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přeměna hospodářského dvora

důležitý je unikátní projekt
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Podnikání v cestovním ruchu má budoucnost
> str. 6: Rozhovor s Ivo Valentou.

Teplárna Otrokovice připojila další odběratele
a rozšířila své služby
V letních měsících probíhaly v Teplárně Otrokovice opravy, revize a údržba
technologií. Nyní jsou všechna zařízení opět v provozu a v nové topné sezoně
začne společnost s dodávkami tepla pro nové odběratele.

Teplárna Otrokovice a.s.
Objízdná 1777
765 02 Otrokovice

Jedním z nich je Základní škola v ulici Komenského ve Zlíně-Malenovicích, kde centrální vytápění nahradilo plynovou kotelnu.
Okruh zákazníků teplárny se v krajském
městě dále rozšířil o novou prodejnu nábytku Möbelix a na centrální zdroj tepla se
připojí také nový polyfunkční dům s kancelářemi a obchody Modrá Husa v Otrokovicích.
„Chceme nabízet komplexní služby za příznivou cenu, proto naši nabídku stále rozšiřujeme. Daří se nám připojovat nové odběratele, ale pokud není technicky možné
připojení na centrální zdroj tepla, připravíme pro ně jinou variantu vytápění a zajistí-

me bezpečný a ekonomický provoz zařízení,“ řekl předseda představenstva Teplárny
Otrokovice Petr Jeník. Teplárna připravila
i novou službu pro majitele plynových kotelen. „S jejich provozem je spojena řada
starostí a povinností, proto nabízíme vlastníkům, že převezmeme zodpovědnost za
tyto kotelny. Zajistíme nejen dodávky tepla
a teplé vody, ale také servis, údržbu, revize
a další služby,“ vysvětlil Petr Jeník.
Teplárna Otrokovice nyní zásobuje teplem
více než devět tisíc domácností, průmyslové podniky, školy, obchodní centra a další
instituce v Otrokovicích, Zlíně – Malenovicích a Napajedlech.

TEPLÁRNA OTROKOVICE NABÍZÍ NOVÉ SLUŽBY
CO PRO VÁS ZAJISTÍME?

CO VÁM MŮŽEME NABÍDNOUT?

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

převezmeme starost a zodpovědnost za plynovou kotelnu
zajistíme plnění všech zákonných povinností
dodávky tepla a teplé vody
provoz, servis a údržbu
povinné vybavení kotelny a pravidelné kontroly
prohlídky plynových zdrojů a rozvodu plynu
provozní revize plynu
servis a opravy plynových kotlů
revize a kontroly tlakových nádob
24 hodinový servis, hlídání poruch a jejich odstranění

připravíme analýzu úsporných opatření
zajistíme nancování rekonstrukce plynové kotelny
postaráme se o vnitřní rozvody
zajistíme rozúčtování dodávek tepla a teplé vody

KDO JSME?
•
•
•
•
•

spolehlivý výrobce a dodavatel energií
nabízíme kvalitní služby za přijatelnou cenu
klademe důraz na individuální přístup
připravíme pro vás to nejlepší řešení
stále rozšiřujeme a zlepšujeme nabídku služeb

Kontakt: e-mail: zuzana.moravcikova@tot.cz,
tel. 577 649 226, 606 339 160, www.tot.cz
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PROFESSIONAL PICK-UP

KAŽDÝ TALENTOVANÝ PODNIKATEL SE MŮŽE SPOLEHNOUT NA TALENTO.

STVOŘENÝ PRO PRÁCI A PRO VÁŠ ŽIVOT
• PRAKTICKÝ: NÁKLAD AŽ 1 TUNA • SPOLEHLIVÝ: 4X4
• SILNÝ: PŘÍVĚS AŽ 3 100 KG • VÝKONNÝ: AŽ 180 KONÍ
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JEHO OHROMUJÍCÍ VŠESTRANNOST JE PATRNÁ JAK VE VERZI PRO PŘEPRAVU CESTUJÍCÍCH – AŽ 9 SEDADEL, TAK VE
VERZI PRO PŘEPRAVU NÁKLADU S UŽITEČNÝM ZATÍŽENÍM AŽ 1 200 KG. OBĚ VERZE SE VYZNAČUJÍ VŠESTRANNOSTÍ
A KROMĚ TOHO OBĚ VERZE NABÍZEJÍ • CARGOPLUS ŘEŠENÍ POD SEDADLEM SPOLUJEZDCE, KTERÉ UMOŽŇUJE
PŘEPRAVU PŘEDMĚTŮ DLOUHÝCH 4,15 M • INTEGROVANÉ ZADNÍ PARKOVACÍ SENZORY • ZADNÍ KAMERU A DALŠÍ
PRVKY. ZLEPŠUJEME VŠE, CO VĚNUJETE SVÉMU TALENTU. PUSŤTE SE DO TOHO, POKUD MŮŽETE.

Název dovozce, adresa, kontakty

Název dovozce, adresa, kontakty
07800 03286 - fiat Fullback A4 BB_A4_210x297.indd 4
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Continental Barum zahájí výrobu v nové hale
Otrokovický výrobce pneumatik Continental Barum otevře v říjnu novou halu na výrobu nákladních plášťů. Projekt byl dosud největší investiční akcí koncernu Continental v otrokovickém závodě, celková výše investice byla 164 milionů eur (4,4 miliardy korun). Společnost nyní
postupně zvyšuje produkci nákladních plášťů. Od začátku roku firma přijala 75 nových zaměstnanců. Celkem bude v hale pracovat téměř 200 zaměstnanců.
Rekonstrukce výrobní haly začala koncem roku 2013. Objekt dříve využívala společnost Mitas,
která byla v areálu Barumu v pronájmu, postavila však svou halu v otrokovické průmyslové
zóně Toma. Rekonstrukce a přístavba nové haly Continental Barum byla dokončena již loni,
postupně se vybavovala a začal zkušební provoz.
Firma patří k největším zaměstnavatelům v kraji. V současné době v ní pracuje zhruba 4 800
lidí. Letošní rok je pro firmu velmi úspěšný. Společnost zopakovala vítězství v soutěži Zaměstnavatel roku a v rámci České republiky se drží
mezi TOP 5 firmami (loni 5., letos 4. místo). Zaměstnanci společnosti se letos poprvé zúčastnili kampaně Do práce na kole a společnost hned
získala celorepublikové ocenění Cyklozaměstnavatel roku.
V loňském roce vyrobil Continental Barum
919 000 kusů nákladních plášťů a 119 000
plášťů industriálních. Osobních a lehkých nákladních plášťů společnost vyrobila 21,1 milionu kusů. Ve výrobě nákladních a industriálních
plášťů bylo loni poprvé v historii firmy vyrobeno více než milion plášťů, přispěl k tomu právě i zkušební provoz v nové hale. „První kus
byl vylisován již v roce 2014 při zkoušce lisů, ale první sériově vyráběný plášť jsme vyrobili
v dubnu 2015. V té době byla zahájena výroba na jednom konfekčním stroji a šesti vulkanizačních lisech. Do konce roku 2015 postupně najížděla výroba na dalších konfekčních strojích
i vulkanizačních lisech,“ uvedl jednatel společnosti Libor Láznička. Letos byly podle něj uvedeny do provozu výrobní linky pro přípravu polotovarů. „Slavnostní zahájení výroby nových
provozů plánujeme na 11. října,“ dodal Láznička.
/sd/
> 4 – 5
TÉMA
ČIM lákají moderní restaurace zákazníky? Důležitý je unikátní projekt
Lidé, kteří začínali v posledních letech podnikat v gastronomii, se shodují na jednom:
dnešní gastronomické podnikání musí být něčím výjimečné. Jinak v byznysu nemáte
šanci. Důležitý je unikátní projekt a umístění. Pokud provozovatel nové restaurace nebo
kavárny nemá ani jedno, tak mu zbývá jen každodenní lopotná práce za málo peněz.

> 6 – 7
ROZHOVOR
Ivo Valenta: Podnikání v cestovním ruchu má budoucnost
Jako dynamicky rostoucí, v budoucnosti velmi stabilní. Tak vidí Ivo Valenta segment cestovního ruchu a gastronomie. Portfolio aktivit skupiny SYNOT v této oblasti se proto stále
rozrůstá. V oblasti cestovního ruchu má SYNOT opravdu bohaté a mnohaleté zkušenosti.
A to v různých segmentech. Ať už jde o nabídku sportovních aktivit, kvalitního ubytování,
relaxace či dobrého jídla a pití. Jejich cílem je nabídnout veřejnosti co nejpestřejší možnosti, proto nestojí na místě a stále připravují další projekty.

VYDAVATEL
magazínu Firemní PARTNER
HEXXA.CZ, s.r.o.

Registrace MK ČR E 16333
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www.firemnipartner.cz
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Fit Foodie Restaurant, Prokš Přikryl architekti,
Ivo Hercik
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> TÉMA

Čím lákají moderní restaurace zákazníky?
Důležitý je unikátní projekt
Lidé, kteří začínali v posledních letech podnikat v gastronomii, se shodují na jednom:
dnešní gastronomické podnikání musí být něčím výjimečné. Jinak v byznysu nemáte
šanci. Důležitý je unikátní projekt a umístění. Pokud provozovatel nové restaurace nebo
kavárny nemá ani jedno, tak mu zbývá jen každodenní lopotná práce za málo peněz.
Česká gastronomie v tomto směru není
v žádném útlumu. Originální projekty vznikají a dobře fungují i ve Zlínském kraji a je
z nich patrné, že provozovatelé na začátku
dobře přemýšleli, co v jejich okolí chybí a co
by mohlo fungovat. Zmapovali si konkurenci, zhodnotili kupní sílu obyvatel a lidí, kteří
v okolí jejich restaurace pracují, někteří si
udělali i malý průzkum, jaký druh restaurace v jejich okolí chybí, kolik by byli lidé
ochotní zaplatit za večeři a tak dále.
Otevírat restauraci v menším městě je
určitě daleko riskantnější než v milionové
metropoli. Ale ukazuje se, že i mimo Prahu
si lidé chtějí dopřát kvalitní gastronomii.
Na originalitu svého konceptu vsadila například restaurace Fit Foodie v krajském
městě Zlíně. A ukazuje se, že vykročili
správným směrem.

