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Prior čeká razantní proměna
Ve dvou spodních patrech obchodní pasáž, v dalších třech administrativní prostory a ve čtyřech nejvyšších wellness hotel s restaurací. Takové bude nové uspořádání Obchodního domu
Prior ve Zlíně.
Obchodní dům byl postaven podle návrhu architekta Františka Lydie Gahury v duchu zlínské
funkcionalistické architektury v roce 1932. V 50. letech po necitlivých stavebních zásazích ztratil svůj původní jedinečný vzhled. Ten by mu měla rekonstrukce navrátit a současně přinést
budově atraktivnější náplň, mimo jiné zřízením obchodní pasáže v prvních dvou poschodích
s vybranými obchody, službami a několika gastronomickými podniky. Většinovým nájemcem
se stane zlínská společnost HP TRONIC. „Třetí až páté patro pak obsáhne naše administrativní
centrum pro přibližně 400 zaměstnanců. Hotel s wellness centrem a restaurací vybudujeme
ve čtyřech nejvyšších poschodích včetně plánované nástavby na střeše,“ uvedl generální ředitel
společnosti Daniel Večeřa.
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TÉMA
portál zlin.cz posiluje
Portál Zlin.cz chce rozvíjet, rozšiřovat a zkvalitňovat zpravodajství ze všech regionů
Zlínského kraje. Návštěvníci se v průběhu následujících měsíců mohou kromě technických
vylepšení těšit na větší objem původního zpravodajství, fotogalerie i na nové rubriky.
> 10
PODPORA PODNIKÁNÍ
Můj první milion
Vzpomínková kniha pro děti, kterou si samy vytvoří. Koncept fitcentra speciálně určeného
pro děti. Jedinečný a naprosto unikátní plyšový medvídek. To jsou tři nejúspěšnější projekty hlavní kategorie soutěže Můj první milion, která vyvrcholila slavnostním vyhlášením jubilejního 10. ročníku. Jejím pořadatelem je Technologické inovační centrum. Tato
společnost, založená Zlínským krajem a Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně, se dlouhodobě
věnuje mimo jiné podpoře začínajících podnikatelů.

DISTRIBUCE

Česká pošta, s.p.

Distribuce do všech firemních schránek

ve Zlínském kraji, na určená místa a adresy.
UPOZORNĚNÍ

Vydavatel neodpovídá za obsah inzerce.
Inzertní strany: 2, 19, 20.
TERMÍNY

Datum vydání 19. května 2017.

Uzávěrka příštího čísla 21. srpna 2017.
FOTO NA TITULNÍ STRANĚ

Petra Svěráková, Ivo Hercik, TIC Zlín
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> TÉMA
Podle jednatele společnosti Zlin.cz Tomáše Máčalíka by chystané novinky měly
návštěvnost portálu dále navýšit. "Věříme,
že si upevní pozici jedničky na pomyslném
žebříčku on-line médií v regionu Zlínského
kraje," dodal.

Portál Zlin.cz chce rozšířit a posílit
zpravodajství z regionů Zlínského kraje
Portál Zlin.cz chce rozvíjet, rozšiřovat a zkvalitňovat zpravodajství ze všech regionů
Zlínského kraje. Návštěvníci se v průběhu následujících měsíců mohou kromě technických vylepšení těšit na větší objem původního zpravodajství, fotogalerie i na nové rubriky. Server má momentálně měsíční návštěvnost přes 100 000 lidí a počet zobrazených
stran překračuje 750 000.
Za vznikem portálu Zlin.cz stojí společnost Avonet, která je předním poskytovatelem internetových služeb pro
firmy i domácnosti v České republice
se zaměřením na Zlínský kraj. Avonet
zajišťuje vysokou technickou a technologickou úroveň serveru, ke zkvalitnění
obsahu přibral partnera. V nově založené společnosti Zlin.cz získala majetkový
podíl také společnost Hexxa.cz, která
měsíčně vydává přes 300 000 výtisků
periodik pro několik klientů.

„Máme dlouhou tradici v mediální
oblasti, vybudovanou redakci i obchodní tým. Průnik do on-line prostředí je
pro nás proto logickým krokem. Vidím
v tom synergické efekty jak pro další fungování celé naší společnosti, tak
i pro naše klienty a partnery. Do našeho
portfolia ve Zlínském kraji nyní po tiskovině s největším nákladem přibývá
i nejnavštěvovanější informační a zpravodajský portál," uvedl majitel vydavatelství David Grác.

Jak to vypadá celorepublikově
Tuzemské weby navštěvuje kolem 7,5
milionu obyvatel České republiky. Nejvíce
lidé využívají rozcestníky, katalogy a právě zpravodajské weby. Vyplývá to z průzkumu NetMonitor, který pro Sdružení
pro internetový rozvoj (SPIR) zpracovává
firma Gemius. Podle Českého statistického úřadu mají internetové připojení tři
čtvrtiny českých domácností a internetová ekonomika podle údajů SPIR s objemem 188 miliard Kč tvoří 4,1 procenta
HDP České republiky.
Podle průzkumu jsou nejnavštěvovanější stránky provozované firmou
Seznam.cz (je propojená i se serverem
Novinky.cz), které měly v březnu 7,17 milionu reálných uživatelů. Následují weby
mediální skupiny Mafra (vydavatel Mladé
fronty Dnes a iDnes.cz) s 5,35 milionu reálných uživatelů, společnosti Czech News
Center (vydává deník Blesk) s 5,08 milionu uživatelů a Vltava Labe Media (vydavatel regionálních Deníků) s 4,84 milionu
reálných uživatelů. Mezi jednotlivými
servery kraloval v březnu podle průzkumu Seznam.cz (6,45 milionu), následovaný iDnes.cz (4,78 milionu), Novinky.cz
(4,43 milionu), Super.cz (3,76), Heureka.
cz (3,18), Firmy.cz (3,12), Mapy.cz (3,11),
Stream.cz (2,99), iPrima.cz (2,96) a Blesk.
cz (2,80 milionu reálných uživatelů).  

Zajímavosti: Volba prvního hejtmana či založení univerzity

Server Zlin.cz začal první informace a zpravodajství o životě a dění v regionu publikovat už v roce 1999. Je tedy starší než samotný Zlínský kraj. Při využití on-line
služby Wayback Machine se tak nabízejí hodně zajímavé historické exkurze. Několik,
z let 2000 a 2001, jsme vybrali. Většinou jde o podstatné události, na závěr přidáváme
i dvě dobové zprávy pro odlehčení.
Kdo bude prvnám hejtmanem?
Výsledek koaličních jednání je stále
nejasný
Zlínský kraj stále čeká na výsledek koaličních jednání. Tři týdny od voleb stále nebylo
oznámeno jméno prvního hejtmana nového
kraje ani složení devítičlenné rady.
Nový státní svátek
Listopad s velkým písmenem
Poprvé byl letos 17. listopad státním
svátkem jako symbol historického obratu
ke svobodě a demokracii. A tento měsíc se
začíná psát s velkým písmenem, když máme
na mysli rok 1989.
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Jak velký bude krajský úřad?
Schváleny počty zaměstnanců krajského úřadu
Počet zaměstnanců, kteří by měli na krajském úřadě pracovat na začátku příštího
roku, schválila na svém jednání rada Zlínského kraje. Podle plánu by mělo na úřadě
oproti současným 136 zaměstnancům pracovat 184 lidí.
Univerzitní a krajské město
K univerzitnímu okénku
Magazín Zlín ve svém únorovém vydání
sděluje, že od letošního roku je Zlín centrem
nového kraje a že k témuž datu byla ve Zlíně

ustavena Univerzita Tomáše Bati. Zlín se tak
– poprvé ve své historii - stal univerzitním
městem. Vyzvedávají se přitom zásluhy vedení obou fakult bývalého VUT, podnikatelů,
politiků, úředníků a jiných příznivců samostatné univerzity.

Legendy Zlína
Balaštík zaznamenal už šest branek
Útočník Zlína Jaroslav Balaštík zaznamenal
v zápase se Slavií dvě branky a v dosavadních
pěti kolech si na své konto připsal již šest
přesných zásahů. Kanadské bodování klubu
vede Petr Leška s deseti body.

I to se objevilo ve zpravodajství...
Vzácný host v zoo
2. prosince 2000 přivítali pracovníci Zoo
Lešná vzácného hosta. Strážníci totiž na jedné z příjezdových cest čtvrti Zálešná polapili
potáplici severní.
/red/

Zlínský kraj na síti
Z celostátně zaměřených zpravodajských webů má své okresní mutace právě zmíněný Deník. Údaje o návštěvnosti
jednotlivých stránek ve Zlínském kraji
nejsou veřejně k dispozici. Weby jsou ale
propojené, články často sdílejí. Z dalších
celostátních vydavatelů novin má sekci věnovanou Zlínskému kraji na svém
webu iDnes.cz společnost Mafra. Většinou na ní zveřejňuje články, které vyšly
v regionální příloze Mladé fronty Dnes,
případně aktuality, jako jsou požáry či
soudy.

Web Novinky.cz, který je propojený
s deníkem Právo, zveřejňuje informace ze Zlínského kraje v rubrice domácí.
Mnoho zpráv ze Zlínského kraje čtenář
nenalezne ani na webu Hospodářských
novin iHned.cz ani na dalším webu společnosti Economia Aktualne.cz, které
také nemají pro Zlínský kraj vyčleněnou
speciální rubriku. Na regiony nejsou zaměřená ani bulvární média, například
weby Blesk.cz či Ahaonline.cz tak zařazují články ze Zlínského kraje podle
jejich atraktivity. Naopak lokálně jsou
zaměřené weby společnosti Regionální
novinky, která provozuje i stránku Zlinskenovinky.cz.
Ve Zlínském kraji kromě lídra Zlin.cz
existuje ještě několik dalších webů za-

měřených na zpravodajství. Internetový
magazín idobryden.cz Slováckého týdeníku Dobrý den s kurýrem, který patří
pod skupinu Synot, se chlubí měsíční
čteností přes 50 000 lidí. Zaměřuje se
na zpravodajství z měst a obcí Uherskohradišťska.
Na zprávy z Kroměříže a okolí se specializuje Týdeník Kroměřížska. Jeho internetová prezentace www.tydenik-km.
cz ale má sloužit jen k tomu, aby si čtenář koupil tištěné noviny nebo si zaplatil
online týdeník.
Podobně je tomu na Vsetínsku, kde
působí týdeník Jalovec. Na svém webu
uveřejňuje pouze anotace článků, které
si zájemce může přečíst v tištěném vydání týdeníku.
Na Zlínsku funguje ještě zpravodajský web Zlínský nočník, jehož cílem je
poskytovat lokální zpravodajství zejména mladým lidem. Výjimečný je tím,
že neprodává reklamu. Návštěvnost ale
také nezveřejňuje.

