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tel.: +420 607 213 555
e-mail: mail@kurfurst.cz

www.cistenifasadzlin.cz
Provádíme čištění fasád� čištění střech a ochranu pro�
novotvor�ě nečistot až s pě�letou zárukou.

prodej 15 bytů
v centru města
vnitřní parkovací stání,
sklepy, výtah

prodejce:
tel.: 739 570 770

www.lesetin.cz

• zv�šíme este�ckou hodnotu objektu
• vrá�me podkladu původní vzhled
• zlepšíme úroveň zdravého bydlení
• prodloužíme životnost fasád a střech
Proces čištění a ochrany je maximálně šetrný
k povrchu a námi používan� přípravky prak�cky
nezatěžují životní prostředí.

úvod

Retro vypínače od zlínské firmy
zaujaly i ve Frankfurtu
Kulatý tvar, cvakání i nevšední materiály.
Taková je nová kolekce designových vypínačů RETRO, které vyrábí zlínská firma
OBZOR. A jejich kolekce slaví první úspěchy. Velký zájem o ně už byl i na mezinárodním veletrhu ve Frankfurtu a tuto
novinku mohli vidět také návštěvníci
zlínského festivalu Design Week.
„Vyhrát se dá také s domovními vypínači. Kolekce RETRO je pro hrátky jako stvořená. Zaujme kulatým tvarem, oslní materiálem
rámečku, překvapí zvukem a zároveň všechny potěší,“ vysvětlila
Martina Obadalová, vedoucí
marketingu družstva OBZOR,
českého výrobce designových
vypínačů a zásuvek.
Nejvíce si lze pohrát právě
s volbou materiálu pro rámeček vypínače. Milovníci retra si
mohou vybrat keramiku v nestárnoucí kombinaci bílé a černé barvy, masivní provedení dřeva v odstínech buk či dub,
nebo čerstvé novinky z industriálního světa
– beton a sklo. Navíc vypínače této designové řady mají betonový rámeček, který je
skutečným unikátem a OBZOR jej vyrábí jako
jediný v Evropě.

VYDAVATEL

„Využít vzhledu a struktury betonu pro domovní elektroinstalaci jsme se prozatím
odhodlali jen my a jsme na to právem hrdí.
Speciální směs v sobě obsahuje zpevňující vlákna podporující větší stabilitu celého
rámečku. Materiál se navíc honosí voděodolností a UV odolností. Právě betonové
rámečky v našem sortimentu uchvátily mnohé návštěvníky světového veletrhu Light +
Building v německém Frankfurtu nad Mohanem,“ přiblížila dále Obadalová.
Řada RETRO se však do povědomí
dostala prvotně kvůli charakteristickému cvaknutí v momentě otočení kličky. „Vypínače
RETRO se vyrábí se stejnými
mechanismy, které běžně
užíváme k výrobě vačkových spínačů pro průmysl. Díky tomu se s každým
rozsvícením můžete vrátit
do časů první republiky,“ říká vedoucí marketingu.
Firma byla založena v roce 1965. Ve výrobních závodech pracuje asi 300 pracovníků.
Firma se zaměřuje na výrobu a distribuci
drobných elektromechanických výrobků,
dílů pro automobilový průmysl, kovových
dílů, vstřikování plastů a výsek těsnění.
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4-5 téma
GDPR.
Obavy i ignorace
Nařízení Evropské unie o ochraně
osobních údajů, označované jako
GDPR, se dostává ve zpravodajství
velké pozornosti. Od bulvárních
titulků typu „Děs a zmatek obchází
Evropou“ přes umírněnější „Další
byrokracie a zbytečnost“ až
po konstruktivní „Sedm kroků,
jak to zvládnout“. Realita po 25.
květnu ale nebude zřejmě tak
horká, jak to může někdy vypadat.
11 podpora podnikání
Papírový trenér,
který myslí na všechno
Mít svůj fitness život dokonale
pod kontrolou, plánovat, hodnotit
výsledky, posouvat
své cíle, hlídat si příjem potravin
a pitný režim. To vše nabízí
unikátní diář Arnold
od Davida Baila určený všem
milovníkům fitness, kulturistiky
a zdravého životního
stylu, který získal první cenu
v soutěž Můj první milion.
18 firmy
Designérský oscar
pro rukavičkáře
ze Štípy
Rukavice SensPro od společnosti
Holík International získaly
celosvětově uznávanou
cenu Red Dot Award v kategorii
Product design 2018. SensPro jsou
hasičské zásahové rukavice,
unikátní tím, že mají zabudovanou
elektroniku a senzory, které měří
teplotu v nejbližším okolí hasiče
i aktuální teplotu vzdálených
předmětů.

