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Zlínský švec uvařil nové pivo, vídeňský ležák
Nový druh piva uvařil sládek malenovického pivovaru Zlínský švec Martin Velísek. Po třiadvaceti
dnech zrání přišel v pivovaru na svět tradičně spodně kvašený vídeňský ležák.
„Nový ležák má jedenáct stupňů a je charakteristický svou polotmavě rudou barvou a jemně nahořklou kořeněnou chutí. Napoprvé jsme uvařili tisíc litrů vídeňského ležáku,“ přiblížil Velísek. Barvu i specifickou chuť tvoří z větší části vídeňský slad, který v pivovaru k dotvoření nového ležáku
smíchali s klasickým světlejším plzeňským sladem. „Převažuje vídeňský slad, ale konkrétnější nebudu. Každý pivovar má svou tajnou recepturu a i my jsme poměr víceméně odhadli,“ přiznal sládek.
K hořkosti přispěl tradičně používaný chmel odrůdy žateckého poloraného červeňáku. „Tento máme
nejoblíbenější a využíváme jej k vaření většiny našich piv,“ podotkl sládek.
Vídeňský ležák je podle sládka určený především pro pivaře, kteří mají rádi hebčí pivo s jemnější
hořkostí, než na kterou jsou zvyklí u klasických ležáků vyráběných ve Zlíně-Malenovicích. „Jemnější
nádech mu dodává právě vídeňský slad,“ poznamenal Velísek.
Podle sládka se nejedná o jedinou várku vídeňského ležáku, kterou uvaří v malenovickém pivovaru.
„Určitě jej zařadíme do standardní nabídky vedle
našich dalších piv,“ podotkl sládek.
Podle Milana Kunsta z pivovaru Zlínský švec se
k výrobě vídeňského ležáku váže i zajímavý příběh. „Tento druh vznikl z kamarádství s lidmi ze
Sportovně střeleckého klubu Zlín, kteří sbírají
i dobové zbraně. Spolupracují s námi na pivních
slavnostech, v rakousko-uherských uniformách
nám dělali ostrahu. Chtěli, abychom jim uvařili
pivo, tak jsme pro ně připravili překvapení. Včetně originální etikety, na které je vyobrazena trojice našich kamarádů – střelců v dobových uniformách,“ vysvětlil Kunst.
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TÉMA
Firemní ŠKOLKY JAKO NOVÝ TREND BENEFITŮ
Firemní školky patří bezesporu k novým trendům benefitů, které poskytují větší firmy
svým zaměstnancům. Tato zařízení fungují na naprosto stejném principu jako klasické
městské školky. Má to své velké výhody. Mimo jiné se omezí i fluktuace zaměstnanců. Na
Zlínsku fungují v současné době dvě firemní mateřské školky.
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PODPORA PODNIKÁNÍ
Unikátní kosmetické laboratoře a aplikační centrum ve Zlíně
Kosmetické laboratoře a s nimi nově otevřené studio slouží jako skvělá platforma pro
získání praxe studentů i studentek kosmetických oborů na FT UTB ve Zlíně. Aplikační centrum bude sloužit hned několika účelům. Jednak k poskytování kosmetických služeb pro
zaměstnance univerzity a širokou veřejnost. Dále při provádění studií v rámci výzkumu
a vývoje vlastních kosmetických přípravků.
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> TÉMA
Firemní školky jako
zaměstnanecký benefit

Díky firemním školkám mohou rodiče lépe
sladit rodinný a pracovní život
Oskárek a Qočna. Jména dvou firemních školek, které v současné době fungují na území Zlínska. První zmíněná spadá pod firmu Lapp Kabel a je v Otrokovicích, druhou má
Univerzita Tomáše Bati Zlín. Obě zařízení však přijímají i děti, jejichž rodiče nepracují
ve zmíněných firmách.
Oskárek začal v Otrokovicích fungovat před čtyřmi lety. „Tímto projektem
jsme se rozhodli podpořit sladění rodinného a pracovního života našich zaměstnanců a vytvořit kvalitní podmínky pro
návrat rodičů z mateřské a rodičovské
dovolené,“ vysvětlil René Sedlák, provozní a finanční ředitel společnosti Lapp
Kabel. Školku může navštěvovat až dvaačtyřicet dětí, a to nejenom zaměstnanců zřizovatelské firmy. „Část kapacity
jsme nabídli i společnosti Barum Continental a pokud máme volná místa, přijímáme i děti z Otrokovic. Máme zde tři
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třídy, jedna z nich je určená těm nejmenším dětem, které ještě nemají tři roky,“
upřesnila manažerka lidských zdrojů
otrokovické společnosti Silvie Klohnová. Ve školce platí stejná pravidla jako
v klasické mateřské školce. „Jsme vázáni
podmínkami ministerstva, takže žádné
speciální zaměření nemáme. Výhodou
však je, že ve třídách je po šestnácti dětech, což dává učitelkám možnost se jim
věnovat více individuálně,“ vysvětlila
Klohnová. Školka má rovněž upravenou
i otevírací dobu. „Ta se průběžně může
měnit podle potřeby naší firmy. V tuto
chvíli je otevřená do půl šesté. A otevřeno máme i v době letních prázdnin,“
vyjmenovala další výhody manažerka
zřizovatelské společnosti.
I zlínská univerzita se v roce 2011
rozhodla založit si vlastní firemní školku. Stala se tak druhou univerzitou
v republice, která k takovému benefitu
přistoupila. „Hlavním důvodem byla
pomoc zaměstnancům naší univerzity
sladit rodinný a pracovní život. Tomu je
přizpůsobena i otevírací doba,“ upřesnil mluvčí zlínské univerzity Jan Malý.
Qočna ve svém počátku začínala pouze s jednou třídou, ale postupem času
se rozrostla na stávající tři třídy, které v současné době navštěvuje 61 dětí
nejenom univerzitních pracovníků, ale
i samotných studentů. „V případě, že
není naplněna kapacita, jsou volná místa k dispozici i dětem rodičů bez příslušnosti k univerzitě,“ doplnil Malý. Kromě
klasické školky funguje na UTB i takzvaný hlídací koutek, který je otevřený
v době od 16 do 20 hodin, a je určený
/šar/
pro děti od 6 měsíců do 6 let. 

Firemní školky patří bezesporu k novým
trendům benefitů, které poskytují větší firmy
svým zaměstnancům. Tato zařízení fungují
na naprosto stejném principu jako klasické městské školky. Má to své velké výhody. Omezí se fluktuace zaměstnanců firmy,
a především stoupá její prestiž na trhu práce.
Existuje mnoho firem, které mají stálé
a kvalitní zaměstnance, o které nechtějí přijít. A na druhou stranu je řada zaměstnanců,
kteří to cítí naprosto stejně. O to horší je to
v období, kdy se zaměstnaná žena rozhoduje
o rodičovství. Východiskem tak může být
firemní mateřská školka. Ta dává možnost
ženám vrátit se z mateřské dovolené mnohem dříve do práce, zároveň tak neztratit
svůj profesní kontakt. A není se čeho obávat.
O děti se starají profesionální pedagogové,
takže zde nehrozí, že by bylo dítě nějak zanedbáno či o něco ochuzeno. „Pokud je tento
typ mateřské školy nebo její odloučené pracoviště určené ke vzdělávání dětí zaměstnanců zřizovatele nebo jiného zaměstnavatele
zapsané v rejstříku škol a školských zařízení,
vztahují se na ně všechny právní předpisy
týkající se předškolního vzdělávání, včetně
hygienických a bezpečnostních,“ vysvětlila
mluvčí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) Jarmila Balážová.
Jednou z velkých výhod tohoto zaměstnaneckého benefitu je fakt, že se omezí fluktuace pracovníků a zaměstnavateli zároveň
odpadá starost, kde sehnat za kvalitního
podřízeného odpovídající náhradu. Mezi
další plusy určitě patří i zlepšení konkurenceschopnosti na trhu práce, zvyšování loajality
zaměstnanců i jejich motivace a samozřejmě
zvýšení prestiže firmy. Bohužel jednou z velkých nevýhod jsou vysoké finanční náklady
i omezující legislativa. A to je možná právě
jeden z mnoha důvodů, proč firemní školky
zatím nejsou až tak rozšířené. Podle statistiky ministerstva školství by mělo v České
republice fungovat 41 typů těchto zařízení.
A konkrétně ve Zlínském kraji jsou pouze dvě,
jedno ve Zlíně a v Otrokovicích.
Ministerstvo školství se však jejich vznik
snaží podporovat i státními dotacemi. V současné době je vyhlášené další kolo výzvy. „Firemní školky zapsané ve školském rejstříku
budou moci získat finanční zabezpečení ze
státního rozpočtu. Pokud splní zákonné podmínky, může školka v prvním roce činnosti
obdržet příspěvek ve výši 60 % z normativu
a v dalších letech 100 %,“ upřesnila mluvčí
MŠMT. V jiných státech, například ve Francii,
se o děti mladší tří let starají registrované pečovatelky. Tuto službu dokonce dotuje stát.
U našich sousedů v Německu či Rakousku
zase funguje takzvaná vzájemná rodičovská výpomoc, jejíž podmínky ale stanovuje
zákon. 
/šar/

Vychovat si vlastního mechanika či kuchaře má své výhody
Vychovat si vlastního leteckého mechanika, kvalitního kuchaře či číšníka, a nebo zručného strojního mechanika. To je hlavní
důvod, proč si velké firmy v posledních letech začaly zřizovat vlastní soukromé střední školy. Ve Zlínském kraji tyto typy zařízení
v současné době navštěvují stovky studentů.
K jedním z největších zaměstnavatelů
na Slováku, společnost MESIT, má s firemní
školou dlouholetou zkušenost. Ta funguje
již pětašedesát let, tedy od roku 1952. „Důvodem založení byla příprava mladých lidí
pro budoucí povolání přímo ve společnosti
MESIT,“ upřesnil generální ředitel společnosti Vladislav Mazúrek. Největší výhodou
je podle něj cílená, odborná příprava studentů podle potřeb společnosti MESIT. A to
dokládá i jejich následná uplatnitelnost
ve společnosti. „Ta je prakticky stoprocentní. V současné době nabízíme deseti absolventům zaměstnání přímo ve společnosti
MESIT. Mimo to naši absolventi nacházejí
uplatnění i v jiných výrobních společnostech či v sektoru služeb,“ doplnil ještě generální ředitel MESIT. Dodal ještě, že řada
dalších absolventů se úspěšně uplatnila
i v samostatném podnikání.
Ve stejném duchu jde i akciová společnosti Baltaci, která ve Zlíně a jeho okolí provozuje několik hotelových, restauračních
a dalších gastronomicky orientovaných zařízení. Před dvěma lety se společnost stala
vlastníkem Střední hotelové školy Zlín, s. r. o.
„Naším cílem je podpořit kvalitu vzdělávání ve službách zaměřujících se zejména
na hotelnictví, gastronomii a cestovní ruch

a vychovat absolventy, kteří díky provázání teoretického vzdělávání s praktickým
působením v našich hotelových a restauračních provozech nebudou mít problém
s nedostatkem praktických zkušeností
a dovedností a celkově ani s uplatnitelností na trhu práce. Do značné míry si tak
přímo vychováváme část svých budoucích
zaměstnanců,“ shrnul základní vizi školy
výkonný ředitel akciové společnosti Lukáš
Žaludek.

