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OBEC KOMŇA NABÍZÍ K PRONÁJMU
BYTY V NOVĚ VYBUDOVANÉM
BYTOVÉM DOMĚ

Malometrážní
byty o výměře
35–42 m2.
Deset podporovaných bytů určených
k sociálnímu bydlení osob v nepříznivé
sociální situaci.
Bližší informace v kanceláři Obecního úřadu v Komni,
tel.: 572 641 140, 733 129 629 nebo

www.komna.cz

(Obecní úřad – Dům s pečovatelskou službou)

úvod

Jan Antonín Baťa má i své pivo
Po jednom z nejslavnějších uherskohradišťských rodáků, obuvníkovi Janu Antonínu Baťovi, pojmenoval před rokem
otevřený Jarošovský pivovar jedno ze
svých piv.
Na počest 120. výročí narození Jana Antonína Bati uvařil pivovar spolu s Nadací Jana Antonína Bati dvanáctistupňový
spodně kvašený ležák nazvaný Jan.
„Jedná se o typický český světlý ležák. Je
uvařen tradičním postupem řemeslného
pivovaru, a to pouze z kvalitních místních
surovin. Hlavní kvašení probíhá v kvasném tanku a dokvašování v ležáckém
tanku,“ přiblížil ředitel Jarošovského pivovaru Miroslav Harašta.
Pivo je oproti běžnému dvanáctistupňovému ležáku více chmelené, s plnou chutí
a sladovou vůní. „Má výraznou hořkost,
která příjemně doznívá po napití,“ doplnil vrchní sládek Jan Vasil.
Společně s Nadačním fondem Jana Antonína Bati vymysleli pivovarníci i originální etiketu pro výroční ležák nazvaný Jan.
Jde o výřez boty, respektive její vodorovný tvar. Jedná se o unikát, podobná etiketa podle zakladatele Nadačního fondu
Jana Antonína Bati Roberta Hájka jinde
ve světě neexistuje.
Za zmínku stojí fakt, že za originalitu
svých etiket již v loňském roce, který byl

VYDAVATEL

pro pivovar zároveň úvodním v novodobé historii vaření jarošovského piva, získali mezinárodní ocenění. „Náš pivovar
získal dvě ceny za design v prestižních
World Beer Awards. Vážíme si toho. Ocenění nám visí přímo v prodejně,“ dodal
Harašta. 
/tz/
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Líbí, nelíbí? Na tom
nezáleží, pořád je všem
na očích
O billboardech se toho
v posledních měsících napsalo
dost. Důvodem je jejich
odstraňování podél dálnic,
případně silnic první třídy.
V někom kauza vzbuzuje emoce,
další to vůbec neřeší. Bez ohledu
na to, jaký má kdo subjektivní
pohled, ovšem platí jedno –
outdoorová reklama je účinná
a pro zadavatele cenově dostupná.
Prostě funguje. Nejde vypnout,
přeladit či odložit.
10 podpora podnikání
jak vidí kraj
vysokoškoláci?
Jaký mají studenti vztah
ke Zlínskému kraji? Co
považují za jeho silné a slabé
stránky? Plánují po studiích
v kraji žít a pracovat? To jsou
příklady otázek, na něž hledal
odpověď výzkum realizovaný
Technologickým inovačním
centrem Zlín. Zapojilo se do něj
1 766 respondentů rozdělených
do dvou kategorií. V jedné byli
studenti ze všech fakult zlínské
univerzity s trvalým bydlištěm
mimo Zlínský kraj, v druhé
pak mladí lidé z našeho kraje
navštěvující VŠ v jiném regionu.  
16 firmy
Plastika je dodavatelem
pro Auto roku 2018
Firma Plastika z Kroměříže se
stala Dodavatelem pro Auto roku
2018 v České republice. Plastika
a.s. dodává do vítězného vozu
přední a zadní emblém a obložení
zavazadlového prostoru.
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Pavel Zapletal – 777 708 489

Česká pošta, s.p.

Distribuce do všech firemních schránek
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téma

Líbí, nelíbí? Na tom nezáleží, pořád
je všem na očích
O billboardech se toho v posledních měsících napsalo dost. Důvodem je jejich
odstraňování podél dálnic, případně silnic první třídy. V někom kauza vzbuzuje
emoce, další to vůbec neřeší. Bez ohledu na to, jaký má kdo subjektivní pohled,
ovšem platí jedno – outdoorová reklama je účinná a pro zadavatele cenově dostupná. Prostě funguje. Nejde vypnout, přeladit či odložit.

V České republice je nyní odhadem Proč outdoor?
na 25 000 venkovních ploch, především O hlavní výhodě outdoorové reklamy už
billboardů. Z monitoringu reklamy Ad In- byla řeč v úvodu – jejímu působení se
tel společnosti Nielsen Admosphere byla prakticky nelze vyhnout, je dlouhodobé,
celková ceníková hodnota outdoorových opakované. Vzhledem k množství ploch
nosičů asi 5,3 miliardy korun, což předsta- lze navíc její účinek na relativně malé
vuje meziroční nárůst o 3,4 procenta.
rozloze násobit či naopak rozprostřít
Stejně jako u většiny dalších mediatypů na větší území. Odborníci tak rádi pouje i trh s outdoorovou reklamou výrazně žívají v souvislosti s venkovní reklamou
koncentrovaný. V České
pojem široká geograrepublice jsou tři velcí hráfická flexibilita. Navíc,
ceny za měsíční
či. Skupina Bigboard měla
a to je stejně důležité,
podle dat agentury Nielnení potřeba složitě
pronájem
sen Admosphere v roce
hledat
komunikační
billboardu
2016 hrubý inzertní objem
kanály, které využívá
ve zlínském
přes 2,76 miliardy korun,
vaše cílová skupina.
JC Decaux Outdoor 992
Venkovní reklamu prokraji se
milionů korun euroAWK
stě vidí všichni, tedy
pohybují kolem
asi 511 milionů.
i ti, o které jde zadava5 000 korun
Kromě velkých firem s ceteli především.
lorepublikovým významem
Druhým pádným arguhrají na trhu důležitou roli
mentem pro šíření sděi místní firmy s krajskou či
lení
prostřednictvím
regionální působností. Ve Zlínském kraji billboardů a dalších nosičů venkovní
jde například o Falcon Media či regionál- reklamy je cena. „Obecně se ceníkové
ní mediální dům HEXXA.CZ, který zároveň ceny v regionu Zlínského kraje pohybují
vydává tento magazín. „Vlastníme zhruba kolem 5 000 korun. Jde o částku za měosm desítek ploch, které jsou koncentro- síční pronájem billboardové plochy, což
vány ve zlínské aglomeraci a u hlavních je standardní doba nabízená prakticky
tahů spojujících Zlín s dalšími významnými všemi provozovateli venkovní reklamy.
městy kraje,“ říká Andrea Šuráňová ze spo- V této ceně může být zahrnut i výlep,
lečnosti HEXXA.CZ.
samotný tisk se většinou účtuje zvlášť.

Bavíme se samozřejmě o základních
ceníkových relacích. Konečnou cenu
hodně ovlivňuje počet ploch, opakování pronájmů a podobně. Toto je stejné
u všech mediatypů a platí to pochopitelně i pro outdoor,“ nabízí detailnější
vhled do cenové problematiky Andrea
Šuráňová.
U ostatních, méně rozšířených ploch
venkovní reklamy je obecné stanovení
cenového rozpětí už trochu složitější
a odvíjí se případ od případu. „Větší formáty, například bigboardy, se pronajímají za částku kolem 30 000 korun. Ale
jde opravdu jen o jakýsi průměr, cenu
zde ovlivňuje poloha konkrétního nosiče a jeho provedení. U těch nejvíce
atraktivních, například u velkých křižovatek či u nákupních center, navíc musí
zadavatel počítat s tím, že mohou být
vyprodány dlouho dopředu,“ doplňuje
Andrea Šuráňová.
Je něco špatně?
Nic není černobílé, i venkovní reklama má své mínusy. Je nutné zmínit, že
ne každá plocha je skutečně kvalitní –
může mít méně vhodnou orientaci vůči
komunikaci, některé billboardy jsou
špatně výškově umístěny, jiné zanikají v přehuštěné konkurenci dalších reklamních ploch – o tom, jak špatnému
výběru předcházet, píšeme v samostatném článku.  
Největším problémem, který se týká
hlavně velkých formátů, tak zůstává
velmi krátká doba, kterou má příjemce
na registraci a pochopení sdělení. Někdy jde dokonce jen o vteřiny. Tomu
musí být přizpůsobena forma. Krátce,
jasně, vtipně a výrazně.
„Outdoor má největší smysl v okamžiku,
kdy je jakýmsi pomyslným majákem přitahujícím pozornost k dalším mediatypům zařazeným do kampaně, v kterých
se pak už zájemci dozví další informace,“ podotýká Andrea Šuráňová.
Dobré plánování ušetří
Vzhledem k tomu, že outdoorová kampaň působí prakticky nepřetržitě a opakovaně, není potřeba nakupovat plochy
ve velkém a bez rozmyšlení. Ilustrovat to lze na příkladu krajského města
Zlína – při dobrém plánování postačí
k dostatečnému zásahu například tři bigboardy, které jsou umístěny na důležitých trasách směrem do centra – podél
třídy Tomáše Bati, poblíž OC Čepkov
a podobně. „Podobného efektu lze dosáhnout rovněž kombinacemi různých
formátů, například dvou bigboardů
a čtyř až pěti billboardů,“ doplňuje Andrea Šuráňová. 
/jjn/
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Formáty outdoorové reklamy
Venkovní reklama má prakticky nekonečný počet možností – v podstatě i leták formátu A4 vylepený na plakátovací ploše lze považovat za outdoor kampaň. Nicméně i v tomto oboru je ze stejných důvodů jako u jiných mediatypů znatelná
standardizace.