Weby televizí a rádií
Z televizí má sekci věnovanou zpravodajství ze Zlínského kraje jen veřejnoprávní Česká televize.
Televize Nova na svém zpravodajském webu Tn.cz zařazuje zprávy z regionu do rubriky domácí, podobně zprávy ze Zlínského kraje zařazují i televize
Prima a Barrandov. Ve Zlínském kraji
působí Televize TVS, která na webu nabízí on-line vysílání i reportáže z kraje
i jednotlivých měst. Na zpravodajství
z krajů včetně Zlínského se zaměřuje
i Regionální televize, která na webu také
zveřejňuje reportáže.
Z celoplošných rozhlasových stanic
se Zlínskému kraji věnuje vcelku podrobně veřejnoprávní Český rozhlas,
který na webu Rozhlas.cz uveřejňuje některé reportáže.
Regionální zprávy, byť v nikterak výrazném množství, na Kroměřížsku čtenářům nabízí web Rádia Kroměříž www.
radiokromeriz.cz. Údaje o jeho návštěvnosti nejsou dostupné. 
/dep/

On-line inzerce: Skokový růst
na téměř 20 miliard korun
Nárůst o 31 procent na téměř 20 miliard.
Tak vypadal vloni celkový objem internetové inzerce. Nárůst je způsoben mimo jiné
zvýšenými investicemi do reklamy ve vyhledávání či v obsahových sítích. V celkových
reklamních výdajích napříč mediatypy připadá na online reklamu více než pětinový
podíl. Údaje pocházejí z průzkumu inzertního výkonu internetové reklamy, který pro
Sdružení pro internetový rozvoj (SPIR) realizuje agentura Median.
„Potvrzuje to rostoucí trend ve využívání online forem inzerce. Česká republika
se řadí mezi země, kde je internet druhým
nejvýznamnějším mediatypem," komentuje
data předseda SPIR Ján Simkanič. V roce
2008 přitom celkové výdaje na internetovou
inzerci činily 5 miliard korun.
Největší část internetových inzertních
výdajů, celkem 14,2 miliardy korun, připadá
na celoplošnou (display) reklamu. Aktuálně
byla použita nová struktura výsledků, kdy
je do display reklamy započítána i reklama
v obsahových sítích – zejména sítě Seznam
Sklik, Google AdWords a Facebook, RTB (real-time-bidding) způsobem obchodovaná
reklama a nativní reklama. Po display je
druhou nejpoužívanější formou reklama
ve vyhledávání, do které investovali inzerenti 4,7 miliardy korun v reálných cenách. Pro
katalogy a řádkovou inzerci média deklarovala tržby 900 milionů korun v ceníkových
cenách. Za SMS a MMS kampaně, které nezapočítáváme do celkového výkonu internetové inzerce, zadavatelé reklamy zaplatili 114
milionů korun v ceníkových cenách.
Na online reklamu tak připadá 21% podíl
mezi všemi mediatypy, což je přibližně srovnatelné s tiskovou reklamou. Dominantní
postavení, 45 %, si udržuje televize. Rádia
z celkového rozpočtu inzerentů získávají 8
procent a outdoor 6 procent. Očekává se přitom, že objem internetové inzerce poroste
i letos. Účastníci výzkumu předpokládají, že
to bude o 14 % na 22,4 miliardy korun. Více
na www.spir.cz. 
/tz/
INZERCE

> ROZHOVOR

AVONET: Od vytáčeného
připojení po optiku
a mobilní LTE
Nejlevnější plnohodnotné připojení k internetu za 199 korun. V ceně
dvě hodiny připojení a poštovní schránka s kapacitou 4 MB. Rychlost
33,6 kb/s. Tak vypadala v druhé polovině 90. let nabídka pro Zlín a okolí od společnosti AVONET. Střih, pohled o 20 let později. AVONET stále
funguje a patří k předním providerům s kompletní nabídkou připojení.
A to včetně optiky, xDSL až po LTE. „Máme tradici jako málokdo. V oboru
poskytovatelů připojení k internetu je 20 let totéž, jako 100 let v automobilovém průmyslu,“ říká v rozhovoru Tomáš Máčalík, jeden ze dvou
bratrů – zakladatelů.
Dva bratři šíří víru v internet
Společnost AVONET vznikla už v roce
1996. To znamená, že jste byli prakticky
u samých začátků komerční éry internetu
v České republice. Jak tehdy vypadal byznys poskytovatele připojení?
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Když se na to podívám optikou dnešní
úrovně technologií a jejich dostupností,
tak je to úsměvné. Měli jsme jednu kancelář s 20 metry čtverečními napěchovanou
třemi lidmi, jeden server, router připojený
do Brna a několik modemů. Ale nejde jen

o samotnou techniku, velmi specifická byla
i naše pracovní náplň. V té době totiž pro
mnohé internet představoval vlastně jen
možnost mít e-mailovou schránku a přečíst
si omezený okruh webových stránek. Takže
jsme neustále vysvětlovali, co je to mailová
schránka a co je webová stránka, jaké jsou
jejich výhody a jak se používá poštovní klient
a jak prohlížeč WWW stránek. Lidé to jednoduše ještě neznali. Specifikem té doby byla
i jakási obava z toho, zda budeme schopni
poskytovat služby dlouhodobě. Nebylo úplně
výjimečné slyšet otázku, zda má smysl platit
na rok dopředu, zda tu ještě rok budeme.

A vy sami jste věřili, že tu za rok budete?
V době, kdy se k nám internet dostával,
tehdy prakticky jen na akademickou půdu,
jsme oba, tedy já i bratr Dušan, studovali
a pracovali v Brně. Všechny novinky jsme
doslova hltali a pochopili, že máme možnost
být svědky něčeho velkého. Jen s rolí pozorovatelů jsme se smířit nechtěli. My jsme
do podnikání v tomto oboru šli jako jedni
z prvních a od začátku s velmi seriózním přístupem a specializací. Prostě jsme internetu
věřili. Věděli jsme, že to nakonec vyhraje. Že
je to budoucnost, se kterou má smysl spojit
další pracovní život.
Odkud se rekrutovali vaši první zákazníci?
Byl tu obrovský, zcela nenasycený trh.
Zpočátku měli ale zájemci jednu bariéru –
nutnou podmínkou pro připojení byla telefonní linka, protože v nabídce jsme zpočátku
měli, stejně jako naprostá většina providerů,
především dial-up, tedy vytáčené připojení.
Zvlášť se platil poplatek za připojení k internetu, zvlášť pak příslušné platby telefonnímu operátorovi. Nebylo to trvalé připojení
k internetu. A pokud jde o typické zákazníky,
pak lze říct, že to byly zpočátku dvě skupiny:
technologičtí nadšenci a fandové do výpočetní techniky a pak firmy, které pochopily,
že jim internet a on-line komunikace může
pomoci získat konkurenční výhodu v podnikání.

Soustředit se na hlavní byznys
Dají se ve vašem podnikání najít zlomy,
historické milníky?
Milníky v pravém smyslu slova asi ne.
Prostě jsme se vyvíjeli a rostli kontinuálně
tak, jak jsme zaváděli nové technologie připojení a služby na ně navázané. Pokud ale
mám něco vypíchnout, pak možná rok 1999.
Tehdy jsme začali nabízet trvalé připojení
na bezdrátových spojích. Firma ZPS byla
naším prvním velkým zákazníkem. Následoval rychlý růst počtu firem, které využívaly
naše trvalé připojení. A vlastně od této doby

je firemní klientela pro nás převažujícím
zdrojem příjmů. To není mezi poskytovateli úplně typické, i to nás trochu odlišuje.
Za zmínku určitě stojí i rok 2003, kdy jsme
začali na území celé České republiky nabízet
ADSL připojení, či rok 2006 – tehdy jsme
nabídli službu telefonování přes internet.
S trasou Praha – Zlín s kapacitou 1 Gb/s jsme
byli nejrychlejší široko daleko a spustili jsme
služby pod značkou mojeWiFi. Jiný pohled
na milníky jsou třeba příchody pro firmu
klíčových lidí.

Nikdy vám v podnikání neujel vlak?
Vždy jsme byli orientovaní na internet.
Netříštili jsme síly a drželi tento směr. Pokud jsme zaváděli nové služby, vždy úzce
souvisely s naším hlavním byznysem. To
nám, spolu s faktem, že jsme v oboru prakticky od samého počátku, umožnilo pečlivě
sledovat všechny nové trendy a dostávat je
do naší nabídky. Několik let provozujeme
vlastní DSLAMy. Umíme spravovat zařízení
šířící internet v „kabelovkách“. Vloni jsme
do nabídky přidali i mobilní LTE internet.
Počet providerů, kteří mají tak široký záběr
jako my, není mnoho. A to celkový počet
poskytovatelů internetu v České republice
hodně překračuje tisícovku.
Příležitost pro patrioty
Vaše společnost mimo jiné stojí za nejnavštěvovanějším portálem v kraji – Zlin.
cz. Jaké byly okolnosti jeho založení?
Byl to přirozený krok. Pamětníci si vzpomenou, jak vypadal český internet na konci

90. let. Mnoho volných domén, teprve rodící se obsah, byla to doba „před Googlem“.
Fulltextové vyhledávání bylo nové, symbolem českého internetu byl Seznam.cz a jeho
katalog. Provozem internetového serveru
www.zlin.cz jsme se v roce 1999 zařadili
mezi poskytovatele obsahu. Chtěli jsme mít
službu, kterou konkurence nemá, a čtenáře
serveru jsme považovali za potenciální zákazníky našeho připojení. Chtěli jsme dělat něco
pro region na intuitivní doméně. Vzhledem
k tomu, že jsme se věnovali i tvorbě webových
stránek, šlo rovněž o dobrou referenci. Ještě
provozujeme server Luhacovice.cz, který je
oficiálním průvodcem lázeňským městem.
Je to symbolické. Ve Zlíně pracujeme, v Luhačovicích bydlíme, tak proto tyto dvě domény.