Soukromé versus veřejné školy. Co je lepší?

Najít skutečné odborníky v leteckém
průmyslu byl i oříšek pro firmu Aircraft
Industries v Kunovicích. Ta vychovává tyto
specialisty na své střední škole, která se zaměřuje na výuku leteckých mechaniků pro
letadla a vrtulníky.
Studiem na škole se dá získat nejen maturitní vysvědčení a výuční list, ale i průkaz
technika pro údržbu letadel. Ve škole skládají zkoušky pro zisk licence i zaměstnanci
leteckých firem. 
/šar/

Firemních školek či středních škol, které jsou ve Zlínském kraji, bychom napočítali sotva tak na prstech jedné ruky, poměrně
rozšířeným typem vzdělávacích zařízení jsou soukromé školy. V regionu je v současné době evidováno dvaadvacet soukromých
středních škol a pětačtyřicet mateřských školek. A jejich obliba stále více roste, a to i přes velkou finanční náročnost.
Řada rodičů se při rozhodování, zda
své dítě dát na státní nebo soukromou školu, přikloní nakonec k druhé variantě, a to
i přes fakt, že tyto školy nejsou vůbec zadarmo. Naopak měsíční docházky se pohybují
v řádů tisíců až desetitisíců korun. Tudíž

nespornou nevýhodou soukromé školy je
cena, kterou za vzdělání svých dětí zaplatíte.
Sice se nabízí otázka, zda v poměru
s vyšší cenou dostane student i lepší a kvalitnější vzdělání. Nicméně soukromé školy
nejsou jen o vyšším vzdělání, ale především

o lepších nabízených službách. Těmi může
být například nižší počet žáků ve třídě, delší
otevírací doba, širší nabídka doplňkových
aktivit či alternativní výukové programy
a v neposlední řadě i lepší vybavenost jednotlivých tříd. 
/šar/
INZERCE

> ROZHOVOR

travy. Tou dobou se nám narodil syn, a protože
jsem chtěl být s rodinou tady ve Zlíně, ukončil
jsem své projekty a spolupráci uzavřel. S ženou jsme se rozhodli, že si postavíme dům,
a tak jsem neváhal a začal stavět. Než se dům
postavil, už se zrodily další plány a rozhodl
jsem se vrátit k mé profesi a začali jsme stavět první sportovní centrum ve Zlíně na bázi
klubového členství.

Velice rád bych ve Zlíně
založil sportovní
akademii
„Miluji výzvy. A pokud se nějaké chytnu, tak ji nepustím,“ říká o sobě
zlínský podnikatel Jan Pravda. Na poli soukromého podnikání se
pohybuje už od svých vysokoškolských studií a svůj největší koníček
přesunul i do oblasti podnikání. V současné době je jedním z majitelů
úspěšného fitness centra Vita Sana Club ve Zlíně, nedávno otevřel tréninkovou gymnastickou halu pro děti a mládež. A to není zdaleka konec
jeho plánům.
Umíte vůbec odpočívat?
Umím. Mám tři děti, takže to už musím umět
(smích). I když dřív to tak nebývalo.

Začněme od začátku. Kdy jste se vrhl
na podnikání?
Bylo to na vysoké škole, kde jsem studoval
management sportu. Se známými jsme založili cestovní kancelář. Zaměřovali jsme se
převážně na extrémní sporty. Tomuto jsem se
věnoval pár let. Bylo to docela náročné a bral
jsem tuto zkušenost víceméně jako brigádu.
Pak se ale naše cesty rozdělily, a protože mě

6

vždy fascinovaly moderní technologie, začal
jsem pracovat v jiném oboru.

Kam tedy směřovaly vaše kroky dál?
V té době začalo období internetu a e-shopů.
Otevřel jsem s přáteli internetový obchod se
zbožím všeho druhu a rychle jsme dosáhli zajímavých zisků. Nicméně končil jsem univerzitu
a toužil jsem poznat svět. Se svou ženou jsem
se sbalil a odjeli jsme do Ameriky. Prošel jsem
si nějaké stáže na Univerzitě v Georgii a později
pracoval jako instruktor lyžování/snowboardingu v Coloradu. Zde jsem také poprvé narazil
na sportovní centra, která fungovala na způsob
klubového členství, což u nás vůbec v té době
nebylo. Tato myšlenka se mi velice líbila.

A tady se zrodila i vaše myšlenka zřídit sportovní centrum, které je založené
na klubovém členství?
Nebylo to hned po mém návratu, protože
jsem ještě nějakou dobu působil jako ředitel
pobočky na poli informačních technologií,
vývoji softwaru a stavebnictví. Byla to krásná
doba a jsem rád, že mnoho staveb na severu
Moravy nese alespoň nějakou mou myšlenku.
Po pravdě byla to velice kreativní, ale náročná
práce, navíc s každodenním dojížděním do Os-

To byl hodně velký plán. Jak se vám podařilo sehnat finanční jištění?
Díky cestám a práci jsem měl ušetřeno
na slušný základ, ale protože náklady na výstavbu byly vyčísleny na několik milionů korun, musel jsem najít obchodního partnera.
Nakonec, jak to tak někdy bývá, jsem ho našel
mezi svými známými. Projekt se líbil, tak jsme
se do toho společně pustili.

Jaké byly první reakce na to, že chcete otevřít fitcentrum, které je založené
na klubovém členství? Navíc není tajemstvím, že jste ho prodávali ještě před samotným otevřením.
Moc kladné nebyly. Řada lidí si ťukala
na čelo, jestli jsme normální, protože ve Zlíně
přeci nemůže něco takového fungovat. Občas
byly některé reakce i humorné (smích). Vzpomínám si, jak mi jedna paní řekla, že jestli je to
tunel, tak mě osobně uškrtí. Ano, byl to risk,
ale dnes podnikat bez risku prakticky nejde.
Nakonec jsme za tři měsíce dokázali centrum
otevřít. A už ten den jsme měli 250 členů a já
v tu chvíli věděl, že to tady fungovat bude. A jak
vidíte, už je tomu šest let.

Vzápětí na to ale přišla finanční krize,
jak se vám s ní podařilo vyrovnat?
Možná to bude znít trochu zvláštně, ale nás
to nijak neovlivnilo. Řekli jsme si, že zdraví je
za všech okolností pro lidi prvořadé a na tom
jsme postavili i naše služby. Taktéž jsme
možná jedna z mála firem, která si dovolila
zvednout cenu s přibývající nabídkou našich
služeb, postupně o bezmála 100 %.
V jednu chvíli jste klub rozšířili o druhou pobočku. Nakonec jste skončili jenom
u jediné. Z jakého důvodu?
Bylo to tak, že jsme měli 800 členů a kapacitně už nám nestačily prostory. Navíc jsem
musel hledat nového obchodního partnera,
ten můj původní odcházel pryč ze Zlína. Nakonec jsem spojení našel u společnosti Cream,
takže bylo jasné, že druhou pobočku otevřeme
právě v bývalém areálu Svit, který se postupně
stával druhým centrem města. Obě fitcentra
fungovala rok a půl výborně. Měli jsme přes
1500 členů, což si držíme doposud. Pak ale
přišel zlom, protože majitel našich prvních
prostor nám dal výpověď. Byly to těžké chvíle, ale v životě a podnikání se občas stanou

a je potřeba na ně okamžitě reagovat, ne se
v nich utápět. Proto jsme přizpůsobili stávající centrum a naše klienty přestěhovali sem
do budovy Max32.
Jak je pro vás těžké najít si kvalitní a spolehlivé zaměstnance?
Je to nesmírně těžké, na druhou stranu
mnohem raději si vybírám člověka, který je
nadšený a chce pro nás pracovat, než hledat
někoho, kdo není stejně nadšený. V praxi již
vím, že s člověkem, který chce, mohu mnohem
lépe pracovat a přetvořit si jej na danou pozici,
kterou firma potřebuje. Nejde to u všech oborů, ale má zkušenost je, že pokud lidem chybí
na danou pozici vzdělání, rádi si jej doplní,
když mají vizi a chuť toho dosáhnout. Dnes
mohu říci, že po třech letech hledání jsme našli
skvělý stabilní tým.
V poslední době jste se začal hodně věnovat i mládeži a jejich trávení volného
času. Výsledkem je třeba nedávno otevřená
gymnastická hala. Co vás k tomu vedlo?
Vidím to dnes a denně kolem sebe. Mladí
lidé mnohdy bezcílně bloudí městem a nemají
se kde vybít. Myslím si, že je určitě lepší, aby
svůj volný část trávili někde v hale nebo na hřišti, které jim nabídne dostatek aktivit, než bezduché plácání ve městě mnohdy s cílem něco
ničit. Proto jsme se snažili uchopit mládež
a dát jim nějaký směr, posouvat je a vzdělávat.
Nakonec jsme založili neziskovou organizaci
a rozjeli projekt, jehož výsledek bylo otevření
haly, na jejíž výstavbu i vybavení se složili podnikatelé i samotní lidé, dokonce i děti.
Jak vás tak poslouchám, rozhodně nepatříte k lidem, kteří by si v klidu sedli
a dali si takzvaně nohy na stůl. Určitě už
máte v hlavně minimálně další projekt.
Nebo se pletu?
(smích) Ne, nepletete. V tomto je to se
mnou těžké, jsem člověk, který neustále
přemýšlí. Doma mám opravdu hodně projektů, jejichž většinu již asi nezrealizuji,
ale doufám, že ještě další přidám. Pokud
tedy pominu to, že bychom chtěli dodělat
tréninkovou halu, zejména její venkovní

Jan Pravda
38 let
narodil se v Opavě, žije ve Zlíně
je ženatý
studoval Sportovní
management - Univerzita
Palackého v Olomouci
věnuje se lednímu hokeji,
horolezectví, lyžování,
snowboardingu, skialpinismu,
karavaningu

životním mottem je: Když
nemůžeš, přidej (Emil Zátopek)
část, tak jeden velký plán mám. Chtěl bych
ve městě založit sportovní akademii, která by sdružovala sportovní talenty z celé
Moravy. Princip jejího fungování by nebyl
primárně založený jenom na sportu, ale
především i na vzdělání. Výsledek by měl
být ten, že by z akademie vycházeli špičkoví
sportovci a když jim to ve sportu nevyjde,
mají vzdělání v oboru sportu, ať už jako trenéři nebo fyzioterapeuti či manažeři sportu.
Rádi bychom spolupracovali s různými organizacemi, včetně naší zlínské univerzity.
Ale je to běh na dlouhou trať. V tuto chvíli
jsme na úplném začátku. Jinak kromě toho
dělám ještě poradenskou činnost v oblasti
sportovních projektů, věnuji se stále i softwaru. V současné době dokončujeme nový
software, určený sportovním klubům, který
představíme na počátku roku.