Vysoké nároky na kvalitu surovin
Otevření moderní restaurace s nabídkou
nutričně vyvážených pokrmů iniciovaly
dvě mladé ženy ze Zlína, Tereza Vojáčková
a Magdaléna Papírková. Jejich společná víra
ve zdravou stravu a zapálení pro moderní
gastronomii daly vzniknout projektu Fit
Foodie. Výjimečnost restaurace spočívá
ve vysokých nárocích na kvalitu surovin,
profesionální personál i vysoký standard
servisu. V kombinaci s interiérem, který
evokuje přírodu a uvolněnou atmosféru,
se z restaurace porostlé mechem stává oblíbené místo setkávání. Podnikatelským
záměrem bylo od prvopočátku vytvoření
„love brandu“. Sdílení, sociální interakce
i pozitivní feedback hostů považují majitelky za nejcennější pohon jejich úsilí.
„Nevšednost z gastronomického hlediska
spočívá v používání pro restaurace netra-
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dičních surovin – superpotravin, zdraví
prospěšných surovin, jako jsou luštěniny,
klíčky, ořechy, semínka a další. Ovšem nutriční vyváženost v sobě zahrnuje i správné
kombinování bílkovin, kvalitních sacharidů
a tuků. Nabídka Fit Foodie uspokojí příznivce masitých pokrmů, stejně jako vegany
a vegetariány. Specialitou jsou originální
RAW dezerty, které lákají z prosklených
vitrín,“ vysvětlila Tereza Vojáčková.
Za největší úskalí považují obě majitelky hledání kvalifikovaného, sympatického personálu. Odlišnost sortimentu i vyšší standard restaurace vyžaduje učenlivé,
proaktivní zaměstnance. „V podmínkách
malého města není snadné takové najít.
Rovněž zaučení personálu a zdokonalení
jejich znalostí v oboru výživy je během
na dlouhou trať. Základní rovnicí úspěchu
je minimalizovat fluktuaci zaměstnanců

a jejich maximální motivace. Vedení, plac
i kuchyně musí fungovat jako tým. Ve Fit
Foodie Restaurant najdou své místo jen
týmoví hráči loajální k podniku i vůči svým
kolegům,“ dodala Vojáčková.
Nelehkým úkolem je podle majitelek
restaurace rovněž bourání zažitých předsudků. Že zdravé se nemůže rovnat chutné? Fit Foodie si dalo za úkol zbořit mýty
o „dietních“ jídlech bez chuti. Naštěstí se
vlna lidí se zájmem o kvalitní stravování
a s otevřeným přístupem k životu i gastronomii zvedá. A tak ve Fit Foodie chystají
další novinky.

Odborníci v gastronomii mapují úroveň restaurací
Dobré jméno originálním restauracím na malém městě pomáhají budovat
i nejrůznější žebříčky kvality a hodnocení populárními šéfkuchaři. Odborníka
na gastronomii Romana Vaňka z Pražského kulinářského institutu tak před pár
lety okouzlila restaurace a kavárna Scéna
v Kroměříži. Vaněk společně s kolegou
Radkem Šubrtem, šéfkuchařem špičkového hotelu La Palais, mapoval úroveň
gastronomie v devíti českých městech,
jejichž památky jsou zapsány na seznam
kulturního dědictví UNESCO a navštěvují je ve větší míře turisté ze zahraničí.
Absolutním vítězem jejich testu se stala
právě kroměřížská restaurace, která funguje v tamním Domě kultury. „V osmnácti
restauracích nám nabídli zhruba 1 500
pokrmů, ale jen málo z nich nás zaujalo
natolik, že bychom je chtěli ochutnat. Setkat se s nápadem, třeba jednoduchým,
který by dal hospodě styl a šmrnc, se nám
podařilo jen čtyřikrát – v kroměřížské Scéně, českokrumlovské Maštali a Hanácké
restauraci v Olomouci,“ uvedl Roman Vaněk a konkrétně k restauraci Scéna dodal,
že všechna jídla byla nápaditá a chutná.
Majitelé restaurace Scéna vysvětlují:
„Vaříme francouzskou metodou Sous vide.
Vydali jsme se cestou moderní gastronomie, která využívá znalostí a zkušeností
doby minulé. Tento styl vaření se používá
od začátku 50. let hlavně ve Francii a je
rozšířen po celé Evropě. V České republice je zatím málo používaný. Příprava je
náročná časově i odborně, ale výsledek
stojí za to. Pokrmy jsou šťavnaté a na barvu krásně dopečené na steakovém grilu.
Jedná se o ojedinělou techniku přípravy
jídel, ke které dochází ve vakuu při nízkých teplotách, 55 – 65 °C, ve vodní lázni.
Díky vakuu je zamezeno styku s okolním
prostředím. Doba přípravy takového pokrmu může být až 72 hodin, díky čemuž
dochází k zachování přirozené chuti, šťáv
a textury jednotlivých potravin, vitamínů
a minerálií.

Výhodou Sous vide je maximální zachování živin, proteinů, minerálů, aminokyselin. Hodí se pro dietní programy. A v neposlední řadě jde o gastronomický zážitek
z dané suroviny, uchování a zvýraznění
aroma a křehkost pokrmu. Jedná se o proteinovou molekulární fyziku. Zjednodušeně řečeno nízká teplota nesráží bílkoviny,
uvolňuje kolagen a nemění strukturu masa.
Příprava jídel může trvat od objednávky
do vydání jídla 20 až 50 minut. Zákazníci
s delším čekáním počítají. Správně zvolený
gastronomický postup si vyžaduje přesnou
časovou přípravu.“
Restaurace hodnotí i bloggeři
Do hodnocení jídla, prostředí či obsluhy se v poslední době pouštějí i desítky
bloggerů a uživatelů sociálních sítí. Svoji
gastromapu má na webu například i populární herec Lukáš Hejlík. Ve Zlínském
kraji ho zaujala například restaurace La
Brusla v Uherském Hradišti. Na výborném
hodnocení se s Lukášem Hejlíkem shodli
i provozovatelé gastroblogu snobka.cz. „Obsluha ochotná, i když v pantoflích, prostředí
velmi příjemné, jídlo překvapivě italské,
cenová úroveň pražská, příležitost pro návštěvu – rande i nerande, celkový dojem
velmi dobrý,“ shrnuly bloggerky. Majitelé
La Brusly využili umístění restaurace vedle
zimního stadionu a přišli s výstižným názvem, který lze skvěle využít v marketingu.
V kuchyni vsadili na italskou klasiku, a že
se nejedná o žádnou á la Itálii, potvrzuje
i nezávislý průvodce po nejlepších a nejzajímavějších restauracích Maurerův výběr
Grand Restaurant 2016. „Můžete ochutnat
pizzu připravenou tím nejklasičtějším způsobem, pečenou v žáru zděné pece přímo
před vámi. Rozsáhlý italsky laděný jídelní
lístek svědčí o odvaze a kreativitě kuchaře.
Nabídka domácího pečiva, vlastní kváskový
chléb v několika variantách,“ uvedl Pavel
Maurer.
„Kvalita italské kuchyně se pozná podle nejjednodušších pokrmů. Pokud totiž zkazíte pastu na aglio olio, tak už vám
nepomůže ani svěcená voda. Otestovala
INZERCE

jsem tedy těstoviny aglio olio a vůbec nebyly špatné. Konečně někdo pochopil, že
aglio olio není thajská kuchyně, tedy nutně
po nich nemusí pálit celá pusa, stačí, když
mírně přihořívá. Parmazán byl kupodivu
opravdu parmazán a ne převlečená gouda,
takže spokojenost mi zavládla nejen v žaludku, ale i v duši,“ zhodnotili restauraci
La Brusla na blogu snobka.cz. Pravou Itálii
si v uherskohradišťské restauraci mohou
doslova osahat i děti. V dětském koutku
mají možnost připravit si vlastní pizzu,
kterou jim kuchař upeče.
Podnikání v gastronomii rozhodně není
jednoduché. Většina lidí k němu přistupuje
s rozvahou, s finančním plánem a konkrétními představami. Realita ale může být úplně jiná. Zkušenost provozovatelů restaurací
je taková, že jakmile se na začátku něco
pokazí, musí se to řešit hned. Host nemusí
respektovat, že je něco špatně, a nebude
provozovatele omlouvat, že je teprve na začátku podnikání. 
Světlana Divilková

Taktika plánování gastroprovozu
Jak si správně rozmyslet a naplánovat provoz nové restaurace radí například
server Gastronews.cz, kam přispívá Mike Klíma, který dnes provozuje restaurace
v cizině: „V Česku se dělávalo léta letoucí, že takzvaní „kuchyňáři“ stavěli restaurace a v nich kuchyně, které vybavili vším možným podle stávajících učebnic, a pak
se uvažovalo, co se tam vlastně bude vařit. A to je zásadní chyba. První se musí
vytvořit jídelní lístek.
Obchodní plán potřebuje i menší restaurace na maloměstě. Ten majiteli pomůže
záměr uskutečnit a následně ho dovede k vypracování takzvané feasibility study,
která ukáže, jaký bude případný výsledek snažení. Kromě toho, že se člověk musí
smířit se skutečností, že se stane v podstatě otrokem pohostinského povolání,
měl by si uvědomit, jakými dovednostmi, trpělivostí a odhodláním disponuje. No
a důležité jsou samozřejmě peníze na rozjezd a také propracovaná marketingová
strategie. V rámci této úvahy se pak musíte zcela zásadně rozhodnout pro typ
a charakter, který by vaše restaurace měla mít.
Můžete provozovat bar, denní bar, vinárnu, ale třeba jen kiosek nebo fastfood.
Můžete se pustit do dietní či veganské restaurace nebo se můžete pustit do etnické
či jinak specializované restaurace, jako jsou pizzerie nebo steakhousy. K tomu je
dobré položit si následující otázky: Jaký bude typ mého podnikání nebo charakter
mé restaurace? Jaký bude můj jídelní lístek? Je můj záměr dobrý a uskutečnitelný
bez velkých obtíží? Jaká bude moje konkurence? Čím bude můj záměr unikátní?
Jak bude moje restaurace přijata potenciální klientelou?“