Jste firma se silným postavením ve Zlínském kraji, ale na hranicích kraje rozhodně nekončíte. Neuvažovali jste o tom,
že byste šli jinam, například do Brna či
Prahy?
S ohledem na dosažitelnost kvalifikovaných odborníků, kteří jsou pro technologickou firmu velmi důležití, by to snad bylo
i vhodné. Ale ne, vážně jsme o tom neuvažovali. Jsme patrioti. Ostatně připojení jsme
schopni i ze Zlína nabídnout komukoliv. Brno

jsme považovali za přechodnou etapu – studium a první pracovní zkušenosti. Firmu
jsme založili právě proto, abychom nemuseli
do zmiňovaných měst dojíždět nebo se tam
stěhovat. A pro podobně smýšlející lidi je
tady Avonet i nyní. Vrcholově lze dělat internet i ve Zlíně.

Jste tedy taková loď, kterou obsluhuje
posádka, která se nechce Zlínska vzdát…
Ano, i tak se to dá říci. A myslím, že i to je
jeden z důvodů, proč jsme v našem regionu
tak silní a úspěšně proplouváme telekomunikačním trhem už více než 20 let.

O AVONETU
Společnost Avonet je předním poskytovatelem internetových služeb. Vlastní
a provozuje metalickou, optickou i bezdrátovou síť ve Zlínském kraji. Své služby nabízí
celorepublikově díky spolupráci s dalšími
operátory. Zaměřuje se na firmy i domácnosti. Kromě připojení k internetu zajišťuje
telefonování a domácnostem chytrou televizi
(IPTV). Zaměstnává přibližně 50 lidí.
Nabídku služeb si můžete ověřit online
na www.avonet.cz. Stačí, když zadáte svoji
adresu.
> TEXT jjn / FOTO AVONET, s.r.o.
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Tisk nám jde
od srdce

Tiskárna vašich představ.
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Likérce Rudolf Jelínek v loňském roce vzrostl
o devět procent zisk před zdaněním
Likérce Rudolf Jelínek z Vizovic loni vzrostl o devět procent zisk před zdaněním, který
tak činil 29,2 milionu korun. Společnost vykázala výnosy téměř 440 milionů Kč. Zisk
po odvedení daně byl 23,2 milionu korun.

což znamená nárůst o více než dvanáct
procent oproti roku 2015. Produkty vizovické likérky putovaly celkem do 40 zemí
světa. Společnost loni také investovala
do nákupu pozemků pro výsadbu vlastních ovocných sadů. V současnosti mají
rozlohu 163 hektarů.
Letos bude Rudolf Jelínek investovat
50 milionů korun do rekonstrukce a přestavby skladovacích a zracích kapacit
ve vizovickém areálu, která bude zahájena
koncem roku, a také do vybudování podnikové prodejny, degustačního baru a muzea na pražském Klárově, která by měla
být dokončena v průběhu roku 2018.
Rudolf Jelínek je největším výrobcem
ovocných destilátů v České republice.
Společnost vznikla v roce 1894. Výroba,
sídlo a sady společnosti se nachází ve Vizovicích. Na českém trhu distribuuje také
produkty Metelka, rum Stroh a St. James,
vybrané produkty společnosti Fratelli
Branca nebo bourbon Evan Williams.
V roce 2015 dosáhla likérka Rudolf
Jelínek obratu ve výši téměř 470 milionů
korun. Vytvořila zisk před zdaněním 26,7
milionu korun, což bylo o 70 procent více
než v roce 2014. Zisk po zdanění činil asi
21 milionů Kč. Společnost se tak vrátila
k míře ziskovosti, kterou měla před metanolovou aférou. 
/dep/

„Představenstvo společnosti hodnotí
výsledky loňského roku jako velmi dobré,
odpovídající výborné ekonomické situaci
v České republice," uvedl předseda představenstva a generální ředitel firmy Pavel
Dvořáček.
Likérka podle něj v roce 2016 za prodej vlastních výrobků utržila 389 milionů
korun, což je meziroční pokles z důvodu
aplikace zákona o významné tržní síle.

„Základem zůstávají tržby v České repub-

Zlínská společnost HP Tronic, která je
mimo jiné provozovatelem prodejen Euronics, e-shopu Kasa.cz či majitelem společnosti ETA, dosáhla v roce 2016 zisku 104
milionů korun. Je to více než trojnásobek
oproti roku 2015, uvedla mluvčí společnosti Martina Žáčková. Firma zaměstnancům
vyplatí roční odměnu v nejvyšší hodnotě
za posledních pět let. "Díky úspěšnému
hospodaření můžeme našim spolupracovníkům za rok 2016 vyplatit roční odměnu
ve výši až 100 procent průměrného měsíčního platu. Chceme tak zaměstnance nejen
odměnit za jejich výkony, ale současně i motivovat pro další práci v naší společnosti.
Pro letošní rok také plánujeme meziroční
růst mezd o tři procenta až šest procent,"
uvedl generální ředitel společnosti Daniel
Večeřa.
HP Tronic je předním tuzemským distributorem a prodejcem domácích spotřebičů,
spotřební elektroniky, počítačů a mobilních
telefonů. Společnost podniká také v oblasti
cestovního ruchu - provozuje Resort Valachy s hotely Lanterna, Horal a Galik ve Velkých Karlovicích. Skupina má celkem přes
1400 zaměstnanců, její loňský obrat činil
9,1 miliardy korun.
/jav/

Sirnaté lázně Ostrožská Nová Ves dokončily největší investici za posledních deset let.
Pětatřicet pokojů s 48 lůžky ve starší části hlavní budovy prošlo celkovou rekonstrukcí.

Zlínská společnost HP Tronic loni
zvýšila zisk na 104 milionů korun
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lice, které jsou stále ovlivněny doznívajícími dopady zákona o významné tržní
síle, nicméně se nám daří navyšovat podíl
exportu. Nejvýznamnějšími zahraničními
trhy zůstávají Slovensko a USA, nově jsme
zaznamenali úspěšný růst v Polsku," dodal
Dvořáček.
Export vlastních výrobků se na tržbách v minulém roce podílel 35 procenty,

Sirnaté lázně Ostrožská Nová Ves
zrekonstruovaly čtyři desítky pokojů

„Kompletní přestavba druhého a třetího patra hlavní budovy trvala čtvrt roku
a vyžádala si náklady více než deset milionů korun," uvedl Miroslav Slaný, mluvčí
skupiny Royal Spa, pod kterou ostrožské
lázně patří. Každý pokoj má novou koupelnu a sociální zařízení. Předělána byla také
veškerá elektroinstalace a vybudovány
nové rozvody vody. Všechny pokoje jsou
nyní vybaveny novým nábytkem, dveřmi, koberci a dalším vybavením. Ve třetím patře hlavního lázeňského komplexu
byla také vyměněna všechna střešní okna
v podkrovních pokojích. „Díky novým po-

kojům můžeme nabídnout velmi komfortní ubytování pro ty nejnáročnější klienty,
kteří se k nám přijíždějí léčit ze všech koutů republiky," sdělil předseda představenstva Royal Spa Martin Plachý.
Sirnaté lázně vznikly v Ostrožské Nové
Vsi v roce 1903. Zdejší přírodní minerální
sirnatý pramen byl objeven v 18. století.
Do roku 1990 využívaly lázně čtyři studny,
poté je nahradily dva hlubinné vrty. Zdejší
léčivá sirná voda se využívá k lázeňské léčbě pohybového aparátu, pooperační léčbě
kloubů, zánětlivého revmatismu, zánětů
nervů a kožních onemocnění, především
lupénky a atopických ekzémů.
Loni v únoru získaly Sirnaté lázně Ostrožská Nová Ves státem schvalovaný status lázeňského místa. Slibují si od toho
zájem dalších lázeňských hostů. Společnost Sirnaté lázně Ostrožská Nová Ves
vlastní napůl lázeňská skupina Royal Spa
a obec Ostrožská Nová Ves. V roce 2015
společnost utržila přes 59 milionů korun
a vykázala zisk před zdaněním asi 8,5 mi/dep/
lionu Kč. 

Společnost Baltaci si vychovává personál
na zlínské střední hotelové škole
Společnost Baltaci, která na Zlínsku provozuje hotely a restaurace, si vychovává budoucí zaměstnance na Střední škole hotelové Zlín, kterou od srpna roku 2015 zřizuje.
Ve Zlínském kraji je to, že by firma
přímo zřizovala střední školu a získávala
tak zaměstnance, ojedinělé. Baltaci školu
postupně mění.