Co je podle vás pro podnikatele v této
době největší překážkou?
Jednoznačně byrokracie. Na ni neustále
narážím. Když jsem v osmnácti letech začínal, tak se podnikání podporovalo. Dnes
by stálo za to spočítat, kolik např. nových
zákonů vzniklo a kolik naopak zaniklo. Sám
podnikatel se nemá možnost v tom všem
orientovat. Chcete udělat obyčejné závo-

dy ve městě? Těšte se na krásné povídání
s úředníky, radši si najměte rovnou firmu,
která to zařídí. Vůbec se nebavím o tom,
když chcete něco nového postavit. Nicméně
věřím, že nás stále vnímá více lidí a ví, že
nám jde především o to, abychom naučili
lidi zdravému životnímu stylu, když už je
naše země vyhlášena jako nejhorší na žebříčku obezity na světě, je to katastrofa. Ale
bohužel neviděl jsem žádnou snahu něco
řešit. Je to velký populační problém a je zde
krásně vidět, jak je medicína úzce profilovaná. Celostně stačí opravdu jen málo - cvičit,
slušně jíst a umět odpočívat. Vše je prakticky
zdarma a to je zřejmě ten problém.

Co byste poradil začínajícím podnikatelům?
Ať si najdou obor, který je bude skutečně
bavit, ale ne jenom na krátkou dobu, ale
na celý život. Tomu ať se věnují a hlavně
vytrvají. Protože často narazí na skutečné
překážky a ze všech stran budou slýchávat, že něco nejde, něco není možné. Ale je
třeba vše s klidnou hlavou zvážit, překonat
to a vydržet, protože jedině tak dosáhnou
svého cíle. V neposlední řadě být slušný
člověk, který má své hranice, za které prostě
nikdy nejde.
> TEXT šar / FOTO Ivo Hercik
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> FIRMY

Fatra staví novou válcovnu za 1,4 miliardy
Více než stovku nových lidí bude přijímat napajedelský výrobce plastů, společnost
Fatra. Firma totiž ve svém areálu buduje novou válcovnu za 1,4 miliardy korun, která
bude hotova již za dva roky. Společnost si od této investice slibuje výrazné navýšení
svých tržeb. Její obrat by měl tak přesáhnout 5 miliard korun.
Výstavba nové válcovny už je nyní
v plném proudu. „Během let 2015 a 2016
jsme úspěšně prošli náročným procesem
EIA, který posuzoval vliv nové investice
na životní prostředí. V současné době již
probíhá první fáze výstavby,“ uvedl generální ředitel Fatry Pavel Čechmánek.
Nová hala by měla být hotova v listopadu roku 2019, naplno se rozjede výroba až za dalších šest let. Do té doby by

společnost chtěla plně obsadit všechny
volné pracovní pozice. Už nyní běží pracovní pohovory. „Volná místa stále ještě
jsou. Pracovat v nové válcovně bude výhodou i pro samotné zaměstnance – získají tu nové zkušenosti a vyzkouší si práci
s nejmodernějšími technologiemi. Z hlediska jejich vlastního rozvoje je to přínos.
Benefitem bude určitě i úplně nové pracoviště,“ míní Čechmánek. Uplatnění zde

V Plastice vzniknou nová místa pro 120 lidí
Firma Plastika, která dodává díly pro automobilový průmysl a patří k největším zaměstnavatelům v Kroměříži, připravuje stavbu nového závodu na povrchové úpravy
plastů.
Halu v Kaplanově ulici zhruba za půl
miliardy korun bude provozovat dceřiná
společnost Plastika Coating. „Fungovat by
měla v roce 2019, díky ní vznikne nově
asi 120 pracovních míst,“ řekl generální
ředitel a předseda představenstva Plastiky Michal Nosek. Plastika reaguje na stále rostoucí počet zakázek na povrchové
úpravy. „Nakupujeme je dosud jako externí službu. Chceme je ale mít pod jednou
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střechou, neboť se zvyšují požadavky zákazníků na kvalitu a originalitu designu,“
dodal Nosek. Plastika navíc v poslední
době výrazně změnila směřování firmy
od někdejšího družstva invalidů po nynější na vývoj zaměřenou moderní firmu.
„Vývojové centrum jsme postavili
v roce 2013, investovali jsme do něj zhruba 40 milionů korun. Vyvíjíme na základě
objednávky zákazníka. Jsme inovativní
v konstrukčním řešení či výrobním postupu. Například pro Škodovku jsme vyvíjeli
některé díly, třeba emblém automobilky,“
doplnil místopředseda představenstva
Stanislav Zbranek.
Plastika navazuje na více než šedesátiletou tradici v oblasti průmyslového
zpracování plastů. Vyrábí přístrojové
panely pro palubní desky, displeje, části interiérů, hrdla nádrží i emblémy aut.
Kromě dodávek pro automobilky vyrábí i zamykací krabičky do obchodních

najdou jak dělnické profese, tak i specializované inženýrské.
Veškeré technologie nové válcovny
přiveze přes 150 kamionů. Komplex nejmodernějšího vybavení přitom zahrnuje válcovací a laminační linku, převíjecí
a balicí linky, energetické a logistické zázemí a úsek pro recyklaci. Fatra je tradičním výrobcem izolačních fólií a doplňků
pro stavebnictví, vyráběných pod značkou Fatrafol. Hydroizolační fólie Fatrafol
lze najít například na wimbledonském
stadionu, olympijském stadionu v Londýně nebo na pražském Tančícím domě.
„Nyní probíhají testy na Antarktidě, kde jsou fólie vystaveny extrémním
teplotám, zvýšenému UV záření a větru
s částicemi ledu o rychlosti až 150 km
za hodinu,“ doplňuje detaily testování
produkce Dušan Uher. Fatra je zároveň
jedním z významných dodavatelů nábytkářské firmy IKEA.
Historie společnosti Fatra sahá
do roku 1935. Firma, která má výrobní
závody v Napajedlích a Chropyni, celkem
zaměstnává 1 300 zaměstnanců. V roce
2016 dosáhly tržby společnosti za výrobky a služby výše 3,7 miliard korun
a více než dvě třetiny produkce směřovaly na zahraniční trhy. Fatra je známá také
jako výrobce legendárních nafukovacích
hraček s designem autorské dvojice Niklová – Klug.
domů. „Je to náš jediný produkt mimo
automobilový průmysl. Na tržbách se ale
podílí jen asi jedním procentem,“ dodal
Zbranek.
Společnost letos počítá s výnosy
přes 900 milionů korun, loni měla tržby
za prodej zboží, vlastních výrobků a služeb téměř 828 milionů korun. Vyšší by
měl být i zisk, který loni činil přes 55 milionů korun. Na tržbách se asi jen jednou
čtvrtinou podílí tuzemský trh, většina
výrobků Plastiky jde do zemí Evropské
unie. Mezi zákazníky Plastiky jsou významné automobilky - Volkswagen, Mercedes, Audi, Daimler či BMW.
Plastika loni v průměru zaměstnávala
343 lidí, nyní pro ni včetně agenturních
zaměstnanců pracuje asi 550 osob. Významnou část z nich tvoří lidé se zdravotním postižením. Kromě nové haly
Plastika chystá i lakovnu, která by měla
být dokončena v příštím roce. Díky investici za 60 milionů korun najde práci
dalších 20 až 30 lidí - od operátorů výroby po techniky, chemiky až po administrativní pracovníky a skladníky. Některé
profese firma hledá stále, zájem je hlavně
o konstruktéry a technology.

Zeveta utržila takřka půl miliardy korun
Strojírenská firma Zeveta Machinery z Bojkovic na Uherskohradišťsku loni utržila
za prodej zboží a vlastních výrobků a služeb 449,4 milionu korun, což představuje meziroční pokles o více než 38 milionů korun. Vykázala zisk 7,3 milionu korun, v roce 2015
přitom činil asi 10,2 milionu korun.
Podle vedení společnosti se na tržbách
negativně projevil mírný pokles objemu
zakázek pro největšího zákazníka společnosti, hlavním důvodem byl vývoj cen
surového materiálu na trhu. „U ostatních
zákazníků nedošlo k výrazným výkyvům
v dodávkách oproti roku 2015,“ uvedlo
vedení Zeveta Machinery. Pro letošní rok
očekávalo mírný nárůst objemu dodávek,
a to u všech zákazníků.
Zhruba ze 70 procent se na tržbách
firmy loni podíleli odběratelé z Česka.
Téměř polovina zahraničních dodávek šla
v minulém roce do Francie, další zákazníci byli ze Slovenska, Německa, Nizozemska či z Maďarska. Více než 60 procent
výrobků Zeveta Machinery dodala auto-

mobilovému průmyslu, 16 procent zakázek připadá na díly pro stavební a lesnické stroje, sedm procent na výrobky pro
plynárenství a čtyři procenta na klimatizační a ventilační systémy.
Společnost loni zaměstnávala 274
lidí, meziročně o šestnáct méně. Na konci minulého roku pro Zeveta Machinery
pracovalo 259 lidí, z toho 172 výrobních
dělníků. Letos si jako jeden z cílů vytkla
stabilizaci a zajištění personálu, a to převážně na technické pozice a operátory
ve výrobě. Firma v minulém roce investovala asi 6,5 milionu korun do strojů, v roce
2015 činily náklady na investice téměř 31
milionů korun. Podnik patří do strojírenského a zbrojního holdingu Zeveta.

TON získal ocenění za své celočalouněné křeslo
Společnost TON z Bystřice pod Hostýnem, která je jedním z několika světových výrobců ohýbaného nábytku, získala za své křeslo z celočalouněné kolekce Alba mezinárodní
ocenění za design German Design Award 2018.

