matematika nemusí být jen exaktní věda na akademické úrovni. Lze ji využít nejen 
v běžném životě, ale i v podnikání. Na aplikované matematice založil svůj podnik Tomáš 
Pajonk. Jeho firma SolverTech nabízí velkoobchodům, zásilkovým službám, distributorům 
zboží, servisům, mlékárnám, prádelnám a mnoha dalším efektivní plánování dopravy, tras 
a rozvozů. 
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FOTO NA TITULNÍ STRANĚ
TON, Moleda, SolverTech

V centrální části továrního areálu vzniká jeden z největších projektů urbanistické regenerace 
ve Zlíně. Společnost Cream investuje 300 milionů korun do revitalizace budovy 64. Po spojení 
budov 64/1 a 64/2 vznikne jeden projekt nazvaný House 64 – Zlín. 
Na konci roku 2015 začal vlastník nabízet pronájmy kanceláří a obchodních ploch. „House 64 
rozdělujeme na budovy A a B. Rekonstrukce nyní probíhá v budově B. Její dokončení je pláno-
váno na třetí čtvrtletí roku 2017. Pronajaty již máme veškeré obchodní plochy firmami Gienger 
a Elfetex. A evidujeme mimořádný zájem také o kanceláře. Obsazenost je zatím asi třicet pro-
cent budovy B,“ uvedl tiskový mluvčí skupiny Cream Robert Jašek. House 64 zahrnuje celkem 
17 500 m2 obchodních a kancelářských ploch, z toho 7600 m2 obchodních ploch. V jižní části 
přízemí se plánuje zachování restauračního provozu, případně potraviny.
Zbytek budovy budou tvořit kancelářské prostory s důrazem na podporu nových nápadů a my-

šlenek. „Cílem je nabídnout mladým firmám 
kvalitní zázemí za dobrou cenu a podpořit je tak 
v růstu,“ upřesnil Martin Jarolím, generální ředi-
tel skupiny Cream. „Je důležité nabídnout tako-
vou cenu, která bude pro začínající firmy atrak-
tivní, a zároveň jim poskytnout servis a kvalitu 
21. století,“ dodal Jarolím. Cena bude začínat 
na 2 900 Kč za měsíc a kanceláře lze pořizovat 
i formou investičního pronájmu. 
House 64 – Zlín projde postupnou kompletní re-
konstrukcí. Plánuje se zateplení fasády a oken, 
tak aby budova byla energeticky efektivní, 

vnitřní dispozice nabídnou nové kanceláře jak v děleném uspořádání, tak i v halovém návrhu. 
Počítá se také s individuálními požadavky budoucích klientů, kterým architekti připraví dispo-
ziční řešení dle jejich představ. Společné prostory, jako jsou koridory, vstupní hala nebo výtahy, 
budou rovněž rekonstruovány tak, aby vyhovovaly současným normám a vysokým nárokům 
nájemců. Součástí revitalizace je také venkovní plocha u budovy, která nabídne okolo 150 par-
kovacích míst, jež budou určena pro nájemce a jejich klienty.  /sd/

Tisk nám jde

od srdce

www.hartpress.czTiskárna vašich představ.
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> zblízka

„Reklamy nemají efekt. Peníze dáváme 
do zážitků, aby si lidé naši značku spojili 
s nějakým prožitkem. Snažíme se, aby Zlíňa-
né na výrobu obuvi nezapomněli,“ uvedla Jo-
lana Němcová ze společnosti Moleda, která 
se zapojuje do řady významných kulturních 
akcí pro veřejnost ve Zlínském kraji a jejich 
prostřednictvím propaguje svoje boty znač-
ky Prestige. Díky spolupráci s Muzeem jiho-
východní Moravy si lidé například vyzkouše-
li výrobu prestižek v rámci Ševcovské pouti. 
Součástí 56. ročníku Zlín Film Festivalu  
(27. 5. - 3. 6. 2016) je soutěž o festivalovou 
prestižku. Lidé mají příležitost stát se tvůr-
cem originální boty v barvách francouzské 
vlajky (modrá, bílá, červená). Firma Moleda 
pak vítěznou botu vyrobí ve svých šicích 
dílnách ve zlínské městské části Štípa. 

Moleda spolupracuje se známými  mód-
ními návrháři a výtvarníky. Novou kolekci, 
kterou letos v březnu Moleda představila, 
navrhl Jakub Polanka. Redesign nejznáměj-
šího modelu klasické Prestige vzor M86808, 
která se ve Zlíně vyrábí už třicet let, vytvořil 
v roce 2014 známý italský designér Claudio 
Franco, který má ke Zlínu velmi vřelý vztah, 
protože ještě před listopadem 1989 měl 
příležitost pracovat v tehdejším národním 
podniku Svit. 

Klasický model obuvi Prestige vzor 
M86808 dělá dvě třetiny celkového množ-
ství prodejů firmy Moleda. Zbylou třetinu 
tvoří další vzory, které postupně výrobce 
do nabídky přidává. „Vloni jsme se zaměřili 
na inovaci dětského modelu obuvi Prestige. 
Dětský model jsme doplnili oblíbeným pa-
pírovým šitým kufříkem z produkce dalšího 
tradičního výrobce, firmy Kazeto Přerov. 
Děti s nákupem prestižek získají další atrak-
tivní doplněk, který mohou využít nejen 

díky redesignům se do regálů vracejí tradiční 
značky českých bot

ve škole, ale také na skladování a přenášení 
svých dětských pokladů. Tento model spolu 
s historickým vzorem se objeví také na vý-
stavě Retro, která bude letos největší výstav-
ní akcí Národního muzea v Praze,“ doplnila 
Jolana Němcová. Trend využití papírových 
obalů se chystá Moleda dál rozvíjet. V šicích 
dílnách právě připravují novinku, usňovou 
obuv v denimovém vzhledu, která bude mít 
zcela specifickou krabičku určenou pro další 
využití v domácnosti. V prodeji bude od  
1. 7. 2016.

Tradiční ševcovina ve spojení s moder-
ním designem

Své dveře otevřela mladým designérům 
i firma Flexiko ze Lhoty u Zlína. Úzkou spo-
lupráci navázala s módní návrhářkou Eliš-
kou Kuchtovou, kterou časopis Forbes loni 
zařadil mezi třicet nejnadějnějších Čechů 
do třiceti let. Odborníci o ní mluví jako o jed-
nom z největších talentů českého designu. 
Její kolekce nese jméno Cutulum a zrodila 
se v hlavě mladé módní návrhářky během 
studia na pražské UMPRUM v roce 2011. 
Když o svých začátcích vypráví dnes, mluví 
o pohádce, která začala v lékárně. Výjimečně 
pohodlné, ale ne moc hezké zdravotní boty 

Obuvnická výroba má ve zlínském regionu stále silnou pozici. Firmy ovšem musely 
změnit strategii. Ševci už nešijí velké série jednoho typu bot, vydali se cestou originál-
ního designu, navazují spolupráci s mladými návrháři, hledají mezery na trhu a přidá-
vají další „nadstavbu“, kterou by se odlišili od konkurence. 

z jedné pražské výlohy vnukly Elišce nápad 
a ten se rychle přetavil v akci. Rozhodla se 
propojit dva rozdílné světy, zdravotní obuv 
a současnou módu. Většina bot Cutulum vy-
chází z různých střihových variací a detailů, 
které se používají při výrobě zátěžových 
nebo zdravotních bot. Eliška získala za ko-
lekci Cutulum nominace na ocenění Czech 
Grand Design 2012 v kategoriích Objev roku 
a Módní designér roku.

„Ve Zlíně má návrhářství baťovské koře-
ny,“ připomněla Miroslava Štýbrová, kurá-
torka obuvnické expozice v Muzeu jihový-
chodní Moravy ve Zlíně. Do učebních osnov 
takzvané Školy umění, založené v roce 1939 
firmou Baťa, bylo zahrnuto ve školním roce 
1945/1946. Po přemístění školy ze Zlína 
do Uherského Hradiště se tento obor vy-
učoval jen do roku 1954. U znovuzrození 
vysokoškolského studia designu stál Zde-
něk Kovář. Jeho žák a pozdější kolega Pavel 
Škarka inicioval v devadesátých letech 20. 
století vznik ateliéru designu obuvi s cílem 
vyškolit odborníky pro spolupráci s lokální-
mi obuvnickými firmami. „V našem ateliéru 
se nevěnujeme pouze módním výstřelkům. 
Od prvního ročníku studenti kreslí studie 
chodidla, aby lépe pochopili jeho stavbu 
i možnost pohybu. Ve vyšších ročnících pak 
vyrábějí kopyta a navrhují obuv pro kon-
krétní zákazníky. Nové technologie 3D tisku 
mohou radikálně změnit náš obor, ale trvá ti-
síce let, než je příroda schopna modifikovat 
nohu,“ vysvětlil Jan Buch, vedoucí ateliéru 
Designu obuvi na Univerzitě Tomáše Bati. 