Ivo Valenta:
Podnikání v cestovním
ruchu má budoucnost
Jako dynamicky rostoucí, v budoucnosti velmi stabilní. Tak vidí Ivo
Valenta segment cestovního ruchu a gastronomie. Portfolio aktivit
skupiny SYNOT v této oblasti se proto stále rozrůstá.
Společnosti skupiny Synot podnikají
v mnoha odvětvích. Jak silné je zastoupení těch, které se věnují službám v oblasti gastronomie a hotelnictví?
V oblasti cestovního ruchu máme opravdu bohaté a mnohaleté zkušenosti. A to
v různých segmentech. Ať už jde o nabídku
sportovních aktivit, kvalitního ubytování,
relaxace či dobrého jídla a pití. Část zařízení si provozujeme sami, jiná pronajímáme.
Naším cílem je nabídnout veřejnosti co
nejpestřejší možnosti – proto nestojíme
na místě a stále připravujeme další projekty.

Jaké příležitosti vidí skupina Synot
v této oblasti podnikání?
Oblast cestovního ruchu považuji za velkou příležitost do budoucna. Stále více
lidí totiž dbá o své zdraví, chce trávit čas
se svou rodinou a blízkými a v neposlední
řadě tráví stále více času poznáváním své
vlasti namísto cestování do zahraničí. Toto
umocňuje také aktuální bezpečnostní situace v Evropě. V každém případě však při
rozhodování o místě dovolené hraje jednu
z hlavních rolí také kvalita poskytovaných
služeb. A hodnocení této oblasti je především o emocích. První dojem na hosty uděláte jen jednou – proto se na všechny naše
projekty maximálně soustředíme a děláme
je na vysoké úrovni ve spolupráci s těmi
nejlepšími odborníky.
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Jak tedy vypadá v praxi angažmá skupiny Synot v gastronomii a hotelnictví
v České republice?
Co se týká našich tuzemských aktivit,
tady již máme existující „základny“ – a to
především ve Zlínském kraji. Jedna z těchto oblastí je Kyčerka v oblasti Velkých Karlovic. Mám toto místo rád, protože jsem
tu s bráchou a rodiči vyrůstal a teď sem
jezdím se svými dětmi. Tady je součástí
nabídky například lyžařské středisko s devíti sjezdovkami nebo unikátní bike park,
který je určený pro celé rodiny. Máme také
stylové valašské chalupy, v jakých žili naši
předkové, hospodářskou farmu se zvířaty,
nebo je tu stylová Hospoda Kyčerka, kterou
před časem sami návštěvníci zvolili za nejoblíbenější restauraci kraje. Těch aktivit je
spousta a stále je rozšiřujeme – v současné
době probíhá třeba rekonstrukce hotelu
Tatra a v rámci doplnění a zpestření nabídky služeb plánujeme budování Vodního
světa, který nabídne zábavu pro širokou
veřejnost.
A co další oblasti kraje?
Řadu investic máme také na Slovácku.
Snažíme se jimi pomáhat rozvoji cestovní-

> ROZHOVOR
ho ruchu a tím i přílivu dalších investorů
do oblasti. Naším „nejmladším“ projektem je zde Slovácká tržnice, která veřejnosti nabízí kvalitní regionální produkty
a současně podporuje drobné živnostníky.
Tento objekt, který byl původně konírnou
někdejších vojenských kasáren, má zajímavou historii – o tom, co zde vybudujeme, jsme nechali rozhodnout veřejnost
prostřednictvím sociálních sítí. Jde nám
o to, aby byli spokojeni především klienti.
Na Slovácku ale vlastníme také stylové
hotely, obchodní pasáž, wellness centrum a řadu dalších. Nemohu zapomenout
ani na vinné sklepy. Protože jde o oblast,
která velmi silně žije lidovými tradicemi,
snažíme se pořádat i speciální akce pro
veřejnost. Ať už je to tradiční Putování Vinohradskou ulicí, podpora projektu Parku
Rochus, který se stává muzeem v přírodě,
nebo třeba Dny lidových řemesel, tvořivé
dílny pro děti a další tematické akce, které
pořádáme k různým příležitostem.

Obecně, je toto podnikání vzhledem
k velkým investicím spíše pro velké
hráče, kteří postupně vytlačí drobnější
podnikatele?
Je třeba říct, že bez velkých hráčů by to
nikdy nefungovalo. Především jejich zásluhou se rozvíjí potřebná infrastruktura.
Ve většině případů jsou to navíc právě tyto
společnosti, které přinášejí nové trendy
a nastavují pomyslnou laťku kvality služeb,
které se musí přizpůsobit ostatní hráči
na trhu. Na druhou stranu sám velmi podporuji drobné podnikatele a živnostníky,
kteří často nabízejí zcela jiný sortiment
i podobu služeb, a proto vámi zmiňované
velké hráče vhodně doplňují, což je podle
mne velmi žádoucí. Dochází tak k synergii
mezi drobnými i velkými podnikateli, kdy
výsledkem je kvalitní produkt cestovního ruchu. Rád bych tedy zdůraznil, že by
v tomto případě nemělo jít o konkurenci,
ale spíše o partnerství.
Jak vlastně vypadají trendy v tuzemském hotelnictví a gastronomii? Kudy
vede cesta k úspěchu?
Současný trend spočívá především
v kombinaci vysoké kvality služeb, nabídky wellness služeb a místní gastronomii v moderním provedení. Snažíme se
vždy něčím odlišit od konkurence a možná i díky tomu se nám podařilo získat již
řadu významných mezinárodních ocenění
– tady bych velmi rád zmínil některé naše
slovenské provozy – například ocenění
Nejlepší městský historický hotel Evropy
2016 nebo hotel s nejlepším zákaznickým
servisem v Evropě. Obě tato ocenění patří
secesnímu hotelu Elizabeth v Trenčíně.
Areál koupaliště Zelená žaba v Trenčian-

ských Teplicích zase získal v Německu
Zlatého Oscara za nejhezčí vířivku celé
Evropy. Děláme maximum pro to, abychom
takto nastavenou laťku přinesli i do našich
teprve budovaných provozů.

Sledujete i zahraničí, nebo jdete
vlastní cestou?
Tím, že hodně cestuji po celém světě,
sleduji aktuální trendy, možnosti a příležitosti. Když navštívím například hotel
či restauraci, kde mne něco zaujme, hned
si dělám poznámky nebo fotím, případně
se jdu kuchaři podívat, jak se říká, přímo
pod pokličku a vyžádám si recept. Nejsem
pasívní zákazník. Zajímám se o přípravu
jídla, koncept hotelu a podobně. Pak se
tyto inovace snažím začlenit do praxe při
komunikaci s naším managementem, který
jednotlivé provozy řídí.

Vy jste stanul v čele kandidátky Svobodných a Soukromníků ve Zlínském
kraji. Nejde tak trochu o součást byznysu?
To určitě ne, i když podobné otázky dostávám často. Již řadu let jednotlivé firmy
skupiny SYNOT řídí zkušený management
v jednotlivých zemích, kterému důvěřuji. Já
jsem v roli akcionáře. Navíc nejen že žádná
ze společností skupiny SYNOT není příjemcem veřejných dotací, ale ani já nemám
zapotřebí si „přilepšovat“ platem politika.
Proto jsem již dříve deklaroval, že v případě vítězství v krajských volbách bude
osud mého platu stejný jako v případě toho
senátního. Půjde na podporu nadaných
studentů Zlínského kraje, kterým umožní
zahraniční stáže.

třeba do regionu přivést silné investory,
kteří přinesou nejen kapitál, ale také pracovní příležitosti. Tito investoři zase potřebují kvalitní dopravní spojení – je tedy
třeba budovat dálnice a obnovit letecké
spojení kraje s Prahou.
Musíme myslet také na zdravotnictví,
školství a v neposlední řadě seniory. Práce
je opravdu hodně. Jsem si vědom, že pro
řadu řešení je třeba aktivní komunikace

a spolupráce se státem, ale jsme na ni připraveni. Je třeba tlouci na dveře, dokud
nebudou otevřeny. Zlínský kraj potřebuje
„probudit“, což se předešlým vedením kraje
nepodařilo. My jsme novou alternativou
s lidmi z praxe, kteří mají rozumné názory,
chuť a energii pracovat a především konkrétní recepty na řešení problémů.