„Odborná porota mu udělila titul Winner," řekla mluvčí společnosti Anna Handlová. TON křeslo navržené italským designérem Alexandrem Guflerem představil letos v dubnu na veletrhu Salone del
Mobile v Miláně. „Máme velkou radost, že
kromě zákazníků zaujala Alba také odborníky. Cenu totiž udělují pouze projektům,
které jsou pro německý a mezinárodní
designový trh průlomové," uvedl marketingový ředitel TON Jan Juza. Dodal, že
Alba tuto podmínku splňuje, neboť její
tvary kombinují nadčasovost a zároveň
řadu svěžích detailů.
Kolekci tvoří židle, křeslo a lounge
křeslo. Podle Guflera je jejím jednotícím
prvkem tvar sedáku a nožní konstrukce
z masivního dřeva. „Na ni navazuje opěrka, která je vzadu prodloužena až pod

NAVŠTIVTE NÁS:
J. Staši 4, Zlín-Malenovice

úroveň spodní hrany oválného sedáku,“
popsal Gufler. Podle Handlové boduje
Alba také komfortem. Při čalounění se
totiž používají taštičkové pružiny a PUR
pěna. Technologie využívaná u ortopedických matrací umožňuje udržet tvar
a pevnost sedáku i při intenzivní zátěži.
Kromě domácností tak Alba obstojí také
v restauracích a hotelech.
Právě ty Guflera inspirovaly. „Pocházím z Itálie, takže vyhledávám kvalitní
jídlo, pití a podniky. Jejich atmosféra a filozofie mě plně inspirovala. Staví na prvotřídním materiálu a zpracování odborníky
ve svém řemeslu. Stejně jako každá vyhlášená restaurace,“ dodal Gufler. Od gastronomie se odvíjí i název novinky, Alba
totiž odkazuje na italské město v oblasti
Piemont, které je známé produkcí lanýžů.
INZERCE

NEBO ZAVOLEJTE:
732 350 619

RENOVACE DVEŘÍ

RENOVACE SCHODŮ

 Realizace v jednom dni
 Snadná údržba
 Dlouhá životnost
 Zabezpečení
 Venkovní dveře

 Vhodná pro všechna schodiště
 Bezpečné a krásné
 Zábradlí masiv i nerez
 Bez bourání
 Laminát i masiv
 LED osvětlení

www.portas-zlin.cz
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> PODPORA PODNIKÁNÍ

Unikátní kosmetické laboratoře a aplikační centrum ve Zlíně
Málokdo tuší, že kousek nad centrem
Zlína se nachází kosmetické laboratoře
Fakulty technologické UTB ve Zlíně, kde se
otevřel i nový kosmetický salon, a to nejen
pro zlínskou veřejnost.
Kosmetické laboratoře a s nimi nově otevřené studio slouží jako skvělá platforma pro
získání praxe studentů i studentek kosmetických oborů na FT UTB ve Zlíně. Aplikační
centrum kosmetických přípravků a biomateriálů, jak se salon oficiálně nazývá, se nachází
v univerzitní budově U11, Nad Ovčírnou III
3685, Zlín.
Pod záštitou Ústavu technologie tuků,
tenzidů a kosmetiky se kosmetické centrum
otevřelo v březnu roku 2017. Po několika
měsících příprav, dotahování a dolaďování
detailů se otevírá i veřejnosti. A máme se
na co těšit.
Aplikační centrum bude sloužit hned několika účelům. Jednak k poskytování kosmetických služeb pro zaměstnance univerzity
a širokou veřejnost. Dále při provádění studií

v rámci výzkumu a vývoje vlastních kosmetických přípravků, ale samozřejmě i při spolupráci s komerční sférou v rámci hospodářské
činnosti. Prostory centra budou také využity

pro výuku praktických předmětů studentů
prezenční i kombinované formy studia oborů
věnujících se technologii kosmetiky, které
jsou v ČR zcela unikátní.

Ocitnete se v rukou profesionálů, kteří do hloubky poznají, co potřebujete

Technologické inovační centrum bylo
v rámci spolupráce s FT UTB ve Zlíně přizváno na jedno z kosmetických ošetření
spojené s exkurzí laboratorních prostor.
Měli jsme pár otázek, které nám zodpověděla hlavní vedoucí laboratoří Ing. Martina
Černeková, Ph.D.
Proč by se měly zlínské ženy či zlínští
muži vydat právě do vašeho kosmetického
centra?
Protože se ocitnete v rukou profesionálů,
kteří opravdu do hloubky poznají, co potřebujete. Jednak proto, že vám špičkovými přístroji
změří, jaký máte typ kůže, a potom přizpůsobí
i kosmetické přípravky a postupy, které vám
po celou dobu kosmetických ošetření aplikují.
Za druhé i proto, že ví, jak se který produkt
vyrábí a jak účinkuje. Díky tomu dostanete
i spoustu užitečných rad, které často i překvapí
a možná změní vaše návyky. Považuji je za velmi objektivní poradce, protože volí produkty
a svá doporučení ne na základě toho, že jim
je prodal nějaký obchodní zástupce kosmetického koncernu, ale proto, že si je otestovali
vlastními výzkumy a ví, že jsou prostě dobré.

Plánujete nějaké workshopy, semináře
či jiné tvořivé akce pro veřejnost?
Další obor věnující se technologii kosmetiky byste jinde v ČR hledali jen marně.
Doba, kdy se každý druhý stává hvězdou
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sociálních sítí díky make-upu, kdy se vyrábí
kosmetika nejen pro lidi, ale i zvířata nebo
auta, navíc skýtá super uplatnění a budoucnost. I přesto se o něm ví poměrně málo.
Vznik salonu je podle mě prvním a rozhodně ne posledním krokem směrem k jeho
zviditelnění. Obecně se při všech fakultních
akcích snažíme lidem maximálně prakticky
přiblížit to, co tady děláme a umíme. Určitě
se tedy nevyhneme ani výrobě kosmetiky.
Stačí sledovat třeba náš Facebook nebo
Instagram, kde se o všech akcích dozvíte
jako první.

Jaká je aktuální otevírací doba a jak se
mohou lidé objednat?
Tento semestr máme otevřeno v pondělky od 14:00 do večerních hodin a ve středy
od 8:00 do 12:00. Objednávky přijímám
na můj e-mail cernekova@utb.cz nebo na telefonním čísle 739 003 721, kde ráda upřesním
i případné dotazy.
Pokud tedy ještě přemýšlíte jak udělat radost svým blízkým či svým zaměstnancům,
může být poukaz na kosmetické ošetření přímo na míru ideálním vánočním dárkem. /tic/
Otevírací doba je závislá na rozvrhu
fakulty, tento semestr se tedy můžete objednávat na ošetření na pondělí od 14:00
nebo ve středu v době od 8:00 do 12:00.

Chceš si splnit svůj sen? Přihlas se do soutěže
Soutěž Můj první milion je v plném proudu
a vy máte ještě stále čas přihlásit se a rozjet
svůj nápad snů. Technologické inovační centrum s.r.o. ve spolupráci s partnery pořádá
již 11. ročník kreativní soutěže, jejímž cílem
je rozvíjet podnikatelského ducha a podpořit
začínající podnikatele ve Zlínském kraji.
Pro aktuální ročník jsou připraveny ceny
v hodnotě 300 tisíc korun a intenzivní šestitýdenní akcelerační program, během kterého vybraní soutěžící budou pod vedením zkušených
mentorů pracovat na svých podnikatelských
záměrech a získají cenné rady a doporučení
od partnerů soutěže – podnikatelů. Tradičně budou oceněny také nápady s nejlepším
technickým řešením nebo postupem, nově
jsou připraveny také ceny pro podnikatelské
záměry se sociálním nebo významným environmentálním dopadem.

šem kraji. Na prosinec jsme připravili akci
Fuck-Up Night, která se ve Zlíně uskuteční
poprvé. Fuck-Up Nights je série pravidelných
setkání, během kterých známé osobnosti mluví nikoli o svých úspěších, ale naopak o věcech, co se zrovna dvakrát nepovedly. Jedná
se o celosvětové hnutí, dnes se akce koná každý měsíc ve více než 130 metropolích světa.
Další workshopy jsou v přípravě, " říká Olesja
Lancevská, manažerka soutěže. Za uplynulých
deset let bylo podpořeno více než 500 podnikatelských projektů, do soutěže se přihlásilo
více než 800 soutěžících a 70 záměrů bylo
realizováno. „Naší soutěží prošli například
Jirka Doležal a Honza Emler z Dolleru anebo
zakladatel obuvnické značky Vasky, Václav Staněk. Máme radost, když vidíme, že se oběma
záměrům velmi daří a kluci jsou také zváni
na různé start-upové konference,“ doplnil Petr
Konečný z Technologického inovačního centra.

Jedním
z oceněných
projektů  minulého
ročníku byl
i Femme Fatale
Dress.

Vybrané služby, aktivity a nástroje
Technologického inovačního centra
pro rok 2018:
Pokračujeme ve stávajících aktivitách:

• Poradenství v oblasti podnikatelských
záměrů, pracovně právních vztahů, řízení
lidských zdrojů, ekonomiky a financování,
ochrany duševního vlastnictví, transferu
technologií a znalostí apod.
• Pořádání seminářů, workshopů a konferencí zaměřených na podporu inovací a netechnických kompetencí firem
• Pronájem konferenčních prostor
• Platforma Otevřené Inovace, která se
zaměřuje na pomoc při řešení technických
i netechnických problémů firem a přispívá
k hledání optimálního řešení a nejvhodnějšího partnera
• Katalog firem Zlínského kraje, který
slouží k prezentaci klíčových firem Zlínského
kraje dle vybraných oborů a přináší možnosti
navazování nových obchodních příležitostí
na tuzemských i zahraničních trzích a současně prezentuje kraj jako významný průmyslový region
• Partnerská platforma HR klub, která
propojuje HR manažery a personalisty firem
napříč obory a celým Zlínským krajem (partner: Grafton Recruitment, s.r.o.)
• Partnerská platforma Firma 4.0, která
se formou workshopů, seminářů, diskusí,
prezentací konkrétních implementací a výjezdů do firem snaží napomoci firmám připravit se na adaptaci změn v kontextu trendu
Průmyslu 4.0 (partner: CE-PA, spol. s r.o.)
Nové aktivity pro rok 2018:

Jako každý rok probíhají i doprovodné akce
ve formě workshopů. „Soutěž a související
aktivity jsou důležitými kameny v budování
start-up a networkingové komunity v na-

Buď jako Elon Musk

Umíte se odprezentovat? A chcete?! TIC
už pracuje na dalším skvělém workshopu
s názvem Buď jako Elon Musk. Ve středu
17. 1. 2018 odstartuje akce se zaměřením
na prezentační dovednosti.
Jak se cítíte vy, když máte mluvit před
publikem? Co prožíváte, když víte, že dnes
budete prezentovat svoje výsledky a názory
před desítkami nebo stovkami lidí? Strach,
paniku, úzkost,… nebo se na to naopak těšíte
a nemůžete se dočkat, až se před publikum
postavíte? Víte, co spojuje úspěšné lidi? Umí
se odprezentovat!
Je jedno, do které skupiny patříte, jestli

Přihlášky do soutěže a akceleračního programu je možné posílat do 31. ledna 2018.
Podrobné informace jsou uvedeny na adrese
www.mujprvnimilion.cz

máte strach z prezentování, nebo si svoje vystupování na podiu užíváte, v obou případech
vám můžeme pomoct.
Prezentovat bude Petra Boušková, prezidentka Professional Toastmasters Praha
a zkušená lektorka prezentačních dovedností, a Lucia Straňavová, viceprezidentka pro
členství v Professional Toastmasters Praha
a nadšená mentorka nových členů v Professional Toastmasters.
Budeme mluvit o řeči těla, ovládnutí trémy,
práci s hlasem a o umění ovládnutí struktury
prezentace. V rámci soutěže Můj první milion
se ve středu 17. 1. 2018 na vás budeme těšit
od 16:30 v Technologickém inovačním centru
ve Zlíně. Registrace je zdarma, kapacita však
omezená. Registrujte se e-mailem na lancevska@ticzlin.cz.