„Přizpůsobuje ji modelu úzké spolupráce škol a firem, který je dlouhodobě
uplatňován v zahraničí a díky kterému má
řada absolventů teoretického vzdělávání

Sklárny se ve velkém vracejí na ruský trh
Sklárny v Květné na Uherskohradišťsku se po několik let dlouhém útlumu v letošním
roce opět vracejí ve velkém na ruský trh. Tržby z Ruska na dekorovaném skle činily
před krizí až 70 procent celkového obratu, na konci roku 2014 ale spadly až na jednotky procent.
Letos by se ale měl negativní trend
opět obrátit. Firma Crystalite Bohemia,
pod kterou sklárny v Květné patří, získala velkou zakázku na nápojové sklo.
Na linkách ve Světlé nad Sázavou vyrobí asi 700 000 kusů automatického skla,
které bude v Květné dekorováno. Podle
ředitele tamních skláren Marka Mikláše
pak skončí v Moskvě a Krasnodaru. Ruský trh ochromila ukrajinská krize a pád
rublu, které zboží z Česka prodražily.
V Rusku je ale stále zájem o sklo zdo-

bené zlatem, stříbrem a platinou, rytím
i malováním. Kvůli krizi sklárny propustily 20 lidí, díky nové ruské zakázce je
podle Mikláše mohly přijmout zpět. Nyní
mají asi 170 zaměstnanců.
V minulém roce sklárny v Květné
vykázaly obrat kolem 83 milionů korun,
letos by se podle Mikláše chtěly dostat
k hranici 100 milionů korun. Do Ruska
a Německa loni dodaly po 20 procentech produkce, dalších deset procent
šlo do USA. Sklo ze Slovácka potěšilo

šrouby
a matice,
máme jich
tisíce!

v odborné škole velkou šanci uplatnit se
přímo v provozech dané firmy, která si
tak do značné míry přímo vychovává část
svých budoucích zaměstnanců," uvedla
ředitelka školy Hana Palacká.
Škola klade důraz na praxi, studenty
zapojuje do ostrých akcí včetně významných událostí konaných v pětihvězdičkovém hotelu. Studenti tak například
obsluhovali i prezidenta. „Ve školních
lavicích nebo cvičných kuchyních se studenti naučí jen něco. My jim ale díky našemu zřizovateli můžeme dát víc, a proto
jim cíleně umožňujeme praktikovat při
veřejných a velkých akcích," dodala Palacká.
Podle ní studenti při veřejných
a mnohdy velmi důležitých a prestižních
událostech získávají mnohem komplexnější dovednosti, které jsou navíc ověřovány za plného provozu. „Tím se naši studenti naučí mnohem víc, protože jim také
mnohem více záleží na tom, aby bylo vše
provedeno co nejprofesionálněji," mínila
Palacká.
Škola vyučuje denní obory hotelnictví
a informační technologie a dálkový obor
/dep/
podnikání. 
i zákazníky z Iráku nebo Kazachstánu. Letos se sklárny pyšní hned několika zajímavými a prestižními zakázkami.
Vyrábějí například designové nápojové
sklo pro předního českého designéra
Ronyho Plesla a také pro společnost
Hermès, která provozuje obchody s luxusním zbožím po celém světě.
Do Uzbekistánu dodaly sklenice určené pro setkání prezidentů postsovětských republik, na Uherskohradišťsku se
vyráběly nápojové sety pro automobilku
Škoda Auto a stále se pracuje na zakázce
pro americké aerolinky Delta Air Lines.
Sklárny v Květné, která patří pod
obec Strání, jsou nejdéle fungujícími
sklárnami v České republice. Založeny
/dep/
byly v roce 1794. 
INZERCE

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

SEZNAM.CZ
Nejlepší podnikatelské záměry Zlínského kraje?
Nápady, co jednou vydělají miliony?
Vzpomínková kniha pro děti, kterou si
samy vytvoří. Koncept fitcentra speciálně
určeného pro děti. Jedinečný a naprosto unikátní plyšový medvídek. To jsou tři nejúspěšnější projekty hlavní kategorie soutěže Můj
první milion, která vyvrcholila slavnostním
vyhlášením jubilejního 10. ročníku. Jejím
pořadatelem je Technologické inovační centrum. Tato společnost, založená Zlínským
krajem a Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně,
se dlouhodobě věnuje mimo jiné podpoře
začínajících podnikatelů.

Do právě skončeného desátého ročníku
soutěže Můj první milion se přihlásilo celkem
103 soutěžících se 73 podnikatelskými záměry. „Letos pořádáme již 10. ročník a rostoucí
čísla přihlášených jen potvrzují zvyšující se
zájem o problematiku podnikání a zakládání
firem. V minulých letech jsme pomohli s rozjezdem několika úspěšných projektů, jako
je například celorepublikově známý motivační diář Doller, retro šaty Femme Fatale
Dress či kvalitní zlínská obuv Vasky,“ řekla
Zuzana Drotárová, manažerka soutěže. Pro ty
nejúspěšnější připravili pořadatelé ceny v celkové hodnotě 250 000 korun.
Soutěžní projekty jsou tradičně rozděleny
do dvou kategorií. Středoškolských bylo přihlášeno 25, zbytek připadá na hlavní kategorii,
tedy na vysokoškoláky a veřejnost. Soutěž
SEZNAM.CZ
vždy startuje na podzim, poté následuje série
SEZNAM.CZ
SEZNAM.CZ
SEZNAM.CZ
workshopů, kde zájemci získají cenné informace pro sestavení podnikatelského záměru.
Více o systému soutěže je k dispozici na www.
mujprvnimilion.cz.
Po prvním hodnotícím kole vzešlo 12 finálových soutěžních záměrů, jejichž autoři
dostali možnost zařadit se do akceleračního
programu. Dubnové druhé kolo pak rozhodlo
o pomyslných medailistech. Příčku nejvyšší
ONLINE
REKLAMNÍ
TRHod
ČR Vančíka
11 ONLINE
REKLAMNÍ
TRH
VVČR
získal projekt
Můj Ted2y
Tomáše

a Pavlíny Frdlíkové. Tedy přináší dětem splněný sen – mít jedinečného plyšového medvídka
podle svých představ. Medvídek se skládá v 3D
online aplikaci a dítě i rodič dopředu ví, jak
plyšový kamarád bude vypadat. Medvídek je
ručně šitý v Česku a je certifikován jako hračka. Nápad získal podporu jak u dětí, rodičů,
tak pedagogických pracovníků a je připraven
k rychlé realizaci.
Druhé místo získal Vojtěch Šenkýř a jeho
projekt FitKid. Je to koncept fitcentra speciálně určeného pro děti. Základem je odborné
vedení tréninků dětí pod dohledem fyzioterapeutů, dále pak bezpečnost a barevnost
interiéru. Na třetím místě se umístila Amélie
Janíková s knihou Můj první zápisník. Kniha
je určená pro děti, které si svůj vlastní zápisník během roku naplní, dokreslí, nalepí,
vystříhají, vyzkoušejíí úkoly, a přitom se toho
spoustu naučí.

Cukroví, kalendář, včelařství
V kategorii středoškoláků prošlo sítem
prvního kola celkem jedenáct záměrů. Odborníky nejvíce zaujala Tereza Nováková ze
střední školy MESIT Uherské Hradiště, která
se přihlásila s projektem Cukrářská výroba
Máj. Předmětem jejího podnikatelského záměru je výroba moderních i tradičních cukrářských výrobků, jejichž trvanlivost bude
Terka prodlužovat speciálním mrazicím zařízením – shokerem. Svým zákazníkům chce
dodávat kvalitní, chutné, bez náhražek a dobře
vypadající cukrářské výrobky. Druhé místo
obsadila studentka Střední průmyslové školy
Zlín Dominika Koutná s projektem Kalendář
KODA. Kalendář, který ulehčí váš život. Váš
čas budete trávit efektivněji a spánek bude
kvalitnější. Koda je originální kalendář, který
si sám zapisuje vaše budoucí aktivity.
Bronz pak brala Klára Kalvosterová (SOŠ
J. Sousedíka Vsetín) s nápadem Medový ráj.

Tento podnikatelský záměr pochází z tradice včelařství rodiny. Zákazníkům bude Klára
nabízet kvalitní včelí produkty podle sezony
jako třeba lipový, lesní, jarní, smíšený a šlehaný med nebo ozdobné svíčky a propolisy dle
vlastní receptury.
V rámci soutěže Můj první milion jsou tradičně vyhlašovány i speciální ceny. Ve středoškolské kategorii jde o cenu za podporu
podnikatelského myšlení u studentů – ta letos
poputuje na SOŠ Josefa Sousedíka ve Vsetíně
a v rámci 10. jubilejního ročníku se Sdružení
pro rozvoj Zlínského kraje rozhodlo odměnit
i nejaktivnějšího pedagoga v soutěži a cenu
získala Mgr. Františka Vyškovská taktéž ze
SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín.
Speciální cenu TIC, kterou je kancelář
v podnikatelském inkubátoru na rok zdarma,
získal projekt Můj Ted2y. Cenu ČSOB (poukaz
v hodnotě 5 000 Kč a 5 000 Kč na služby ČSOB)
přebrala Hana Toráč s projektem NiamiMami
– Praktický sortiment kojicích výrobků pro
maminky, kterým záleží na odívání a chtějí se
cítit a vypadat dobře.
Cenu CzechInvest (Společensky odpovědného začínajícího podnikatele ZK) získali Tomáš Petržela a Lucie Husárová a jejich záměr
Dělámedoplen. Smyslem tohoto rodinného
projektu Dělámedoplen je poskytnout pohodlí
a čas rodičům a zároveň luxus při používání
zdravých a ekologických látkových plen.
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Soutěž součástí systému
Soutěž Můj první milion není ani tak samostatnou akcí, jako spíše střípkem v mozaice
toho, co dělá Technologické inovační centrum Zlín pro podporu podnikání mladých lidí
v celém Zlínském kraji. Centrum například
provozuje Klub Start-up 23, což je platforma
sloužící pro setkávání, vzdělávání a sdílení
informací o podnikání. Zájemců o podnikání
je pak určen web www.inovacnipodnikani.
cz. Na jednom místě tak najdou informace
o podnikatelských plánech, o volbě právní
formy podnikání a postup při založení živnosti
či obchodní společnosti. 
/tic/

A PROČ

Můj první zápisník. S úspěchem vyzkoušeno
na vlastních dětech
Poučná i zábavná, podporující vztah dětí k přírodě a prohlubující vztah mezi rodiči
a dětmi. To je kniha s výstižným názvem Můj první zápisník. Autorka projektu, Amélie
Janíková, s ním dosáhla na třetí místo v hlavní kategorii soutěže Můj první milion.
Můj první zápisník je vlastně učebnicí
či knihou pro předškolní děti. Nejde
tedy o nic jednoduchého. Jak se tento
nápad zrodil?
Mám tři děti – kluky. Šestiletého syna
a čtyřletá dvojčata. Užívala jsem si s nimi
mateřskou dovolenou a snažila se s nimi
žít naplno toto období života, které hrozně
rychle utíká a je velmi důležité pro jejich
budoucnost. Během těchto čtyř let jsme
kombinovali trávení času doma, venku
a v lesním dětském klubu Vrběnka. Jedním
z důvodů, proč se zrodila kniha, bylo aktivní zapojení rodičů v lesním klubu. Chtěla
jsem přispět tím, že dám dohromady aktivity, které děti hodně baví, a zároveň jsou
poučné. Tyto aktivity jsem samozřejmě
nejdříve vyzkoušela na svých dětech. Zjistila jsem taky, že na českém trhu takovýto
druh knihy zatím není a myslím, že chybí,
protože interaktivní knihy jsou pro děti
skvělé.
Dalším důvodem pro mě bylo, že jsem
si uvědomila, že nejlepší čas, který spolu
trávíme, je venku při společném zkoumání, hraní, poznávání a pozorování přírody
a toto bych chtěla sdílet s ostatními rodiči
a poskytnout jim k tomu inspiraci.
Třetím důvodem bylo navázání na knihu, kterou jsem pomáhala tvořit učitelkám
z lesního klubu. Byla to „první kuchařka
pro vaření s dětmi venku“. Podílela jsem
se na tomto projektu jako ilustrátorka
a grafička. Takže můj první zápisník na to
vlastně přirozeně navázal.
Posledním důvodem bylo taky uvědomění, že v každé nové generaci se neustále
prohlubuje vzdálenost mezi naším moderním způsobem života a přírodou, ze které
vlastně všechno bohatství čerpáme. Tyto
všechny důvody daly vzniknout knize Můj
první zápisník.