Díky redesignům a nápadům návrhářů 
a osvícených výrobců kvalitní obuvi se do re-
gálů vracejí tradiční značky českých bot 
v nové podobě. Kromě zmiňované Prestige 
je to například Snaha nebo Botas. Značka Bo-
tas, kterou proslavil Emil Zátopek, je na trhu 
už více než šedesát let. Zatímco dříve se 
botasek vyrobilo kolem dvou milionů párů, 
v současnosti jsou to desítky tisíc. Firma 
Snaha v současnosti vyrobí zhruba dvacet 
tisíc párů obuvi ročně. Kromě bot se zamě-
řuje i na ochranné pomůcky. Hospodaření 
zlínské firmy Moleda skončilo v roce 2015 
mírným nárůstem oproti roku 2014, prodalo 
se přes 151 000 párů obuvi. „Roční obrat 
firmy se bude pohybovat mírně přes 90 mili-
onů korun. Přesný údaj bude znám v srpnu, 
na konci našeho hospodářského roku. První 
polovina roku 2016 zatím tuto vzrůstající 
tendenci dokazuje,“ zmínila Jolana Němco-
vá. Valašskokloboucká firma Fare, která se 
vyprofilovala jako výrobce obuvi pro děti, 
zaznamenala v roce 2015 obrat ve výši 79 
milionů korun. Ročně vyrobí okolo 100 tisíc 
párů bot. Z toho zhruba tři čtvrtiny tvoří 
dětská obuv. Do specifických segmentů se 
pustila i akciová společnost Baťa, jejíž závod 
v Dolním Němčí je největším českým výrob-
cem obuvi pro diabetiky. Mezi významné 

>     téma



5

Již po desáté v historii bude letos uděle-
na cena Nadace Jana Pivečky při příležitos-
ti 48. ročníku Mezinárodního veletrhu obu-
vi a koženého zboží (KABO) v Brně. 

Nadace Jana Pivečky ve spolupráci s Českou 
obuvnickou a kožedělnou asociací a akciovou 
společností Veletrhy Brno vyhlašuje prestižní 
soutěž se zajímavými oceněními pro mladé 
designéry obuvi a kožené galanterie, studenty 
odborných středních a vysokých škol, ale i pro 
mladé designéry z praxe ve věku do 30ti let.

Vyplněnou přihlášku, kresby, plakáty 
i hotové výrobky je nutné doručit do 28. 6. 
2016 na adresu: Česká obuvnická a kože-
dělná asociace, tř. T. Bati 5267, 760 01 Zlín, 
(tel./fax: 577 525 230, e-mail: coka@coka.
cz) Obálku nebo balíček označte nápisem 
„Soutěž o cenu Nadace Jana Pivečky – 2016“

Cena Nadace Jana Pivečky je udělována 
studentům a mladým designérům obuvi 
a kožené galanterie ve třech kategoriích. 
O vítězích jednotlivých kategorií rozhoduje 
nezávislá odborná porota. Slavnostní předá-

vání cen mladým designérům se uskuteční 
v pavilonu P při veletrhu KABO v neděli 
28. 8. 2016. Smyslem předávání této ceny 
je zviditelnit talentované studenty a mladé 
designéry obuvi a kožené galanterie mezi 
odbornou, ale i laickou veřejností v České 
republice i v zahraničí.

Hlavní cenou pro všechny tři vítěze jed-
notlivých kategorií je zájezd na veletrhy 
Micam a Mipel v Miláně (Itálie) a kapesné 
v celkové hodnotě 10 000 Kč na jednoho 
výherce.

soutěž mladých designérů 2016

INZERCE

výrobce obuvi v regionu patří i Prabos Plus 
ze Slavičína, který je tradičním výrobcem 
speciální, vojenské, pracovní, bezpečnostní 
a trekingové obuvi. 

Chybí mladí obuvníci s odborným 
vzděláním

Na nedostatek zakázek si zlínské firmy 
nestěžují. To, co jim schází, je mladá krev. 
Poslední absolventi oboru obuvník vyšli ze 
zlínské Střední školy obchodně technické 
před třinácti lety. Od té doby se ve Zlíně ani 
jinde v republice ševcovské řemeslo neučí. 
Ředitelka školy Marta Fojtíková by chtěla 
výuku znovu obnovit a od září otevřít obor 
s názvem Výrobce obuvi. Do prvního kola 
příjímacího řízení se však přihlásili pouze 
tři žáci a  zápisový lístek nakonec odevzdal 
jen jeden z nich. „Studenti mohou využít 
ještě druhé kolo přijímacího řízení. Zájem-
cům o obor nabízíme při nástupu do školy 
na začátku září finanční podporu ve výši 
jeden tisíc korun. Kromě toho všichni, kdo 
budou plnit studijní povinnosti, obdrží mě-
síčně příspěvek 300 korun v rámci Podpory 
řemesel,“ uvedla Marta Fojtíková. Škola je 
připravená, že v oboru obuvník vyučí třeba 
jen tři zájemce. „V dalším roce k nám může 
ještě dorazit vlna žáků, kteří neuspějí v prv-
ním ročníku jiných učňovských oborů. Silné 
ročníky ovšem přijdou zhruba až za čtyři 
roky,“ dodala ředitelka školy. 

Moleda má v současné době zhruba pade-
sát zaměstnanců, firmě jsou věrní řadu let. 
„Není u nás žádná fluktuace. I po přestěho-
vání do Štípy máme stále stejné zaměstnan-
ce, kteří pracovali ve Zlíně. Z Moledy lidé od-
cházejí pouze do penze, nebo u nás zůstávají 
i po dosažení důchodového věku. Mladí lidé 
vyučení v obuvnickém oboru obecně ve fir-
mách chybí. Učni nejsou a přitom je pod-
nikání v obuvnictví na vzestupu,“ popsala 
situaci Jolana Němcová z firmy Moleda. Její 
slova potvrdil i Alois Šůstek z firmy FARE, 
která má okolo devadesáti zaměstnanců, 
z nichž dvacet procent je v předdůchodovém 
věku. „Pokud přijímáme nové zaměstnance, 
musíme to řešit tak, že si člověka sami za-
učíme,“ dodal. 

V minulosti patřilo Česko k největším 
výrobcům i exportérům obuvi. V 90. letech 
po liberalizaci trhu dopadl na tuzemské 

obuvnické firmy příliv levné produkce 
z Asie. Současný český obuvnický průmysl 
tvoří zhruba 35 firem, které mají více než 
dvacet zaměstnanců. K nim se přidává řada 
menších podniků. Celkem obuvnické firmy 
zaměstnávají zhruba 4 300 osob. Českým 
výrobcům se reálně daří sedmdesát až 
osmdesát procent své produkce úspěšně 
exportovat zejména do zemí Evropské unie, 
přičemž poslední čtyři roky jsou cílovými 
zeměmi zejména Německo, Rakousko, Ma-
ďarsko, Polsko a Francie. Předloni se v Česku 
vyrobily více než čtyři miliony párů bot. 
Meziročně to je o jedno procento méně. Do-
voz obuvi, zejména z Asie, klesl meziročně 
o čtyři miliony na sto milionů párů. Je to 
nejméně od roku 2006. Vyplývá to z ročen-
ky České obuvnické a kožedělné asociace. 
Spotřeba obuvi činí tři a půl až čtyři páry 
na obyvatele za rok. /sd/ foto: Moleda

šrouby
a matice,
máme jich

tisíce!

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

Matematika nemusí být jen exaktní věda na akademické úrovni. 
Lze ji využít nejen v běžném životě, ale i v podnikání. Na aplikované 

matematice založil svůj podnik Tomáš Pajonk. Jeho firma SolverTech 
nabízí velkoobchodům, zásilkovým službám, distributorům zboží, 

servisům, mlékárnám, prádelnám a mnoha dalším efektivní pláno-
vání dopravy, tras a rozvozů. 

tomáš pajonk: 
matematické algoritmy 
pomáhají zlepšit služby

Kde a jak vznikl nápad založit firmu, 
která zjednoduší a zlevní dopravu?

Celé to začalo na hodině diskrétní matema-
tiky na Vysoké škole ekonomické, kde jsem 
vystudoval Operační výzkum. Učili jsme se 
o rozvozním problému. Jak přiřadit mnoho 
zákazníků jednotlivým vozidlům. A říkal jsem 
si, vždyť to řeší tisíce firem! A všechny by 
mohly ušetřit! To musí chtít každá! No, tak 
jednoduché to nakonec není. (směje se) Fas-
cinující je základní myšlenka. Díky matema-
tice a algoritmům jste schopni optimalizovat 
proces tak, že nezhoršíte kvalitu služeb. Jen to 
naplánujete lépe. To znamená, že neosekáte 
náklady, nedáte méně cukru do sušenek, ale 
lépe přenastavíte linku, lépe rozdělíte zakáz-
ky mezi řidiče.

Proč jste se zaměřil na plánování roz-
vozů zboží?

Napadlo mě, že by se to dalo okamžitě pou-
žít ve velkoobchodu Hruška. Můj otec pracuje 
pro jejich dceřinou firmu. A já vždycky chtěl 
spojit s praxí to, co jsem se naučil ve škole. Za-
čal jsem nejdřív hledat dodavatele softwaru, 
který by právě toto řešil. Narazil jsem na ang-
lickou firmu MapMechanics, setkal se s jejich 
zástupci a řešil možnost zavedení jejich pro-
duktu. Když potom firma hledala technického 
konzultanta, nabídli mi práci. Po vysoké škole 
jsem tedy šel pracovat do Londýna, zpočátku 
jako konzultant, později jako programátor. 

Takže teprve v Anglii váš původní nápad 
uzrál? 