Suverénně nejvíce zastoupeným nosičem
je billboard, který má rozměry 510x240
centimetrů. Většinou jde o plochy neosvětlené, u nichž se používá výlep. O stupínek
výše jsou pak bigboardy o typické velikosti 960x360 centimetrů. Umisťovány jsou
na pilíře, prakticky vždy disponují vlastním
nasvícením a umožňují aplikaci kreativních
řešení, jako například 3D prvků. Většinou
stejný formát jako bigboard má také i backlight. Zásadní rozdíl je ale v technologii –
jde o prosvětlené nosiče, které posouvají
možnosti venkovní reklamy zase o kousek
dál. Existuje i double bigboardů, megaboard, gigaboard či kostky a další. Jejich
výskyt je ale ve srovnání se standardními
formáty spíše ojedinělý.
Typickým prvkem venkovní reklamy jsou
také City-light vitríny v rozměru 118,5x175.
Jak název napovídá, jde o prosvětlené vitríny umístěné typicky na zastávkách MHD.
Samostatnou kapitolou jsou pak reklamní
sdělení na vozech linkové a městské dopravy. Zde je škála možností také velmi pestrá,
od reklamy na zádi až po celoplošný polep.

Trend jménem LED
Stále častěji se i v České republice prosazuje trend digitalizace outdoorové
reklamy. Inovativní nosiče využívající
LED technologii nejen urychlují přípravu
a spuštění kampaně, ale především vnášejí do venkovní reklamy zcela nové možnosti kreativního pojetí a tím i zvýšení
schopnosti zaujmout.
Jak je to s odstraňováním ploch
Loni v září začal platit zákaz pro billboardy u dálnic a silnic první třídy. U dálnic
nesmí být nově blíže než 250 metrů,
u hlavních tahů je pak ochranné pásmo
stanoveno na 50 metrů. Zákaz se týká
všech pozemků, tedy i soukromých, zmizet musejí i reklamy na mostech. Zákon
se ale nevztahuje na souvisle zastavěné
území měst a aglomerací.
Ve Zlínském kraji tak logicky k zásadním
změnám v počtu ploch nedochází. Odborníci odhadují, že v celé zemi bude
podle tohoto zákona nutno odstranit asi
/jjn/
3 000 ploch. 
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Nekupujete
zajíce v pytli
Nakoupit tolik ploch, na kolik nám
stačí rozpočet. Provozovatel venkovních ploch vás sice bude mít rád, ale
správná cesta to určitě není – tou je
jedině pečlivé plánování kampaně.
Je to přitom daleko snazší, než se
může na první pohled zdát. Billboardy a bigboardy mají totiž přesnou
specifikaci, které se říká kmenový
nebo rodný list. Z něho vyčtete prakticky vše, takže rozhodně nebude
postaveni do role, že byste kupovali
zajíce v pytli.
Rodný, případně kmenový list obsahuje fotodokumentaci plochy, její
přesné umístění je vyjádřeno v mapových podkladech a k dispozici
jsou i GPS souřadnice. Doplňující informace pak uvádějí orientaci ke komunikaci, viditelnost či specifikují
okolí – zda je tam například nákupní
centrum, nádraží či MHD. 
/red/
Panel č.:

17711355

Město : Tlumačov - Tlumačov
Okres : Zlín
: Zlínský
Kraj

Adresa : E55
směr Otrokovice, D1, Zlín
WGS84 n : 49,26131400
Rozměr

WGS84 eo : 17,49589200

5,1x2,4

Umístění panelu :
centrum
okrajová čtvrť
obchodní čtvrť
obytná čtvrť
průmyslová čtvrť
nezastavěné plochy

Komunikace :
dálnice
silnice I. třídy
silnice ostatní
ulice
příjezd
výjezd
parkoviště
pěší zóna
křižovatka

Poloha :
kolmo
šikmo
rovnoběžně
samostatný

Okolí panelu :
MHD
nádraží ČD, ČSAD
pošta

Viditelnost :

PNS

supermarket

kulturní zařízení

čerpací stanice

do 20 m

sportovní zařízení

škola ZŠ,SŠ,VŠ

20 - 50 m

zdravotnické zařízení

banka

50 - 100 m

obchody

restaurace

přes 100 m

obchodní dům

hotel

vlastní osvětlení

INZERCE

NAVŠTIVTE NÁS:
J. Staši 4, Zlín-Malenovice

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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rozhovor

Podnikejte ve svém a investujte do bydlení svých lidí
„Pracovní trh se potýká s nedostatkem zaměstnanců, kteří mohou kdykoli odejít
do jiné firmy. Můj návrh, jak si je udržet, je zajistit  jim firemní bydlení. A pro podnikatele je to navíc velice výhodná investice,“ říká Pavel Dočkal, majitel realitní
kanceláře CENTURY21, který se na trhu s nemovitostmi pohybuje již pětadvacet let.
nájmy. Na trhu je poměrně velká nabídka
a za dobrou cenu, proto jsou ceny komerčních prostor na nižší úrovni než v roce 2008.
A velký podíl má na tom i otevření areálu Svit,
kam se postupem času přestěhovalo centrum města. Navíc mnozí, kteří začali podnikat
v 90. letech, předávají své firmy mladé generaci nebo podniky prodávají. Podnikatelé  
tedy mají dříve nevídanou možnost uvažovat
dopředu a expandovat. Přestěhování firmy
z pronájmu do vlastních prostor považuji
za nejlepší investici pro podnikatele. Stále
mohou využít řady dotačních titulů, které
podporují revitalizace brownfieldů, jakým
je také část areálu SVITu. Vzhledem k ekonomické situaci a blížícímu se ochlazení realitního trhu doporučuji nečekat a investovat
do sebe a do rozvoje svého podnikání.
Jak byste zhodnotil současnou situaci
na trhu s nemovitostmi? Je stále dobré
„investovat“ do jejich nákupu?
Od roku 2008, kdy přišla ekonomická krize, trh stagnoval a ceny nemovitostí klesaly
dlouhých osm let. Oživení trhu přišlo v roce
2016, v Praze již na jaře, ale ve Zlíně začaly
ceny růst až na podzim. Během jednoho
roku se vyšplhaly až nad úroveň roku 2008.
V letech 2005-2010 se ve Zlíně postavilo
zhruba 1 200 nových bytů a pak se nová
výstavba zastavila. Teprve loni se dokončily
nové byty, které však nestačily pokrýt velký
zájem kupujících. Ten souvisí i se stále ještě
dostupnými hypotékami s nízkými úroky. Pro
lidi to znamená, že je výhodná doba prodat
za nejvyšší ceny v historii, ale také koupit
nové byty jako investici.
Je poptávka po pronájmech stále tak velká? A jaký je výnos z takového pronájmu?
Řekl bych, že to, co se objeví, je ihned pryč.
Vezměte si, že ve Zlíně je zhruba 14 000
vysokoškolských studentů, kteří potřebují
bydlet. Také kvalitní rodinné bydlení pro top
manažery a odborníky, kteří do Zlína přicházejí za prací, je velmi těžké najít. Pronajímání
nového malého bytu je nejžádanější a nejstabilnější investice s výnosem 5% ročně. A to
je pořád více než výnosy v Praze.
Když se podíváme na podnikatelský sektor, využívají firmy stále pronajaté nájemní prostory?
Zde je trend takový, že se řada podniků
stěhuje do vlastních prostor a opouští pro-

Vy se netajíte tím, že propagujete podnikové byty. Proč by podle vás měli podnikatelé takové bydlení pro své zaměstnance
zřizovat?
Je to jednoduché. Největší překážkou podnikání v dnešní době je nedostatek kvalifikovaných pracovníků. Pro nastupující generaci mileniálů je motivací propojení práce a osobního
života, tedy být v pohodě za slušné peníze.
Tito mladí od 20 do 35 let bydlí v pronajatém
bytě, rodinu a děti zatím odkládají. Vlastní
bydlení je pro ně těžko dostupné, protože
i s levnou hypotékou vychází malý byt na minimálně 4 roční platy. Navíc se nechtějí vázat
na jedno místo, více cestují a častěji mění
zaměstnavatele. Takže proč jim nenabídnout
to,  co potřebují a nikde jinde nenajdou? Větší dům ve Zlíně v dosahu MHD stojí 4 až 5
milionů a může v něm bydlet rodina klíčové
posily vaší firmy nebo několik svobodných
zaměstnanců. Proč byste měli svoje peníze
investovat do bytů, které pronajmete cizím
lidem jen kvůli výnosu, místo svým kvalitním
zaměstnancům, kteří tvoří základ každé firmy,
a proto jsou „k nezaplacení“. Vždyť Zlín je
prakticky postavený z podnikových domků
firmy Baťa, do kterých přilákal T. Baťa nové
lidi ze širokého okolí. A to samé by měly pro
své zaměstnance dělat i současné firmy.
Vy sám se pohybujete na trhu s nemovitostmi 25 let. Kde je podle vašich zkušeností ještě díra na trhu, kde by se rovněž
dalo výhodně investovat?
Rozhodně do kvalitního bydlení pro seniory. Všichni stárneme a časem každý z nás

i podnikatelů bude potřebovat, aby se o něj
někdo postaral. Seniorů je již dnes přes 20 %
populace, ale nemají kde bydlet bezbariérově
v malometrážních bytech s dostupnou péčí.
Tady v okolí je několik domovů, které však
oproti minulým dobám obývají senioři, kteří
vzhledem ke svému zdravotnímu stavu potřebují prakticky celodenní péči. Pořadníky
byly dávno zrušeny a dnes rozhoduje sociální
potřebnost, tedy míra bezmocnosti seniora.
Jaké typy bydlení pro seniory zde tedy
chybí?
Takové, které jsou určené pro zdravé a soběstačné seniory, kteří však nechtějí nebo
nemohou bydlet se svými dětmi. Ti hledají
klidnou lokalitu poblíž města, bezbariérovost,
kvalitní pečovatelské služby a aktivní bydlení
v kolektivu vrstevníků. Tento segment trhu
je dosud neobsazený, a proto doporučuji
investovat do svého stáří. Postavit bytový
dům, který bude vyhovovat potřebám seniorů. Připravuji projekt družstevního bydlení pro
seniory, kde budou byty přecházet z generace
na generaci. Jde o bezpečnou investici, kterou
si můžeme zajistit pohodlné bydlení na stáří,
kterému nikdo neuteče. 
/šar/

Pavel Dočkal
Věk: 49 let

Kde jste se narodil: narodil jsem
se a do svých 24 let žil v Říčanech
u Brna, než jsem se přiženil
do Zlína
Jaké školy jste vystudoval:
jsem vyučený mechanik
elektronik a absolvent oboru
radioelektronika na VUT v Brně.