> TEXT Magda Pekařová/ FOTO archiv

Pokud by vám lidé dali důvěru, co
byste nejdříve změnil?
Ono všechno souvisí se vším a změn je
zapotřebí celá řada. Především však nám
mladí lidé odcházejí z kraje, což je pro mne
velmi smutné. Často po školách nemohou
sehnat vhodné pracovní uplatnění, proto
se stěhují mimo region nebo republiku a už
se nám nevracejí. To je obrovská chyba. Je
INZERCE

Tisk nám jde
od srdce

Tiskárna vašich představ.

www.hartpress.cz

Zlínský Prior minimálně na rok zavře. Čeká ho
rekonstrukce
Rekonstrukci obchodního domu ve Zlíně
za 300 až 400 milionů korun plánuje v příštím roce společnost Prior. „Rekonstrukci
zahájíme v prvním čtvrtletí roku 2017. Dokončení předpokládáme o rok později, tedy
v prvním čtvrtletí roku 2018. Obchodní dům
bude po celou dobu rekonstrukce uzavřen,“
uvedl předseda představenstva společnosti
Prior Radovan Pilich.
Obchodní dům ve Zlíně byl jednou z prvních staveb, které ve třicátých letech minulého
století vyrostly na vznikajícím náměstí Práce.
V době fungování baťovských závodů a později
národního podniku Svit chodily do obchodního
domu denně nakupovat tisíce zaměstnanců
obuvnických závodů.
Od konce devadesátých let a zejména
po zprovoznění větších nákupních center

ve Zlíně se zákazníci z obchodního domu začali vytrácet. Společnost Prior chce zákazníky
přilákat zpátky. Kromě obchodů bude opravený
objekt zahrnovat kanceláře, hotel i restauraci.
Vzhled obchodního domu se měnit nebude.
Respektive se mu vrátí zpět původní podoba,
ovšem za použití moderních technologií. Původní architektonická koncepce budovy byla
znehodnocena úpravami ze 70. let, kdy obklady
z hliníkového plechu a nová okna zcela degradovaly výraz stavby.
V současné době má celý obchodní dům, až
na dvě spodní patra, všechna okna stejná. Původně ale vypadal plášť budovy jinak. Spodní
dvě patra měla velká okna, čtyři následující
běžnou velikost oken a v horních patrech byla
úzká okna. Takto by měl vypadat zlínský Prior
po rekonstrukci. Hlavní vstupy pro návštěvníky budou dva, v ose severní fasády v prvním
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podlaží, a druhý z jižní strany od parkoviště
na úrovni druhého podlaží. Součástí projektu je
i podzemní parkoviště na severní straně, včetně vstupu do budovy z prvního podzemního
podlaží. Plochy pro komerční pronájem budou
ve čtyřech podlažích, dvě podlaží jsou určena
pro administrativní využití a pět podlaží pro
kvalitní hotel včetně doplňkových služeb, stravování, wellness, fitness s bowlingem. /sd/

Univerzita pořádá veletrh pracovních příležitostí
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB)
zve regionální podnikatele k účasti
na veletrhu pracovních příležitostí Business Days 2016. Pracovní veletrh se bude
konat 1. listopadu 2016 v nové budově
Fakulty technologické (U15), Vavrečkova
275, vedle autobusového nádraží ve Zlíně. Firmy, které mají zájem o prezentaci, se mohou přihlásit do 30. 9. 2016.
Více informací a objednávku najdete na
www.businessdays.utb.cz.
Veletrh pracovních příležitostí na UTB
pořádá Job Centrum UTB, ve spolupráci
se Studentskou unií UTB. Cílem veletrhu

je zprostředkovat osobní kontakt mezi
studenty a absolventy UTB a firmami –
potenciálními zaměstnavateli. Na Business
days 2015 vystavovalo 60 firem a navští-

vilo jej přes 1 700 studentů a absolventů
UTB. Veletrh navštěvují převážně studenti
posledních ročníků a absolventi UTB, kteří
hledají konkrétní nabídky pracovních míst
či tréninkové programy. Studenti nižších
ročníků, kteří hledají možnosti pracovního
uplatnění již v průběhu studia, např. formou zkrácených úvazků či odborných stáží,
popřípadě témata svých závěrečných prací.
Vystavovatelé budou mít k dispozici open
stand prostor pro expozici s vybavením dle
požadavků. Naplánovat si mohou i krátkou
přednášku o své společnosti, která se bude
konat ve vyhrazených prostorách, forma
prezentace je libovolná. 
/sd/

UPPER – nové zázemí pro kreativce
Všichni kreativci, kteří pracují v oblasti designu, webové grafiky,
marketingu a umění, najdou ve Zlíně nové zázemí pro svou práci.
Letos na jaře zde bylo otevřeno nové Centrum kreativních průmyslů
UPPER. Jeho zřizovatelem je Univerzita Tomáše Bati. Fungování
centra mají na starost doktorandi Lucia Plevová, Veronika Zelezníková a Michal Jakubec.
UPPER sídlí v budově U11 UTB, která se nachází v areálu bývalých
internátů nad hotelem Moskva. Prostory centra mohou využít nejen
studenti a absolventi UTB. Zdejší ateliéry jsou vhodné i pro spolupracující
skupiny. Začínající kreativci si mohou pronajmout stůl a využít technické
vybavení centra. Pronájem se uzavírá na dobu jednoho roku, během
kterého je možné využít i odborné konzultace se zdejšími pedagogy
z oblasti financování, propagace a dlouhodobého plánování. Měsíční
nájem činí 1 200 korun. Místnost si lze pronajmout i na jednodenní akce.
Od podzimu 2016 začíná v centru UPPER cyklus motivačních přednášek. V rámci cyklu GO UPPER se představí firmy a autorské projekty, které
vzešly z místního prostředí a postupně se staly úspěšnými nejen u nás, ale
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i v zahraničí. Jsou to například Madeo, Playbag, Tescoma, Michal Richtr
(Dynamo design). V listopadu se svou přednáškou vystoupí uznávaný
sklářský výtvarník a vysokoškolský pedagog Rony Plesl. Přednášky jsou
přístupné široké veřejnosti. Podrobný program naleznete na www.upper.
utb.cz nebo na www.facebook.com/upzlin. 
/sd/

zionem majitel Igor Pokorný rekonstruoval
svépomocí. Koupací biotop projektovala firma
Bapo, s. r. o.
Dvůr Honětice je historický zemědělský
dvůr, který byl od nepaměti součástí nedalekého zámku ve Zdislavicích. Po válce byl
znárodněn a přestavěn pro potřeby JZD.
Ke správní budově byly přistavěny garáže
a dílny. Koncept uzavřeného dvora se nadobro rozpadl, když byly zbořeny dvě původní
stodoly při vstupu, které nahradil rozlehlý

sklad s opačnou orientací hlavního hřebene.
Po rozkladu družstva celek už jen chátral.
„Poslední roky probíhá regenerace na turistický areál s vizí vrátit dvoru smysl. Obnovit
zemědělskou funkci nebylo možné. Ze dvora se ale může stát centrum společenského
života,“ uvedl majitel Igor Pokorný. Prvním
krokem před osmi lety byla rekonstrukce
správní budovy na penzion. V roce 2013 zde
vybudovali v druhé fázi přestavby koupací
biotop s přirozeným čištěním vody a přilehlé
zázemí. V plánu je rekonstrukce stájí s litinovými sloupy a obnova rozlehlé stodoly.
Správní budova honětického dvora z roku
1900 byla vyzděna ostře pálenými „vážankami“. Garáže, ze kterých se po přestavbě stalo
zázemí biotopu, byly vyzděny z cihel litenčických. Cihly vyrobené z lokálních zdrojů byly
pro okolí Kroměříže charakteristické. Bohužel
cihelny v Litenčicích i Vážanech zkrachovaly.
Zachování regionální speciality, cihlového
zdiva s typickými větracími otvory, se automaticky stalo východiskem návrhu.
Pro zázemí biotopu bylo hlavní rozhodnutí
ponechat železobetonový montovaný skelet
garáží na traktory i s žebírkovým stropem.
Příčky jsou vyzděny z recyklovaných cihel.
Více o projektu Dvůr Honětice se dočtete
na www.archiweb.cz, www.proksprikryl.cz,
www.dvurhonetice.cz. 
/sd/

že v přípravě dalšího ročníku chceme pokračovat naplno a rozjet to na plný plyn. Navíc si
myslíme, že toto téma vystihuje nebo je blízké
mnoha skvělým řečníkům,“ řekla organizátorka TEDxZlín Monika Zábojníková.
Během sobotního dne vystoupí deset
vybraných řečníků. Už nyní jsou potvrzeni
první z nich. Hosté se mohou těšit na vystoupení Jiřího Stodůlky – úspěšného zlínského
podnikatele, který se zabývá obnovitelnými
zdroji a naplno se věnuje řadě zajímavých
a inspirativních projektů. Do Zlína zavítá také
Marek Rosa, přední světový vývojář umělé

inteligence, nebo Petr Slavík – dvorní fotograf
českého biatlonového týmu. „Další jména,
detaily k programu i informace o registracích
brzy zveřejníme na webu www.tedxzlin.cz. Už
teď ale můžeme směle prohlásit, že opravdu
je na co se těšit. Celou konferenci připravujeme tak, aby si účastníci co možná nejvíce užili
jedinečnou atmosféru a náladu, a odnesli si
ucelený zážitek,“ řekl Jakub Jan Kučera, spolukoordinátor projektu. Aktuální informace
jsou na www.facebook.com/TEDxZlin. /mm/

Z garáží pro traktory je elegantní zázemí
biotopu s přírodním koupalištěm
Nezvyklá přeměna bývalých zemědělských garáží v malé obci Honětice na Kroměřížsku zaujala mezinárodní odbornou
porotu a zdařilá stavba se ocitla mezi nominovanými na Českou cenu za architekturu.
Z původně zemědělského dvora se stal příjemný agroturistický areál s přírodním koupacím biotopem. Autorem přestavby garáží
na zázemí biotopu je architektonická kancelář
Prokš Přikryl architekti. Hlavní budovu s pen-

TEDxZlín letos pojede „Na plný plyn“,
konference se uskuteční v říjnu
Myšlenky, které stojí zato sdílet. Tak zní
heslo konferencí vznikajících po celém světě
podle idejí organizace TED. Příprava druhé
zlínské konference jede na plný plyn. Jména
řečníků nejrůznějších profesí a zaměření už
známe – těšit se na ně můžete v sobotu 15.
října 2016 v hotelu Baltaci Atrium ve Zlíně.
Tématem letošního ročníku je „NA PLNÝ
PLYN“. „Tématem navazujeme na loňský ročník, který se nesl v duchu baťovského motta:
Co chceš, můžeš. Tehdy nás někteří řečníci
natolik inspirovali a nadchli, že jsme si řekli,
INZERCE