Britská firma, která mě zaměstnávala, pro-
dávala software pro plánování dopravy, který 
vznikl v Americe. Program byl ale zastaralý 
a nebyl schopný řešit všechny požadavky 
klientů. Po večerech, mimo pracovní dobu, 
v rámci dodělávání diplomové práce, jsem 
tedy začal psát vlastní algoritmus, který by 
uměl řešit více problémů. Můj tehdejší za-
městnavatel jej nakonec začal používat jako 
prototyp v jednom velkém projektu. 

Proč jste v zahraničí nezůstal? 
Přišel zlom. Londýn byl fajn, ale nechtěl 

jsem, aby tam vyrůstaly moje děti. Nechtěl 

jsem tam zapustit kořeny. Ty mám tady. 
V roce 2009 se nám narodil první syn, vrátil 
jsem se domů a založil firmu SolverTech. 
Dále vyvíjíme i pro MapMechanics a algorit-
mus Tasha začali využívat i dopravci v Aus-
trálii, v Kanadě a na mnoha místech v Bri-
tánii. Nicméně byl také čas ušít program 
na míru pro český trh a vrátit se k tomu, 
že tady jsou tisíce firem, které by ho mohly 
použít. Hruška ale nakonec zdaleka nebyla 
první zákazník.

A je rozdíl mezi českým a britským 
trhem? 

Na českém trhu jsem nemohl nabízet 
tradici, kterou náš anglický partner má 
na svém trhu. Také vím, že prodávám 
komplikovaný produkt, mnoho z potenci-
onálních zákazníků ani neví, že by se jim 
mohl hodit. Proto, do obchodu vstoupil jiný 
koncept, na kterém je náš prodej založený. 
Snadný začátek, snadný konec. Uděláme 
vše proto, aby zákazník mohl snadno a bez 
nákladů náš produkt používat. Náklady 
implementace plně řešíme my. Také dáme 
měsíc ostrého provozu zdarma a umožníme 
zákazníkům kdykoli od používání odstoupit, 
bez extra nákladů. Tím eliminujeme nedů-
věru a bariéry. V nejhorším případě zákaz-
ník investuje trochu času IT a dispečera, 
v typickém případě už v testovacím měsíci 

ušetří několikanásobek ceny měsíční licen-
ce. Zde se bavíme o tisícikorunách měsíčně 
za licenci. My víme, že Tasha funguje, když 
dostaneme prostor ji dobře nastavit a zaučit 
obsluhu. Výsledky jsou pak vidět okamžitě.

To asi znamená, že na začátku musíte 
vynaložit velké množství energie s ne-
jistým výsledkem…

Je to přesně tak. Na začátku musíme in-
vestovat mnoho času a energie do sběru dat, 
pochopení provozu zákazníka. Musíme být 
připravení na to, že firmy používají zastara-
lé programy, ze kterých potřebujeme údaje 
vytáhnout. Musíme pochopit, jak doprava 
u zákazníka funguje. Management často 
o některých zavedených provozních zvy-
cích, které fungují mezi řidiči a dispečery, 
ani neví. Stane se, že podle získaných dat 
naplánujeme model a pak se dozvíme, že se 
trasa jezdí jinak. V takovém případě přichá-
zí na řadu diplomacie. Některé podmínky 
a omezení zapracujeme, u jiných chceme, 
aby se firma zamyslela, zda jsou opravdu 
nutné. Tvrdé podmínky zapracováváme 
vždy. Například cenové paušály u externích 
dopravců, či kam může který typ vozidla 
jezdit. Ale u těch subjektivních typu: „tohle 
jezdí vždycky Jarda!“, se ptáme, zda jsou 
opravdu nutné. 

Jak velké úspory může firma s Tashou 
dosáhnout? 

Záleží na množství aut a typu provozu, 
šest až patnáct procent. Naše zkušenost je 
ale taková, že při zavádění modelu velikost 
úspory raději trochu podhodnotíme. Stává 
se nám totiž, že klienti velké úspoře, napří-
klad okolo dvanácti až patnácti procent, ne-
věří. Konečný výsledek je o to příjemnější. 
Stejně tak na začátku nesmíme řidiči nebo 
dispečerovi naplánovat trasy o moc jinak, 
než je zvyklý. Lidský mozek si těžko zvyká 
na výrazné změny. 

Když se rozhodne firma Tashu vyzkou-
šet, co to pro ni znamená? 

Záleží na tom, jestli mají data a všechny 
údaje o dopravě v pořádku. Právě to může 
být důvod, proč firma podobnou inovaci 
odkládá. Na začátku je potřeba zamyslet se 
a udělat si v tom trochu systém. Dispečeři 
ve firmách jsou zkušení lidé, kteří na svých 
pozicích pracují třeba dvacet let a mají veš-
kerý přehled a plánování v hlavě. Rozumí 
autům i řidičům, ale management se na ně 
dívá z dálky. Dispečeři sedí někde v kamr-
líku na konci skladu a všechno funguje, 
dokud se něco nestane. Management jejich 
práci neřeší, protože to není tak sexy jako 
marketing a klíčové jako prodej. Na druhou 
stranu dispečeři nejsou moc rádi, když jim 
někdo z venku nahlíží pod ruce. A my se 
na začátku musíme hodně ptát.



100% ELEKTROMOBILY S DOJEZDEM AŽ 250 KM.
Společnost Nissan zahájila sériovou výrobu elektromobilů již v roce 2010, a proto vám nyní můžeme nabídnout bezkonkurenční paletu modelů zahrnující pětimístný 
osobní vůz LEAF nebo model e-NV200 dostupný ve verzi Van i Combi s 5 nebo 7 sedadly. Díky bateriím třetí generace nabízí Nissan LEAF dojezd až 250 km**, 92%* 
spokojenost zákazníků a náklady na provoz ve výši jen 60 Kč na 100 km.*** S více než 200 000 prodanými vozy nabízí společnost Nissan nepřekonatelnou alternativu 
v segmentu elektromobilů.

M.
lll kkt bib lůů jijjižižižj 2010 t áá íí ůůůžž bíbíb dd t b k

Y S DODODOJDOOJOOJO EZDDEMEM AŽAŽ 250250 KMM.

BEZKONKURENČNÍ ŘADA ELEKTROMOBILŮ. 
MISE SPLNĚNA. Využijte možnosti státní 

dotace na váš nový 
elektromobil NISSAN 

od Unicars CZ
www.unicars.cz

>   rozhoVor
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Jak dlouho to trvá, než program pro 
klienta připravíte?

Pokud chce zákazník Tashu vyzkoušet, 
může to probíhat stejně jako v nedávném 
případě. V pátek prvního dubna jsme měli 
schůzku s klientem. Do středy následujícího 
týdne se rozhodl pro Tashu a 19. dubna měli 
vše připravené. Import z webové služby, 
plánování, instalaci, zaškolení, export, není 
toho málo, ale když se chce … Program mů-
žeme nachystat v rámci dnů, u složitějších 
podniků je to v rámci měsíců, protože tam 
typicky déle trvá domluvit věci s IT, provo-
zem, sběr dat atd. 

Kdo je váš ideální zákazník? 
Náš ideální zákazník je manažer či vlast-

ník firmy, který nechce mít dispečera ot-
rocky vykonávajícího plánování tras a chce 
mít kontrolu a systém i v této oblasti. Bude 
používat Tashu jako nástroj, který udělá bě-
hem pár minut rozhodnutí, na něž předtím 
potřebovali hodiny. Díky tomu má více času 
nad dopravou přemýšlet a hledat úspory 
dále. Má přehled o pohybu aut díky GPS 
a zákazník pak může porovnat odchylky 
v plánu versus skutečnost. Když dá manažer 
tento nástroj dobrým dispečerům, stanou 
se z rozdělovačů dodacích listů a hasičů 
neustálých provozních požárů skuteční plá-
novači, pro které je Tasha pomůcka a oni 
mohou použít praxi a zkušenost.

Rozrůstá se obchod spojený s dopra-
vou? 

V poslední době dochází ke změnám. 
Ve městech přibývá dodávkových služeb – 
DPD, Geis, PPL. Závozů domů hodně přibý-
vá, od jídla po květiny. Tam už pak nefungují 
stabilní léta stejné trasy. Pořád se to mění. 
Mnohé firmy nyní vozí úzce specializova-
né zboží po celé republice. A zvažují, zda 
mají balík poslat, nebo ho povezou sami. 
I v tomto jim umíme poradit. Umíme spo-
čítat cenu, zda je lépe, aby zboží poslali 
externím dopravcem, smluvním lokálním 
přepravcem, nebo vlastními vozy. Obecně 
se trh mění. Klasické velkoobchody – Enapo, 
Hruška, Drogerie Teta stále zaváží své sítě, 
ale mohutně začínají vznikat služby, které 

řeší dopravu specifického zboží. Květiny, 
léky či nákupy domů. Přibývá dopravních 
služeb, které jezdí každý den úplně jinou 
trasu. V startupových firmách také sedí 
manažeři, kteří jsou otevření informačním 
technologiím a nedokáží si už ani představit 
klasického dispečera s mapou a špendlíky. 

Vyvíjíte v SolverTechu kromě Tashi 
i jiné programy? 

Ano, vyvíjíme systém pro plánování 
techniků v mezinárodní firmě British Stan-
dards Institute, či program pro alokování 
cisteren mléka do mlékáren. Také zajišťu-
jeme webovou službu geokódování, která 
pomáhá převést adresy na GPS souřadnice. 
Využíváme ho v plánování dopravy, aby-
chom převedli adresy zákazníků na GPS 
souřadnice a určili místo, kam mají auta 
jet. Možná se to nezdá, ale jedná se o velice 
důležitou součást celého procesu. Také 
pracujeme s otevřenými mapami – Open 
street map, které denně aktualizujeme. 
Zadáváme neprůjezdné úseky silnic podle 
toho, co publikuje ministerstvo dopravy.