Záliby: zajímají mě lidé,
jejich bydlení a jejich osudy,
psychologie a koučování, aktivně
hraju na baskytaru a golf

Životní motto: Jaké si to udělám,
takové to mám.

rozhovor
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Cena míří do Luhačovic, získal ji Eduard Bláha
Prestižní ocenění Osobnost cestovního ruchu – Holiday World Award za rok 2017 –
získal MUDr. Eduard Bláha, prezident Svazu léčebných lázní ČR a generální ředitel
lázeňské skupiny Spa & Wellness Nature Resorts, kam patří i Lázně Luhačovice, a.s.
O jeho zvolení rozhodla prostřednictvím ankety odborná veřejnost na profesním
portálu iCOT.cz. Uspěl v konkurenci deseti dalších profesionálů, kteří se dlouhodobě věnují cestovnímu ruchu nad běžný rámec svých pracovních povinností.
Co pro vás ocenění v konkurenci dalších
deseti osobností znamená?
Já tyto ceny nepřeceňuji, nejde o zlatou medaili z olympiády… (úsměv). Radost mi ale
udělalo. Především mě potěšilo, jakých aktivit
a výsledků si všimla skupina odborníků, která
mě nominovala. A také to, jak tuto nominaci
zdůvodnila.
Ve zdůvodnění ocenění se hovoří také
o tom, že jste svými aktivitami přispěl
k rozvoji celého odvětví. O co přesně jde?
To se musíte zeptat jich.
S jakými problémy danými legislativou se
teď lázně potýkají?
Lázně se v tomto ohledu moc neliší od jiných
odvětví. Řadu jejich obtíží prohlubuje příhraniční poloha nebo přílišné regulace svazující
celé zdravotnictví. Obecně jde ale o nedostatek zaměstnanců, rostoucí státní byrokracii,
bobtnající stát i právní řád, právní nejistotu
a příliš mnoho změn podmínek v podnikání.
Jako prezident Svazu léčebných lázní ČR
jste se dlouhodobě zasazoval také o lepší
podmínky nejen lázeňských, ale i hotelových subjektů v oblasti autorských práv.
Co se v této souvislosti podařilo? Co ještě
zbývá k řešení?
Spíše než nějaké úspěšné tažení připomíná
náš boj souboj s větrnými mlýny. Dosáhli jsme
ale prosazení aplikace obsazenosti pokoje
na sazbu za TV nebo zastropování odměny
placené zdravotnickými zařízeními. Stále ale
nemůžeme být spokojeni s tím, jak v této oblasti nefunguje stát, jak správci zneužívají své

dominantní postavení a jak je nám měnícími
se verdikty soudů odepírána právní jistota.
Lázeňské hotely spadající do resortu se
pravidelně umisťují na špičce mezinárodního lázeňského certifikačního žebříčku.
Co udržení takové kvality služeb obnáší?
Obnáší schopnost permanentního zlepšování.
Stále musíte své služby srovnávat se špičkou
v oboru. Nejen u nás, ale i v zahraničí a současně se inspirovat i v jiných oborech. Nejde
to ale bez týmu skvělých spolupracovníků
a loajálních zaměstnanců. 		  /jjn/

Hlavní argumenty
pro nominaci
MUDr. Eduarda Bláhy
za rok 2017:
✓ za to, že se výrazně zasadil o zmírnění
státních regulací, čímž položil významný základ pro budoucí prosperitu celého odvětví i lázeňské skupiny;
✓ za vytrvalost v prosazování zájmů lázeňských a hotelových subjektů v oblasti autorských práv;
✓ za úspěšné rozvíjení regionálních vztahů a zapojování se do strategických fór
a otevírání lázní společenským aktivitám i událostem regionů;
✓ za vysokou kvalitu služeb – lázeňské
hotely jím řízené skupiny se pravidelně umísťují na špičce mezinárodního
lázeňského certifikačního žebříčku –
EUROPESPAmed a získávají ocenění.

O soutěži
V prvních ročnících soutěže rozhodovala
o vítězi odborná porota složená ze zástupců
tuzemských profesních svazů a dalších profesionálů z různých oblastí cestovního ruchu,
v letech 2016 a 2017 bylo hlasování porotců
doplněno o souběžnou anketu na stránkách
iCOT.cz, kde se mohla k zásluhám jednotlivých nominovaných vyjádřit odborná i široká
veřejnost. Letošní (již čtrnáctý) ročník ankety,
jejímiž hlavními garanty a vyhlašovateli jsou
odborné vydavatelství C.O.T. media a společnost INCHEBA EXPO PRAHA, pořadatel
veletrhu Holiday World, však byl revoluční.
„Letos poprvé jsme se při vyhlašování ankety
rozhodli využít vysoké návštěvnosti B2B portálu iCOT.cz,“ komentuje způsob hlasování
Eva Frindtová, jednatelka vydavatelství C.O.T.
media a dodává: „Více než 3 500 hlasujících
je už hodně silný mandát.“
Do letošního ročníku ankety bylo nominováno 11 profesionálů z různých segmentů
cestovního ruchu. „Už samotná nominace
je nemalým oceněním těchto lidí,“ uvádí
generální ředitel INCHEBA EXPO PRAHA
Alexander Rozin. 		
/red/
INZERCE

NEJPRODÁVANĚJŠÍ
NEJPRODÁVANĚJŠÍ
UŽITKOVÝ
UŽITKOVÝ VŮZ
VŮZ

PEUGEOT BOXER
PEUGEOT BOXER

peugeotprofessional.cz
peugeotprofessional.cz

KONCESIONÁŘ PEUGEOT / Tečovská 1052, 763 02 Zlín-Malenovice / tel .: 577 018 001 / www.unicars.cz
KONCESIONÁŘ PEUGEOT / Tečovská 1052, 763 02 Zlín-Malenovice / tel .: 577 018 001 / www.unicars.cz
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firmy

Podnikatelem roku Zlínského kraje
se stal Stanislav Martinec
Prestižní ocenění Podnikatel roku 2017 Zlínského kraje si odnesl Stanislav Martinec,
majitel vizovické společnosti KOMA MODULAR s. r. o., která je předním českým
výrobcem a dodavatelem modulárních budov. V loňském roce si titul nejlepšího
podnikatele Zlínského kraje odnesl Petr Chmela, spoluzakladatel a spolumajitel
společnosti TESCOMA, který následně získal zároveň titul celonárodního vítěze
a EY Podnikatele roku České republiky.
„Toto ocenění je pro mne zdrojem radosti, dojetí, vzpomínek a poctivé energie,
protože naši firmu KOMA budujeme již
pětadvacet let. Od samotného počátku
navazujeme na baťovské a prvorepublikové principy a upřímně se těším na dalších
pětadvacet let budování oboru modulární

výstavby v České republice i v Evropě,“ sdělil
své první dojmy vítěz Stanislav Martinec,
který si převzal ocenění z rukou hejtmana
Zlínského kraje Jiřího Čunka. „Společnost
KOMA MODULAR patří mezi firmy, které
si kvalitou svých výrobků vydobyly místo
nejen na českém, ale i světovém trhu. Jsem

Výstavba nové haly ve Fatře
je v plném proudu
PSG Construction zahájilo výstavbu tří hal pro jednoho z lídrů gumárenského
a plastikářského průmyslu, společnost Fatra v Napajedlích. Projekt, který je součástí rozsáhlejší modernizace celého výrobního závodu, zahrnuje dvě skladové haly
a jednu halu pro převíjení a balení výrobního sortimentu.

rád, že právě takové firmy sídlí ve Zlínském
kraji,” uvedl hejtman Zlínského kraje Jiří
Čunek. KOMA Modular staví školy, domovy
seniorů, komerční budovy i bytové domy.
Z vizovické dílny pochází také český pavilon
výstavy EXPO 2015 v Miláně, který se zařadil
mezi přední technologické stavby a stal se
velkým přínosem české architektuře. Moduly z pavilonu jsou dnes zpět ve Vizovicích
a slouží v rámci areálu jako administrativní
budovy. Za 25 let existence vyrobila KOMA
Modular již 60 tisíc modulů.
EY Podnikatel roku je nejprestižnější světová
soutěž podnikatelů, která vzdává hold výjimečným osobnostem. Jejím cílem je ukázat
veřejnosti vynikající osobní příklady na poli
podnikání, které mohou být vzorem pro
mladé, začínající podnikatele. Soutěž EY
Podnikatel roku je koncipována jako mezinárodní, proto jsou kritéria, podle nichž
jsou posuzováni jednotliví účastníci, v každé
zemi srovnatelná. V současné době se jako
jediná světově uznávaná soutěž svého druhu pravidelně vyhlašuje téměř v 60 zemích
na šesti kontinentech. 
/tz/
Držitelé titulu EY Podnikatel roku Zlínského kraje v uplynulých letech:

2013: František a Robert Kudelovi,
Chropyňské strojírny a.s.
2014: Pavel Stodůlka,
GEMINI oční klinika a.s.
2015: Michele Taiariol,
TAJMAC-ZPS, a.s.
2016: Petr Chmela,
TESCOMA s.r.o.