Překvapil vás úspěch na portálu
Startovač? Stačíte pokrývat poptávku
po knize?
Byla jsem moc ráda a vděčná, že kniha
našla svoje příznivce a lidi, kteří podpořili
její vydání, i když to nebylo jednoduché.
Sama bych to jen těžko zvládla. Co se týče
poptávky, ta je velká. V první vlně jsem
musela zvládnout odeslat velké množství
knih, které si lidi zakoupili přes Startovač,
ale teď už je to volnější.
Žijete ve Valašských Kloboukách, jste
ale Francouzka. Je pro vás tento fakt pro
podnikání v České republice handicapem?
Ano, jsem původem z Francie, ale již sedm
let žiju na Valašsku ve Valašských Kloboukách.

Díky unii je podnikání docela jednoduché (pokud tedy přehlédnu administrativní problémy, EET a další komplikace,
které se ale dají překonat). Co pro mne
samozřejmě byla výzva, je český jazyk,
kterým sice už plynule mluvím, jeho detaily však zatím neovládám. Naštěstí jsem
obklopena lidmi, kteří mi ohromně pomáhají. Teta je češtinářka, babička učitelka
v mateřské školce, děda pracuje v environmentálním centru a manžel mi pomáhá
v dobrém i zlém. Bez nich bych projekt
těžko zvládla. Pořád jsem je otravovala
s korekturami, čtením knihy znovu a znovu do nočních pozdních hodin. Tetě jsem
třeba knihu před poslední úpravou poslala
autobusem a ona se po cestě zatoulala. To
trochu zbrzdilo vydání a udělalo mi to dost
starostí. Ale nakonec vše dobře dopadlo
a kniha je tu.
Jak moc pro vás byla přínosná účast
v soutěži Můj první milion? Jak vám
pomohl tým lidí z Technologického inovačního centra Zlín?
Účast mi hodně pomohla a vřele ji doporučuji všem, kteří chtějí něco zkusit.
Díky soutěži a prezentacím, které jsem
prošla, jsem získala spoustu nových pohledů na věc, posílila důvěru v projekt
a myslím, že i zvýšila jeho kvalitu. Poznala
jsem spoustu zajímavých a inspirativních
lidí, kteří mi projekt okomentovali a tím
mě posunuli dál. Umístění na třetím místě
v celkovém pořadí pro mě bylo velkou
podporou a vyslovením důvěry a motivací.
Jaké máte další podnikatelské plány?
Chtěla bych vydat Můj první zápisník
ve francouzštině, možná slovenštině a začít pracovat na pokračování knihy pro děti
od 6 do 9 let. 
/jjn/
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Fitcentrum pro děti. Barevné, bezpečné a čisté

>PODPORA PODNIKÁNÍ
hru nebo nějaký příběh. Vždy se snažím dětem
pomáhat vytvořit z cvičební sestavy logickou
myšlenkovou mapu, aby je tyto cviky bavily
a pravidelně je cvičily. Vymyslel jsem takto
například desítky cviků pojmenovaných podle
zvířat, které si děti snadno zapamatují.

Kdy hodláte projekt fyzicky spustit?
Speciální fyziotrénink dětí v posilovně budu
spouštět již v červnu 2017 v Brně, kam jsme se
před pár dny s manželkou přestěhovali. V červenci mám dohodnutou schůzku s předním
světovým fyzioterapeutem, s kterým bych rád
domluvil odbornou garanci našeho projektu.
Poté bude následovat výběr vhodného investora a do roku 2022 bych chtěl mít tři fitcentra
FitKid – Praha, Brno, Zlín. Následně by mohla
proběhnout expanze do zahraničí.

FitKid. To je koncept speciálních fitcenter pro děti. První by mělo vzniknout
již letos v létě v Brně, postupně se dočká
i Praha a Zlín. Autor nápadu, Vojtěch
Šenkýř, získal v soutěži Můj první milion
druhou příčku.

řada rodičů ptala, kam teď s dětmi mají dále
preventivně chodit, a mě napadlo, že by bylo
skvělé postavit fitcentrum speciálně pro děti.
Barevné, bezpečné a čisté.

Vzhledem k tomu, že už delší dobu působíte jako fyziotrenér, jeví se další služba
v podobě fitcentra pro děti jako logické
pokračování aktivit. Přesto, jak tento nápad vznikl?
Nápad vznikl při práci s dětskými pacienty
na zlínské klinice Medifis, na které jsem pět let
pracoval. Na tuto jednu z nejkrásnějších klinik
v Česku chodí mimo dospělých pacientů i řada
dětí s plochýma nohama, skoliózou či vadným
držením těla. Po ukončení rehabilitací se mě

V čem se liší přístup ke cvičení dětí? Nakolik jde o specifickou disciplínu?
Děti je třeba zaujmout a cvičení brát jako
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Je podobný koncept fitness center pro
děti obvyklý? Má v České republice obdobu?
Ve světě existuje několik sítí fitcenter pro
děti, některé mají i českou franšízu, například
The Little Gym v Praze, Brně a Ostravě. V čem
by náš koncept však byl světově jedinečný, by
byl právě zdravotnický aspekt cvičení, tedy
fyziotrénink.

Očekáváte synergii s dalšími podnikatelskými aktivitami, například projektem
Fyziomáma?
Ve fitcentru FitKid by v dopoledních hodinách, kdy jsou děti ve škole, cvičily maminky
po porodu a na mateřské, pro které je určen
a hojně využíván trénink Fyziomáma. Tyto projekty se vzájemně prolínají a logicky na sebe
navazují.

Jak významná pro vás byla a je pomoc
týmu Technologického inovačního centra
Zlín?
Skvělým lidem z TICu vděčím za pomoc
s rozjezdem podnikání a motivaci dále na sobě
pracovat. Jmenovitě bych rád zmínil zlínského
vizionáře a úspěšného podnikatele pana Petra Eliáše, který mi mnoha cennými radami
a předáním zkušeností velmi pomohl v začátku
podnikání a který ve svém volném čase další
spoustě mladých lidí radí s podnikáním a motivuje je k seberozvoji.
/jjn/

První pochybnosti přišly už následujícího dne
Podle vlastních slov bylo jeho snem vždy
podnikání. Samozřejmě úspěšné. Podle odborníků z poroty soutěže Můj první milion
se teď splnění tohoto snu velmi přiblížilo.
Řeč je o Tomáši Vančíkovi, vítězi aktuálního
ročníku.
Tvrdíte, že od dětství sníte o vlastním
podnikání. Jaké plány předcházely tomu
současnému, který už běží?
Podnikat jsem si přál už opravdu od dětství.
Jako dítě jsem si představoval, že mám velkou
nadnárodní společnost. S vyděláváním sám
na sebe jsem začal prakticky ihned po střední
škole. Z rodinných důvodů jsem musel vysokou
školu absolvovat dálkově. Psal se rok 2009,
hospodářská krize byla na svém vrcholu a pracovních nabídek příliš nebylo. Odjel jsem tedy
do Prahy a získal práci obchodního zástupce
s novou značkou autokosmetiky. Dodnes si
dobře pamatuji, jak jsem vyndával zadní sedadla ve své Felicii, abych měl prostor pro všechnu chemii, doplňky, a takto jsem s černobílými
ceníky začal objíždět první klienty. Osvědčil
jsem se a měl na starost celou Moravu.
Pak následovaly necelé tři roky práce v nadnárodní korporaci na pozici Key Account managera.

Jak se zrodil nápad na medvídka
na míru?
Jsou to zhruba tři roky, co jsem hledal originální dárek pro přítelkyni. Jednoho večera, kdy
jsem nemohl usnout, se tato myšlenka zrodila.
Nápad jsem si zapsal, zdál se skvělý. Jak to tak
bývá, ráno už jsem měl první pochybnosti.
Během týdne jsem si zjistil první informace
a úskalí s možnou realizací a nápad jsem odložil. Vrátil jsem se k němu asi po dalším roce
a pomalými krůčky na něm pracoval. Po dal-

ším roce, loni v prosinci, kdy se mi rozpadl
kompletně tým, se kterým jsem na medvídcích
pracoval, jsem se rozhodl nápadu věnovat naplno. Dal jsem výpověď v korporaci a přihlásil
se do soutěže Můj první milion.

pořídit svého vysněného medvídka. Máme již
několik předobjednávek na výukovou sadu pro
mateřské školy. Spuštění projektu ovšem stále
připravujeme. Ač se to nemusí na první pohled
zdát, sladit nákup materiálů, šití, proces výroby, 3D aplikaci a projít náročnou a povinnou
certifikací není lehký úkol.

Web zatím běží v testovacím provozu,
jaké jsou ohlasy? Máte už objednávky?
Prvotní ohlasy jsou velmi pozitivní jak od rodičů a dětí, tak z mateřských škol, kde jsme
prováděli průzkum. Vždy nás dobíjí energií,
když vidíme nadšené děti, které za námi běhají a ptají se, kdy si už konečně budou moci

Jako speciální cenu jste získal kancelář
v budově 23 na rok zdarma. Pomůže vám
to?
Je super mít kancelář v centru Zlína, kam
můžete zvát své partnery na obchodní jednání.
Navíc jsme „sousedé“ s TICem, CzechInvestem
a dalšími. A to je velká výhra! 
/jjn/

Můžete představit váš tým? Jaké jsou role
jednotlivých členů?
Tým je prozatím silné slovo. Na projektu
oficiálně pracujeme dva. Já a Pavlína Frdlíková,
která přišla na možnost využití medvídka jako
výukové pomůcky pro školky a školy. Nicméně
projekt by nebyl v této fázi nebýt nezištné pomoci dalších známých a kamarádů. Jmenovitě
alespoň Vendula a Markéta Frdlíková, Adéla
Kohelová, Miroslav Auda.