V letošních podzimních volbách kan-
didujete do krajského zastupitelstva. 
Jste lídr strany Svobodní, která je v koa-
lici se Soukromníky. Proč jste se rozhodl 
vstoupit do politiky?

> TEXT Světlana Divilková / FOTO archiv

Omlouvám se, že použiji nejspíše nezná-
mé slovo, ale politicky jsem libertariánem 
a takoví politici mi tu chyběli. Co to je? To je 
člověk, který věří, že společnost bude nejlé-
pe fungovat, pokud lidé budou respektovat 
hranice, životy a majetky druhých. Já pán, ty 
pán, to shrnuje také výborně. Nejdůležitější 
je svoboda a nenásilí. Stát a vládu máme 
právě pro to, aby zajistily ochranu našich 
životů, práv a majetků. Nic více, nic méně. 
Věřím, že soustředěný a omezený stát do-
káže právě v té silové, bezpečnostní oblasti 
nakonec více než stát, který se snaží dělat 
úplně všechno a nakonec nic dobře, což je 
právě dnešní stav.

Takovým okamžitým impulzem pro 
vstup do politiky byl pro mě proslov 
Rona Paula na pódiu republikánské stra-
ny ve Spojených státech amerických v roce 
2012. Odvážně a přímočaře lidem řekl: 
Skončeme války. Jak tu na Blízkém výcho-
dě, tak tu s drogami, tak tu s chudobou. 
Každá taková „válka“ organizovaná vládou 
nakonec znamená více konfliktů, více drog 
a více chudoby. Ta jeho odvaha říkat nepří-
jemné věci mě fascinovala. Záviděl jsem mu 
odvahu, byl škaredě vypískán – Amerika 
se přeci nikdy nemůže stáhnout z války, 
musí ji dokončit! Nu nakonec se stáhli, jen 
o pár let později.

Tomáš Pajonk (*11. 8. 1981)

Vystudoval Vysokou školu ekonomic-
kou v Praze, kde získal inženýrský titul 
v oboru Matematické metody v ekono-
mii. V roce 2009 založil firmu Solver-
Tech, která se zabývá vývojem software 
pro optimalizaci dopravy. Firma Solver-
Tech, s. r. o., má 7 pracovníků. Mezi její 
klienty patří například maloobchodní 
síť Hruška, Drogerie Teta, JASO distri-
butor, Florea.

Tomáš Pajonk je ženatý, má čtyři děti. 
Žije a pracuje v obci Veselá, blízko Zašo-
vé na Valašskomeziříčsku.
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Společnost Vincentka dosáhla za rok 2015 
tržeb ve výši 90,6 milionů českých korun, což 
bylo o 6 milionů korun více než v předcho-
zím roce. Společnost tím zopakovala zatím 
nejúspěšnější rok 2013, kdy její tržby dosáh-
ly 91 milionů korun. Informoval o tom Jan 
Šumšal, ředitel společnosti Vincentka, a. s., 
která vlastní práva na plnění minerální vody 
Vincentka do lahví.

„Rok 2014 byl netypický, protože jsme mě-
nili distributora pro český trh. Novým distri-
butorem se stala společnost Kofola a smlou-
vy s některými řetězci se uzavíraly až na jaře 
2014, což se projevilo v drobném výpadku. 
V následujícím roce 2015 se situace zlepšila 

elko ep se zapojilo do thread group

tržby společnosti Vincentka vzrostly o 7 procent

a tržby se nám meziročně zvýšily o 7 %. Po-
kračoval i trend pravidelného růstu odbytu 
na slovenském trhu, který se v posledních le-
tech každoročně zvyšuje více než o 10 %. Právě 
slovenský trh, spolu s domácím, jsou pro nás 
nadále prioritou,“ řekl Šumšal.

Dodal, že v roce 2015 se mírně snížil prodej 
v Rusku a na Ukrajině a stagnoval v Číně. Vin-
centku firma dodává také do Estonska a v men-
ším množství do Maďarska. Naopak firmě stále 
rostou tržby z doplňkového sortimentu, který 
tvoří nosní sprej, pastilky, zubní pasta, hydra-
tační krém či sirup. V poslední době výrazně 
roste i zájem o koncentrát k proplachu nosních 
dutin s konvičkou Nasalis. Na celkových tržbách 
se doplňkový sortiment podílí cca 36 procenty.

Společnost Vincentka ročně prodá více než 
čtyři miliony lahví Vincentky o obsahu 0,7 litru, 
z toho zhruba 10 procent tržeb tvoří export. 
Akciová společnost Vincentka  trvale investu-
je do modernizace provozu, technologického 
zařízení i rozšíření kapacit výroby.  /tz/

Internet of Things (IoT) neboli Internet 
věcí začíná pomalu ale jistě vstupovat do svě-
ta elektrotechniky a automatizace. Od roku 
2014 i v podobě celosvětové skupiny Thread, 
do které patří i společnost ELKO EP.

Nezisková skupina Thread je navržena s jed-
ním cílem: vytvořit nejlepší způsob propojení 
a ovládání spotřebičů v domě jedním systémem. 

Thread Group byla založena v říjnu 2014, má 
na celém světě více než 220 členů, mezi nimi 
například Samsung, Dell, LG, Nest, Philips, 
Schneider Electric, Smart Things. Zaměřuje se 
na to, aby bezdrátový síťový protokol Thread 
tvořil základ pro Internet of Things a na základě 
stanovených síťových standardů jednoduše, 
bezpečně a spolehlivě propojil stovky výrobků 
v domácnosti. Internet of Things je označe-

ní právě pro propojení vestavěných zařízení 
s internetem. Propojení zařízení by mělo být 
bezdrátové a mělo by přinést nové možnosti 
vzájemné interakce mezi jednotlivými systé-
my a nové možnosti jejich ovládání a zajištění 
pokročilých služeb.

Společnost ELKO EP se zabývá výrobou do-
movní a průmyslové elektroinstalace. Od roku 
2007 společnost vyrábí svůj vlastní systém 
inteligentní elektroinstalace iNELS s názvem 
Smart Home & Building Solutions.  /sd/

Hotel POHODA**** 
Pozlovice 203

763 26 Luhačovice
Tel.: +420 – 577 100 811
Fax: +420 – 577 100 813

info@pohoda-luhacovice.cz
www.pohoda-luhacovice.cz

Tak by se dala charakterizovat nálada hotelu Pohoda v Luhačovicích. V podstatě nezáleží na tom, zda jako host využíváte některou 
z výhodných nabídek wellness pobytů nebo dáte přednost firemní vzdělávací akci, semináři či konferenci. Čtyřhvězdičkovému 
standardu plně odpovídá komfort ubytování, leč nezaostává ani prostor a nabídka restaurace nebo welllness centra, v rámci 
kterého lze odpočívat v bazénu, některém z whirlpoolů či v tzv. Saunovém světě.

Hotel Pohoda disponuje konferenčními a jednacími místnostmi až pro 180 osob, má flexibilní prostory s nejmodernějším 
audiovizuálním a technickým vybavením, vynikající cateringové služby, restaurace, snadné parkování, bezplatné WiFi 
a specializovaný personál.

Co však „Pohodu“ odlišuje od klasických kongresových hotelů? Ano – prostě POHODA. V tomto případě se nejedná pouze 
o vyřčené slovo, nýbrž o filozofii vedení hotelu. Jinými slovy – dopřejte sobě a svým blízkým pohodu.

POHODA – CO NA SRDCI, TO V NÁZVU HOTELU.

INZERCE
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Příspěvek ve výši až šest milionů ko-
run ročně mohou získat zaměstnavatelé, 
kteří se rozhodnou investovat do dalšího 
vzdělání svých pracovníků. Příjem žádostí 
o finanční podporu v rámci projektu Pod-
pora odborného vzdělávání zaměstnanců II 
(POVEZ II) zahájil Úřad práce ČR 31. března 
2016.

Díky projektu mohou zaměstnavatelé 
získat finanční příspěvky na zvyšování od-
borných znalostí a dovedností stávajících 
a budoucích zaměstnanců. Program pomůže 
i těm, kteří právě nastoupili a potřebují více 
času na zaučení. Zapojit se do něj mohou také 
osoby samostatně výdělečně činné, a to jak se 
zaměstnanci, tak i bez nich. Podporu mohou 
nyní získat i nově vzniklé firmy. Celkem má 
ÚP ČR v rámci projektu k dispozici téměř 3,5 
miliardy korun. O přiznání příspěvku a jeho 
výši rozhoduje konkrétní krajská pobočka 
Úřadu práce ČR. Při posuzování žádostí bere 
mimo jiné v potaz, jestli poskytnutá podpora 

Výrobce nábytku ton získal mezinárodní cenu za design

Vzdělávání zaměstnanců lze platit z dotace

talenti do austinu

Výrobce nábytku TON z Bystřice pod 
Hostýnem získal za své křeslo z kolekce 
Split světové ocenění za design Red Dot 
Award 2016. Model designéra Arika Le-
vyho společnost představila na veletrhu 
Salone del Mobile v Miláně. 

Porotu zaujal v kategorii produktový 
design, do které se v tomto roce přihlásilo 
rekordních 5 214 výrobků, uvedla v pátek 
za společnost Anna Handlová.