Součástí dodávky jsou rovněž vnitřní betonové komunikace, dvě přístavby pro
expedici a novou vrátnici. Samotné práce
započaly hlubinným zakládáním v prosinci 2017 a jejich dokončení je plánováno
na červenec 2018. Nová válcovna by se naplno měla rozjet až za několik let. Pracovní
uplatnění by zde mohla najít až stovka lidí.  
PSG je moderní stavební skupina, která působí na trhu v České republice i v zahraničí
od svého založení v roce 1924. Realizovala
projekty ve více než 20 zemích na 4 kontinentech.  Společnost v poslední době důsledněji oddělila jednotlivé segmenty svých
dodávek. Zahraniční a energetické projekty
jsou nadále doménou PSG – International
a.s., stavební projekty v České republice
a na Slovensku zastřešuje nově vzniklá PSG
Construction a.s. Ve špičce dodavatelů železobetonových konstrukcí je nadále PSG
a.s. Pro lepší koordinaci servisních služeb
byla založena PSG Služby a.s. 
/šar/

firmy
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SYNOT založil novou společnost ve Vietnamu
Ve Vietnamu skupina SYNOT zahájila své působení v závěru roku 2015, kdy zde
otevřela první kasino. K dnešnímu dni zde již fungují kasina tři a do konce roku je
v plánu otevření dalších dvou. „Nová společnost SYNOT SEA manažersky zaštítí
veškeré naše aktivity ve Vietnamu. Samotné její založení je důkazem toho, že to
zde s našimi podnikatelskými aktivitami myslíme opravdu vážně,“ uvedl Neofytos
Neofytou, výkonný ředitel společnosti SYNOT International Limited.
Nová společnost SYNOT SEA má sídlo v Ho
Chi Minh City, které je největším a nejvyspělejším městem celé země. „V asijském
trhu vidíme velký potenciál budoucího růstu.
Naším plánem je expandovat také do dalších zemí jihovýchodní Asie. Napovídá tomu

i název nové společnosti SYNOT South East
Asia. Nechceme se přitom omezit pouze
na oblast loterního byznysu. Jak jsme uvedli
již dříve, naším plánem je se zde věnovat
stejně jako v jiných zemích, kde působíme,
například aktivitám v oblasti cestovního ruchu,

Zlínský švec má Zlatou pivní pečeť
V konkurenci téměř 250 pivovarů z celého světa uspěl Pivovar Malenovice ze Zlína
v neprestižnější české soutěži Zlatá pivní pečeť. Významné ocenění si ze soutěže
odnesl pivovar za svůj polotmavý jedenáctistupňový ležák. Zlínský pivovar uspěl
v nebývalé konkurenci. Komise při Zlaté pivní pečeti hodnotily ve 32 kategoriích
celkem 1 200 vzorků piv.
Mezinárodní festival piva Zlatá pivní pečeť
je nejprestižnější akcí svého druhu v České
republice. Již 28. ročníku se v Českých Budějovicích zúčastnily světoznámé nadnárodní pivovarnické koncerny, středně velké tuzemské

pivovary i menší řemeslné pivovary a minipivovary z České republiky i ze zahraničí. Poprvé
se degustací podle organizátorů účastnily
pivovary z Chile, Mexika, tradičně pak z Ruské federace, Japonska, USA, Kazachstánu,

IT technologií nebo třeba podpory sportu,“
doplnil Miroslav Valenta ml., obchodní ředitel
skupiny SYNOT.
Skupina SYNOT dnes dává práci přibližně
třem tisícům osob. Působí téměř na všech
kontinentech, a to přibližně ve dvaceti zemích
světa. Své obchodní aktivity má v Evropě, Africe, Americe i v Asii. Kromě loterního průmyslu
a dodávky špičkových IT technologií, softwarových řešení a herních zařízení se věnuje také
investicím v oblasti cestovního ruchu a sportu,
podpory startupových projektů, mediálním
aktivitám a dalším odvětvím. 
/tz/

Běloruské republiky, Ukrajiny, Maďarska, Rakouska, Německa, Belgie, Irska, Španělska,
Nizozemska, Polska a nejvíce zahraničních
výrobců je ze Slovenské republiky. Nicméně
pivo uvařené ve Zlíně-Malenovicích chutnalo
nejvíce. „Ocenění nás překvapilo, přihlásili
jsme se na poslední chvíli. Je to nejprestižnější
degustační soutěž v České republice. Moc si
toho vážíme,“ přiznal sládek malenovického
pivovaru Martin Velísek. Letos se přitom Pivovar Malenovice Zlaté pivní pečetě účastnil
poprvé. „Ve skrytu duše jsem vždycky doufal,
že když od nás vyhraje něco významnějšího,
bude to právě polotmavá jedenáctka. Hodně
se pije a je fakt dobrá. Je charakteristická tím,
že není příliš hořká. Ale ani sladká. Má vyváženou chuť. Je to pivo přijatelné pro dámy
i pro chlapy. K nám do pivovarské hospody
chodí hned několik štamgastů, kteří pijí jen
polotmavou jedenáctku,“ přiblížil Velísek.
K výrobě používá sládek tři druhy sladu, a to
plzeňský, mnichovský a karamelový. „Do něj
přidáváme dva druhy žateckého chmele, hořký Premiant a aromatický Sládek,“ prozradil
s tím, že od jeho prvopočátku se snaží polotmavý ležák vařit podle stejné receptury.
Zlínský švec se řadí mezi malé pivovary.
Za loňský rok uvařil přibližně tři tisíce hektolitrů piva. Letos hodlá výstav zvýšit o dalších
dvě stě hektolitrů. 
/tz/

Aquarex z Uherského Hradiště roste, hledá další posily
Uherskohradišťská společnost Aquarex Waterprofit, která se zabývá úpravou
vody pro průmyslové využití, se rozrůstá. V praxi to znamená, že potřebuje další
pracovní posily.  
„Sledujeme v našem oboru oživení, a proto
v tomto roce plánujeme další růst. Zároveň
ale i nadále zůstaneme rodinnou firmou,
která funguje na baťovských principech.
Kromě toho pro nás zůstane klíčovým individuální přístup k zákazníkům, který náš

obor vyžaduje,“ uvádí Miroslav Maňásek,
ředitel společnosti Aquarex Waterprofit.
„Momentálně nám nejvíce chybí projektanti, konstruktéři či technologové úpravy
vody, které hledáme zejména v okolí Uherského Hradiště, sídla naší firmy,“ dodává.   

Zájem o odborníky na management vody
se přitom každoročně zvyšuje, zejména
loňský rok byl v tomto ohledu výrazný.
I z toho důvodu, že pro české firmy je stále
důležitější ohled společenské odpovědnosti, kdy neplýtvají vodou a nevypouštějí jejím prostřednictvím do přírody nebezpečné
látky. Pro 35 % nových zákazníků Aquarexu
byl vloni „faktor CSR“ při rozhodování jedním z nejdůležitějších bodů. 
/tz/
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podpora podnikání

Jak vidí kraj vysokoškoláci?
Jaký mají studenti vztah ke Zlínskému kraji? Co považují za jeho silné a slabé stránky? Plánují po studiích v kraji žít a pracovat? To jsou příklady otázek,
na něž hledal odpověď výzkum realizovaný Technologickým inovačním centrem
Zlín. Zapojilo se do něj celkem 1 766 respondentů rozdělených do dvou kategorií.
V jedné byli studenti ze všech fakult zlínské univerzity s trvalým bydlištěm mimo
Zlínský kraj, v druhé pak mladí lidé z našeho kraje navštěvující vysokou školu
v jiném regionu.  

Hlavní důvody, proč po studiu zůstat ve Zlínském kraji
(studenti UTB s trvalým bydlištěm v jiném kraji)

Zabezpečené bydlení
Jiné
Rozvoj vlastní podnikatelské aktivity
Příležitosti k podnikaní
´
Sport a sportovní příležitosti
Bezpečnost v regionu
Plánuji ve Zlínském kraji založit rodinu
Harmonizace pracovního a osobního života
Kulturní vyžití a společenský život
Příroda a kvalita životního prostředí
Pracovní možnosti, příležitosti
Vztah ke Zlínskému kraji nebo obci
0

„Cílů, které jsme sledovali, bylo více. Zajímalo nás také to, proč si studenti zvolili
právě Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně či
proč naopak zamířili jinam. V neposlední
řadě jsme chtěli zjistit, jaké bariéry pro
další život a práci ve Zlínském kraji obě
skupiny vidí,“ říká Lenka Hradilová z Tech-
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nologického inovačního centra Zlín. A jaké
jsou výsledky?
Slabé stránky? Nižší mzdy
Téměř dvě třetiny studentů mají kladný
vztah ke Zlínskému kraji. Více než sedmi
procentům studentů UTB (31 responden-

tů) se kraj zalíbil natolik, že zde po studiích chtějí zůstat žít a pracovat. Také 251
studentů, tedy zhruba každý pátý, studujících mimo Zlínský kraj, má k regionu
tak kladný vztah, že se kvůli životu v něm
chtějí po studiích vrátit.
Obě skupiny respondentů mají odlišné
názory v problematice silných a slabých
stránek kraje. Zatímco studenti navštěvující zlínskou univerzitu hodnotí Zlínský kraj
logicky jako místo, kde jsou dobré vzdělávací příležitosti a možnosti (21 procent;
246 odpovědí), studenti studující mimo
region jako důvod uvádějí, že v regionu
nenašli svůj zvolený obor (13 procent; 502
odpovědí). Podobně je to s dostupností
bydlení, kdy „Zlíňáci“ v dostupnosti bydlení v kraji nevidí problém, ba naopak
12 procent studentů (477 odpovědí) ji
označilo jako silnou stránku kraje. Avšak
„mimozlínští“ dostupnost bydlení (16
procent, 130 odpovědí) vidí jako největší
slabinu ze všech. „Mezi tři nejslabší stránky kraje patří příjmová úroveň v regionu
a možnost pracovního uplatnění, na kterých se shodly obě skupiny dotazovaných.
Mezi tři nejsilnější stránky kraje studenti
zvolili přírodu a kvalitu životního prostředí
a kulturní vyžití a společenský život,“ shrnuje zjištěné skutečnosti Lenka Hradilová.
Praha, Brno, cizina
Dalším motivem bylo zjistit, jaké jsou plány
studentů bezprostředně po ukončení jejich
vysokoškolského studia.
Celých 59 % (796 studentů) se po studiích
mimo Zlínský kraj plánuje vrátit, 34 % po absolvování UTB ve Zlíně plánuje zůstat. Nejčastějšími důvody jsou vztah ke kraji nebo
obci či mají nebo plánují v regionu založit
rodinu. Studenti UTB uvedli jako důvod pracovní možnosti, příležitosti (takřka 20 procent;
73 odpovědí).  Absolventi, kteří nechtějí žít
ve Zlínském kraji, se nejčastěji plánují přestěhovat do Jihomoravského kraje (42 procent
z celku), do Prahy (18,5 procenta z celku) nebo
do zahraničí (12 procent z celku). Důvody
ke stěhování se do jiného kraje jsou především pracovní možnosti (24,5 procenta z celku), příležitosti v jiném kraji, výše mzdového
ohodnocení a benefity (18 procent z celku),
a u studentů, kteří nepochází z regionu, často
hraje roli rodina mimo Zlínský kraj (24 procent).
„Největší motivace, aby studenti po ukončení
studií ve Zlínském kraji žili, jsou u obou dotazovaných skupin identické: dobrá pracovní nabídka, uplatnění v oboru, vyšší platové
ohodnocení, rodina, kamarádi,“ doplňuje
Lenka Hradilová.