• Soutěž Inovační firma Zlínského kraje,
jejímž cílem je ocenění a zviditelnění firem
na poli inovací, podpora inovačních aktivit
firem a motivace k dalšímu rozvoji v této
oblasti, a současně prezentace našeho kraje
jako regionu disponujícího vysokým inovačním potenciálem
• Nástroj Platinn, který pomocí konzultací s vybranými experty umožní začínajícím
i zavedeným firmám odhalit inovační příležitosti a naplánovat a realizovat změny vedoucí
k růstu jejich firmy
Dále jsou připravovány:

• Program Inovační vouchery, který
bude formou finanční podpory stimulovat
vzájemnou spolupráci firem, případně dalších subjektů, na poli:
- Inovačních aktivit produktových i procesních inovací
- Vzniku a udržení nových pracovních míst
VaV
- Poradenských, expertních a podpůrných
služeb směřujících k procesní inovaci
v kontextu digitalizace a trendu Průmyslu
4.0
/tic/
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Týdne podnikání se ve Zlíně zúčastnilo na dvě
stovky posluchačů

Otevřené inovace mohou mnoha
firmám pomoci v dalším rozvoji

Více než sto šedesát posluchačů navštívilo celkem čtyři workshopy, které
nabídlo Technologické inovační centrum
Zlín (TIC) v rámci celosvětové události
na podporu podnikání. Týden podnikání
v TIC probíhal od 13. do 15. listopadu.

Technologické inovační centrum (dále
jen TIC) se ve spolupráci se svými partnery
tomuto tématu v rámci projektu Firma 4.0
věnuje a dělá osvětu. Pořádá workshopy
na různá témata zabývající se právě průmyslem 4.0, a také výjezdy a exkurze přímo
do inovativních firem, které tento celosvětový trend pochopily již před lety. Jako
jeden z nástrojů TICu je systém Otevřené
inovace, který jeho uživatelům nabízí účast
na těchto akcích zcela zdarma.
Hlavní náplní Otevřených inovací je pomáhat společnostem vyhledávat a nabízet
spolupráci při řešení projektů zaměřených
právě na robotizaci, automatizaci, práci
s daty a mnoha dalších.
Dobrým příkladem praxe je otrokovická
firma Avex Steel Products s.r.o., která se
tímto tématem zabývá dlouhodobě. Technologické inovační centrum zprostředkovalo jednání mezi zadavatelem a řešitelem konkrétní výzvy, zaměřené na vývoj
autonomního robota, který je určen pro
výrobní prostředí.
Ve společnosti Avex Steel Products s.r.o.
řešitel Inovační výzvy představil hned několik návrhů a pro lepší představu pracovního zařazení a zaměření výrobního robota
si dokonce zástupci těchto dvou firem společně prošli výrobu. Na místě díky tomu
vyvstalo několik dotazů a s tím spojených
úkolů, na kterých nyní obě společnosti
usilovně pracují. „Chceme zákazníkům přinášet jen produkt nejvyšší kvality s velkou
přidanou hodnotou a zaměstnancům maximálně zkvalitnit jejich pracovní prostředí.
Toto a mnohé další nám v dnešní době
umožní jen maximální inovace a robotizace
napříč celou naší společností,“ vysvětlil
majitel společnosti Avex Steel Products
Jiří Gistr.
Aktuální výzvy a další možnosti zapojení
se do systému Otevřených inovací naleznete na www.otevreneinovace.cz. /tic/

Na jedné z největších akcí na podporu
podnikání se každoročně podílí 160 zemí
světa. A nechybělo při ní ani Technologické
inovační centrum Zlín. To pro letošní rok
nabídlo všem zájemců hned čtyři semináře,
na které pozvalo renomované odborníky.
Workshopů se zúčastnily takřka na dvě
stovky posluchačů. „Při skladbě seminářů
kladlo TIC velký důraz na témata, která
jsou nyní velmi atraktivní a hlavně aktuální. Jsme proto rádi, že naše semináře
zaujaly, což bylo v důsledku vidět i na návštěvnosti, z níž máme velikou radost,“
pochvaloval projektový manager TIC Jaroslav Kamenčák.
Návštěvníci seminářů se mohli například dozvědět aktuální trendy řízení projektů v prostředí Průmyslu 4.0, ale také

informace o novém nařízení Evropské unie
na ochranu osobních údajů GDPR, které vejde v účinnost od 25. 5. 2018. „Nezapomněli jsme také na začínající podnikatele z řad
studentů a přinesli jim případové studie
zaměřené na inovace jejich značky,“ doplnil
projektový manager TIC. Velmi zajímavé
propojení teorie s praxí nabídl workshop
Kybernetická revoluce.cz. Posluchači se
mohli dozvědět nejenom zajímavé informace z tohoto odvětví. Součástí semináře
byla také výstava technologií společností
ABB, Zlin Robotics, HP a prohlídka robotické linky ve společnosti Kovárna Viva.
Každý workshop také prezentoval nástroje na podporu podnikání TIC, jakým je
bezesporu Katalog firem Zlínského kraje,
do něhož se mohou zcela zdarma registrovat společnosti, které jsou prezentovány
na jednotlivých veletrzích, výstavách a dalších akcích pořádaných Zlínským krajem
a TIC. Dalším prezentovaným nástrojem
byl systém Otevřené inovace, který může
společnostem pomoci při řešení jejich
technologických projektů.
/šar/

FUCK-Up night odstartuje poprvé ve Zlíně v TIC
KONEČNĚ! První Fuck-Up night bude
i ve Zlíně. Akci pořádáme ve spolupráci
s Fuck-Up nights Prague a máte se na co těšit! Technologické inovační centrum ve Zlíně
zaplní své prostory už 12. 12. 2017 několika
podnikatelskými přešlapy, u kterých se můžete nejen pobavit, ale zároveň inspirovat.
Fuck-Up Nights je série pravidelných setkání, během kterých známé osobnosti mluví
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nikoli o svých úspěších, ale naopak o věcech,
co se zrovna dvakrát nepovedly. Jedná se o
celosvětové hnutí s původem v Mexiku, kde se
v roce 2013 první Fuck-Up Night uskutečnila.
Dnes se koná každý měsíc ve více než 130 metropolích světa. První ročník Fuck-Up Nights
Prague proběhl již v prosinci 2014.
Setkání mají za cíl především oslavit neúspěch, jakožto zcela přirozenou a přínosnou
součást lidského života. Z neúspěchu je třeba

se poučit a nechat si jím rozšířit obzory. Hosté
ve svých krátkých přednáškách (cca 10 minut)
promluví o svých největších fuckupech a rozeberou, co si z daného neúspěchu odnesli a co by
dnes třeba udělali jinak. Někdy nám totiž jeden
neúspěch dá mnohem více než tisíc úspěchů.
První zlínská Fuck-UP nightsotevře dveře ve
23. budově SVITu v Technologickém inovačním
centru už 12. 12. 2017 od 19 hodin. Po skončení večera afterparty v BLOK 12. Doporučujeme lupeny koupit zavčasu, ať vám je nikdo
nevyfuckne. Více info: www.loopeny.cz/akce/
fuckup-night-zlin nebo www.fuckupnights.cz.

Projekt Firma 4.0 zvyšuje konkurenceschopnost českých podniků
Projekt Firma 4.0 vznikl na začátku roku
2017 jako reakce na postup 4. průmyslové
revoluce. Díky partnerské spolupráci společnosti Ce-Pa s Technologickým inovačním
centrem a Krajskou hospodářskou komorou Zlín je projekt nadále úspěšně rozvíjen.
Hlavním cílem projektu je zvyšovat konkurenceschopnost českých podniků. Firmy
jsou podporovány interaktivním zvyšováním
informovanosti, sdílením zkušeností napříč
odvětvími a aktivní účastí na expedicích, které
jsou podnikány přímo do výrob jednotlivých
společností.

Jak?
• Povzbuzením a inspirováním manažerů v organizacích ke společné diskusi,
sdílení, konkretizaci praktických řešení,
uplatnění přínosů a principů konceptu
Průmyslu 4.0 napříč odvětvími, v různých
organizačních funkcích a úrovních.
• Seznámením se s příklady a dobrými praktikami v dané oblasti, diskuzí
o společných zájmech firem a nalezení

společně vnímaných přínosů a překážek
(výzev) v dalším rozvoji, implementaci
diskutovaného tématu.

Společnosti podílející se na projektu:
Siemens Praha, Koyo Bearings, Siemens
Elektromotory Frenštát, Koma Modular, Expeditors, Avex Steel Products, eDocu, Inspectum,
Yaskawa Czech, Projektove.cz, Autocont CZ,
BD Sensors, Ray Service, Smartech Solutions,
CZ Loko a další.

Co všechno se dělo v roce 2017?
• Za rok 2017 jsme uspořádali 4 velké
workshopy a několik expedic.
• Workshopy se konaly za organizace společnosti Ce-Pa v prostorách Technologického inovačního centra.
• Poslední workshop jsme uspořádali
v Olomouci ve společnosti Koyo Bearings,
součástí celé akce byla plnohodnotná expedice do výroby společnosti.
• Mnozí účastníci workshopů mezi sebou
navázali kontakty a scházejí se za účelem
další spolupráce.

Témata roku:
• Velký Třesk 4.0 ve Zlíně
• Technologie a Lidé
• Chytrá změna
• Velký Třesk 4.0 v Olomouci

Na co se můžete těšit v roce 2018?
Nyní vám prozradíme, že se první
workshop bude týkat velmi atraktivního
a často diskutovaného tématu:
• IoT a produktivita (IoT = Internet of
Things) – přímo ve společnosti Intemac
v Brně
Následující workshopy budou neméně
zajímavé:
• Kvalita 4.0 – na domovské půdě workshopů ve Zlíně (Technologické inovační centrum)
• Supply Chain
• HR 4.0
Workshopy budou prolínány Master
Mind skupinami
Cílem mastermind setkání je společně
nalézt řešení aktuálního problému/výzvy/
příležitosti, která je součástí diskutovaného
tématu a účastníci se pro něj společně rozhodnou. Následně budou hledat společnou
strategii, cestu nebo způsob k jejímu řešení
v nejbližší budoucnosti. Témata Master Mind
skupin budou navazovat na workshopy.