Levy se inspiroval tradičními výrobními 
postupy ručního ohýbání dřeva, které se v Bys-
třici pod Hostýnem používají od roku 1861. 
Kolekce je podle Handlové první na světě, kte-
rá ručně ohýbaný rozštěp masivního dřeva 
používá jako designový a zároveň plně funkční 
element. „Kromě lounge křesla do ní patří ješ-
tě židle, barová židle ve dvou výškách a křeslo,“ 

dodal ředitel marketingu TON Jan Juza. Křeslo 
se vyrábí z buku nebo jasanu, čalounění má 
mnoho variant. Ocenění Red Dot Award získal 
TON už v roce 2011 za křeslo Merano.

Další české úspěchy
Letos cenu vedle TON získal i výrob-

ce městského mobiliáře mmcité z Bílovic 

u Uherského Hradiště za svůj odpadkový 
koš s názvem Minium nebo nožířská firma 
Mikov z Mikulášovic na Děčínsku za kolekci 
kapesních zavíracích nožů Pocket. Uznávaná 
světová cena za design Red Dot Award je 
udělována ve třech základních kategoriích 
– designový koncept, komunikační a pro-
duktový design.

TON je jedním z několika málo světových 
výrobců ohýbaného nábytku. Tradice spo-
lečnosti se počítá od roku 1861, kdy svou 
firmu založil truhlář, vynálezce a návrhář 
nábytku Michael Thonet. Firma zaměstnává 
asi 830 lidí a výrobky dodává do 60 zemí. 
V roce 2014 měla tržby za prodej vlast-
ních výrobků, služeb a zboží 749,3 milionu 
korun a vykázala zisk téměř 22 milionů 
korun. Loňské výsledky hospodaření zatím 
nezveřejnila.  /red/

Nový program nazvaný „Talenti do Aus-
tinu“ pro mladé talenty spustila v uply-
nulém školním roce společnost Austin 
Detonator sídlící ve Vsetíně a zabývající se 
výrobou iniciátorů pro průmyslové trhací 
práce. „V praxi je poměrně běžné, že firmy 
vypisují stáže pro studenty. Většinou se 
ale jedná o programy zaměřené pouze 
na vysokoškolské studenty. My jsme se 
rozhodli jít dál a zapojit do programu už 
středoškolské studenty z našeho regio-
nu,“ uvedl personální ředitel společnosti 
Jaroslav Koňařík. Program trvá přes půl 

roku a letos se do něj mohli zapojit stu-
denti SPŠS ve Vsetíně. „Nesoustředíme se 
pouze na jejich odborné znalosti, ale také 
na rozvoj měkkých dovedností a celostní 
pochopení fungování firmy. Věci, které 
je ve škole nenaučí,“ uvedla Gabriela Po-
točková, která program pro firmu Austin 
Detonator realizuje. „Pokud chceme do fir-
my získat ty nejlepší a zasadit se o to, aby 
neodcházeli z regionu pryč, je potřeba, aby 
naši firmu poznali ještě před dokonče-
ním školy. V programu chceme pokračovat 
i v příštích letech – je to mimo jiné účinný 
nástroj personálního marketingu,“ shrnul 
personální ředitel.  /gp/

pomůže zlepšit situaci na konkrétním trhu 
práce nebo zda bude mít vzdělávání pozitivní 
dopad na podnik i samotného zaměstnance.

Příspěvek na vzdělávací aktivitu může 
dosáhnout až 85 % skutečně vynaložených 
nákladů. Příspěvek na mzdu jednoho zaměst-
nance pak nejvýše 176 korun za hodinu, včet-
ně odvodů na zdravotní a sociální pojištění. 
Žadatel může v průměru čerpat až 500 tisíc 
korun měsíčně. Maximální poskytnutá roční 
částka ale nesmí překročit 6 milionů korun. 
„Díky tomuto projektu si mohou prohloubit 
svou kvalifikaci, znalosti a dovednosti tisícov-
ky zaměstnanců,“ uvedla generální ředitelka 
ÚP ČR Kateřina Sadílková. Projekt nově cílí 
také na podporu vzdělávání zaměstnanců 
nad 54 let. Právě tito zaměstnanci totiž patří 
mezi skupiny ohrožené dlouhodobou neza-
městnaností. V pozdější fázi se pak POVEZ 
II zaměří na podporu systémových prvků 
v dalším profesním vzdělávání. Podrobné in-
formace k projektu POVEZ II jsou k dispozici 
na portálu MPSV.  /tz/

koma chystá katalog modulárních 
systémů

Firma KOMA MODULAR, která je výrob-
cem obytných, sanitárních, speciálních a níz-
koenergetických modulů, připravuje nový 
Katalog standardních řešení modulárních 
systémů KOMA. Ve zjednodušené verzi bude 
katalog zveřejněn již v tomto roce. „Postup-
ně budeme přidávat další položky. Katalog 
ze standardních řešení umožní sestavit ne-
standardní modulární objekt. Zrychlí se celá 
příprava výroby i nabídek,“ uvedl Martin Hart 
ze společnosti KOMA. 

V areálu firmy ve Vizovicích bude  k vidění  
i úspěšný český EXPO pavilon z Milána, včetně 
skulptury autoptáka od Lukáše Rittsteina. 
Celé prostranství okolo pavilonu bude dopl-
něno dalšími modulárními stavbami. V místě 
je v provozu modulární restaurace se šatnami 
pro zaměstnance. „Vznikne zde modulární 
vývojové centrum, škola a další zázemí. KOMA 
City bude postupně budováno a plánujeme 
slavnostní otevření u příležitosti 25. výročí 
působení KOMA Modular na trhu na podzim 
2017,“ dodal Martin Hart.  /sd/
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Snubní prsteny jsou součástí života kaž-
dého z nás. Určitě vy, váš partner, vaši rodiče 
nebo někdo kolem vás má právě teď na prstu 
snubní prsten. Představuje lásku a závazek 
dvou lidí i dvou srdcí, která se milují. Nejstar-
ší písemná informace o snubních prstenech 
sahá až 6 000 let zpět do doby starého Egyp-
ta, kdy byla uvedena ve starých papyrusech.

Snubní prsteny se staly populárními v prv-
ní polovině 20. století, během druhé světo-
vé války. V té době je muži začali nosit jako 
připomínku svých partnerek, které na ně 
čekaly doma. Tradice nošení snubního prs-
tenu na čtvrtém prstu levé ruky pochází také 
ze starověkého Egypta a je spojena s vírou, 
že žíla známá jako "Vena amoris" v levém 
prsteníčku je přímo spojena se srdcem, a to 
trvá dodnes, i když design prstenů se mění.

Popularita snubních prstenů stále klesá, 
asi u 30 % manželství jeden z partnerů prsten 
nenosí. Např. Mark Zuckerberg, princ William 
a Casey Neistat. Tito lidé netají svou lásku, 
ale přesto odmítají nosit tradiční snubní 
prsten. Je to pro ně nepraktické, nefunkční 
a zastaralé.

A co kdybyste mohli mít něco víc než jen 
kvalitní materiál a hezký design? Co kdybyste 
mohli prostřednictvím prstenu cítit tep srd-
ce svého milovaného člověka? V nejbližších 
dnech, po více než 2,5 letech práce, TheTouch 
představí prsten HB Ring,  přenosné zařízení 

Technologické inovační centrum ob-
hájilo akreditaci Společnosti vědecko-
technických parků ČR, která se uděluje 
ve dvouletých intervalech. Jde o jeden z 11 
vědeckotechnických parků v naší republice, 
které se mohou touto akreditací pochlubit.

Technologické inovační centrum muselo 
v rámci akreditace splnit řadu náročných kri-
térií, jako podporovat transfer technologií, 
vychovávat k inovačnímu podnikání, posky-
tovat kvalitní technické a poradenské služby, 
být aktivní součástí inovační infrastruktury 
v národním i regionálním měřítku, spolu-
pracovat s vysokými školami a realizovat 
mezinárodní spolupráci atd.

Technologický park Technologického 
inovačního centra

Technologické inovační centrum sídlí 
v centru Zlína, v budově Podnikatelského 
inovačního centra (23. budova bývalého ba-

ťovského továrního areálu). Od roku 2006 
je provozovatelem technologického parku. 
Ten je určen firmám, které již nějakou dobu 
existují a hledají zázemí a infrastrukturu 
pro rozvoj svých výzkumných, vývojových 
a inovačních aktivit. Firmy mají k dispozici 
kancelářské prostory se souvisejícími služ-
bami a standardně jsou nabízeny i podpůrné 
nástroje a služby jako poradenství v jed-
notlivých oblastech podnikání, hodnocení 
rozvoje firmy a další. K dispozici jsou data-
báze s výzkumnými a vývojovými kapacita-
mi, nabídkami a poptávkami po spoluprá-
ci v oblasti výzkumu, vývoje a zapojení se 
do mezinárodních projektů, dále databáze 
inovačních firem regionu v rámci Inovačního 
portálu (www.inovacnipodnikani.cz). Fir-
my se mohou zúčastnit školení a worksho-
pů s možností networkingu, kooperačních 
a technologických burz a podobně. Mohou 
se zapojit i do systému otevřených inovací 
(www.otevreneinovace.cz).