podpora podnikání

Podnikat či nepodnikat?
Výzkum se zabýval také tím, do jaké míry
studenti vysokých škol podnikají či podnikání plánují. V případě těch žijících mimo
Zlínský kraj plná polovina uvádí, že podnikání je neláká teď ani v budoucnu. Na druhou
stranu zhruba 11 procent (47 odpovědí)
se věnuje podnikání souběžně se studiem.
V případě studentů s trvalým bydlištěm
ve Zlínském kraji je situace obdobná. O podnikání jako alternativě neuvažuje takřka 60
procent. Mezi podnikatele se již teď řadí
přes 5 procent (72 odpovědí) a další dvě
procenta (31 odpovědí) chce podnikat ihned
po završení studia. 
/tic/

Hlavní důvody návratu zpět do Zlínského kraje
(studenti z kraje studující v jiných regionech)

Jiné
Příležitosti k podnikaní
´
Rozvoj vlastní podnikatelské aktivity
Sport a sportovní příležitosti
Zabezpečené bydlení
Harmonizace pracovního a osobního života
Pracovní možnosti, příležitosti
Kulturní vyžití a společenský život
Bezpečnost v regionu
Plánuji ve Zlínském kraji založit rodinu
Příroda a kvalita životního prostředí
Vztah ke Zlínskému kraji nebo obci
Mám ve Zlínském kraji rodinu
0

O výzkumu

Mapování bylo realizováno prostřednictvím
dvou dotazníkových online šetření pomocí
portálu Survio.com.  Výběr vysokých škol
proběhl podle kritéria podílu studentů z přírodovědných a technických oborů, tudíž
byla navrhnuta města, kde studuje více než
tři procenta studentů těchto oborů s bydlištěm ve Zlínském kraji, tedy Brno, Praha,
Ostrava, Olomouc a Pardubice.
Do šetření se v první fázi zapojilo celkem
1 346 mladých lidí z těchto institucí: České
vysoké učení technické v Praze, Univerzita Karlova v Praze, Masarykova univerzita
v Brně, Univerzita Pardubice a Vysoká škola
báňská v Ostravě. „V druhé etapě ještě dodatečně oslovíme studenty z našeho kraje,
kteří navštěvují některé z oborů na Vysokém
učení technickém v Brně a Univerzitě Palackého v Olomouci,“ říká analytička Technologického inovačního centra Lenka Hradilová.
Druhý průzkum byl proveden mezi studenty zlínské univerzity s bydlištěm mimo
Zlínský kraj. Dotazník nakonec vyplnilo 420
respondentů různých ročníků a oborů ze

100

200

300

400

500

11

600

700

všech šesti fakult. Pokud jde o místo bydliště, převažovali studenti z okolních regionů – Jihomoravského, Moravskoslezského
a Olomouckého kraje.
Oba vytvořené dotazníky musely splňovat
několik základních kritérií. Jelikož studenti
vyplňovali dotazníky online, všechny otázky
byly dostatečně srozumitelné a také časově nenáročné, vyplňování muselo zabrat
maximálně 15 minut. V závislosti na těchto
faktech byly vytvořeny dotazníky o 23 otázkách. Podmínkou bylo také to, že studenti
UTB ve Zlíně nesměli mít trvalé bydliště
ve Zlínském kraji, a naopak studenti studující vysoké školy mimo náš kraj trvalé bydliště
ve Zlínském kraji mít museli. „Prioritou bylo
především zjistit zájem studentů o působení v regionu po ukončení studií a hlavní
důvody, proč ve Zlínském kraji žít, pracovat, a naopak hlavní bariéry, proč v kraji
do budoucna nezůstávat či se do regionu
nevracet,“ doplňuje Lenka Hradilová. Dotazníkové šetření se uskutečnilo v listopadu
loňského roku. 			
/red/

Výsledky v kostce

✓V
 íce než tři čtvrtiny

respondentů vyjádřily kladný
vztah ke Zlínskému kraji,
asi pětina má ke kraji vztah
neutrální nebo k němu nemá
žádný vztah, a pouhé 1,5 %
studentů má k regionu vztah
negativní.

✓S
 tudenti identifikovali silné

a slabé stránky kraje, těmi
silnými jsou zejména příroda
a kvalita životního prostředí,
kulturní vyžití a společenský
život, bezpečnost v regionu.

✓V
 ýzkum také ukázal, že mladí

lidé profilují vztah k rodině
a ke svému regionu.

✓S
 tudenti UTB považují za silnou

stránku i vzdělávací příležitosti,
podmínky pro vzdělávání
(21 procent).

✓M
 ezi nejslabší stránky očima

studentů vysokých škol patří:
příjmová úroveň v regionu
a možnost pracovního
uplatnění.

Kreativní konference o podnikání
Vstup je zdarma a vystoupit na ní může kdokoli, kdo má zájem. To je princip akce
s názvem Zlínský barcamp a podtitulem Kreativní konference o podnikání. Uskuteční se 21. dubna v prostorách 14|15 Baťova institutu.
Už nyní je možné registrovat přednášky
na související témata, hlasování o nich se
uskuteční od 26. března. Definitivní podobu
pak akce získá 9. dubna, kdy bude zveřejněn
program.
V rámci Zlínského barcampu se uskuteční
i doprovodný program v podobě kulatých
stolů nad tematikou vzdělávání k podnikání.

Jde o setkání odborníků z oblasti vzdělávání,
podnikání, investorů a firem spolupracujících se školami, neziskových organizací působících v této oblasti, vysokých a středních
škol a také úředníků dotčených ministerstev
a krajských či městských úřadů. Letos jsou
na programu dva kulaté stoly, oba se konají
20. dubna. Více na www.zlinskybarcamp.cz.

Co je barcamp
Jde o mezinárodní síť otevřených konferencí a workshopů, obyčejně se zaměřuje
na nové trendy v internetových aplikacích,
designu, nových technologiích, reklamě,
podnikání a dalších souvisejících oborech.
Formát se v Česku objevil poprvé v roce
2010 ve valašském Vsetíně a poté se ze svého původního tématu rozšířil i do dalších
oborů. Uspořádat barcamp může každý,
nejedná se o žádnou centrálně řízenou organizaci. 
/tic/
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Internet věcí. Cesta ke konkurenceschopnosti
Maximální automatizace, využití umělé inteligence či možnost absolutní kustomizace. To je v kostce definice trendů, které nastoluje fenomén zvaný čtvrtá
průmyslová revoluce. Konceptem chytrých továren se zabývá i projekt Firma 4.0,
za kterým stojí společnost CE-PA spolupracující s Technologickým inovačním centrem Zlín a Krajskou hospodářskou komorou Zlínského kraje. Součástí projektu,
jehož cílem je podpora zavádění informačních technologií hlavně do menších
a středních průmyslových firem, jsou i workshopy. V únoru se například zájemci
mohli seznámit se zapojením internetu věcí do průmyslové výroby.

První letošní akce se uskutečnila ve společnosti Intemac Solutions v Kuřimi. „Účastníci
akce se dozvěděli, jaké jsou možnosti zavádění internetu věcí do výroby a další novinky
ze světa Průmyslu 4.0. Zúčastnili se zajímavé
praktické ukázky Výrobní buňky 4.0 a vyzkoušeli si, jak fungují chytré brýle,“ přiblížil
workshop Jaroslav Škývara, jednatel společnosti CE-PA. Tato společnost, zabývající se
poradenstvím a vzděláváním v oblasti firemní strategie a vnitrofiremních procesů, patří
k nejvýraznějším propagátorům myšlenek

čtvrté průmyslové revoluce. „Průmysl v České
republice je zhruba 15 let za současnou úrovní
informačních technologií. Svět kolem nás nespí, zavádění chytrých továren v zahraničí běží
naplno. Chceme proto našim firmám přiblížit
možné cesty, jak dosáhnout změny tradičního
způsobu výroby a zůstat konkurenceschopným,“ dodává Jaroslav Škývara.
Pohled do budoucnosti?
Na workshopu byla především představena
základní jednotka výroby, která je připravena

Novinka jménem Platinn
Dejte svému podnikání nový impulz prostřednictvím změn, na jejichž návrhu se
podílejí špičkoví experti – Technologické inovační centrum Zlín přichází s novinkou určenou zejména pro zavedené firmy ze Zlínského kraje. Jde o koučovací program s názvem Platinn.
Program Platinn vyvinulo Jihomoravské inovační centrum. Jde o ucelenou metodiku pro
zavádění inovací do malých a středních firem,
které mají zvýšit jejich konkurenceschopnost.
Systém se skvěle osvědčil a díky prostředkům
Zlínského kraje bude brzy dostupný i v našem regionu. „Pro nás je Platinn logickým
rozšířením nabídky směrem k firmám, které už na trhu působí. Intenzivně pracujeme
na zavedení, k dispozici bude během dubna,“

říká projektový manažer Technologického
inovačního centra Zlín Daniel Hajda.
Do programu Platinn se může přihlásit jakákoli technologická firma starší než tři roky se
sídlem ve Zlínském kraji, která má více než 10
zaměstnanců. Do budoucna bude ale zřejmě
Platinn otevřen i pro začínající podnikatele.
Firma nejprve absolvuje analýzu inovačních
příležitostí, kdy je zjišťováno, ve kterých oblastech je silná, a kde má naopak rezervy.