Co vám soutěž přinesla?
Dostali jsme cennou zpětnou vazbu na zamýšlené kroky od zkušených podnikatelů a lidí,
kteří mají se start-up projekty obrovské zkušenosti. S TICem jsme byli v úzkém kontaktu
a věříme, že budeme i nadále. Výhra v soutěži
je pro mě osobně ujištění o správnosti mého
rozhodnutí opustit zaměstnání a navzdory
obavám a nejistotě budovat vlastní podnikání.
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Katalog firem Zlínského kraje.
Podpořte svůj export!

Velký třesk. Unikátní projekt Firma 4.0
vznikl ve Zlínském kraji
Společnost CE-PA, spol. s r.o., která je
součástí Technologického parku v Technologickém inovačním centru ve Zlíně, tvoří
na území Zlínského kraje unikátní projekt
s názvem FIRMA 4.0. Firma 4.0 sleduje,
kam se vyvíjí trendy v oblasti Průmyslu
4.0, a ukazuje cesty, kterými je možno se
vydat. Celý projekt odstartoval 18. 4. 2017
prvním workshopem „Velký třesk“.
Po celé České republice probíhá řada seminářů, setkání a workshopů, na kterých zástupci firem a institucí diskutují a předávají si
zkušenosti z oblasti Průmyslu 4.0. Na území
Zlínského kraje působí řada významných výrobních podniků, kterých se změny z oblasti
Průmyslu 4.0 také výrazně dotknou. I proto
vznikl unikátní projekt s názvem Firma 4.0,
jehož cílem je sledování vývoje trendů v oblasti Průmyslu 4.0 a představení možností,
jaké firmy v této sféře mají.
Startem projektu se stal workshop s příznačným názvem „Velký třesk“, který se konal
18. 4. 2017 na půdě Technologického inovačního centra, jakožto spolupořadatele akce.

Na workshopu vystoupili zástupci lokálních
firem – ředitel společnosti KOMA Modular
Stanislav Martinec, Jiří Gistr ze společnosti
AVEX Steel Products, dále také řečníci z národních korporací, Leoš Dvořák ze Siemens
Praha či René Grabmüller ze společnosti Expeditors. Kromě zástupců firem se workshopu zúčastnili i zástupci z Krajské hospodářské komory či Technologického inovačního
centra, které je zároveň partnerem projektu.
Během celého odpoledne měli účastníci možnost poslechnout si, jak se na téma Průmysl
4.0 dívají zástupci výrobních firem, jak jsou
ve věci daleko a jak se připravují na změny.
Po prezentacích proběhla velmi zajímavá diskuze se všemi řečníky.
Projekt Firma 4.0 již nyní připravuje další
workshopy, které se zaměří na celkový dopad
průmyslové revoluce ve společnosti, robotizaci výrobních procesů či oblast zelené ekonomiky a mnohé další. Do konce listopadu se
mohou firmy také přihlásit do soutěže Smart
firma 4.18, ve které zvítězí ti, kteří jsou nejlépe připraveni na změnu a jsou nyní nejdále
v zavádění prvků Průmyslu 4.0.
/tic/

Otevřené inovace – otevřené možnosti
Systém Otevřené inovace, který nabízí
řešení nejen technologických a provozních
problémů, se neustále aktualizuje.
Na základě potřeb firem v oblasti automatizace, digitalizace a především zvýšení konkurenceschopnosti firem se webový portál
plní současnými nabídkami na spolupráci.
Otevřené inovace jsou nástrojem, který propojuje nabídku s poptávkou a je výhodný pro
obě strany. Systém Otevřené inovace je postavený na principu oboustranných výhod. Zadavatelé získávají relativně levné řešení svých
problémů, odborníci jako řešitelé pak mají
možnost uplatňovat své know-how. Dochází
tak k přirozenému propojování jednotlivých
firem či firmy s výzkumným a vývojovým
pracovištěm.
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Co jsou otevřené inovace?
Principem otevřených inovací je využití
znalostí z vnějšího prostředí pro urychlení
inovací ve firmě. Předpokládá se, že firmy
mohou a měly by používat externí nápady,
stejně jako interní myšlenky, pro rozvoj svých
technologií a trhů. Firmy by měly být otevřené k tomu, aby znalosti vyvinuté interně
daly k dispozici ostatním, kteří jsou schopni
je nadále rozvíjet.
Jak to funguje?
Systém Otevřené inovace propojuje firemní
a veřejný sektor, jako jsou univerzity, výzkumné organizace či fyzické osoby, při hledání
inovativního řešení problému.
Firmy – Zadavatelé zveřejňují prostřednictvím systému Otevřené inovace své nej-

Katalog firem Zlínského kraje prezentuje kraj jako průmyslový region, zprostředkuje nové obchodní příležitosti na tuzemských i zahraničních trzích a podporuje
export regionálních firem. Katalog administruje zlínské Technologické inovační
centrum s.r.o.
Distribuce probíhá ve spolupráci s partnerskými institucemi, při podnikatelských
misích do zahraniční, na veletrzích, obchodních setkáních i mezinárodních konferencích.
Firmy zaregistrované v katalogu mimo
jiné. specifikují výrobky a služby určené
na vývoz, země současného exportu, teritoria, kde mají zájem expandovat a případné nabídky a poptávky po spolupráci.
V katalogu lze vyhledat firmy dle oboru,
ve kterém působí, či do kterého oboru
dodávají své výrobky a služby.
Firmy, které mají zájem se do katalogu
zaregistrovat a využívat tak služby s registrací spojené, tak mohou učinit zdarma
přímo na webu a následně si přes klientské rozhraní svůj firemní profil editovat,
přidávat výrobky či služby včetně fotodokumentace, a tím udržovat informace
o své společnosti neustále aktuální.
Seznam firem a možnosti registrace najdete na www.katalogfiremzk.cz. S dalšími
informacemi a dotazy se můžete obrátit
na projektového manažera Technologického inovačního centra ve Zlíně Ing. Jaroslava Kamenčáka (kamencak@ticzlin.cz;
+420 734 684 605).
K dispozici je i CD ROM s off-line prezentací firem ZK. 
/tic/
naléhavější inovační potřeby – Výzvy a vyzívají Řešitele k předkládání konkrétního
řešení dané potřeby, které firmám pomáhá
inovovat rychleji, lépe a s minimálním rizikem. Za nejlepší řešení daného problému
zadavatelé nabízí řešitelům zajímavou finanční odměnu.
V zájmu ochrany identity zadavatele jsou
výzvy zveřejňovány anonymně a veškerá
komunikace mezi zadavatelem a řešitelem
probíhá prostřednictvím operátora systému, kterým je Technologické inovační
centrum. Přijatá řešení jsou považována
za důvěrná a slouží pouze pro potřeby vyhodnocení nejlepšího řešení zadavatelem.
Více informací je k dispozici na webové adrese www.otevreneinovace.cz nebo
přímo v Technologickém inovačním centru ve Zlíně – projektový manažer Ing. Jaroslav Kamenčák (kamencak@ticzlin.cz;
+420 734 684 605). 
/tic/

Návrat ke kořenům. Firma Baťa bude testovat obuv ve Zlíně
Návrat ke kořenům. Takto označují
zástupci obuvnického gigantu společnosti Baťa svůj zájem vyvíjet a zkoumat
obuv a její součásti ve Zlíně, konkrétně
v Centru polymerních systémů Univerzity
Tomáše Bati. Toto pracoviště disponuje špičkovou technologií na celosvětové
úrovni. Má k tomu veškeré přístrojové
vybavení a odborníky, to vše pod jednou
střechou.

pro celý svět v tomto pojetí, tak v každém
případě je to zajímavé, užitečné a svědčí to
o novém kreditu univerzity,“ doplnil rektor
UTB ve Zlíně Petr Sáha.
„První vzorky jsou již na cestě z Jižní
Ameriky a Číny, hned jak dorazí, budeme
je dle zadaných kritérií zkoumat a dále pak
vyhodnocovat,“ doplnila mluvčí Centra

polymerních systémů UTB ve Zlíně Petra
Svěráková.
Spolupráce mezi Centrem polymerních
systémů a společností Baťa by měla být
dlouhodobá a přínosná pro obě strany.
Do Zlína budou postupem času přijíždět
také zaměstnanci firmy, aby se dál vzdělávali
a seznámili například s historií města. /tz/

„Centrum polymerních systémů ve Zlíně
nabízí a má vše, co chceme a potřebujeme
k výzkumu i vývoji obuvi. A to, že se jedná
o Zlín, je naprosto fantastické. Vracíme se
do města zakladatele firmy Tomáše Bati, co
víc si přát,“ řekl Jim Russel, ředitel laboratorního centra Bata Innovation Lab, které
sídlí v kanadském Torontu.
Společně s dalšími pracovníky firmy
Baťa a vedením zlínské univerzity domlouval osobně v květnu detaily spolupráce. Pro
univerzitu jde o prestižní záležitost, pro
samotné centrum o významnou zakázku.
„Pro nás to znamená také trošku návrat
do historie. Na druhé straně firma Baťa
má stálé globální postavení a výzkumné či
testovací jednotky v České republice nejsou
zcela běžné. Takže pokud univerzita bude
schopna získat výzkum a testovací kapacity