Podnikatelský inkubátor
Součástí technologického parku je dle 

požadavků akreditace i podnikatelský in-
kubátor, který je určen začínajícím firmám. 
Zde se mohou zasídlit dle svých potřeb 
v režimech virtuálního a podnikatelského 
inkubátoru či co-workingového centra. I pro 
tyto firmy je připravena řada služeb. Mohou 
využít konzultace k přípravě a aktualizaci 
podnikatelského plánu, využít mentoring či 
koučing. Součástí jsou konzultační služby, 
vzdělávací aktivity a propagace. Samostat-
nou kapitolou jsou finanční služby, napří-
klad pomoc s hledáním investora. Služby 
inkubátoru mohou využít i ti, kteří stojí 
na úplném začátku podnikání. Právě pro ně 
jsou pořádány různé vzdělávací akce a mo-
hou se zapojit i do soutěže Můj první milion 
(www.mujprvnimilion.cz) a zkonzultovat 
své plány s odborníky.

Více informací o službách poskytne Petr 
Konečný (konecny@ticzlin.cz).  /tic/

snubní prsteny jsou out. revoluční přístup 
k tradičním šperkům.

tic obhájilo akreditaci sVtp. akreditace až do roku 2017

čekající na schválení patentu, vyrobené ze 
zlata a safíru.

Pouhým dotknutím prstenu dokážete vidět 
a cítit skutečný tep srdce své milované osoby 
přímo na prstenu. Máte jistotu, že je osoba 
v pořádku, bez toho, abyste ji vyrušovali. Cítit 
tep vám dá zvláštní pocit, který ještě neznáte.

HB Ring je pravděpodobně nejsofistiko-
vanější prsten na světě. Je složen z několika 
flexibilních plošných spojů s velmi přesným 
senzorem srdečního tepu, chráněným safíro-
vým sklem. Dále je prsten vybaven jedinečným 

světelným proužkem, aby podal co nejvěrnější 
vizualizaci srdečního tepu v žíle. Prsteny spo-
lupracují ve dvojici, za použití vašeho smart-
phonu s iOS nebo Android aplikací. Pomocí 
aplikace jste schopni během pár vteřin vše 
nastavit a propojit s prstenem milované osoby. 
Kdykoliv během několika sekund, pouhým 
dotknutím prstenu, je možné cítit a vidět tep 
srdce své milované osoby.

Prsteny jsou určeny pro zamilované páry, 
které chtějí zažít exkluzivní pocit spojení. Jsou 
také užitečným pomocníkem pro lidi nebez-
pečných profesí, jako jsou vojáci, policisté, 
hasiči, pracovníci záchranné služby, piloti, 
novináři v terénu apod., prostě pro ty, jejichž 
životy mohou být denně v ohrožení.

HB Ring bude představen v nejbližších 
dnech a bude možnost objednat omezený po-
čet kusů. První kusy budou dodány majitelům 
do konce roku 2016 a budou nejžhavějším 
Vánočním dárkem pro zamilované páry.

Je důležité zmínit, že by vše nebylo možné 
bez podpory Technologického inovačního cen-
tra s.r.o., které sídlí ve 23. budově bývalého 
areálu Svitu a které nám v posledních měsících 
dává k dispozici své prostory a služby.

 www.thetouch.xyz 
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Minulý měsíc vyvrcholil slavnostním 
vyhlášením vítězů 9. ročník soutěže Můj 
první milion. Zúčastnilo se 116 soutěžících 
se 75 podnikatelskými záměry a oba počty 
představují rekord v celé historii projektu. 
Pořadatelem je Technologické inovační cen-
trum, které se dlouhodobě věnuje mimo jiné 
i podpoře začínajících podnikatelů. 

Příčku nejvyšší v kategorii vysoké školy  
a veřejnost získal projekt Doller. Jde o revoluč-
ní motivační diář v kožených deskách, který 
obsahuje nástroj pro plánování a sledování 
osobního rozvoje. Dva vysokoškoláci, studenti 
UTB ve Zlíně Jirka Doležal a Honza Emler, hle-
dali nástroj, který by jim pomohl ke splnění 
snů. Potřebovali zvládnout time management, 
posunout se v osobním rozvoji a udržovat 
si motivaci. Procházeli si své možnosti, ale 
vždy něco chybělo a něco přebývalo. A tak 
si vytvořili vlastní nástroj, DOLLER, a teď jej 
chtějí dát k dispozici i ostatním. Druhé místo 
získal Josef Polčiak za Chytrý e-mail. Myš-
lenkou záměru je on-line firemní schránka, 
která umožní vyměňovat dokumenty rychle 
jako e-mailem a levněji než dopisem. Navíc 
se stálou doložitelností obsahu i odeslání. 
Na třetím místě pak skončily Silvie Kaprálová 
a Martina Hulínová, studentky UTB ve Zlíně, 
s nabídkou Femme Fatale Dress. Jde o origi-
nální zakázkové krejčovství a oděvní značku 
inspirující se střihy 30. až 50. let. Prostě šaty 
pro osudové ženy…

V kategorii středoškoláků odborníky nej-
více zaujal Jiří Kaňák ze Střední školy Josefa 
Sousedíka Vsetín, který přišel s nápadem 
nazvaným Kaňákova husa. Zákazníky, kteří 
si potrpí na kvalitní drůbeží maso, chce za-
ujmout nabídkou husy ladenské, která byla 
původně vyšlechtěna v jihozápadní Francii. 
Záměr je postaven nejen na nabídce kvalit-
ního masa, ale i vstřícném přístupu a dobré 
komunikaci. Druhé místo v kategorii středo-

Soutěž Inovační firma Zlínského kraje pro-
paguje inovační firmy z regionu. Ocenění 
přinese účastníkům nejen publicitu, ale zvýší 
jejich image a přiláká  zákazníky.  

Do soutěže se nově mohla přihlásit i zájmová 
podnikatelská sdružení, realizující konkrét-
ní inovační aktivity. Vyhlašovatelem soutěže 
je Zlínský kraj, organizátorem Technologické 
inovační centrum. Příjem přihlášek je ukončen 
k 13. květnu.

Pilotní ročník soutěže se konal v roce 2009 
a zvítězila firma 5M, s.r.o., která v Kunovicích 
vyrábí lepidla a kompozitní a sendvičové ma-
teriály. Další kolo proběhlo v roce 2010, za-
registrovalo se 16 firem a zvítězila vizovická 

společnost Koma Modular Construction, s.r.o., 
která porotu zaujala inovacemi v oblasti nízko-
energetických modulárních staveb. Dále už byla 
soutěž vyhlašována ve dvouletých intervalech. 
V následujícím ročníku už bylo v soutěži zare-
gistrovaných přes 20 firem a v dalším více než 
30. V třetím ročníku si pak prvenství připsala 
Česká zbrojovka, a.s., která patří k nejvýznam-
nějším zaměstnavatelům v regionu. 

V minulém ročníku zvítězila otrokovická 
firma Avex Steel Products s.r.o., která získala 
titul za vlastní vývoj a výrobu speciálních skla-
dovacích palet a systému, čestná uznání si pak 
připsaly společnosti Fatra, a.s. a Koma Modular 
s.r.o. Do užšího finále postoupily i firmy Satturn 
Holešov a Moravia Cans.

Strategickým partnerem je Univerzita To-
máše Bati ve Zlíně, generálním partnerem 
Sdružení pro rozvoj Zlínského kraje. Me-
diálními partnery jsou MF DNES, iDNES.cz  
a HEXXA.CZ. Dále Agentura pro podporu podni-
kání a investic CzechInvest, Asociace inovační-
ho podnikání ČR, Krajská hospodářská komora 
Zlínského kraje, Inovační infrastruktura Zlín-
ského kraje a Česká spořitelna, a.s.

Podané přihlášky nyní posuzuje tým od-
borníků. Sledují především přidanou hodnotu 
inovací realizovaných v uplynulých dvou letech. 
Vítězové budou slavnostně vyhlášení 8. června 
na zámku v Holešově. Více informací na www.
inovacnipodnikani.cz/soutez nebo na e-mailu 
drotarova@ticzlin.cz.  /tic/

aktuální ročník soutěže můj první milion ukončen

pátý ročník soutěže o nejlepší inovační firmu zlínského kraje končí

Speciální cenu Technologického inovačního 
centra v podobě kanceláře v podnikatelském 
inkubátoru pak získali Jakub Zajíček a Daniel 
Korabík za projekt Vendeo.cz. Jde o službu, 
která za klienty řeší prodej jakéhokoliv ma-
jetku. Vizí projektu je, stát se osobním ob-
chodním asistentem.

Soutěž Můj první milion (dříve Nejlepší 
podnikatelský záměr) není ani tak samostat-
nou akcí, jako spíše střípkem v mozaice toho, 
co dělá Technologické inovační centrum Zlín 
pro podporu podnikání mladých lidí v celém 
Zlínském kraji. Všem zájemcům o vlastní pod-
nikání je určen web www.startpodnikani.cz. 
Součástí komplexní podpory začínajících pod-
nikatelů je i nabídka prostor pro podnikání 
v režimu podnikatelského inkubátoru, virtuál-
ního inkubátoru či co-workingu. Více o soutěži 
je k dispozici na www.mujprvnimilion.cz nebo 
u manažerky soutěže Zuzany Drotárové (dro-
tarova@ticzlin.cz, tel.: 739 570 792). /tic/

školáků obsadila studentka Obchodní akade-
mie a Vyšší odborné školy Valašské Meziříčí 
Michaela Orlitová s nápadem Do by yourself. 
Jde o výrobu originálních batohů, které si 
zákazníci mohou navrhnout prostřednictvím 
jednoduché aplikace, a šití batohů na míru. 
Bronz získal tým ve složení Pavla Hrabcová 
a Filip Šmejkal. Studenti Gymnázia Uherské 
Hradiště připravili projekt všestranného do-
učování UNUM.