k integraci do chytrých továren. Jde o Buňku
4.0 tvořící funkční výrobní celek propojující
obráběcí stroj, robota a měřicí stanici. Demonstruje základní principy konceptu Průmyslu
4.0 a ověřuje dílčí řešení na bázi digitálních
technologií. Za jejím vznikem stojí společnost Intemac Solutions. Zástupci společnosti
B+R automatizace pak informovali účastníky
workshopu o způsobu budování koncepce
flexibilní výroby tak, aby nejenom respektovala požadavky standardů budoucnosti, ale
umožňovala i připojení stávajícího strojového
a technologického parku. Velký zájem vzbudila Společnost Act-in s praktickou ukázkou
Chytrých brýlí s aplikacemi pro Průmysl 4.0.
Umí například zobrazit pracovní příkazy, také
kontrolní postupy, identifikovat materiálovou
položku či dokumentovat a sdílet. Uplatnění
tak najdou u operátorů, seřizovačů, montážních pracovníků, údržbářů, kontrolorů kvality,
zásobovačů a dalších profesí.
Kvalita, správa dodavatelského řetězce či řízení lidských zdrojů v podmínkách Průmyslu
4.0. To jsou hlavní témata dalších workshopů projektu Firma 4.0, které se budou konat
v květnu, září a listopadu letošního roku. Se
všemi akcemi bude pomáhat i Technologické
inovační centrum.
„Projekt Firma 4.0 zcela souzní s našimi aktivitami, které mají pomáhat firmám k větší
konkurenceschopnosti – například ve spojitosti se systémem Otevřených inovací,
v němž dochází k propojování jednotlivých
společností, či soutěží Inovační firma Zlínského kraje, která oceňuje úspěšné příklady, tak
dochází k synergickému efektu,“ podotýká
Lenka Kostelníková, projektová manažerka
Technologického inovačního centra Zlín.
Více informací o workshopech i celém projektu najdete na www.firma40.cz. 
/jjn/

Následuje první fáze, ve které se s expertem
naplánuje plán potřebných změn. Pokud firma
potřebuje pomoci i s realizací změn, může
pokračovat do druhé fáze. Analýza a prvních
40 hodin konzultací s expertem je zdarma.
Ve druhé fázi implementace inovačního projektu je k dispozici dalších 80 hodin konzultací
a samotná firma přispívá na 50 % nákladů.
Program Platinn se dotýká oblastí strategického řízení a rozvoje obchodu, vytváření
strategických partnerství s firmami, univerzitami a dalšími organizacemi. Pomáhá také
nastavit interní procesy a díky tomu zvyšovat
produktivitu, součástí je i poradenství s financováním a čerpáním veřejných zdrojů. Více
informací Ing. Daniel Hajda (hajda@ticzlin.
cz, tel. 734 443 877). 
/tic/
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týdnů jim nabídneme tematické workshopy
i možnost konzultace svých záměrů. Dostanou
se k nim tak informace od odborníků na obchodní model, marketing, právní aspekty podnikání, leadership, financování či prezentační
dovednosti,“ popisuje další část soutěže její
manažerka Olesja Lancevská.
Hodnocení v druhém kole je plánováno
na březen a duben, slavnostní vyhlášení výsledku se pak uskuteční 19. dubna.

Budou ve Zlínském kraji další
milionáři?

Soutěž podnikatelských záměrů míří do finále
Mobilní aplikace usnadňující každodenní situace, produkty a služby pro sport
a zdravý životní styl či nábytek na míru. To je jen několik příkladů podnikatelských záměrů, od nichž si jejich autoři slibují nejen úspěch ve výstižně pojmenované soutěži Můj první milion, ale především start své podnikatelské kariéry.
Do aktuálního ročníku se přihlásila skoro stovka soutěžící, kteří jsou rozděleni
do dvou kategorií.
Soutěž Můj první milion, kterou pořádá Technologické inovační centrum Zlín, se koná již
pojedenácté. Registrace soutěžících začala
1. října a skončila posledním lednem. „Sešlo
se nám 55 přihlášených záměrů, za nimiž stojí
92 soutěžících. Je to zajímavá statistika, pro
nás je ale důležitější ta skutečnost, že podnikatelské záměry jsou rok od roku zajímavější
a hlavně životaschopné,“ říká jednatelka pořádajícího centra Daniela Sobieská s odkazem

na skutečnost, že z řad soutěžících v minulých
ročnících jich 65 svůj podnikatelský plán skutečně rozjelo.
Všechny přihlášené záměry hodnotila odborná porota, která vybrala ty, jež postupují
do finálového, druhého kola. V kategorii pro
studenty vysokých škol a veřejnost jde o 11
záměrů, v případě studentů středních škol pak
o 13 záměrů. „Postupující v první kategorii
teď čeká akcelerační program. Po dobu šesti

Soutěží k dokonalosti
Smyslem soutěže ovšem není jen samotné klání a ocenění těch nejlepších. Cílem je
i vzdělávat budoucí podnikatele, zvýšit zájem
o problematiku podnikání a zakládání firem
či zlepšení povědomí o nástrojích podpory
začínajících podnikatelů ve Zlínském kraji.
„Soutěž tak poměrně přesně kopíruje zaměření velké části našich aktivit, které lze shrnout
pod jednoduché označení podpora inovačního podnikání,“ vysvětluje Daniela Sobieská.
Přesně v tomto duchu proto mohli nejen přihlášení soutěžící, ale i další zájemci, navštívit
během podzimu a ledna několik workshopů
či informačních seminářů. Letošní novinkou
byla FuckUp Night, kde se budoucí podnikatelé dozvěděli i něco o tom, jak to rozhodně
dělat nejde. Všech těchto aktivit se zúčastnilo
500 lidí.
O co se hraje
Přesto, že největší výhrou každého účastníka je
možnost získat zpětnou vazbu a rady od týmu
odborníků, pořádným kusem motivace pro
účast jsou i finanční a další odměny. S prvním místem v hlavní kategorii vysokoškoláků
a veřejnosti je spojena částka 60 000 korun,
možnost využívat co-workingové centrum či
vouchery na konzultace v několika oblastech.
Za uplynulých 10 ročníků již byly rozdány ceny
v celkové hodnotě dva miliony korun.  /jjn/

Příběh Vyza Garden. Přes den zaměstnanci,
odpoledne podnikatelé a řemeslníci
Soutěž Můj první milion pomohla za uplynulých deset let rozjet desítky podnikatelských záměrů. Mezi nimi je i projekt Vyza Garden, za kterým stojí Marek
Pechanec a Jan Trnavský z Valašských Klobouk. Zároveň se ale částečně vymyká
– nejde totiž o službu či mobilní aplikaci, ale o ryze řemeslnou činnost, konkrétně
výrobu modulárních vyvýšených záhonů pro okrasné i užitkové zahrady či veřejné
prostory.
„V době, kdy začínal minulý ročník soutěže, jsme měli s kamarádem Janem Trnavským už vše v hrubých rysech promyšlené.
Zpětná vazba od poroty a informace ze
souvisejících vzdělávacích akcí nám ale
pomohly přesně specifikovat budoucí produkt, technologii jeho výroby i obchodní

model. Myslím, že i díky tomu byl rozjezd
snazší,“ ohlíží se zpět Marek Pechanec.
Vyvýšené záhony Vyza Garden jsou vyráběny z tlakově impregnovaného modřínového dřeva se zaručenou životností 20
let. Díky modularitě je možné sestavovat
záhony a související produkty na míru.

Výhodou je i snadná montáž, navíc není
potřeba základ, takže je možné podle potřeby záhony jednoduše přesunout.
O produkty Vyza Garden je zájem a realizací přibývá. „Stále ale nejsme v situaci,
kdy můžeme vše vsadit na jednu kartu.
Takže přes den jsme zaměstnanci a odpoledne podnikáme a v dílně vše vyrábíme,“
popisuje současný stav Marek Pechanec
s tím, že veškeré vybavení a nářadí pořídili
z vlastních peněz, tedy bez úvěru a dotací.
„Pokud bude zájem i nadále růst, dokážeme si představit, že to pro nás bude jediný
zdroj příjmů,“ uzavírá. 
/jjn/
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Technologické
inovační centrum
Zlín obhájilo.
Je v elitní třináctce
Technologické inovační centrum
Zlín obhájilo akreditaci Společnosti vědeckotechnických parků ČR.
Vzhledem k tomu, že aktuálně je
na seznamu jen třináct subjektů,
které musí splnit přísné podmínky
od minimální plochy pro firmy přes
prokázaný transfer technologií až
po kvalitní poradenství, jde zároveň
o ocenění kvality nabízených služeb.