Internet máme v malíčku.
A umíme toho mnohem víc!

www.avonet.cz
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INVOS spolupracoval s akademiky – výsledkem
jsou barevné hodiny
Cesta k bezpečnějšímu slunění a pobytu
na slunci či k ochraně muzejních předmětů
a archiválií – to jsou barevné hodiny - výsledek spolupráce výrobní firmy INVOS, spol.
s r.o. s akademickými partnery projektu:
Fakultou chemickou Vysokého učení technického v Brně, Ústavem chemických procesů Akademie věd ČR v Praze, Lékařskou
fakultou v Hradci Králové Univerzity Karlovy v Praze a Centrem organické chemie
s.r.o. v Rybitví. Projekt byl řešen s finanční
podporou Technologické agentury ČR.
V současné době je celosvětovým problémem zvyšující se podíl nebezpečného
UV-A a UV-B ve spektru slunečního světla
dostupného na zemském povrchu.
Ochranu proti záření v současnosti řešíme
používáním slunečních ochranných krémů
se stále účinnějšími UV filtry. I přes tento
vývoj je nejlepší ochranou rozumný přístup
ke slunění, především při pobytu na přímém
slunečním světle v letních měsících a ve vysokých nadmořských výškách. Je prokázáno,
že pocit dostatečného namazání ochranným
krémem je velmi subjektivní. A navíc krémy
s vyšším faktorem nejsou levné.
Přínosem by bylo vybavit každé balení
slunečního ochranného krému varovnými
pásky, které by jasnou barevnou změnou
nahlásily, že doba jednorázového pobytu
na slunečním světle bez hrozby viditelné
reakce kůže pro ten den již pominula. Stejné
pásky mohou být součástí nabídky sportovních potřeb, letních oděvů apod. Důležité je
to zejména při prvním opalování v daném
roce.
Modelovým příkladem je pobyt třídy mateřské školy na jarním sluníčku. Děti ve třídě
jsou přibližně stejného věku, tráví na slunci
stejnou dobu a přesto je reakce jejich kůže
velmi rozdílná. U některých nepozorujeme
žádné příznaky, u jiných nastane bolestivé
zrudnutí. Tato rozdílnost je dána geneticky,
nesouvisí s věkem, a nazývá se fototyp. Fo-

totyp nelze změnit. Všichni by měli o této
hrozbě vědět a mít možnost jednoduchého a levného upozornění, že doba pobytu
na slunci, která je určována mnoha aktuálně
proměnnými faktory (např. úhlem dopadu
slunečních paprsků, blízkostí vodní hladiny
atd.), již byla pro daný den vyčerpána.

Ochrana muzejních předmětů
a archiválií
Historické předměty, a to nejenom staré rukopisy, fotografie a obrazy, vyžadují
dodržování přísného světelného režimu.
K monitorování se používá řada sofistikovaných systémů, které poskytují celé spektrum
informací.
Avšak podobné pozornosti se těší jen
zlomek historických předmětů, které jsou
dnes považovány za nejvzácnější. Více než
95 % je jich uskladněno běžným způsobem.
Při stále se rozšiřujících fondech například z oblasti starých tisků je jasné, že monitorovací elementy musí být levné, jednoduché a nesmí vykazovat žádný negativní vliv
na historický předmět. Musí být i dostatečně
stabilní.
Vzhledem k většinou dlouhé době uskladnění postačí pouze přibližná přesnost. Indikační systém Barevné hodiny všechny tyto
parametry splňuje.
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Fotochemie - princip, na kterém fungují barevné hodiny
Tenké vrstvy, které vykazují na čase závislou a odpovídajícím způsobem kalibrovatelnou změnu, jsou efektivním nástrojem pro
jednoduché vizuální posouzení fotochemické změny, která proběhla. Je možné nastavit
citlivost jednotlivých směsí pro daný účel
– u varovných proužků pro pobyt na slunci
pro stanovení jednodenní dávky expozice,
u dozimetrů světelné expozice muzejních
předmětů pro stanovení jednoroční dávky
expozice.

INVOS spol. s r. o.
Firma se zabývá vývojem a výrobou obalových materiálů. Vyrábí plastové fólie, především vícevrstvé, které následně potiskuje
a laminuje, následně tyto fólie zpracovává
na nejrůznější typy bariérových sáčků včetně
stojacích. Vyrábí i reklamní tašky.
Většina světové produkce plastových fólií
je používána k balení, ale unikátní vlastnosti vícevrstvých fólií umožňují využití i jako
konstrukčních materiálů, nosičů atd. INVOS
má v tomto projektu „barevné hodiny“ více
úkolů. Kromě výrobní role je úkolem Invosu
uvést produkt na trh a zajistit jeho distribuci.
Spolupráce s Technologickým centrem
s.r.o. přináší firmě INVOS inspirující podněty ke spolupráci s dalšími subjekty, zejména na regionální úrovni. V důsledku toho
byla ochrana duševního vlastnictví tohoto
projektu dodavatelsky realizovaná oddělením patentových zástupců Centra transferu
technologií Univerzitního Institutu UTB
ve Zlíně. Řešitele projektu lze kontaktovat
na adrese obr@invos.cz. 
/tic/

Zpracování žádosti o inovační voucher
Technologické inovační centrum s.r.o.
nabízí asistenci při zpracování projektu
do Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)
– Inovační vouchery - Výzva I. Zajistíme
podání žádosti i kompletní dokumentaci.
Inovační vouchery jsou „slevové kupony“
pro podnikatele na nákup znalostí a služeb,
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jejichž cílem je podpořit spolupráci firem
s výzkumnou organizací nebo certifikovanou zkušebnou a tím přinést firmě nové
zkušenosti, kontakty a zakázky. Vouchery
lze využít na vývoj (inovace) produktu,
procesu nebo služby, testování, měření,
diagnostiku, rozbory, navrhování nových
systémů, konstrukčních řešení, vývoj prototypu, softwaru, funkčního vzorku, design

produktu, optimalizaci procesů firmy a další.
V rámci Inovačních voucherů z OP PIK můžete na svůj projekt získat dotace ze strukturálních fondů. Jedná se o dotaci pro malé
a střední podniky až do výše 75% způsobilých výdajů, od 80 do 250 tisíc Kč, kdy jedna
firma může podat i 3 projekty. Více informací
a případné konzultace: Ing. Petra Al Azawy,
734 443 878, alazawy@ticzlin.cz. 
/tic/

Chybí vám zaměstnanci? Otevřete cestu všem!!!!!
Existují skupiny osob, tzv. rizikové skupiny, které mají velké problémy se zaměstnatelností a uplatnitelností na trhu práce.
Mají zdravotní obtíže, nízké vzdělání, malou praxi, zápis v rejstříku trestů, malé děti,
které jim nemá kdo pohlídat v době nemoci,
trpí nějakým handicapem.
V zásadě je z trhu práce vylučuje jejich věk,
zdravotní stav, minulost nebo kvalifikace. Ač
by rádi pracovali, zaměstnání nemohou najít, setrvávají dlouhodobě v evidenci úřadu
práce, přičemž ztrácejí sebevědomí, pracovní
návyky, dovednosti, ale i postavení v rodině
či ve společnosti, zhoršuje se jim zdraví, mají
tendenci k závislostem, ztrácí odvahu a sílu se
svou situací dál bojovat.
Jedním z možných řešení dlouhodobé nezaměstnanosti a handicapu rizikových skupin
osob je podpora jejich uplatnitelnosti na trhu
práce prostřednictvím investic do jejich osobnostního a vzdělanostního rozvoje, to znamená do rozvoje lidského kapitálu.
Existují různé formy podpor rizikových skupin na trhu práce, např. příspěvky
na mzdy, vzdělávání nebo pořízení pracovních
pomůcek, které jsou financované z prostředků Evropské unie, ale i pomocí nejrůznějších
dotací ze státního rozpočtu.
Jednou z nejvýznamnějších skupin na trhu
práce jsou osoby zdravotně postižené či znevýhodněné.
Státní podpora zaměstnávání zdravotně postižených
Protože zaměstnávání osob se zdravotním
postižením přináší zaměstnavatelům určité
komplikace, které výrazně snižují jejich zájem
o tuto skupinu uchazečů o práci, snaží se stát
legislativou zaměstnávání těchto osob podpořit, a to například tak, že společnostem nad
25 zaměstnanců ukládá povinnost zaměstnat povinný podíl (4%) osob se zdravotním
postižením nebo odebrat zboží či služby vyprodukované lidmi se zdravotním postižením, případně odvést do státního rozpočtu
kompenzační příspěvek.