Cena za podporu podnikatelského myšlení 
u studentů letos putuje do Obchodní aka-
demie Kroměříž. Speciální cenu za nejlepší 
technický nápad nebo technologickou inovaci, 
vyhlašovanou Sdružením pro rozvoj Zlínské-
ho kraje, si odnesl Radek Kerbr s projektem 
mobilního inkubačního přípravku pro kva-
litnější výrobu spermií pomocí elektrického 
tepelného obvodu, který může řešit problém 
neplodnosti velké části mužské populace. 
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>   podpora podnikání

 Technologické inovační centrum s.r.o. (TIC) bylo založeno roku 2005 Zlínským krajem a UTB ve Zlíně. Zlomový byl rok 2006. Znamenal 
stěhování z budovy UTB na Růmech do nově zrekonstruované 23. budovy bývalého areálu Svitu – budovy Podnikatelského inovačního 
centra (PIC). Agentura CzechInvest nám za zahájení a rozvoj aktivit v budově PIC udělila cenu Podnikatelská nemovitost roku 2006.

 Založili jsme 3 klastry – Plastikářský 
klastr z. s. p. o., obuvnický Czech Shoes, z. s., 
a Dřevařsko nábytkářský ABC Wood o. s., 
spolupracujeme na aktivitách ostatních 
regionálních klastrů a dlouhodobě podpo-
rujeme i spolupráci strojírenských firem.

 Realizujeme soutěž podněcující k pod-
nikání „Můj první milion“, která dospěla 
do svého 9. ročníku s rekordním počtem 
705 účastníků z řad středoškoláků, vyso-
koškoláků i veřejnosti do 35 let. Za dobu 
fungování soutěže jsme celkově zapojili 
přes 3 548 lidí, realizovali jsme 68 dopro-
vodných edukačních i popularizačních akcí. 
Řada podnikatelských záměrů ze soutěže 
úspěšně funguje dodnes a počet realizova-
ných projektů z každého ročníku soutěže 
se kontinuálně zvyšuje.

 Připravili jsme metodiku na poskytová-
ní inovačních voucherů ve Zlínském kraji 
(144 poskytnutých voucherů). Zapojujeme 
se do mezinárodních projektů. Spolupra-
covali jsme s 34 zahraničními partnery 
ze 13 zemí. Firmám nabízíme řadu služeb 
v rámci marketingu inovací – prezentaci 
v Katalogu firem Zlínského kraje (téměř 
350 firem), na Inovačním portálu či v časo-
pise Firemní partner. Organizujeme soutěž 
Inovační firma Zlínského kraje, která co dva 
roky hodnotí nejlepší inovační projekty fi-
rem z našeho regionu a která letos dospěla 
do pátého ročníku. 

 Navštívila nás řada významných osob-
ností, např. indický velvyslanec v ČR  
V. Ashok, současný americký velvyslanec 
v ČR Andrew Shapiro či jeho žena Tamar 
Newberger, byly zde delegace z Egypta, 
Norska či Thajska.

10 let tic obrazem…

 Ve 23. budově 
PIC provozujeme 
podnikatelský inku-
bátor, co-workingo-
vé centrum a tech-
nologický park. 
Nejedná se jen o re-
prezentativní pro-
story pro podnikání, 
kde jsme podpořili 
více než 150 podni-
katelských subjek-
tů, ale především 
o komplexní služby 
pro začínající podni-
katele i firmy s delší 
historií.
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>   podpora podnikání

V dubnu proběhl na brněnském výsta-
višti v Pavilonu F 1. ročník veletrhu Věda 
Výzkum Inovace, jehož cílem bylo sblížit 
vědeckou a výzkumnou sféru s podnikatel-
ským prostředím a prezentovat výsledky 
výzkumu a vývoje.

Partnerem akce bylo Technologické 
inovační centrum s.r.o., které na výstaviš-
ti mělo svůj stánek, kde prezentovalo své 
aktivity. V rámci doprovodných seminářů 

Konference, která proběhne 26. - 27. 
května, ukáže specifika Zlínského kraje 
v oblasti zdravotnictví, lázeňství a ces-
tovního ruchu.

Především zahraniční hosté se během 
dvoudenní akce seznámí s možnostmi ope-
račních zákroků, následnou léčbou, lázeň-
skými a relaxačními programy, ale i s kultur-

Přednáška Ing. Moniky Hořákové, vedoucí 
personálního oddělení Aircraft Industries, 
a.s., na téma "Vzdělávání a rozvoj zaměstnan-
ců, analýza vzdělávacích potřeb kolegů a pří-
prava na výběr nejvhodnějšího dodavatele 

Katalog firem Zlínského kraje pre-
zentuje kraj jako průmyslový region, 
zprostředkuje nové obchodní příležitos-
ti na tuzemských i zahraničních trzích 
a podporuje export regionálních firem. 
Katalog administruje zlínské Technolo-
gické inovační centrum s.r.o. 

Distribuce probíhá ve spoluprá-
ci s partnerskými institucemi, 
při podnikatelských misích 
do zahraničí, na veletrzích, 
obchodních setkáních i me-
zinárodních konferencích. 
Firmy zaregistrované v ka-
talogu mj. specifikují výrob-
ky a služby určené na vývoz, 
země současného exportu, te-
ritoria, kde mají zájem expando-
vat, a případné nabídky a poptávky 
po spolupráci.

podpořte svůj export! registrujte se zdarma 
do katalogu firem zlínského kraje.

Veletrh Věda Výzkum inovace v brně

mezinárodní konference zdravotní a incentivní 
turistiky v luhačovicích 

Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců, analýza 
vzdělávacích potřeb podnikání

V katalogu lze vyhledat firmy dle oboru, 
ve kterém působí či do kterého oboru 
dodávají své výrobky a služby. 

Firmy, které mají zájem se v katalogu 
zaregistrovat a využívat tak služby s re-
gistrací spojené, tak mohou učinit zdarma 
přímo na webu a následně si přes klient-

ské rozhraní svůj firemní profil edi-
tovat, přidávat výrobky či služ-

by včetně fotodokumentace, 
a tím udržovat informace 

o své společnosti neustále 
aktuální. Katalog najdete 
na doménách www.ka-
talogfiremzk.cz a www.
zl inregioncompanies .

com.  K dispozici je i CD 
ROM s off-line prezentací. 

Pro další informace kontaktuj-
te Petru Al Azawy na alazawy@

ticzlin.cz.  /tic/

britský den ve zlíně

Trh Velké Británie coby přední ev-
ropské ekonomiky bude představen 
zástupcům malých a středních podni-
ků 25. května ve 23. budově bývalého 
areálu Svitu. Představí se Britská ob-
chodní komora v ČR a zazní i praktic-
ké příspěvky z podnikatelské sféry. 
Technologické inovační centrum s.r.o. 
je jedním z partnerů akce. Více infor-
mací poskytne Petr Souček, BCC, tel.: 
778 474 554, e-mail: petr.soucek@
britcham.cz.  /tic/

Ve zlínském kraji byl 
podepsán pakt zaměstnanosti 

Na konci března byla podepsána 
dohoda o spolupráci – Pakt zaměst-
nanosti. Je platformou pro rozvoj 
spolupráce, propojení politik a stra-
tegických aktivit v oblasti trhu práce, 
zaměstnanosti a vzdělávání pro pra-
covní trh a přispěje k rozvoji ekonomi-
ky a konkurenceschopnosti Zlínského 
kraje. Koordinátorem aktivit je Kraj-
ská hospodářská komora Zlínského 
kraje. Hlavními signatáři jsou Zlínský 
kraj, Úřad práce ČR - Krajská poboč-
ka Zlín, Okresní hospodářská komora 
Kroměříž a Českomoravská konfede-
race odborových svazů-Regionální 
rada Zlínského kraje. Podpis paktu je 
výsledkem roční práce, kdy na základě 
identifikovaných problémů a vzájemné 
shody partnerů vznikla dohoda, která 
obsahuje cíle a priority, které budou 
partneři prosazovat a naplňovat na zá-
kladě Akčního plánu, na jehož podobě 
se právě pracuje. Více informací  podá 
Bc. Iveta Táborská, e-mailová adresa: 
taborska@khkzk.cz.  /tic/

zvýhodněný úvěr na zahájení 
sociálního podnikání

Systém poskytování zvýhodněných 
mikroúvěrů, praktické zkušenosti se 
zpracováním žádostí o úvěr i z reali-
zace projektů vám přiblíží zástupci 
ministerstva práce a sociálních věcí 
na semináři Zaměstnanost a sociální 
inovace, který pořádají ve spolupráci 
se zlínským Eurocentrem. Je určen pro 
pracovníky neziskových organizací, 
veřejné správy, vysokých škol i zájem-
ce o získání mikroúvěru na zaháje-
ní sociálního podnikání. Odpolední 
část je také pro znevýhodněné sku-
piny na trhu práce – studenty, matky 
na mateřské dovolené a osoby nad 50 
let. Akce se uskuteční ve 23. budově 
bývalého areálu Svitu. Více informací 
podá Livia Pekajová, e-mailová adresa 
pekajova.livia@vlada.cz.  /tic/

představilo účastníkům svůj systém Ote-
vřených inovací. Otevřené inovace spo-
jují firmy zveřejňující své inovační výzvy 
s akademickými a vědeckými pracovníky, 
výzkumnými organizacemi a inovátory, kte-
ří mají zájem navrhnout řešení. V rámci 
veletrhu proběhla i mezinárodní konfe-
rence. V rámci spolupráce s  VIDA! Science 
centrem proběhla i prohlídka jeho prostor. 
Organizátor akce firma VVV, s.r.o., připra-
vuje další ročník.  /tic/

ními památkami, tradicemi a architekturou 
Zlínského kraje.