7+1 důvod, proč se stát členem MM
skupiny
1. Stanete se členem exkluzivní komunity
2. Nebudete v tom sami, získáte přístup
ke sdílenému poradenství
3. Stanete se součástí spolupráce, o tu v MM
skupinách jde
4. Rozšíříte svou síť vztahů a kontaktů
5. Naučíte se novým věcem, každý účastník
MM skupiny má unikátní znalosti, zkušenosti a kontakty
6. Podpoříte vzájemnou propagaci
7. Z
 ačnete přemýšlet velkoryseji, „master
mind“ je větší „mistrovská mysl“
8. (Pravděpodobně se budete i bavit)/tic/

PODNIKÁTE
A NECHCETE PRACOVAT
Z DOMU?
NEBO HLEDÁTE KREATIVNÍ
PROSTŘEDÍ PRO ROZVOJ VAŠEHO
BUSINESSU?

Jak to funguje?
V Co-workingovém centru má každý uživatel k dispozici pracoviště, kuchyňku a zázemí
pro jednání s klienty. Provozní doba centra je
PO – PÁ 8:00 – 16:30 hod.

Co-workingové centrum je ideální volbou pro
ty, kteří svůj byznysplán teprve připravují, případně hodně cestují nebo nechtějí pracovat jen
z domu. Navíc dostanete něco, co se prak�cky
nedá penězi ocenit: krea�vní prostředí s unikátní inspirující atmosférou vytvářející podmínky pro navazování kontaktů a spolupráci.

Členství již od 700 Kč bez DPH měsíčně!
Můžete volit mezi třemi tarify:
• Business – k dispozici 50 hodin měsíčně
• Premium – k dispozici 100 hodin měsíčně
• Resident – neomezený časový tarif

www.inkubatorzlin.cz
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3D tisk by neměl být jen nástrojem kusové
výroby, má mnohem větší potenciál
„Jako konstruktéra mě učili vždy si
nejprve před každým projektem sednout
a přemýšlet o dalších krocích, jak to může
být následně modifikované, jak co nejlépe
návrh nakreslit tak, aby se dal potom co
nejlépe a nejrychleji změnit, atd. A právě
v tu dobu mě napadla myšlenka, že bych
mohl udělat každý takový návrh v 3D tisku,
abych tak pomohl nejenom start-upovým
firmám usnadnit jejich práci, ale to samé
chci nabízet i ostatním společnostem,“
vysvětluje podnikatel a zakladatel firmy
Formidea Jakub Huba.

neodmyslitelnou součástí návrhu výrobku.
Druhým příkladem užitečnosti 3D tisku může
být současná situace na trhu spotřebitelů.
Výrobky začínají být čím dál více modifikovatelnější, zákazníci si vybírají své vlastní
komponenty, barvy, tvary a určují design
svého výrobku. Pokud se variabilita výroby
zvětšuje, musí klesat kvantita jednotlivých
kusů a tím víc se blíží sériové výrobě až k výrobě jednotlivých kusů, pro kterou je 3D tisk
momentálně určený.

I tento mladý start-up patří pod křídla
Technologického inovačního centra, kde
rozjíždí sám svůj podnikatelský plán. Ten
vidí v budoucnosti 3D tisku, kterým chce
pomáhat nejenom začínajícím podnikatelům,
ale i větším společnostem ověřit si na základě
vytvořeného prototypu, zda se jejich plán
na nový výrobek ubírá správným směrem.

Jak by to mohlo pomoci třeba začínajícím mladým podnikatelům?
Myslím, že spousta mladých start-upů má
v hlavě produkt, ale nemají partnera, který
by tuto myšlenku mohl uskutečnit. 3D tisk
je pouze na začátku řetězce, slouží k ověření
té či oné myšlenky. Teprve potom následují
další etapy formování myšlenky, jako je výběr
vhodného materiálu, ověření pevnosti návrhu, návrh a výroba nástroje, zajištění výroby
a první hotové výrobky. A až tam končí náš
proces formování myšlenky.

Proč jste si zvolil zrovna 3D tisk?
Osobně považuji 3D tisk za vysoce progresivní technologii, která již nyní nachází
uplatnění napříč všemi odvětvími. Já sám se
pohybuji v plastikářském průmyslu a jako
konstruktér plastových nástrojů vím, že prototyp před masovou výrobou s 3D tiskem je

Kdy jste se myšlenkou založit si firmu
začal zabývat?
Bylo to na vysoké škole. Člověk má velké
množství inspirativních podnětů, pracuje
na samostatných projektech, seminárních
a závěrečných pracích a dříve či později ho
napadne myšlenka: Baví mě to, ale uživilo by
mě to? Jako absolventa Univerzity Tomáše
Bati ve Zlíně mě překvapily výsledky obchodního průzkumu. Více než 60 % studentů pracuje, respektive plánuje podnikat. Proto bych
patřil k většině, takže chuť podnikat jsem
si ze seznamu svých superschopností škrtl.

Fyscon s.r.o. je projekční a realizační společnost zaměřující se na návrhy a realizace
konstrukčních celků, od jednoduchých výrobních přípravků, přes obráběcí stroje, výrobní
linky až po návrhy vybavení funkčních částí
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společnosti, které nabízejí alternativní řešení
prototypové výroby.

Jakým způsobem sháníte zakázky, nebo
máte obchodního partnera?
Přibližně třetina celkové výroby plastů
a pryže v České republice se nachází ve Zlínském kraji. Mnoho významných hráčů je
spojeno v organizacích, v klastrech. Jsme
v těsném kontaktu s plastikářským klastrem,
který tyto společnosti spojuje a snaží se najít
možnou spolupráci.

Jak vidíte svou budoucnost za pět let?
Osobně se považuji za adaptabilní osobu
plnou nadšení s otevřenou myslí a odvahou
změnit. Ve stejném duchu bych chtěl určit
směr společnosti. Neomezovat se jen na jednu technologii, ale kombinovat je mezi s sebou. Krásným příkladem technologického
propojení je kombinace výroby aditiv (3D
tisk) se subtraktivní výrobou (frézování).
Takže po dobu 5 let bych chtěl spojit 3D tisk
s výrobou nástrojů a výrobků. Opakuji, ale
3D tisk je v současné době nástrojem pro
kusovou výrobu a je to škoda, protože jeho
potenciál je mnohem rozsáhlejší.
/šar/

Co je pro vás v tuto chvíli nejtěžší úkol?
Jsme velmi mladá společnost, takže těch
úkolů je celá řada. Za prvé pracuji na tom,
aby se společnost o nás dozvěděla a aby si
Formideu zafixovala jako synonymum pro
nápadité řešení. Snažíme se oslovit mladé
firmy, studenty a samozřejmě také rušné

Podnikatelský inkubátor rozšiřuje své řady
Podnikatelský inkubátor Technologického inovačního centra ve Zlíně se opět rozrůstá. Do party teď nově přibyly firmy Fyscon
s.r.o. a Market Connect CE s.r.o. Zajímá vás,
s čím se na ně můžete obrátit a jaké služby
či produkty nabízejí?

> PODPORA PODNIKÁNÍ

veřejných budov a prostranství. Na základě
požadavků zákazníka jsou schopni navrhnout
unikátní stroj nebo konstrukční celek, zpracovat 3D vizualizace, vyrobit 3D model, zpracovat výrobní výkresy a zajistit výrobu a dodání
navrženého celku. Mimo to se tato společnost zabývá malosériovou strojní výrobou,
obráběním pomocí CNC strojů a 3D tiskem,
z čehož vyplývají praktické zkušenosti jejich
zaměstnanců s reálnou výrobou. Více informací získáte z webových stránek www.fyscon.
cz nebo prostřednictvím e-mailu m.minarik@

fyscon.cz. Market Connect CE je dynamicky
fungující poradenská a zprostředkovatelská
firma, která svým klientům pomáhá expandovat na zahraničních trzích. Za společností
stojí mezinárodní tým zkušených konzultantů
z oblasti exportu, prodeje, investic, sourcingu,
zahraničního obchodu a marketingu. Díky jejich know-how, dlouhodobému sledování trhů,
široké síti spolupracovníků a partnerství se
zahraničními firmami a institucemi garantují
vysokou úspěšnost uskutečňovaných projektů. Síť poboček a spolupracovníků pokrývá
Evropu a Asii.
Více informací o firmě najdete na adrese
www.market-connect.com.

> FIRMY

Synot prohlubuje spolupráci s Řeckem, dodá
mu dva tisíce kusů videoloterijních terminálů
Skupina Synot dodá další dva tisíce
videoloterijních terminálů do Řecka. Pokračuje tak ve spolupráci s řeckou státní
loterií, na jejíž provoz má monopol společnost OPAP.
Synot uspěl v tendru v roce 2015, kdy se
stal jedním ze čtyř světových dodavatelů
videoloterijních terminálů. „Řecké státní
loterii jsme v první fázi dodali dva tisíce
strojů, z nichž je část již delší dobu v provozu, a před časem jsme se se společností
OPAP dohodli na navýšení počtu strojů
na dvojnásobek. Do Řecka tak dodáme další dva tisíce videoloterijních terminálů,“
uvedl ředitel společnosti Synot International Limited Neofytos Neofytou.
Uvedené stroje by měly být v síti OPAP
provozovány již ve druhé polovině roku

2018. Spolu s dříve dodanými zařízeními
se tedy bude jednat o 4 000 kusů herních
zařízení, která klienti najdou ve stovkách
provozoven.
„Řecko se po letech prohibice, která zde
způsobila nebývalý rozmach nelegálního
hazardu, vrátilo k legálnímu, regulovanému provozu loterií. V zemi se totiž objevilo
na 150 000 nelegálních automatů, se kterými si nikdo nevěděl rady,“ uvedla mluvčí
Synotu Magda Pekařová. OPAP, který má
nyní v této zemi na provoz loterií monopol,
uzavřel se skupinou Synot první smlouvu
již v roce 2015. Realizace projektu se však
zpozdila kvůli nedořešené legislativě.
Skupina Synot již dříve uvedla, že v Řecku plánuje investice i v jiných oblastech,
než je loterijní průmysl. Jde především
o IT technologie, telekomunikační služ-

by, podporu sportu a cestovního ruchu
a podobně. Podobné záměry má Synot
i v dalších zemích, ve kterých podniká.
Rozšiřuje například aktivity na Balkáně.