Soutěž Inovační firma Zlínského
kraje 2018 startuje
Podpořit inovační aktivity podnikatelských subjektů ve Zlínském kraji a motivovat je k dalšímu rozvoji. To je hlavní cíl soutěže Inovační firma Zlínského kraje,
jejíž aktuální ročník bude spuštěn v dubnu. Soutěž vyhlašuje již po šesté Zlínský
kraj pod záštitou hejtmana Jiřího Čunka, pořádáním je pověřeno Technologické
inovační centrum Zlín.
„Na kompletní vyplnění přihlášky a její doručení organizátorovi mají firmy čas do 28. září.  
Slavnostní vyhlášení výsledků je naplánováno
na 14. listopadu za účasti přihlášených firem,
zástupců kraje, partnerů soutěže a dalších
institucí zabývajících se podporou podnikání,“
přibližuje harmonogram soutěže projektová
manažerka Technologického inovačního centra Zlín Lenka Kostelníková.
Cílem soutěže je ocenit a zviditelnit nejlepší podnikatelské subjekty v oblasti inovací.
Hledají se úspěšné, progresivní firmy z regionu, které díky inovacím získávají velkou
konkurenční výhodu a daří se jim  prosazovat
i na zákaznicky náročných trzích.
Specifickým cílem soutěže je přispět k trvalému vytváření prostředí podporujícího inovace
a spolupráci. Soutěž hodnotí firmy a jejich
inovační aktivity za předchozí kalendářní rok,
tedy za rok 2017. Účast v soutěži je bezplatná,

nepodléhá žádnému registračnímu poplatku.
Pilotní ročník soutěže se konal v roce 2009.
Po vyhodnocení zkušeností bylo rozhodnuto
o dvouletém cyklu pořádání. Další ročníky tak
byly v roce 2010, 2012, 2014 a 2016. V prvním
ročníku zvítězila firma 5M z Kunovic, která vyrábí lepidla, kompozitní a sendvičové materiály. V roce 2010 si prvenství připsala společnost
KOMA MODULAR z Vizovic. Porotu zaujala
zejména inovacemi v oblasti nízkoenergetických modulárních staveb, které jsou vhodné
pro rychlou a ekonomickou výstavbu. V roce
2012 dominovala Česká zbrojovka, která patří
k nejvýznamnějším zaměstnavatelům v regionu. V letech 2014 a 2016 se pak vítězem
stala otrokovická strojírenská firma Avex Steel
Products zabývající se vývojem a výrobou
speciálních skladovacích palet a systémů.
Více informací najdete na webové adrese
www.inovacnipodnikani.cz/soutez. 
/tic/

Právní aspekty v oblasti výzkumu,
vývoje a inovací
Vztah mezi příjemcem a poskytovatelem
dotací, GDPR v kostce či právní rámec spolupráce mezi firmou a výzkumnou organizací.
To jsou jen některá témata, kterým se bude
věnovat seminář nazvaný Právní aspekty v oblasti výzkumu, vývoje a inovací. Uskuteční

se  26. dubna od 9.00 do 17.00 v prostorách
Technologického inovačního centra Zlín, Vavrečkova 5262. Vstup je zdarma, vzhledem
k omezené kapacitě sálu je nutné potvrdit
účast (cerna@ticzlin.cz) nejpozději do 23. 4.
Více informací na tel. 731 991 226. 
/tic/

Technologické inovační centrum Zlín je
společným podnikem Zlínského kraje
a Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Sídlí
v budově 23 v továrním areálu, kde mimo
jiné nabízí služby vědeckotechnického
parku, podnikatelského inkubátoru či
co-workingu. „Kromě toho, že certifikaci
vnímáme jako ocenění úrovně naší dosavadní práce, jde o důležitý předpoklad
pro další fungování. Například to zvyšuje
šanci získat dotace na další rozvojové
projekty,“ říká k akreditaci platné až
do roku 2019 Petr Konečný z Technologického inovačního centra Zlín.
Podmínkou pro akreditaci je například
to, aby vědeckotechnický park měl inkubátor pro malé a střední inovační firmy
s minimální užitnou plochou 3 000 m²,
byly realizovány transfery technologií
a nabízeny kvalitní technické a poradenské služby. Dále je důležité, aby subjekt napomáhal výchově k inovačnímu
podnikání a spolupracoval s vysokými
školami, například formou stáží studentů
ve firmách působících v daném vědeckotechnickém parku.
Termín vědeckotechnické parky je v podmínkách ČR používán od roku 1990 souhrnně pro všechny druhy parků či center. Vědeckotechnické parky se profilují
především do tří hlavních typů: vědecký
park, technologický park a podnikatelské a inovační centrum. Zakladateli
vědeckotechnických parků jsou státní
a regionální orgány, univerzity, výzkumné
a vývojové organizace, průmyslové podniky, hospodářské komory, finanční instituce, soukromé firmy, sdružení a svazy.
Vědeckotechnické parky vznikly a další
jsou připravovány v prostředí vědeckovýzkumných pracovišť a v prostředí vysokých škol, vznikají z iniciativy výrobních,
obchodních a dalších podnikatelských
subjektů, v pohraničních oblastech, z iniciativy soukromých osob. 
/jjn/

firmy

Společnost Pokart přistaví
v holešovské zóně výrobní halu
Společnost POKART spol. s r.o. hodlá odkoupit od Zlínského kraje další dva pozemky ve Strategické průmyslové zóně Holešov o celkové výměře 17 365 m².  Společnost, která je dodavatelem kartonáže, obalů a lepenek, působí v holešovské
zóně již několik let. Na nových pozemích hodlá realizovat přístavbu své další
výrobní haly.
„K prodeji těchto pozemků přistupujeme
na základě žádosti společnosti POKART, která zde hodlá rozšířit své výrobní kapacity.
Díky tomu by tu mělo vzniknout 24 nových
pracovních míst," řekl hejtman Zlínského kraje
Jiří Čunek. Kupní cena pozemků, sjednaná
podle znaleckého posudku, činí 7 814 250
korun bez DPH (450 korun/1 m²).
POKART spol. s r.o. patří mezi tradiční dodavatele kartonáže, obalů a lepenek v České
republice i v zahraničí. V holešovské průmyslové zóně vybudovala výrobní závod za 70
milionů korun s rozlohou téměř 20 000 m². To
jí umožnilo rozšířit svou výrobu i prostor pro
využití nových technologií. Nyní tedy chystá
další rozšíření výroby.

Rada kraje zároveň doporučila zastupitelstvu
schválit bezúplatnou směnu pozemků mezi
Zlínským krajem a Státním pozemkovým
úřadem. Tou dojde k vypořádání Strategické průmyslové zóny Holešov vůči doposud
blokovaným pozemkům v procesu církevních
restitucí, které však následně Římskokatolické
farnosti Holešov nebyly vydány. Zlínský kraj
směnou pozbyde část svého pozemku mimo
průmyslovou zónu (v katastrálním území obce
Martinice) a naopak do svého vlastnictví získá
důležité pozemky na území zóny, na nichž
jsou umístěny přeložka říčky Mojeny a suchý
poldr. Současně tím bude dokončeno majetkoprávní vypořádání všech pozemků uvnitř
zóny. 
/tz/
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Petice
za výstavbu
dálnice míří
do senátu
Kvůli žalobě ekologických aktivistů
pozastavil soud přípravy pro realizaci výstavby dálnice D49 a D55.
Z těchto důvodů byla uspořádána petiční akce. Ta se uskutečnila
druhý únorový víkend v prostorách
nákupních center ve Zlíně. A jen během dvou dnů se na petici podepsalo na 1 100 lidí.
Petice ale vznikla již loni v září,  lidé ji  mohli podepisovat na řadě míst ve Zlínském
kraji a také elektronickou formou. Celkem
se tak podařilo sesbírat 13 500 podpisů. Kvůli těmto stavbám byla vykoupena
řada pozemků, včetně rodinných domků ve zlínské části Zálešná a Podvesná.
Stavět se ale dosud nezačalo. Práce totiž
brzdí ekologičtí aktivisté. Ředitelství  silnic
a dálnic Zlínského kraje doufá, že odstraní všechny překážky, které zatím brání
dostavbě D55 kolem Otrokovic. Během
letošního roku by mělo dojít k legislativnímu opatření realizace D49 na Slovensko. „Pokud iniciativa malé skupiny lidí
nebo jednoho člověka dokáže tyto stavby
úspěšně blokovat a ta většina mlčí, tak to
rozhodně není dobře. Proto jsme velmi
rádi, že se tato iniciativa objevila a že se
podařilo sehnat potřebný počet podpisů.
Věříme, že to bude dostatečný argument
k tomu, že tady je opravdu masa lidí, která
ve Zlínském kraji dálnici potřebuje, která
si žádá, aby její stavba proběhla, protože
to má pochopitelně nesmírný význam pro
rozvoj zlínského regionu,“ poznamenal
náměstek hejtmana Zlínského kraje Pavel
Botek. 
/šar/
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Continental Barum letos pokoří hranici 400 milionů
vyrobených pneumatik
Celkem 20 730 000 kusů vyrobených plášťů pro osobní vozidla. Takový byl rok
2017 v otrokovické společnosti Continental Barum. A společnost hodlá již letos
na jaře pokořit rekordní hranici 400 milionů osobních pneumatik, které se v Otrokovicích vyrobily od doby spojení s německým koncernem Continental.

V  segmentu plášťů pro nákladní automobily
se v Otrokovicích vyrobilo 1 280 000 plášťů,
což je o 127 000 více než v předchozím roce.
„I pro tento rok je plánován další nárůst výroby o dalších téměř 180 tisíc plášťů. Taktéž
rostla výroba průmyslových a speciálních
plášťů, jichž bylo v roce 2017 vyrobeno přes
125 tisíc kusů.  A stejně jako u nákladních

plášťů se výroba industriálních plášťů navýší
o 10 tisíc kusů v letošním roce,“ uvedla Regina
Feiferliková ze společnosti Continental Barum.
Doplnila ještě, že tento nárůst výroby pro oba
segmenty je možný díky nové výrobní hale,
která byla otevřena v roce 2016.
V otrokovickém závodě také funguje strojírenská výroba. Konkrétně pod hlavičkou

Continental Molds and Machinery se vyrábí
v Otrokovicích formy pro vulkanizaci osobních
plášťů. V loňském roce jich bylo vyrobeno
1 220 kusů. Stejně jako výroba pneumatik,
tak i výroba forem expanduje a modernizuje
se. „Na duben letošního roku je plánováno
slavnostní otevření přístavby strojírenské haly
s moderními 3D tiskárnami pro výrobu lamel,“
doplnila ještě Feiferlíková.
Společnost v loňském roce zaměstnávala více
než 5 000 zaměstnanců a toto číslo zdaleka není konečné. „Celkově nabíráme nejen
do výroby, ale i do servisních, obchodních
útvarů a do vývojových center. V roce 2017
jsme ve firmě přivítali 545 nových Barumáků. Z toho 59 na technické a ekonomické
pozice,“ vyjmenoval Petr Dostál, personální
ředitel společnosti. V tomto roce vstoupil
ve společnosti v platnost nový aktualizovaný
dodatek Kolektivní smlouvy pro rok 2018,
ve kterém došlo k celkovému nárůstu mzdových tarifů o 7 % v tarifní a nadtarifní části
včetně individuální prémie. Mimo tradiční
růst tarifů dodatek obsahuje i několik dalších
úprav, například výrazné navýšení příplatku
za práci na odpolední a noční směně a příplatek za práci o sobotách a nedělích. Došlo
také ke zvýšení příplatku za práci ve ztíženém
pracovním prostředí, včetně dalších zaměstnaneckých benefitů. 
/tz/