Během akce se představí např. Klinika 
reprodukční medicíny a gynekologie Zlín, 
Gemini oční klinika, Lázně Luhačovice, Royal 
Spa, BCL-clinic, Vsetínská nemocnice, Kraj-
ská nemocnice T. Bati a další subjekty. Bližší 
informace získáte na kontaktech: konecna@
khkzk.cz, tel. +420 572 154 554.  /khk/

Katalog firem ZlínsKého Kraje
Catalogue of Companies in the Zlin region

www.ZlinregionCompanies.Com 
www.KatalogfiremZK.CZ

vzdělávání" se uskuteční 16. 5. v Uherském 
Hradišti. Seminář přiblíží, jak efektivně vy-
užívat prostředky na vzdělávání. Přednášku 
pořádá KHK ZK, přihlášku a více informací 
najdete na stránkách KHKZK.CZ.  /khk/
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>   zpraVodajstVí

Slevové akce a výprodeje jsou oblíbe-
ným marketingovým nástrojem českých 
supermarketů a prodejních řetězců. Jsou 
ale firmy, které zvolily jinou cestu k zá-
kazníkovi. Budují si s ním dlouhodobý 
vztah. „Neděláme akce, neděláme slevy, 
jdeme proti proudu. V Česku, na Sloven-
sku, i v Polsku se většina marketingu 
točí kolem slev.

amarost. obchod založený na důvěře

Lidé jsou vychováváni supermarkety 
a dokonce i některými televizními pořady, 
aby slevy hledali. Pro nás není prioritou jen 
výsledná cena, ale vyrobit kvalitní produkt, 
který bude zákazník užívat především dlou-
ho a spokojeně,“ zdůraznil hned na začátku 
rozhovoru Frans Heirwegh, majitel spo-
lečnosti Amarost, která sídlí v  Kunovicích 
na Uherskohradišťsku. Amarost je přední 
český výrobce lamelových roštů, matrací, 
ložnic a doplňků. „Nejsme jenom obchodní-
ci. Co nabízíme v prodejnách, to taky sami 
vyrábíme,“ dodal Frans Heirwegh. 

Na zákazníky nechcete působit slevo-
vými akcemi, které na ně útočí ze všech 
stran. Jaká je tedy vaše filozofie? 

Budujeme si se zákazníkem dlouhodobý 
vztah, který je založený na důvěře v naše 
výrobky. Každý nový produkt se snažíme 
udělat ještě lepší než ten předchozí. A vy-
číslíme reálnou, férovou cenu. Takhle jdeme 
vstříc zákazníkům hledajícím skutečnou 
kvalitu. 

WAY MORAVA, s.r.o.
Bohunická cesta 15
664 48 Moravany
Tel.: 543 251 623

WAY MORAVA, s.r.o.
Pavlovická 56
779 00 Olomouc 
Tel.: 588 500 817 

WAY MORAVA, s.r.o.
Klimkovická 2
708 00 Ostrava
Tel.: 596 920 800

WAY MORAVA, s.r.o.
Tř. T. Bati 258
764 20 Zlín
Tel.: 577 602 293

WAY MORAVA, s.r.o.
Maškova ul.
182 00 Praha 8
Tel.: 730 871 861

www.waymorava.cz NOVÁ PŮJČOVNA

INZERCE

Vaše firma funguje v Kunovicích 13 let, 
za tu dobu určitě máte zpětnou vazbu 
od zákazníků. Doporučuje se totiž matraci 
zhruba po deseti letech vyměnit. 

Ukazuje se, že jdeme správnou cestou. Vra-
cí se k nám víc a víc zákazníků, kteří mají 
naše matrace osm až deset let. Vracejí se pro 
nové a mají zájem i o postele. Občas se s nimi 
setkáme v naší prodejně i v „mezičase“, kdy 
se přijdou jen tak podívat, co máme nového. 
I proto se snažíme prodejnu neustále mo-
dernizovat, aby vždy vypadala atraktivně. 
Zákazníci u nás oceňují férový poradenský 
servis, který je naším standardem. Nezname-
ná to však, že ve snaze o upoutání slibujeme 
nemožné. Naopak, poskytujeme relevantní 
informace a stojíme si za naší léty ověřenou 
kvalitou. Tohle lidi poznají.

Na co by si zákazníci měli dát při výběru 
spaní pozor? 

Pro laika není snadné se ve všeobecné na-
bídce orientovat. Také internet je plný často 
protichůdných informací. Lidé by si měli před 
nákupem nejdříve ujasnit, co od matrací, 
potažmo celé postele očekávají. Taktéž by 
měli brát s rezervou „velká slova“. Příkladem 
za všechny je výraz „zdravotní matrace“. Mezi 
námi, už jste viděli nějakou nezdravotní? Je 
potřeba oddělit marketing od skutečnosti. 
Každá dobrá prodejna by měla být vybavena 
skutečnými matracemi, ne jen jejich vzorky či 
pestrobarevnými řezy, na které se často nedá 
ani sáhnout. Podle řezu nepoznáte, jak se 
vám na matraci leží. My však jdeme ještě dál. 
U vybraných produktových řad zapůjčujeme 
matrace a lamelové rošty zákazníkům bez-
platně na jeden týden domů na vyzkoušení.

Předpokládám, že pokud chcete mít 
kvalitní výrobek, musíte pracovat s kva-
litním materiálem?

Přesně tak to je. Začněme u roštů. Na je-
jich výrobu používáme staletími prověřený 
buk. A nejen jejich rámy, ale také lamely jsou 
z buku a ne z ledajakého. Zde spolupracujeme 
s prémiovým rakouským výrobcem buko-

vých komponentů a tím zaručujeme nejen 
jejich vysokou zatížitelnost, ale i životnost. 
Matrace je vysoce komplexní systém, kde jed-
notlivé části musí být ve vzájemné harmonii. 
Co se postelových rámů týče, pak olejované 
dubové dřevo není třeba představovat. Vždyť 
v minulém století jezdily po naolejovaných 
dubových pražcích vlaky. Tady o trvanlivosti 
tohoto dřeva asi nikdo pochybovat nebude. 

Umí se vůbec český zákazník na trhu 
správně orientovat? 

Přijde mi, že chybí všeobecná osvěta. Lidé 
často vybírají matrace, rošty i postele podle 
vzhledu, ceny, popřípadě doporučení. Nej-
lepší je, si matraci vyzkoušet.

Například v Německu působí Národní 
ústav pro spánek, což je veřejná instituce, 
která testuje používané materiály na výrobu 
matrací a jasně stanovuje jejich přednosti 
i nedostatky a má i vzdělávací funkci. Tohle 
u nás suplují seriózní výrobci a prodejci. 

Mění se módní trendy ve vybavení lož-
nic? 

Mění. Český zákazník je však konzervativní 
a trendy k nám přicházejí s mírným zpož-
děním. Před šesti lety jsme začali vyrábět 
i komfortní kontinentální postele, ale jejich 
pravý boom přichází teprve teď, přestože 
na západ od nás jsou tzv. boxspingy velmi 
žádané již několik let. 

Jaké byly vaše podnikatelské začátky 
a jak jste se vlastně k výrobě ložnic dostal? 

V minulosti jsem se věnoval jen obchodu. 
Začínal jsem nákupem a prodejem latexových 
jader. Cítil jsem ale potřebu vložit do byznysu 
přidanou hodnotu, a tak jsem zahájil s malým 
týmem výrobu lamelových roštů a matrací. 
Nakonec jsme zřídili i vlastní výrobu masiv-
ních dubových postelí. Vlastními silami nyní 
vyrábíme celé ložnice od A do Z a tím máme 
nad kompletním sortimentem dokonalou 
kontrolu.  Světlana Divilková



>   zpraVodajstVí

Simcar s.r.o.
Fryšták u Zlína 

Mob: 724 209 511, tel: 577 911 653, 
prodejna@simcar.cz, Www.Simcar.Cz

Fryšták u Zlína, Holešovská 380
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AMAROST
Obchodní centrum Domus Malenovice, tel.: 734 620 268
COOP supermarket Slovácko Kunovice, tel.: 606 606 637

www.amarost.cz

Jiná dimenze spánku

JEDINEČNÝ KOMFORT SPÁNKU

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

ZNÁTEz TV

Natírání je 
teď hračka.

ZLATÉ JABLKO
DENNĚ 9:00 - 21:00
tel.: 571 817 347, 777 021 700

Centrála „ČEDOK“ 
PO - PÁ 9:00 - 17:00, SMLUVNÍ KURZY
tel.: 577 212 359, 577 001 665

NEJVÝHODNĚJŠÍ 
SMLUVNÍ KURZY

NEJVÝHODNĚJŠÍ 
SMLUVNÍ KURZY

BEZ POPLATKU
»  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