ELKO EP vybavuje národní banku a prodejnu Toyoty v Bhútánu
Holešovská společnost ELKO EP realizuje
dva velké projekty v Bhútánu, jihoasijském
státě sousedícím s Indií a Tibetem. Oba se
nachází v hlavním městě Thimpu.
Jedná se o budovu Bhútánské národní banky a prodejnu se showroomem společnosti
Toyota. Bhútánská národní banka je čtyřpatrová budova. ELKO EP zde zajišťuje a kontroluje osvětlení. V celé budově se nachází
více než 2 000 světel. Jejich řízení probíhá
pomocí centrálních jednotek a regulátorů
upravujících intenzitu v závislosti na venkovním světle a ovládání pomocí dotykových
jednotek. Dohromady se o celou budovu stará
více než 300 jednotek iNELS, které mimo jiné
pečují také o požární hlásiče, stínící techniku
nebo klimatizaci.
Druhým objektem je prodejna a showroom
Toyota. Tento projekt vznikl díky společné
spolupráci na projektech s firmou STCBL (State Trading Corporation of Bhutan). ELKO EP

zde opět řídí kompletní osvětlení, dále ventilační systémy Daikin, systém řízení vstupů
do budovy, regulátory snímající intenzitu
venkovního světla nebo kouřové detektory.
Kontrolní jednotka celého systému je zodpovědná za provoz 188 světelných obvodů.
Ovládání je možné přes dotykové panely,
ovladače Interra a aplikaci iHC pro tablety
a chytré telefony.

ELKO EP již loni v Bhútánu realizovalo svůj
první projekt. Jednalo se o zřejmě nejslavnější budovu v celé zemi, 51,5 metrů vysokou
sochu Buddha Dordenma. Zde chytrá elektroinstalace z Holešova ovládá kompletní
kontrolu osvětlení v historických částech
interiéru, světelné scény v závislosti na pohybu hostů a zabezpečovací systém pro vstup
a pohyb po objektu.
ELKO EP je již déle než 20 let jedním z předních evropských hráčů v oblasti domovní
a průmyslové elektroinstalace. Od roku 2007
společnost vyvíjí a vyrábí svůj vlastní systém
inteligentní elektroinstalace iNELS s názvem
Smart Home & Building Solutions.
V současné době zaměstnává ELKO EP
HOLDING téměř 300 lidí, vyváží do 70 zemí
světa a má již deset zahraničních poboček.
Společnost sází na vlastní výrobu komponentů, vlastní vývoj a inovaci nových produktů. Je
schopna nabídnout zákazníkům okamžitou
distribuci a rychlý, bezchybný servis.
INZERCE
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HP TRONIC se spojil s firmou DATART
Zlínská skupina HP TRONIC, která provozuje sítě elektroprodejen a e-shopu
Euronics a patří jí i e-shop Kasa.cz, se
propojila s firmou DATART International,
jež je jedním z největších tuzemských
maloobchodních subjektů.
„Nově vzniklé uskupení bude na trhu
reprezentovat obě dosud samostatně fungující společnosti," sdělila mluvčí skupiny
HP TRONIC Martina Žáčková. Vznikající
strukturu kapitálově posílil fond Genesis
Private Equity Fund III (GPEF III), získal
v ní významný minoritní podíl. Předsedou
představenstva se podle Žáčkové stal generální ředitel skupiny HP TRONIC Daniel Večeřa. „Vzniklé uskupení představuje
na českém a slovenském trhu subjekt s tržbami vyššími než 15 miliard korun ročně,
disponující velmi kvalitní sítí více než 130
specializovaných elektroprodejen, které

každý rok navštíví více než 22 milionů
zákazníků,“ uvedl Večeřa.
Podle něj bude cílem vytvoření stabilního, efektivního a ziskového subjektu
s tržním podílem dosahujícím na českém
a slovenském trhu až 20 procent. „Přestože
se jedná o poměrně náročný projekt, věřím, že se nám jej podaří dobře zvládnout,
a to i s ohledem na fakt, že v DATARTu
a HP TRONICu shodně sdílíme filozofii
péče o zákazníka, postavenou na stejných
hodnotách,“ poznamenal Večeřa.
„Pro fond Genesis Private Equity Fund
III jde o významnou investici s velkým potenciálem na stále silněji konsolidovaném
trhu. Navíc s přesahem do více zemí středoevropského regionu,“ doplnil k transakci
Ondřej Vičar, partner společnosti Genesis
Capital, jež je poradcem fondu.
Současně dochází k personální změně
ve vedení společnosti Datart. Své působení

PSG s novou silou vtrhlo na trh, posiluje tým
Skupina firem pod hlavičkou PSG za poslední rok výrazně zvýšila svou angažovanost na českém stavebním trhu. Za tuto
dobu získala řadu významných zakázek
od významných mezinárodních i domácích
investorů a realizovala celou řadu zajímavých a prestižních staveb a projektů.
„Dění na ruském trhu a de facto zastavení
podpory exportního financování nás přinutilo změnit filozofii našeho byznysu a více se
orientovat na domácí stavební trh, který byl
v době velkých projektů v zahraničí trochu
ve stínu,“ uvedl Juraj Surovič, předseda představenstva PSG Construction a.s., která je společně s PSG a.s. hlavním motorem současné
ofenzivy na domácím trhu. PSG se prosadilo
v domácím regionu střední Moravy i v celorepublikovém měřítku a jména investorů jako
Barum Continental, Tajmac – ZPS, holding
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Synot, Pegas Nonwovens, Parker Hannifin
a dalších dokládají pozici skupiny.
„Adekvátně počtu významných zakázek
a investorů posilujeme i náš tým. Hledáme
přípraváře, projektové manažery, stavby-

v Datartu ukončil ředitel a spoluzakladatel
firmy Pavel Bádal, nově je jmenován výkonným ředitelem Tomáš Balík, dosavadní
ředitel nákupu.
„Proces integrace obou společností
bude dále postupovat podle plánu, který
dokončíme na začátku příštího roku, tedy
po vánoční sezoně, která je klíčovým hospodářským obdobím obou společností,“
doplnil Večeřa.
HP TRONIC je předním tuzemským distributorem a prodejcem domácích spotřebičů, spotřební elektroniky, počítačů a mobilních telefonů. Provozuje síť prodejen
Euronics, český e-shop Kasa.cz a slovenský Hej.sk. Od roku 2011 patří do skupiny
HP TRONIC společnost ETA, která na trhy
řady evropských zemí uvádí nejen výrobky
značky ETA, ale i značek GoGEN, JVC nebo
Hyundai. Společnost HP TRONIC podniká
také v oblasti cestovního ruchu, provozuje
Resort Valachy s hotely Lanterna, Horal
a Galik ve Velkých Karlovicích. Skupina
má více než 1400 zaměstnanců, její loňský
obrat činil 9,1 miliardy korun a zisk 104
milionů korun.
DATART International je přední maloobchodní prodejce zaměřený na spotřební elektroniku. Na českém a slovenském
trhu působí již od roku 1990. V současné
době má 49 kamenných prodejen, šest
DATART kuchyňských studií a dva e-shopy.
Společnost zaměstnává 1200 lidí a disponuje vlastním distribučním centrem.
Ve finančním roce 2016/2017 dosáhl provozní výsledek hospodaření částky 43,4
milionu korun a čistý obrat přesáhl 5,8
miliardy korun.
vedoucí i dělníky specializovaných profesí.
Postupný růst obratu a počtu zakázek na domácím trhu chceme udržet, protože naše tradice a špičkové know how zejména v oblasti
průmyslových staveb, ale i dalších stavebních
oborech, nám dávají konkurenční výhodu,“
uvedl člen představenstva a výkonný ředitel
PSG Construction a.s. Patrik Kamas.

Jednou ze zakázek, které PSG realizovalo, byla přístavba haly pro Parker Hannifin

Zlínská Kovárna VIVA
zvyšuje objem výroby

Staroměstská Tažírna
oceli plánuje investice
za 600 milionů korun

Zlínská společnost Kovárna VIVA
zvyšuje objem výroby a hledá nové zaměstnance. Firmě, která se specializuje
na výrobu výkovků pro automobilový
i strojírenský průmysl, nejvíce chybí obsluha CNC strojů a údržbáři, ale stále
také kováři.

Tažírna oceli Třineckých železáren
ve Starém Městě na Slovácku plánuje investice za 600 milionů korun - výstavbu
nové haly, technologií a rozšíření stávající kapacity výroby o 17 000 tun.
Důvodem je rostoucí poptávka po tažené oceli, která nachází uplatnění především v automobilovém průmyslu, ale také
ve strojírenství, výrobě šroubů, nábytku
a závitových tyčí. Serveru Zlin.cz to řekla
mluvčí skupiny Třinecké železárny – Moravia Steel Petra Jurásková.
Tažírna loni vyprodukovala rekordních
87 000 tun tažených tyčí, a to ve třísměnném provozu za účasti 230 zaměstnanců.
Jejich počet se po rozšíření výrazně navýší.
Moderní tažné linky zpracovávají válcovaný materiál a ze svitků a tyčí vyrábí finální výrobek – taženou tyč v délkách od tří
do sedmi metrů. „Většina naší produkce
končí na evropských trzích v segmentu
automobilového průmyslu a strojírenství,“
uvedl vedoucí tažírny Petr Lapčík.
Provoz se potýká s nedostatkem kapacity, současné prostory již tažírně nestačí.
„Proto připravujeme technologické řešení
k prodloužení výrobkového řetězce zavedením návazných technologií loupání
a broušení, včetně kompletně nového systému skladování plně automatizovaným
regálovým zakladačem," upřesnil Lapčík.
Dodal, že tyto úpravy umožní firmě nejen
více vyrobit a uskladnit, ale také rychleji
a více vyexpedovat. Díky regálovým za-

kladačům se navýší skladovací kapacita,
zrychlí odbavení kamionů a ušetří prostor
pro další návazné technologie, které zákazníci požadují.
Podle Juráskové firma také připravuje
projekt stavby nové haly v místě stávající
panelárny. Budou v ní rozmístěny nové
technologie navazující na technologii tažení. „Na ploše cca 4 000 metrů čtverečních
budou instalovány loupací linka, brousicí
linka, linka na kontrolu povrchových vad
metodou vířivých proudů a nová dělicí
linka. Veškerá produkce bude zabalena
na automatické balicí lince a uskladněna
systémem automatického regálového zakladače,“ popsala Jurásková.
Investice za zhruba 600 milionů korun
by měla být hotová během prvního čtvrtletí roku 2020. Počet zaměstnanců by se
měl po dokončení celého projektu zvýšit
ze současných 230 na 300.
Třinecké železárny v současné době vyrábí nejvíce oceli v České republice, a to
více než 2,5 milionu tun. Skupina nadále
investuje do rozšiřování portfolia svých
výrobků a také zvyšuje jejich přidanou
hodnotu. Dodává zejména zákazníkům
v automobilovém a strojírenském průmyslu.