Plastika je Dodavatelem pro Auto roku 2018
Firma Plastika z Kroměříže se stala Dodavatelem pro Auto roku 2018 v České republice. Plastika a.s. dodává do vítězného
vozu přední a zadní emblém a obložení
zavazadlového prostoru. U těchto dílů je
kladen velký důraz na vysokou kvalitu pohledových kriterií a veškerý vývoj i výroba
probíhá výhradně v akciové společnosti
Plastika.
Autem roku se stal vůz nejvýznamnějšího českého výrobce automobilů společnosti ŠKODA
AUTO a.s. Škoda Karoq. Sdružení automobilového průmyslu představilo firmy, které ve
14. ročníku této ankety získaly právo používat
toto prestižní označení. A jednou z nich je
i kroměřížský podnik.
PLASTIKA a.s. v Kroměříži patří k významným
dodavatelům komplexních plastových komponentů pro průmyslové výrobky, zejména
pro oblast automobilového a počítačového
průmyslu. Kromě Škoda auto patří mezi její
zákazníky významné automobilky Volks-

wagen, Mercedes, Audi, Daimler či BMW.
Plastika dnes vyváží své výrobky do Německa,
Rumunska, Maďarska, Portugalska, Velké Británie a Belgie. „Prakticky každý náš zákazník
je globální a požaduje dodávky do celé sítě.
Výjimkami nejsou ani dodávky do Mexika, In-

die nebo Číny," dodal generální ředitel a předseda představenstva Plastiky Michal Nosek.
Plastika a.s. v roce 2016 docílila rekordního
objemu tržeb a počtu zaměstnanců. Celkové
výnosy dosáhly 837 milionů korun a počet
zaměstnanců poprvé překročil 500.  /šar/

firmy

30 perspektivních profesí v kraji
Třicet profesí, které byly vybrány jako klíčové z hlediska uplatnitelnosti na trhu
práce, přináší projekt Datová platforma zaměstnanosti Zlínského kraje. Na nových webových stránkách www.monitorzk.cz jsou detailně popsány profese, které
mají v regionu budoucnost a firmami nebo organizacemi jsou často poptávané.
Jsou mezi nimi např. gumař, nástrojař, zedník,
učitel, IT specialista a mnohé další.
„Každá profese má vytvořenou tzv. kartu, která na prvním místě zahrnuje popis, co zaměstnanec na dané pracovní pozici dělá. Chcete-li

vědět ještě víc, na stránkách Národní soustavy
povolání můžete najít konkrétní kvalifikační
požadavky na profesi, zdravotní i pracovní
podmínky apod. Karta dále obsahuje další
informace, a to o měsíční mzdě včetně trendu
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růstu či poklesu, který mzda vykazuje v porovnání s výsledky za předchozí rok, dále
obsahuje informace o požadovaném vzdělání, možnostech studia či volných místech,“
vysvětluje Olga Šišková z Krajské hospodářské
komory Zlínského kraje.
Chcete například pracovat jako zámečník?
Na stránkách se dozvíte, že hrubá měsíční
mzda zámečníka ve Zlínském kraji se pohybuje od 16 000 do 36 300 korun, v České republice vykonává toto povolání 89 300 osob,
přičemž ve Zlínském kraji je to 4 954 osob,
že je v regionu poptáváno prostřednictvím
Úřadu práce 156 zámečníků a že k výkonu
této profese je nutné mít středoškolské vzdělání s výučním listem, který je možné získat
na osmi školách ve Zlínském kraji.
„Při výběru třiceti klíčových profesí byla zohledněna nejen odvětvová struktura ekonomiky a zaměstnanosti ve Zlínském kraji, ale
také současná i očekávaná poptávka zaměstnavatelů, dále dopady demografického vývoje
či technologických změn na profese ve Zlínském kraji,“ říká Martina Hladká ze společnosti
TREXIMA, která je garantem monitoru Klíčové
profese. Zdrojem dat na kartách o volných
místech jsou informace Úřadu práce z roku
2017, údaje o mzdách pocházejí z Informačního systému o průměrném výdělku. Data
budou aktualizována jednou ročně. 
/tz/

Klub podnikatelek nabízí pomocnou ruku už čtyři roky
Už čtyři roky funguje Klub podnikatelek ze Zlínska. Ten nabízí pomocnou ruku nejenom maminkám na mateřské, zaměstnankyním, které touží po samostatnosti,
ale i ženám, které jsou tzv. nezaměstnatelné, a tak chtějí zkusit podnikání.
Na začátku nebyla inovativní myšlenka,
ani úžasný podnikatelský záměr. „Pracovala jsem ve vzdělávací společnosti,
která realizovala poradenský program
pro začínající podnikatelky. Organizovala
jsem semináře, radila s podnikatelskými
záměry. A když tento program skončil,
začínající podnikatelky se na mě s žádostí
o rady obracely dále. Ale jelikož nevím
vše, oslovovala jsem s dotazy odborníky
a následně je zvala mezi nás. A tak vlastně v roce 2014 došlo k organizování,“
zavzpomínala zakladatelka Klubu Zdenka
Barošová.
„Po roce ověřování, zda je o tento typ akcí
ve Zlíně zájem, jsem na podzim 2015 přistoupila k založení neziskové organizace,
pod jejíž hlavičkou pořádáme akce nejen
ve Zlíně, ale od loňského roku i v Rožnově,
kde jsou velice šikovné dámy, ale do Zlína
to mají daleko. Tak vyvážíme aktivity Klubu
k nim,“ usmívá se zakladatelka Klubu.
Klub ale neslouží jen jako školicí platforma pro nováčky. Místo v něm najdou i již
zkušené podnikatelky, které sem chodí

pro kontakty, pro inspiraci, pro nové informace, ale také pro pocit sdílení. Dámy
se vzdělávají v odborných dovednostech
(např. Excel, Google Analytics), aktuálních tématech (GDPR, daně, dotace pro
podnikatele apod.), ale i v měkkých do-

vednostech (asertivita, time management,
prezentační dovednosti, image firmy aj.).
„Podařilo se nám navázat spolupráci
s velmi kvalitními odborníky v různých
oborech. Někteří jsou z našeho regionu,
někteří jezdí z Brna nebo třeba z Vysočiny.
Aktivity Klubu se jim líbí a chtějí nás touto
formou podpořit, za což jsme velice rádi,“
dodává předsedkyně Klubu k lektorům, se
kterými se na akcích můžete setkat. /tz/
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V Aircraftu zahájili sériovou výrobu letounu L 410 NG
valost je až 10,5 hodiny,“ vysvětlil vedoucí
projektu L 410 NG Miroslav Pešák. Letoun
má výkonnější pohonnou jednotku s motory GE H85-200 se vzletovým výkonem
850 HP (koňských sil) a s vrtulemi AV 725.
Motor je vybaven novým reduktorem, který
v důsledku nižších otáček vrtule umožní
snížení hluku. L 410 NG dosahuje vyšší cestovní rychlosti až 417 km/h. S cílem zvýšení
bezpečnosti letu a snížení zátěže posádky
byla modernizována pilotní kabina technologií Glass Cockpit od společnosti Garmin,
konkrétně avionikou G3000.

Kunovická společnost Aircraft Industries, a.s., zahájila sériovou výrobu inovovaného letounu L 410 NG na základě vydání typového certifikátu Evropskou agenturou pro bezpečnost letectví (EASA). Ještě letos tak bude dokončen první kus této
sériové výroby.
Vývoj inovovaného modelu začal v dubnu 2010 v rámci projektu MOSTA (Modernizace malého dopravního letounu
za účelem zvýšení efektivnosti a ekonomie
jeho provozu), který vznikl za podpory
Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO).
Základním cílem tohoto projektu bylo
výrazné zlepšení technických, provozních
a ekonomických parametrů letounu, zvýšení bezpečnosti provozu letounu, snížení negativního vlivu na životní prostředí
a snížení pracnosti výroby letounu.
Celkové náklady na tento projekt dosáhly
přes 568 milionů korun včetně prostředků
podpory MPO - kolem 237 milionů korun.
Oficiálně byl projekt ukončen 29. 3. 2017.
„Jedná se o úspěšné ukončení zcela ojedinělého projektu, který byl náročný jak
po stránce technické, tak i organizační,“
konstatuje generální ředitelka společnosti
Aircraft Industries, Ilona Plšková.
Více nákladu
„L 410 NG vyniká celou řadou výhod
ve srovnání se v současnosti již vyráběným
modelem L 410 UVP-E20. Byl dvojnásobně
zvětšen zavazadlový prostor, letoun může

přepravit o 400 kg více nákladu. Letoun
má k dispozici nové integrální křídlo s téměř dvojnásobným objemem palivových
nádrží. Dolet vzrostl až na 2 570 km, vytr-

Uplatnění letounu v celém světě
„Inovovaný model L 410 NG bude mít větší
potenciál právě u zákazníků požadujících
lety na delší vzdálenosti, případně patrolovací lety,“ upřesňuje dále generální
ředitelka Aircraft Industries, a.s. Společnost tak očekává i větší zájem u zákazníků
po celém světě o tento letoun vzhledem
k lepším charakteristikám letounu a vyššímu komfortu ve srovnání s předchozím
modelem. Uplatnění L 410 NG rovněž
předpokládá zejména v ostrovních státech, jako je například Indonésie, Papua
Nová Guinea a Japonsko, kde je tankování
na vzdálenějších ostrovech problematické,
a proto je dlouhý dolet jednou z nejdůležitějších podmínek. Potenciál vzhledem
ke vzdáleným tratím bez možnosti tankování na cílovém letišti je rovněž například
v Indii nebo Mongolsku, kde může být
využit důlními společnostmi pro přepravu
pracovníků a nákladu do nedostupných
těžebních oblastí. 
/tz/
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