Začínali ve sklepě a garáži ve Zlíně, potom jejich produkt zaujal Jablotron

Roman Šalomoun a Michal Plaček strávili deset let v USA a po návratu do České
republiky zvažovali, jak se uživit. Vrhli
se na instalace systémů vytápění a větrání do pasivních a nízkoenergetických
domů. „Tento sortiment byl v ČR velká
neznámá, zatepluje se, vyměňují se okna,
ale zapomíná se na větrání, bez kterého
dům nemůže existovat," mínil Šalomoun.
Kamarádi založili firmu Air Pohoda a začali přemýšlet nad tím, jak technologii
vylepšit.
Přesunuli se ze Zlína do průmyslové
zóny v Holešově, kde v krajem vlastněném
Technologickém parku Progress zřídili své
vývojové centrum. Podařilo se jim vymyslet rekuperační jednotku Futura, která
řeší větrání v domech originálním způsobem. Podle Šalomouna je její výhodou
především nízká spotřeba energie a také
to, že v domě udržuje v každém ročním
období optimální vlhkost – v zimě udržuje
příjemné klima a v létě pomáhá chlazení.
Jednotka navíc funguje i v silných mrazech.
Nápad zaujal majitele firmy Jablotron
Dalibora Dědka. Jablotron do holešovské
firmy vstoupil, poskytl na vývoj Futury
a navazujících výrobků 60 milionů korun
a z Air Pohoda se letos v lednu stala společnost Jablotron Living Technology. Šalo-

moun je jejím ředitelem, Plaček má na starost výrobu. Futura byla na trh uvedena
v březnu s cenou kolem 80 000 korun.
Zájem v prvních měsících předčil očekávání firmy, která podle Šalomouna registruje
poptávky a projekty v řádu desítek týdně.
Asi sto jednotek už bylo instalováno.
Jablotron Living Technology navíc nyní
chystá i větrací jednotku pro menší nízkoenergetické a pasivní domy. Velká Futura
je určena pro domy do 300 metrů čtverečních, novinka by měla pokrýt zhruba
poloviční plochu. Na podzim chce společnost představit i nástavbu pro topení
a chlazení na bázi tepelného čerpadla. Podle Šalomouna je cílem Jablotronu Living
Technology nabídnout zákazníkům ucelený sortiment pro vnitřní zařízení budov.
Měl by pokrýt větrání, topení, chlazení i ohřev vody. Další zařízení firma nyní
testuje. Jako pasivní dům je označována
stavba, která má nízkou spotřebu na vytápění. Zásadní je zpětné získávání tepla,
takzvaná rekuperace, kdy systém trubek
vyměňuje vzduch a teplo zůstává vevnitř.
Náklady na vytápění se pak pohybují pouze
v řádu tisíců korun ročně.
Podle Šalomouna vstoupil Jablotron
do holešovské společnosti v pravý čas,
bez silného investora by se totiž firma
nemohla posunout dál a rozvíjet. Nyní

má kolem dvou desítek zaměstnanců. Cílí
ale na zahraniční trhy a chce rozvíjet své
výrobní kapacity. Ráda by postavila nové
sídlo v holešovské průmyslové zóně, kde
ale momentálně stavby blokují ekologická
sdružení.
Jablotron je českou společností se sídlem v Jablonci nad Nisou. Vznikl v roce
1990 a zaměřuje se na vývoj a prodej zabezpečovacích systémů, poskytuje i bezpečnostní služby. Z malé firmy se rozrostl
v holding, který dnes tvoří 20 firem a zaměstnává kolem 700 lidí. Obrat skupiny
přesahuje 2,5 miliardy korun. 
/dep/
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Vizovice jsou podnikatelsky nejpřívětivějším
městem Zlínska
Zlínský kraj je jedním z nejprogresivnějších regionů v České republice a je znám
především jako kraj kvalitního vzdělání,
sportu a kultury. Pozadu však nezůstává
ani oblast podnikání, což potvrzuje také
výzkum Město pro byznys, který hodnotí
města Zlínska v konkurenci zbytku republiky jako velmi vyspělá. Tím podnikatelsky
nejpřívětivějším městem pro rok 2016 se
staly Vizovice.
Srovnávací výzkum Město pro byznys
hodnotí letos již podeváté podnikatelský
potenciál měst a obcí v České republice. Detailnímu zkoumání jsou podrobena všechna města a obce s rozšířenou působností
v České republice. Pořadí výzkumu se vyhodnocuje za jednotlivé kraje a také za celou

republiku. Analytici agentury Datank, která
za výzkumem stojí po datové stránce, dělí
své hodnocení do dvou hlavních kategorií,
podnikatelské prostředí a přístup veřejné
správy. A především díky vítězství v oblasti
podnikatelského prostředí se Městem pro
byznys Zlínského kraje staly Vizovice.
Medailisté: Vizovice, Zlín a Holešov
Skvělé hodnocení v ukazateli iRatingu,
který kalkuluje například se zadlužeností a hospodařením obce, nízké náklady
na dluhovou službu, vysoký podíl podnikatelů na sto ekonomicky
aktivních obyvatel, nadprůměrně vysoký podíl
firem s více než padesáti
zaměstnanci a s tím korespondující nízká nezaměstnanost. To vše
podtrhuje ekonomickou
stabilitu a dobré hospodaření vizovické
radnice. Není divu, že se občané Vizovic
do podnikání hrnou. Radnice jim jde naproti. Poplatky jsou nastaveny na nejnižší
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hodnoty v celém regionu a podnikatelé jistě
ocení také velmi nízko nastavený koeficient
daně z nemovitosti.
Mezi silné stránky druhého Zlína patří
především vysoký podíl podnikatelů, nejvyšší výdaje na podporu veřejné dopravy
a vysoký počet studentů a učňů odborných
škol, který indikuje dostatek kvalifikované
pracovní síly. Třetí Holešov mezi ostatními
vyčnívá díky kvalitnímu přístupu radnice,
která nízko nastavila všechny poplatky včetně koeficientu daně z nemovitosti. V prospěch podnikatelů hovoří také nejnižší ceny
vodného a stočného.
Investičně atraktivní? Kunovice
Agentura CzechInvest vyhlásila v rámci
devátého ročníku výzkumu Město pro byz-

nys novou kategorii nazvanou Investičně
atraktivní region. Cílem nové kategorie je
prezentovat úspěšné příklady obcí v České republice, které efektivně spolupracují
s podnikatelskou sférou na hospodářském
a investičním rozvoji regionu. „Touto kategorií jsme chtěli zdůraznit, jak je důležité,
aby města byla připravena na nové investory
i rozvoj již existujících podniků. Pro získávání nových investorů je klíčová například
vhodná nabídka podnikatelských nemovitostí, ale také dostatečný počet kvalifikované pracovní síly. Proto oceňujeme města,
která s byznysmeny spolupracují a vedle průmyslových zón se soustředí
i na podporu technického
vzdělání a přípravu budoucích zaměstnanců,“
popisuje novou kategorii
výzkumu Lukáš Trčka, ředitel zlínské kanceláře agentury CzechInvest.
Vítězem prvního ročníku se stalo město Kunovice. „Kunovice porotu zaujaly
efektivní kombinací investic do rozvoje

podnikatelského prostředí, otevřeností
radnice k názorům podnikatelů a rozsáhlou připraveností infrastruktury, včetně
provozování podnikatelského inkubátoru,
což v národním srovnání měst velikosti
Kunovic rozhodně není samozřejmostí,“
dodal k vítěznému městu Lukáš Trčka.

Zlínský kraj? Žádná periferie
Zlínský kraj, který je v porovnání s jinými obdobně velkými kraji České republiky
specifický svou orientací na zpracovatelský
průmysl, se v současnosti potýká se zásadním nedostatkem kvalifikované pracovní
síly. V únoru bylo v celém kraji bez práce
jen 19 871 občanů z celkových 388 tisíc
obyvatel ve věku 15 až 64 let. Je povzbuzující, že problémy podnikatelů, nejen v otázce
zaměstnanosti, nejsou radnicím napříč Zlínským krajem lhostejné. Všechna soutěžící
města v celorepublikovém srovnání dosahovala nadprůměrných výsledků v otázkách
otevřenosti a komunikace s podnikateli,
ochotou napomáhat k řešení společných
problémů. Současně regionální kanceláře
agentury CzechInvest kvitují zájem měst
o lepší vybavenost jimi zřizovaných základních škol, například dílnami.
Soutěžící obce, města i svazky obcí
v ní byly hodnoceny na základě přístupu místních samospráv vůči podnikům
a připravenosti podnikatelského prostředí
dané lokality pro nové soukromé investice.
Hodnocen byl také přístup radnice ke kvalitě výuky na základních školách, investice
do přípravy podnikatelské infrastruktury
či podpora podnikání formou provozování
podnikatelských inkubátorů. Cílem nové
kategorie je prezentovat úspěšné příklady obcí v České republice, které efektivně spolupracují s podnikatelskou sférou
na hospodářském a investičním rozvoji
regionu. 
/tz/
Celkové pořadí
1. Vizovice
2. Zlín

3. Holešov

4. Valašské Klobouky
5. Kroměříž

6. Uherské Hradiště
7. Luhačovice
8. Vsetín

9. Rožnov pod Radhoštěm
10. Valašské Meziříčí
11. Uherský Brod
12. Otrokovice

13. Bystřice pod Hostýnem

Silnice 2017: 32 staveb,
28 oprav
Letos budou stavbaři ve Zlínském kraji pracovat na 32 větších investičních
stavbách, na dalších 28 úsecích pak budou provedeny plošné obnovy povrchů
vozovek. Tři investice a všechny plošné
obnovy povrchů umožňuje příspěvek ze
Státního fondu dopravní infrastruktury
ve výši 104 milionů korun, osm investic
má podporu z evropských zdrojů. Tak
rozsáhlé investice přispějí k lepšímu stavu silniční sítě v kraji, řidiči se ale musí
připravit na řadu uzavírek a dopravních
komplikací.
Od roku 2015 stát krajům posílá část
finančních prostředků na opravy silnic,
které byly se vznikem krajů převedeny
ze státu na kraje. „Je to významné posílení našeho rozpočtu, které nám umožní
realizovat letos navíc 31 stavebních akcí
na krajské silniční síti, z toho tři investiční," uvedl ředitel Ředitelství silnic Zlínského kraje Bronislav Malý. Všechny stavby
spolufinancované ze státních prostředků
ve svém výsledku znamenají téměř 35

kilometrů nových povrchů silnic II. a III.
třídy. Loni přispěl fond na opravy silnic
ve Zlínském kraji částkou 108,7 milionu
korun, v roce 2015 to pak bylo 160 milionů
korun. Dalším významným zdrojem jsou evropské dotace. Letos díky nim byla zahájena
rekonstrukce mostu ve Vsetíně za více než
90 milionů. Zároveň pokračují dvě stavby,