Společnost nyní zaměstnává 460 lidí
a do budoucna počítá s vytvořením dalších
20 až 30 míst. „Největší poptávku zaznamenáváme od našich největších zákazníků
ze segmentu výrobců nákladních automobilů, který právě zažívá velký rozmach,"
uvedl obchodní ředitel společnosti Zbyněk
Rozsypal.
Kovárna se snaží vyhovět požadavkům
odběratelů a dodávat produkty s vyšší přidanou hodnotou. Z tohoto důvodu rozšiřuje zejména kapacity obrábění.
S rozšířením výroby firma potřebuje
nové zaměstnance. „Díky náborové kampani se nám podařilo v poslední době přijmout 16 nových kovářů, ale stále zbývají volná místa nejen mezi nimi, ale také
na pozicích obsluha CNC strojů, mechanici
nebo třeba údržbáři," dodal personální
ředitel Martin Lutonský.
Kovárna pracovníky láká na zaměstnanecké výhody, jako jsou týden dovolené
navíc, mimořádné prémie či dotované odměny. Lákadlem je ale především mzda,
která se loni ve firmě v průměru pohybovala kolem 31 000 korun. Kovárna VIVA
vyvíjí a vyrábí díly pro koncerny Bosch,
Scania, Linde a další významné firmy.

Ocelové výrobky ve finále EXPORTNÍ CENY DHL UNICREDIT
Mohlo by se zdát, že pár ocelových svařených profilů není ničím výjimečným,
ale opak je pravdou. Prakticky 98 %
produkce otrokovické společnosti Avex
Steel Products s.r.o. putuje do největších
logistických center světa, skladů výrobců
automobilů i pneumatik.
„Inovace, efektivita, kvalita a přidaná
hodnota, to je naše každodenní mantra,“
vysvětlil CEO společnosti Jiří Gistr a obchodní ředitel Antonín Pekárek. „Samozřejmě klademe maximální důraz na potřeby zákazníka. Vysoká kvalita produktu
a poskytovaný post-prodejní servis kontinuálně zdokonalujeme neustálým vývojem a zmíněnými inovacemi. Procházíme
robotizací procesů i výroby. Posouváme
současně i politiku firmy v oblasti Společenské odpovědnosti a ekologie. To vše
abychom obstáli v konkurenčním boji kde-

koli na světě,“ podotkl ještě Gistr. Nyní
patří společnost, která již 2x vyhrála ocenění Inovační firma Zlínského kraje a jejíž
zaměstnanci i ve výrobě pracují s iPady,

aby se ušetřil každý list papíru a zrychlil
proces, mezi finalisty 20. ročníku EXPORTNÍ CENY DHL UNICREDIT konající se pod
záštitou agentury CzechTrade.
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„LUHAČOVICKÁ VÝZVA 2017“

Dělejme zákony hlavně pro lidi, křečci nám
prosperitu rozhodně nezajistí
Podpora systémové legislativní změny,
tak aby se mohla v ČR dostavět páteřní
dopravní infrastruktura – to bylo jedním
z impulzů pro konání již VII. ročníku mezinárodní konference, kterou v září uspořádalo „Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě“ v Luhačovicích.
„Cílem občanského sdružení je aktivně
ovlivnit proces přípravy prioritních projektů
našeho regionu, které jsou soustavně napadány několika ekologickými aktivisty, kteří zneužívají nedostatků legislativy a blokují jejich
přípravu a realizaci. Nejen k tomuto tématu,
ale i k dalším koncepčním otázkám souvisejícím s dopravní infrastrukturou, byla tato
konference vhodnou diskusní platformou,“
uvedl předseda sdružení Libor Lukáš.
Tuto iniciativu podpořili udělením záštity
předsedové vlád České i Slovenské republiky,
ministr dopravy ČR, ministr dopravy a regionálního rozvoje SR, hejtmani Olomouckého,
Moravskoslezského a Zlínského kraje a předsedové Trenčianského a Žilinského kraje.
Konference reagovala na současný stav
přípravy a realizace projektů dopravní infrastruktury a kriticky zhodnotila stav legislativy,
která znemožňuje plynulou přípravu a realizaci nosných staveb dopravní infrastruktury.
Debata se nesla v oblasti problematiky Stavebního zákona a o potřebě razantní změny
této normy, včetně potřebné změny zákona
o Urychlení výstavby dopravní infrastruktury
(416/2009 Sb) a dalších otázek souvisejících
s průtahy při legalizaci liniových staveb.
„Dělejme zákony hlavně pro lidi, křečci nám
prosperitu a rozvoj nezajistí,“ glosoval pozadí
přípravy dopravní infrastruktury v ČR neformálně Libor Lukáš.
Hlavním tématem konference byla problematika připravenosti a realizace infrastrukturních projektů pro současné plánovací období
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EU v letech 2014-2020. V této souvislosti bylo
zdůrazněno, že zásadní negativní vliv na neutěšený stav přípravy prioritních staveb v regionu střední a východní Moravy má zejména
aktivistická činnost některých ekologických
spolků a problémy majetkové přípravy staveb.
Přítomní vyjádřili podporu „Petici na podporu infrastrukturních projektů dálnice D49
Hulín-Fryšták-hranice ČR/SR a dálnice D55
Otrokovice-Staré Město-Břeclav“, kterou připravilo SRDIM. „Výsledky petice budou využity k podpoře snahy zástupců samospráv,
usilující k urychlení přípravy a realizace těchto
projektů. Věřím, že se naším společným úsilím podaří nakonec překonat dlouholeté obstrukce ekologických aktivistů a že přispějeme
k potřebnému rozvoji regionu Střední Moravy
i slovenského Pováží,“ dodal Libor Lukáš.
Účastníci setkání se shodli na urychlení
přípravy následujících dopravních projektů:
Výstavby posledního úseku dálnice D1
0136 v okolí Přerova, tj. Říkovice – Přerov,
dálnice D 49 (CZ) – R6 (SK) Hulín – Fryšták
– státní hranice SR – Púchov, dálnice D35
v úseku Hradec Králové – Mohelnice, dálnice
D55 Olomouc- Přerov a Otrokovice – Uherské
Hradiště - Břeclav, vč. tzv. Východní tangenty obchvatu Olomouce, silnice I/35 Valašské
Meziříčí – Palačov, silnice I/57 obchvat Valašského Meziříčí, silnice I/44 v úseku Mohelnice
– Jeseník, modernizace a elektrizace železniční
trati Otrokovice – Zlín – Vizovice, modernizace
trati Brno – Přerov, a modernizace trati Staré Město – Uherské Hradiště – Luhačovice/
Bojkovice/Veselí nad Moravou, dopravního
terminálu ve Vsetíně aj…
Významní hosté z Evropské komise, Evropské investiční banky a další poukázali
na možnosti financování výstavby dopravní
infrastruktury po roce 2020. Podrobnější informace o konferenci naleznete na webových
stránkách www.konference-morava.cz./red/

Účastníci konference konstatují:
Kvalitní dopravní propojení, navazující
na mezinárodní dopravní propojení transevropských sítí „TEN T“, nemá střední a východní Morava dobudované. Všechny prioritní
stavby jsou blokovány obstrukčním přístupem
některých ekologických aktivistů.
Komplikovanost investorské přípravy staveb, zejména v oblasti životního prostředí
a majetkové přípravy, neumožňuje realizovat
záměry a je překážkou udržitelného rozvoje
České republiky a představuje riziko v čerpání
prostředků EU v tomto programovém období.
Legislativní prostředí v ČR je nepříznivé dobudování páteřní sítě dopravní infrastruktury.
Rigidnost aplikace Zákona o veřejných zakázkách vede k nehospodárnosti a alibismu
v rozhodování u investorských organizací.
Současný způsob financování dopravní infrastruktury není kontinuální a předvídatelný
pro dobudování prioritní sítě do roku 2030.
Účastníci konference považují za důležité dokončit přípravu a realizovat důležité
projekty v regionu střední a východní Moravy a slovenského Pováží:
V oblasti silniční infrastruktury:
•Dořešit obstrukční postup ekologických
aktivistů a neprodleně zahájit výstavbu dálnice D49 stavbou 4901 v úseku Hulín – Fryšták
a urychlit přípravu staveb 4902 v úseku
Fryšták-Lípa, pokračováním na Vizovice a dále
na hranici ČR/SR Střelná a na slovenské straně
připravit a realizovat navazující rychlostní
silnici R6 Lazy pod Makytou - Púchov s napojením na D1 (Beluša/SR), a učinit tak zásadní
posun v propojení střední a východní Moravy
se sousedními regiony Slovenska.
•Dokončit stavbu dálnice D1 v ČR jako hlavní dopravní tepny spojující západ s východem
republiky, a to urychlením přípravy chybějícího úseku D1 stavby 136 Říkovice – Přerov.
•Urychlit přípravu a výstavbu dálnice D55
v úseku Olomouc - Přerov a v úseku Otrokovice – Staré Město - Uherské Hradiště - Bzenec s prodloužením do Hodonína a Břeclavi
a napojením na dálnici D2. Dořešit technické
řešení průchodu trasy D55 v lokalitě „Bzenecké Doubravy“, a urychlit přípravu tzv. východní tangenty jako součást obchvatu města
Olomouce s postupným propojením na I/11.
•V kontextu závěrů Studie proveditelnosti
D55 připravovat rovněž i důležité silniční
propojení – „Propojení silnice I/50 a I/55“
•Pokračovat v přípravě a výstavbě silnice
I/35 Valašské Meziříčí – Palačov (D48) a přípravě silnice I/57 obchvat Valašské Meziříčí
•Přijmout účinná opatření k významnému
urychlení přípravy jednotlivých úseků D35.
Jde o zkrácenou verzi výzvy. Její úplné znění
najdete na www.infrastrukturamorava.cz

Neváh
KONTA ejte,
KTUJT
E
NÁS!

Telekomunikační
služby pro firmy
i korporace

Komplexní řešení na míru
Individuální přístup
Technická podpora 365 dní v roce
Tým špičkových odborníků
Přes 20 let zkušeností

www.avonet.cz

575 575 001

Děkujeme všem zákazníkům za projevenou důvěru v roce 2017
a těšíme se na další spolupráci.
V novém roce Vám přejeme mnoho úspěchů jak v osobním,
tak i v profesním životě.

» Výroba ozubených kol a řemenic
dle výkresové dokumentace
» Válečkové a dopravní řetězy a řetězová kola
» Prodej normovaných převodů – ozubené hřebeny
» Závitové tyče a matice – NEREZ, OCEL, BRONZ
» Prodej technických plastů - tyče,
desky – POM-C, PVC, PET
Více informací na
www.rtox.cz
DIVNICE 139
(průmyslový areál)
763 21 Slavičín
e-mail: info@rtox.cz
Tel: 605 223 220

Mob: 724 209 511, tel: 577 911 653,
prodejna@simcar.cz, Www.Simcar.Cz
Fryšták u Zlína, Holešovská 380

Výroba ozubených kol

NOVÉ VELKÉ VANY OPEL VIVARO TOURER A COMBI+
Funkčnost, komfort, všestrannost

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

ŠTVE TĚ TVÁ STARÁ...

KOPÍRKA?

VYMĚŇ STAROU ZA NOVOU
MULTIFUNKCI!
od 34

990,- bez DPH
nebo
měsíčně bez DPH

od 690,www.hrbacekservis.cz