Výhody pro zaměstnavatele
Máte obavy ze zaměstnávání osob se zdravotním postižením? Myslíte si, že s osobou se
zdravotním postižením nelze uzavřít pracovní
poměr na dobu určitou? Nebo že s osobou se
zdravotním postižením nelze sjednat zkušební dobu? S osobou se zdravotním postižením
nelze ukončit pracovní poměr bez souhlasu
úřadu práce? Ani jedno z těchto ustanovení
již neplatí!
Výhody zaměstnávání zdravotně postižených
• Zaměstnavatelům přináší zaměstnávání
postižených mnohé komplikace ale zároveň i nesporné výhody – kromě příspěvků
od státu, případně nižší minimální mzdy,
kterou zákon umožňuje za určitých pod-

STRUKTURA UCHAZEČŮ O ZAMĚSTNÁNÍ VE ZLÍNSKÉM KRAJI K 31. 7. 2016
Zlínský
kraj

Počet uchazečů o zaměstnání
Celkem

Kroměříž

4 488

Vsetín

5 554

Uherské Hradiště
Zlín

Celkem

4 188

5 477

19 707

OZP

Podíl v %

814

19,44

755

16,82

879

15,83

829

15,14

3 277

16,63

OZP - osoba zdravotně postižená. Zdroj: http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes

mínek takovým pracovníkům dát, jim ale
přináší i další benefity.
• Podle zkušeností některých zaměstnavatelů bývají zdravotně postižení pracovníci
velmi vděční za práci a tím pádem i velmi
loajální ke svému zaměstnavateli. Práci
často hledají dlouho a marně – o nabídnutou šanci pak nechtějí přijít.
Zaměstnávání osob se zdravotním postižením je podporováno státem – zaměstnavatel, který má zájem zaměstnávat zdravotně
postižené, tak může učinit prostřednictvím
zřízení nebo vymezení chráněného pracovního místa.
Cílem zřízení chráněného pracovního místa (dále jen CHPM) je podpora zaměstnávání
osob se zdravotním postižením. O příspěvek
na zřízení CHPM může žádat společnost, která
zaměstnává více než 50 % osob se zdravotním
postižením z celkového počtu zaměstnanců.
Co lze získat?
Příspěvek při zřízení CHPM může činit
až 80 000 Kč na vybavení pracovního místa
vytvořeného pro osobu se zdravotním postižením.
Příspěvek na podporu zaměstnávání OZP
ve výši 75% mzdových nákladů, a to ve výši
max. 8 800 Kč/měsíčně po celou dobu zaměstnávání dané osoby. Doba udržitelnosti
pracovního místa je 3 roky.
Na vymezení chráněného pracovního místa
(dále jen CHPM) není Úřadem práce České
republiky poskytován příspěvek na vybavení,
protože se jedná o místo, které je již obsazeno osobou zdravotně postiženou. CHPM se
vymezuje ve vazbě na příspěvek na podporu
zaměstnávání OZP (osoby zdravotně postižené) ve výši 75% mzdových nákladů, a to
ve výši max. 8 800 Kč/měsíčně po celou dobu
zaměstnávání dané osoby. Po roce od zřízení
nebo vymezení CHPM může firma poskytovat
náhradní plnění dalším společnostem. Stejně
jako u zřízení i vymezení CHPM je doba udržitelnosti pracovního místa 3 roky. Pro bližší

informace kontaktujte prostřednictvím www.
salmaplus.cz nebo www.jobsplus.cz
SALMA PLUS s.r.o. je organizací, jejímž posláním je zajištění rovných pracovních příležitostí všem. Společnost nabízí internetový
pracovní portál Jobsplus.cz, na němž jsou
soustředěny pracovní nabídky firem z oblasti
Zlínského, Olomouckého a Jihomoravského
kraje. Cílem společnosti je integrovat rizikové skupiny
osob na trhu
práce, osoby se
zdravotním postižením nebo
zdravotním
znevýhodněním do pracovního prostředí
a umožnit jim tak plnohodnotný život. Pro
podnikatelské subjekty zajišťuje pomoc při
vytváření a zřizování chráněných pracovních
míst. Salma plus je jednou ze společností zasídlených v Technologickém parku v Podnikatelském inovačním centru ve 23. budově
bývalého areálu Svitu. 
/tic/
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Letošní inovace? Skladovací systémy, letecké
přístroje či robotická pracoviště
Ve Zlínském kraji byly popáté oceněny nejlépe inovující firmy
Avex Steel Products. Tak zní jméno vítěze
aktuálního ročníku soutěže Inovační firma
Zlínského kraje. Otrokovický výrobce speciálních skladovacích palet a systémů, který
prakticky veškerou svou produkci exportuje,
tak obhájil svůj minulý triumf. Vyhlášení
výsledků se konalo 8. června v Kongresovém
a kulturním centru Otrokovická Beseda.

„Soutěž Inovační firma Zlínského kraje vyhlašujeme každé dva roky již od roku 2009.
Letos proběhl její pátý ročník, který opět ukázal, že máme v kraji špičkové firmy, které se
díky své kreativitě, znalostem a technickým
dovednostem dokáží prosadit nejen na domácím, ale i zahraničním trhu,“ řekl hejtman
Zlínského kraje Stanislav Mišák. Organizací
soutěže je pověřeno Technologické inovační
centrum. „Projekt si klade za cíl zviditelnit

úspěšné a progresivní firmy z regionu, které
díky inovacím získávají velkou konkurenční
výhodu a daří se jim prosazovat i na zákaznicky náročných trzích,“ říká ředitelka Technologického inovačního centra Daniela Sobieská.
Kromě samotných firem je soutěž otevřená
i pro zájmová sdružení, například klastry, které realizují konkrétní inovační aktivity.
Všechny přihlášky hodnotili odborníci. „Posuzovali především přidanou hodnotu inovací a to, jak zavedení nových technologií či
nabídka nového výrobku nebo služby zvýšila
konkurenceschopnost dané společnosti,“ říká
manažerka soutěže Zuzana Drotárová s tím, že
s každým dalším ročníkem se kvalita popisovaných inovací zvyšuje. Vítězem tohoto ročníku soutěže se stal Avex Steel Products s.r.o.
(Otrokovice), strojírenská firma zabývající se
vývojem a výrobou speciálních skladovacích
palet a systémů. Své výrobky vyváží do více
než 90 zemí po celém světě, jejich palety bychom našli na 5 kontinentech. Sídlo firmy se
nachází v Otrokovicích v průmyslovém areálu
TOMA a v současné době zaměstnává přes 300
vlastních a externích zaměstnanců.
Čestné uznání získaly MESIT aerospace,
s.r.o., a TNS SERVIS s.r.o.
MESIT aerospace, s.r.o. (Uherské Hradiště) |Zabývá se vývojem, výrobou a servisem leteckých přístrojů, vojenských komunikačních
systémů a dopravních systémů. Společnost

byla založena v roce 1994 jako dceřiná společnost MESIT holding, a. s. Technická, zkušební
a výrobní základna je vybudována pro zabezpečení požadavků náročné letecké výroby
a tvoří technologický celek, který zaručuje
schopnost produkovat širokou škálu výrobků
a služeb pro nejrůznější průmyslové obory.
TNS SERVIS s.r.o. (Slušovice) |Česká rodinná firma, jako profesionální smluvní výrobce
se specializuje na zakázkovou sériovou výrobu a montáž pro elektronický, automobilový a spotřební průmysl. Prostřednictvím
vývojového oddělení nabízí zákazníkům vývoj
a aplikaci robotických pracovišť, včetně chytrých kamerových systémů. V současné době
zaměstnává okolo 370 lidí.

Vizitky firem, které se probojovaly
do užšího finále
KOMA MODULAR s.r.o. (Vizovice) | Specialista na modulární výstavbu. Modulární
systém KOMA svojí jedinečnou flexibilností
téměř okamžitě umožní hodnotnou investici
do staveb pro vzdělávání, podnikání, ubytování, gastronomii či výstavnictví a podobně
– prostě do jakékoliv stavby, kterou podnikatel
nebo provozovatel pro svoji činnost potřebuje.
Parzlich s.r.o. (Hulín) |Zaměřuje se
na výrobu extrudovaných výrobků z polymerních materiálů. Kromě tradičních oblastí použití v automobilovém a obalovém
průmyslu se firma věnuje i rozvoji materiálů pro oblast 3D tisku pod označením
Fillamentum. Od loňska působí i v oblasti
medical/zdravotnictví a do budoucna jej
vidí jako velmi důležitý další směr rozvoje. Kontakt: Mgr. Zuzana Drotárová, tel.
739 570 792, e-mail: drotarova@ticzlin.cz,
www.inovacnipodnikani.cz/soutez.  /tic/

Vyhledávání dodavatelů z Velké Británie – nová služba pro firmy
registrované v katalogu
Katalog firem Zlínského kraje, který administruje Technologické inovační centrum s.r.o., zprostředkovává nové obchodní
příležitosti na tuzemských i zahraničních trzích a podporuje
export regionálních firem.
Zaregistrovaným firmám nově ve spolupráci s Britskou obchodní komorou v ČR zprostředkujeme vyhledání dodavatelů z Velké
Británie. Na základě vašeho požadavku zcela zdarma provedeme
průzkum potenciálních dodavatelů produktů, technologií a služeb
z Velké Británie. Vaše poptávka bude anonymně prezentována
možným dodavatelům a multiplikátorům a výstupem může být
seznam potenciálních zájemců o spolupráci nebo i konkrétní cenové nabídky s příslušnou dokumentací. Záleží na vašem zadání.
Tato služba umožní českým firmám nalézt nové kvalitní dodavatele
produktů a služeb mezi společnostmi, které působí na britském
trhu. Katalog najdete na doménách www.katalogfiremzk.cz a www.
zlinregioncompanies.com . K dispozici je na vyžádání i CD ROM
s off-line prezentací. Zaregistrovat se do Katalogu firem Zlínského
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kraje můžete zdarma na webu www.katalogfiremzk.cz. Přes klientské
rozhraní si pak budete firemní profil editovat tak, aby informace
o firmě byly stále aktuální. Další informace: Petra Al Azawy na
e-mailové adrese alazawy@ticzlin.cz. 
/tic/

Inovační portál – informace z celého kraje
Technologické inovační centrum ve Zlíně nedávno rozšířilo obsah internetových stránek
www.inovacnipodnikani.cz. Inovační portál Zlínského kraje byl v novém designu spuštěn v červenci 2016.
Portál nově nabízí návštěvníkům nejen novinky z oblasti inovací a podpory podnikání v našem
kraji, ale i informace o Technologickém inovačním
centru (TIC) a dění ve 23. budově továrního areálu
bývalého Svitu, kde provozuje podnikatelský inkubátor a technologický park. Portál je i rozcestníkem
k dalším webům pro začínající podnikatele, firmy
i vědce, přibližuje možnosti vzájemné spolupráce
a financování projektů.
Více informací o projektech TIC najdete přímo
na stránkách www.inovacnipodnikani.cz  /tic/