kde byly práce zahájeny už v loňském roce
– nadjezd ve Zlíně a průjezd Huslenkami.
Díky prostředkům z EU by mělo být letos
zahájeno ještě 5 nových investičních staveb
na krajské silniční síti. Dalších 21 investičních staveb bude Ředitelství silnic Zlínského kraje financovat z investiční dotace
Zlínského kraje.
/jjn/

podnikání. Každá velká společnost i nejmenší
živnostník si díky tomuto projektu bude moci
snadno a rychle ověřit všechny povinnosti,
které se týkají právě jeho odvětví a právě
jeho profese,“ poznamenal prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý.
PES umožní podnikatelům, aby si spravovali přes internet a na jednom místě přehled
svých povinností vyplývajících ze zákonů
a prováděcích vyhlášek. Zároveň jim podle
odhadů Hospodářské komory ušetří nejméně
43 miliard Kč ročně, které dnes musí vydat
na zpracování právních analýz a právní poradenství při zastupování před správními
orgány a soudy ve sporech o výklad právních
předpisů. PES bude navíc daňově uznatelným

nákladem. Státu PES umožní identifikovat
a odstraňovat nadbytečné, nejednoznačné
či nesmyslné paragrafy a povinnosti. Pomůže také kontrolním a dozorovým orgánům
orientovat se v právních předpisech, co mají
kontrolovat a jménem státu vymáhat. Časté
změny zákonů, nařízení a vyhlášek, jejich
nejednoznačný výklad a aplikace do praxe
totiž způsobují nejen podnikatelům takové
potíže, že dnes i při dobré vůli nevědí, jaké
povinnosti vůči státu musí plnit. „Navíc praxe
ukazuje, že zákony nezvládají jednoznačně vykládat už ani sami zákonodárci, soudy
a státní dozorové orgány,“ doplňuje Zdeněk
Zajíček, který za projektem stojí a který je
mimo jiné také tvůrcem CzechPointů nebo
datových schránek. Více na webové adrese
www.pespropodnikatele.cz. 
/tz/

Zakousne PES byrokracii trápící podnikatele?
Počínaje rokem 2018 začnou mít podnikatelé ucelený přehled o tom, které povinnosti musí plnit podle českých zákonů.
Napříč politickým spektrem získala Hospodářská komora podporu pro zavedení elektronického nástroje umožňujícího
firmám a živnostníkům spravovat plnění
jejich povinností přes internet. Novinka,
za níž stojí tvůrce CzechPointů, jde na jednání Poslanecké sněmovny. Právní elektronický systém pro podnikatele (PES) může
podnikatelům ušetřit miliardy korun.
„Je to snad poprvé, kdy politici nehledí
na svou politickou barvu a chtějí se podílet
na vyřešení největšího problému současného
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Pomozte nám zachránit farmáře!
Zastavit klesající trend zaměstnanosti v zemědělském sektoru a zvýšit
zájem žáků základních škol o studium
zemědělských oborů na středních školách a odborných učilištích. To je cíl projektu s názvem Pomozte nám zachránit
farmáře! Stojí za ním Agrární komora
Zlín spolupracující se Zlínským krajem.
Finanční podporu poskytne ministerstvo
zemědělství.
Zemědělci a potravináři se dlouhodobě
potýkají s nedostatkem kvalifikovaných
pracovních sil, jde přitom o celorepublikový problém. Například v aktuálním
školním roce počet nově přijatých učňů

na zemědělské školy nepřekročil hranici
pěti tisíc. Celkový počet pracovníků v sektoru zemědělství pak za posledních 16 let
poklesl zhruba na polovinu – na přibližně
96 000.
„Proto je potřeba hledat cesty, jak mladé
lidi a zejména pak žáky posledních ročníků základních škol motivovat k tomu, aby
si obory vztahující se k těmto oblastem
vybrali ke studiu. K tomu má napomoci
i tento projekt, který mladým lidem ukáže,
že práce v agrárním a potravinářském sektoru může být v mnoha ohledech zajímavá
i perspektivní," řekla radní Zlínského kraje
Margita Balaštíková. „Zpracovány budou
dvě elektronické knihy, které žáky atraktiv-

Začít konečně stavět. A hlavně rychleji, prosím
Zkušenosti z posledních let ukazují, že je nezbytné razantně
posílit legislativní opatření v oblasti povolování staveb tak, aby
byl stát schopen prosadit svůj strategický zájem a mohl význam-
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ním způsobem seznámí s různými procesy
výroby v zemědělství, a to jak na úrovni
rostlinné, tak i živočišné výroby. Školy je
budou moci využívat jako interaktivní výukový materiál. K dalším aktivitám budou
patřit přednášky na základních školách
pro žáky 8. a 9. tříd, jednodenní stáž žáků
na středních školách a odborných učilištích
nebo exkurze na farmách. Počítáme také
se zpracováním webového portálu, brožur
či letáků i propagační kampaní v rozhlase a regionálním tisku. Všechny zmíněné
aktivity máme naplánovány již na první
pololetí nadcházejícího školního roku," nastínila parametry projektu ředitelka Agrární komory Zlín Jana Brázdilová.
Do projektu by Agrární komora Zlín
a kraj rádi zapojily všech 10 škol zřizovaných Zlínským krajem, které nabízejí
zemědělské nebo potravinářské obory.
Jsou jimi Tauferova střední odborná škola
veterinární Kroměříž, Střední odborná
škola Josefa Sousedíka Vsetín, Střední
škola zemědělská a přírodovědná Rožnov
pod Radhoštěm, Střední odborná škola
a Gymnázium Staré Město, Střední škola
hotelová a služeb Kroměříž, Vyšší odborná
škola potravinářská a Střední průmyslová škola mlékárenská Kroměříž, Střední
odborné učiliště Uherský Brod, Střední
odborné učiliště Valašské Klobouky, Odborné učiliště a Základní škola Holešov
a Odborné učiliště Kelč.
Vážným problémem jsou ovšem finance, respektive mzdy pracovníků v zemědělství. Podle ministerstva zemědělství
se pohybují na přibližně 80 procentech
výdělků v průmyslu. 
/jjn/

ně pokročit ve výstavbě své páteřní dopravní infrastruktury.
I to zaznělo na tradičním setkání odborníků z oblasti dopravy
v Olomouci. Již 6. ročník Moravského dopravního fóra uspořádalo
Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě.
Setkání se účastnili poslanci, senátoři, představitelé Zlínského
a Olomouckého kraje, ministerstev dopravy, životního prostředí, průmyslu a obchodu, Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správy
železniční dopravní cesty a další. Podle nich je cílem především
dokončení dálnice D1 zahájením stavby 136 Říkovice – Přerov,
zahájení realizace rychlostní silnice D49, příprava rychlostní
silnice D55 od Olomouce po Přerov a úsek Otrokovice – Staré
Město – Rohatec – Břeclav, alternativní propojení ČR v západovýchodním směru Mohelnice – Hradec Králové rychlostní silnicí
D35 a spojení se severem Olomouckého kraje silnicí I/44. Urychlit
modernizaci železniční tratě Hranice na Moravě – Vsetín – Horní
Lideč – Střelná a přípravu modernizace železniční tratě Přerov –
Brno a Otrokovice – Vizovice. Náměstek ministra dopravy Tomáš
Čoček na setkání vyjádřil přesvědčení, že se společným úsilím podaří vyřešit zásadní nedostatky stavební legislativy a přispět tím
ke zrychlenému čerpání prostředků z evropských zdrojů v období
do roku 2020. Účastníci setkání naopak ocenili výrazné posílení
ročního financování formou ročních plánů SFDI a podpořili vizi
stabilního a dlouhodobého finančního rámce sloužícího rozvoji
dopravní infrastruktury v ČR. 
/tz/

SAFFRON SLAVÍ
5 LET V BRNĚ
OSLAVUJTE S NÁMI!

K oslavě 5.roku úspěšného působení
v Brně jsme pro Vás připravili
jedinečnou postel Saffron „Celebration“,
limitovanou edici 55 kusů vyrobených
výhradně pro Saffron Brno.
Děkujeme za Vaši důvěru a přízeň.
Saffron Brno, Rybnická 117, 634 00 Brno
mobil: +420 776 565 911
e-mail: belik@saffronbrno.cz

VÝPRODEJ SKLADOVÝCH ZÁSOB UŽITKOVÝCH VOZŮ!

Poslední kusy EURO 5 – bez AdBlue!
Movano již od 441 000 Kč bez DPH
Vivaro již od 434 000 Kč bez DPH
Combo již od 323 000 Kč bez DPH

VYBERTE SI Z DÁRKŮ KE KAŽDÉMU VOZU:
SERVISNÍ PROHLÍDKA NEBO NAVIGACE
TOMTOM ZDARMA!
AKCE PLATÍ DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB!

MIKONA AUTO s.r.o., specialista na prodej užitkových vozů OPEL
Tř. Tomáše Bati 372, Zlín –Louky, tel.: 577 110 030, mobil: 724 604 301
www.mikona.cz

ROZHODNĚTE SE
A BUDE TO VÁŠ TRUMF
ŠKODA FABIA COMBI TRUMF

ŠKODA FABIA COMBI TRUMF

již od

274 900 Kč

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozů FABIA COMBI TRUMF:
4,4l – 4,9l/100 km, 101-111 g/km

Ať už se rozhodnete jakkoli, s akční nabídkou TRUMF
získáte skvěle vybavený vůz za příznivou cenu.
Model ŠKODA FABIA COMBI v provedení TRUMF vás potěší skvělou výbavou, která
zahrnuje například klimatizaci, centrální zamykání s dálkovým ovládáním, rádio, přední
mlhové světlomety, malý kožený paket a další. ŠKODA FABIA COMBI TRUMF je nabízena
včetně prodloužené pětileté záruky v rámci paketu Mobilita Plus, s možností 50%
cenového zvýhodnění na ŠKODA Předplacený servis, a navíc s bonusem za výkup vašeho
stávajícího vozu ve výši 10 000 Kč. Přijďte se na vlastní oči přesvědčit k autorizovaným
partnerům ŠKODA nebo si objednejte testovací jízdu na Infolince ŠKODA,
tel. 800 600 000. ŠKODA. Simply Clever
www.skoda-trumf.cz
Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:
DOBE-CAR s.r.o.
Tovární 1250
769 01 Holešov
Tel.: 573 397 424
www.dobecar.cz