Potřetí se uskuteční
Den řemesel

Technologické trendy – společné výzvy pro
plastikáře a strojaře

Ve Zlíně se představí 29. září. – 1. října
v rámci 3. ročníku Dne řemesel významné
místní firmy a střední školy.
Součástí akce bude 29. září workshop
pro výchovné poradce, následující den,
30. září, budou pro žáky základních škol
připraveny komentované prohlídky provozů jednotlivých firem a prezentace středních odborných škol a učilišť Zlínského
kraje. Žáci uvidí moderní provozy, práci
konstruktérů, programátorů nebo operátorů výrobních linek, ukázky obrábění
na moderních obráběcích strojích, počítačovou animaci obrábění – soustružení, frézování a také část procesu výroby
pneumatik.
Sobota 1. října je určena široké veřejnosti. Lze navštívit firmy Kovárna VIVA,
GENICZECH–M a KONFORM–Plastic. Kromě prohlídky provozu bude pro návštěvníky připraven i doprovodný program.
Rodiče i děti si mohou zasoutěžit. Celý
sobotní program bude součástí Dne Zlínského kraje.
Akci pořádá Krajská hospodářská komora Zlínského kraje a v říjnu a listopadu
na ni navážou Technické jarmarky v Rožnově pod Radhoštěm, Valašském Meziříčí,
Vsetíně a Uherském Hradišti. 
/tic/

Seminář s názvem „Technologické trendy“
lektorovaný prof. Hausnerovou vám přiblíží
aktuální světové technologické trendy ve vazbě na využitelnost při rozvoji inteligentní

specializace Zlínského kraje. Koná se 7. října
od 9.00 v budově Technologického inovačního centra. Účast na semináři je bezplatná,
přihlaste se na cerna@ticzlin.cz do konce září.

Podnikatelská mise firem Zlínského kraje
do Jaroslavské oblasti (Rusko) se uskuteční
17. - 20. října v rámci „Dnů průmyslu Jaroslavské oblasti“.
Akce je určena především malým a středním firmám, které se zabývají výrobou autokomponentů nebo působí v plastikářském
či gumárenském průmyslu. Mise je dobrou
příležitostí k navázání obchodních kontaktů
i pro firmy z dalších oblastí. Účastníkům bude
zajištěn kompletní program, který zahrnuje
účast či prezentaci na obchodní konferenci
a v panelových diskuzích, prezentaci na společném stánku Zlínského kraje, B2B jednání
s obchodními partnery, prohlídku vybraných
firem. Organizátory podnikatelské mise jsou
Zlínský kraj a Kontaktní centrum pro východní trhy při KHK ZK. Pokud máte zájem se zúčastnit, kontaktujte konecna@khkzlin.cz nebo
572 154 554. 
/tic/

Seminář s názvem „Business day: Indie“
se uskuteční 27. září od 10.00 v budově č.
23, Vavrečkova 5262. Je určen firmám, které
chtějí rozšířit svoje zahraniční aktivity na indický trh. S příspěvky vystoupí první tajemník
Velvyslanectví Indické republiky v ČR Dr. Venkatachalam, bývalý velvyslanec ČR v Indii
a současný náměstek ministra zahraničních
věcí p. Miloslav Stašek a další zajímaví hosté.
Bude představeno podnikatelské prostředí
v Indii, zvyklosti při obchodování s indickými
partnery, exportní příležitosti pro české firmy
a další témata související s tímto dynamicky
se rozvíjejícím trhem.
Perspektivní oblasti pro české exportéry
jsou například automobilový, energetický,
chemický, civilní letecký, obranný, zdravotnický nebo strojírenský průmysl. Seminář
organizuje Krajská hospodářská komora. Více
informací na www.khkzk.cz. 
/tic/

Chcete obchodovat
s Ruskem?

Business Day Indie
ve Zlíně
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> TÉMA

Elektronická evidence tržeb změní požadavky
na chování zákazníka
Elektronická evidence tržeb se blíží.
Jaké bude mít praktické důsledky pro
podnikatele, kterých se dotkne v první
fázi, tedy pro provozovatele restaurací,
kaváren, hotelů či penzionů?
„Finišujeme s úpravami účetního programu pro restaurace kvůli EET. Možná si
ti, co tomu teď tleskají, neuvědomují, jak
to změní i požadavky na chování hosta.
Současný postup je, že když host mávne
na vrchního "Platím!", přinesou mu tácek
s účtem pod servítkem. Host vezme účet,
pod servítek položí příslušnou částku nebo
stravenky a odchází. Případně řekne "kartou" a provede platbu. Vyúčtování stravenek se v praxi řeší tak, že na konci směny
z kasy vyjedou, jaká měla být tržba, sečtou
stravenky, a do požadované částky doloží penězi z tržby. Zbytek tržby si rozdělí
jako spropitné,“ uvedl programátor Viliam
Mlich, který se zabývá vývojem účetních
programů.
INZERCE

Jenže pravidla pro EET požadují, aby
v rámci evidování účtenky byl uveden
i způsob platby, třeba stravenkou nebo
platební kartou. Takže teď bude muset
číšník před vystavením účtu provést výslech hosta, jak hodlá platit. „Jako nejlepší
nám vychází možnost vytisknout jakousi
předúčtenku, která není ještě evidovaným
dokladem a na níž host vidí, co kolik stálo
a jaká je celková částka. Položí peníze nebo
stravenky pod servítek, případně provede
platbu kartou, ale neodchází, počká na obsluhu, která platbu dle skutečnosti zadá
do počítače, zaregistruje u úřadu, a pak
může hostovi vytisknout evidovaný doklad
s kontrolním číslem,“ dodal Mlich.
Takové čekání na doklad bude přirozená
etiketa považovat za vrchol buranství, anebo lidé prostě nebudou mít na čekání čas,
takže ve skutečnosti číšník může klidně doklad místo zaevidování z počítače smazat
a peníze si ponechat. Stačí, když to bude
každý desátý. Když cena bude třeba 150

korun a host zaplatí dvěma stravenkami
po osmdesáti korunách, není už problém
zbylých deset korun vést jako spropitné.
Andrej Babiš sice říká, že spropitné číšníka
se nebude muset zdaňovat, jenže tímto se
spropitné stane zdaňovaným.
Jiný případ jsou provozy typu čerpací
stanice. Tam se dosud vydával jeden paragon, kde bylo rozepsané, které položky
patří daňovému subjektu, jenž prodává
pohonné hmoty, a které subjektu prodávajícímu doplňkový sortiment. Při EET to
musí být dva úplně samostatně evidované
doklady a k tomu ještě třetí součtový neevidovaný, jen aby řidič věděl, kolik celkem platil. Zákazník tady naštěstí prakticky nic nepozná, ale uvnitř programu je
to dost velká změna logiky.
Další podivnost EET je požadavek uvádět BKP (bezpečnostní kód poplatníka)
o délce 256 znaků na účtence. Prodejcům
hotdogů to může i zdvojnásobit spotřebu
toho úzkého papírku, při 40 znacích na řádek to zabere dalších 7 řádků paragonu.
Jako kdyby v tom zákonu měla prsty i papírnická lobby. 
/vm/

Základní informace o EET

Od září již mohou podnikatelé žádat
o tzv. autentizační údaje. Žádost mohou
podat buď elektronicky na Daňovém
portálu, k tomu potřebují mít datovou
schránku, nebo osobně na kterémkoli
finančním úřadu. Do evidence tržeb se
pak mají podnikatelé zapojovat v tomto pořadí: od 1. prosince 2016 - ubytovací a stravovací služby, od 1. března
2017 - maloobchod a velkoobchod,
od 1. března 2018 - ostatní činnosti
vyjma těch ve 4. fázi, například svobodná povolání, doprava, zemědělství,
od 1. června 2018 - vybraná řemesla
a výrobní činnosti.

REKVALIFIKAČNÍ
REKVALIFIKAČNÍ KURZY
REKVAL
KURZY
ss aakreditací
akreditací MŠMT
MŠMT

• PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ
• JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ
• ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE

Hc-účto s.r.o.
Učebna: Kvítková 248, Zlín /vedle hotelu Ondráš/

www.hc-ucto.cz14

t: 604 237 984

• RÉTORIKA

aneb jak se naučit správně a úspěšně
komunikovat

www.centroprojekt.cz

Spolehlivý partner
v investiční výstavbě.
Již 91 let!
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Laboratorní výsledky odhalí karcinom prostaty i trombofilní mutace
Společnost Imalab s.r.o. byla založena v roce 1995 a v rámci své činnosti poskytuje služby medicínské laboratoře se širokým spektrem vyšetření.
Význam laboratorní medicíny je naprosto
nezastupitelný. Léčba pacientů je právě na laboratorních vyšetřeních založena z více než
70 %. Laboratoř Imalab nabízí také vyšetření pro samoplátce, kteří si chtějí ověřit svůj
zdravotní stav. Příkladem je stanovení indexu
zdraví prostaty u mužů a genetické vyšetření trombofilních mutací u žen s hormonální
antikoncepcí. Každý laboratorní výsledek je
ovšem potřeba konzultovat s lékařem.

PSA – prostatický specifický antigen
Spolehlivý test pro detekci časného stadia
karcinomu prostaty, kdy je nádor omezen
na žlázu a lze poskytnout účinnou léčbu,
může mít pro pacienty a lékaře značnou hodnotu. Nejznámějším nádorovým indikátorem - markerem, který diagnostici už dlouho
sledují, je PSA neboli prostatický specifický
antigen. Nová metoda je založena na objevu amerických vědců, kteří zjistili, že nádor
produkuje kromě jiných i látku nazvanou
proPSA. Ta se dostává do krve a podle jejího
množství lze usoudit, zda pacient má nádor,
nebo mu hrozí. Při tomto vyšetření odpadá
několikatýdenní stres pacientů, kteří čekají
na výsledky biopsie.

Kontrola při dlouhodobém užívání antikoncepce
Užívání hormonálních antikoncepčních
přípravků patří v současné době mezi nejrozšířenější formu antikoncepce vůbec.
Trombofilie je stav charakterizovaný zvýšenou tendencí vytvářet krevní sraženiny
(tromby) díky narušené funkci v systému
krevní srážlivosti (koagulace). Za určitých
podmínek může docházet k nebezpečným
komplikacím, jako je hluboká žilní trombóza
dolních končetin, či plicní embolie. Rizikovým
obdobím může být těhotenství nebo užívání hormonální antikoncepce. Nejčastějšími
příčinami vrozené formy trombofilie jsou
mutace v genech pro Faktor V Leiden a Faktor II Protrombin. K trombofilním mutacím
dochází přibližně u 8 % české populace. Dívky
a ženy, které pravidelně a dlouhodobě berou
hormonální preparáty, by měly být testovány
na přítomnost těchto mutací.
Analýza se provádí z malého vzorku žilní krve. Výsledek je k dispozici do několika
dnů. V případě, že výsledek mutaci potvrdí, je
vhodná návštěva hematologa. Znalost výsledků je také důležitá z hlediska snížení rizika
potratu při následném otěhotnění.




Špičková péče od poloviny roku 2017 v nových prostorech
Dostupnost zdravotní péče v různých oborech medicíny byla po roce 1989 na území
České republiky velmi variabilní. Po vzniku
nového krajového uspořádání se ukázalo, že
v některých regionech není určitá péče poskytována vůbec a pacienti jsou nuceni dojíždět
do center v jiných krajích. Takovým případem
bylo i poskytování části specializovanější zdravotní péče o těhotné ženy.
S řešením přišlo ve Zlínském kraji Centrum prenatální diagnostiky a genetiky PREDIKO s.r.o., které vzniklo ve Zlíně v roce 2001.
Z počátku se zaměřovalo zejména na specializovanější ultrazvuková vyšetření. Postupem
doby se činnost tohoto pracoviště rozšířila
o genetické konzultantství a v současné době
tvoří PREDIKO s.r.o., společně s laboratořemi
lékařské genetiky IMALAB s.r.o., kompletní
genetické centrum ve Zlínském kraji. Samotné
centrum PREDIKO se z velké části věnuje péči
o těhotné. Ženy zde mohou absolvovat klasický
těhotenský screening, který se sestává z kombinace ultrazvukového a biochemického vyšetřování. Právě v oblasti prenatálního screeningu
pravidelně přichází PREDIKO s novinkami,
jejichž cílem je, aby informace pro nastávající
maminky byly co možná nejpřesnější a pro
jejich těhotenství nejbezpečnější. Provádí například specializovaná ultrazvuková vyšetření
plodu. Zabývá se prenatální kardiologií. Před

pěti lety byl do praxe uveden první test, který
dokázal vyhodnotit genetickou výbavu plodu
a tedy jeho případné onemocnění z pouhého
odběru krve matky.
V současné době centrum jako jedno z mála
v České republice nabízí možnost výběru ze
tří špičkových neinvazivních testů. Kromě již
popsané diagnostiky v těhotenství se zaměřujeme také na komplexní spektrum genetického
poradenství, a to jak v období před těhotenstvím, tak lze provést genetické konzultace
u pacientů s některými závažnými genetický-

www.zlinskelaboratore.cz
www.imalab.cz

mi onemocněními. Činnost centra je v mnoha ohledech založena na dobré komunikaci
s pacienty, ať už se jedná o těhotné ženy nebo
individuálně přicházející pacienty.
Od jara 2017 začneme naše zdravotnické služby poskytovat v nových prostorech
na Kvítkové ulici a věříme, že tímto krokem
vytvoříme pro naše pacienty ještě lepší podmínky. 
www.prediko.cz

www.genetika-zlin.cz

> SPORT A RELAXACE

„Vitasana - zdravý styl života, skvělé
podmínky pro trénink.“

Jaromír Tarabus, rally

Vita Sana Club učí lidi nebát se investovat
do svého zdraví
Vita Sana Club je luxusní fitness a wellness klub, který sídlí v budově Max 32 v továrním areálu a v obchodním centru v ulici
Kvítková ve Zlíně.

„Co mě první napadne, když se řekne
Vitasana? Trénink. Místo, které ze mě
udělalo atleta.“

Dan Polášek, ploutvové plavání

Vita Sana Club nabízí široké spektrum
služeb. Jeho členové mohou využívat moderní fitness zónu, řadu skupinových aktivit,
taneční hodiny, nebo mohou relaxovat v příjemném wellness. Součástí klubu je i Vita
Sana Beauty, salon s nabídkou kadeřnických
a kosmetických služeb, včetně manikúry, pedikúry či solária. Vita Sana Club se stará o své
členy komplexně a snaží se je naučit nebát
„Ideální fitness pro můj trénink
ve Zlíně, příjemná atmosféra a moc
fajn kolektiv.“

Šárka Pančochová, olympionička,
snowboard

se investovat do toho nejcennějšího, co mají,
a to je zdraví.
Nová Vita Sana v Max 32 zahrnuje nadstandardní výbavu kardio zóny, širokou
nabídku strojů a nejmodernější wellness.
Moderní funkční zóna je zaměřena na volný pohyb. Díky tomuto systému si mohou klienti přizpůsobit zátěž svému tělu
a provádět pohyb v neomezeném rozsahu.
Nabídka skupinových lekcí a kurzů v pěti
moderních sálech a ve speciálním Pilates
studiu je mimořádně široká. Nové fitness
centrum v budově Max 32 nabízí také
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Clubu zapojila díky zaměstnavateli, který není
lhostejný ke zdravotnímu stavu a kondici svých
spolupracovníků. Využívají corporate wellness
program, který je výhodný pro firmu a přínosný pro zaměstnance.
V rámci Vita Sana Card může služby klubu
využít několik lidí z firmy. Přenosná karta platí
až pro 5 osob v rámci členství s neomezeným
vstupem do klubu. Karta může být odměnou
za dobrou práci zaměstnanců, které motivuje

služby fyzioterapie, masáže a výživové
poradenství.
„Vitasana je pro nás ideální prostředí
pro optimalizaci přípravy. Vážíme si
profesionálního vztahu vůči nám ze
strany vedení klubu. Za spolupráci děkujeme!“

Leo Pavlík, legendární jezdec rally

Firemní členství – přenosná karta až
pro 5 osob
Vita Sana má skvěle propracovaný systém
individuální péče o své klienty, kterých rok
od roku přibývá. Řada z nich se do Vita Sana

k dalším výkonům a díky ní si dopřejí čas pro
relaxaci a odpočinek.
„Vybrat si můžete prémiové členství
do obou našich provozoven, nebo pouze provozovnu Vita Sana Club GYM, kterou ocení
obzvlášť jedinci zaměření na silový trénink.
Osoby v rámci jedné karty je možné aktuálně
měnit podle individuálních potřeb firmy,“ vysvětlil Jan Pravda z Vita Sana Clubu.
Druhou alternativou je Vita Sana Benefit,
systém individuálního členství pro jednotlivce s možností příspěvku od zaměstnavatele.
„Tento systém je vhodný pro firmy, které mají
aktivní a sportovně zaměřené zaměstnance
a mají zájem pořídit si vlastní členství. Výše
příspěvku závisí na možnostech firmy a systému motivace zaměstnanců.
Zlínská Vita Sana nabízí také firemní akce
na míru. „Krásné a moderní prostředí provozovny GYM je možné využít pro pracovní
setkání či školení zaměstnanců. Seminář, přednášku nebo workshop lze uspořádat v sále
s prezentační technikou, Vita Sana zajistí i občerstvení a postará se o pozvané hosty po náročném pracovním dni, kteří mohou strávit
čas aktivním tréninkem či skupinovou lekcí
na míru, nebo jen odpočívat ve wellness.

od 293.300 Kč

Suzuki Baleno 1.2 DUALJET: emise CO2 98 q/km, kombinovaná spotřeba 4,2l/100 km. Fotografie je pouze ilustrativní.
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Mob: 724 209 511, tel: 577 911 653,
prodejna@simcar.cz, Www.Simcar.Cz
Fryšták u Zlína, Holešovská 380

11.08.16 12:56

JEDINEČNÝ KOMFORT SPÁNKU

58. mezinárodní
strojírenský
veletrh

MSV 2016

IMT 2016

10. mezinárodní
veletrh obráběcích
a tvářecích
strojů

MSV 2016

Zaregistrujte se před svou návštěvou veletrhu,
ušetříte čas i peníze! www.bvv.cz/msv

Jiná dimenze spánku

3.–7. 10. 2016

AMAROST

Obchodní centrum Domus Malenovice, tel.: 734 620 268
COOP supermarket Slovácko Kunovice, tel.: 606 606 637

www.amarost.cz

Brno – Výstaviště
www.bvv.cz/msv

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

Odstřihněte se
od závislosti
na dodávkách
dusíku! plyn
h
v láhvíc
j

prode
lynů
výčepních p ho
é
k
a technic
dusíku

VYRÁBĚJTE
SI HO SAMI

NA MÍSTĚ!
Mimo jiné zajišťujeme prodej a servis kompresorů, dodávky
a projekce systémů na průmyslové chlazení vody a olejů

Čína – partnerská
země MSV 2016

+420 605 981 47 5
+420 577 9 1 1 26 3
info@kompres.cz
www.kompres.cz

nabízíme í
š
výrazně niž n
ly
p
ceny za
a nájemné

dodávky stanic na
výrobu dusíku
na místě (on-site)

N2

vyvíječe stlačeného
dusíku v kvalitě
průmyslové
a potravinářské
prodej dusíku
v tlakových lahvích
a svazcích čistoty
3.0 a 4.0

více informací na www.dusik.info