Distribuce do všech firemních schránek
ve Zlínském kraji, na určená místa a adresy.
UPOZORNĚNÍ
Vydavatel neodpovídá za obsah inzerce.
Inzertní strany: 2, 16, 19, 20.
TERMÍNY
Datum vydání 23. května 2018
Uzávěrka příštího čísla 15. srpna 2018
FOTO NA TITULNÍ STRANĚ
Kovárna VIVA, TON, Rudolf Jelínek
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téma
třeba, aby dotčené listinné dokumenty,
pokud se s nimi nepracuje, byly uchovávány v uzamčené zásuvce stolu nebo
v uzamčené skříni a nebyly ponechávány v neuzamčené místnosti, pokud z ní
odchází ten, kdo s nimi má pracovat.
K údajům uloženým v počítači nebo jiném elektronickém zařízení může mít
na základě správně zvoleného hesla přístup vždy jen ten, kdo je pověřen, aby
s určitými údaji pracoval,“ vysvětluje podrobnosti úřad.

GDPR. Obavy i ignorace
Nařízení Evropské unie o ochraně osobních údajů, označované jako GDPR, se dostává ve zpravodajství velké pozornosti. Od bulvárních titulků typu „Děs a zmatek obchází Evropou“ přes umírněnější „Další byrokracie a zbytečnost“ až po konstruktivní „Sedm kroků, jak to zvládnout“. Realita po 25. květnu ale nebude tak
horká, jak to může někdy vypadat. Tedy alespoň, pokud jde menší firmy...
GDPR to má těžké. Jde o rozhodnutí
Bruselu, který se v očích mnoha popularitě zrovna netěší, a přichází v době,
kdy firmy jedou mnohdy na více než sto
procent a další byrokracie je pro ně jen
přítěží.
Nepřekvapí proto, že podle šetření
Hospodářské komory zasáhne nařízení
až pětinu firem nepřipravenou. Situaci
komplikuje i fakt, že dosud není na světě tuzemský adaptační zákon k GDPR.
„Ač ochrana osobních údajů u nás platí
od roku 1992, ač úřad zřízený zákonem

o ochraně osobních údajů kontroluje
povinnosti tímto zákonem uložené už
téměř dvě desetiletí, pro mnohé, kteří si
se zákonem starosti nedělali, jako by šlo
o novou věc,“ vzkazuje Úřad pro ochranu osobních údajů, který se snaží krotit vášně, které podle něho pod vidinou
zisku občas rozdmýchávají i „poradenské společnosti“.
Na svých stránkách se úřad tématu věnuje velmi přehledně, nabízí i praktické
krátké shrnutí. Například vyvrací zkazky o trezorech s certifikátem GDPR. „Je

MPO: Pomoc podnikatelům
Ministerstvo průmyslu vydalo praktickou Příručku pro přípravu malých a středních
firem na GDPR. V ní se podnikatelé například dočtou, jaké mají povinnosti jako
správci údajů, i to, jak mají svou firmu na GDPR připravit. Nechybí ani modelové
příklady z praxe včetně tipů, jak řešit konkrétní situace. Příručka nezapomíná ani
na personální a zaměstnaneckou agendu a také poradí, jak pracovat s osobními
údaji zákazníků. Součástí jsou také užitečné odkazy na stránky, kde lze dohledat
další informace. Publikace je ke stažení na webových stránkách ministerstva, my
vám z ní přinášíme několik zajímavých tipů.
Výběrové řízení? Pozor na dotazníky
Společnost se rozhodla vypsat výběrové
řízení na nového vedoucího IT oddělení.
Do výběrového řízení se přihlásilo 12 kandidátů, z nichž 7 postoupilo do užšího kola.
Vhodný kandidát na volnou pozici byl skutečně nalezen a byla s ním uzavřena pra-

covní smlouva. Životopisy a další údaje 7
uchazečů, kteří se dostali do užšího výběru,
si firma chtěla ponechat pro budoucí možné použití.
Osobní údaje neúspěšných uchazečů zůstaly roztroušeny na úsecích pracovníků, kteří se podíleli na výběru pracovníka.

O co jde v praxi?
Úřad pro ochranu osobních údajů v tom
má jasno – pro menší firmu, která vede
jen evidenci smluv se svými zákazníky
a evidenci zaměstnanců, se toho zase až
tak moc nezmění. Bude nutné vést záznam o činnostech, které se s osobními
daty provádějí. „Lze doporučit připravit
si na to formulář s kolonkami a do nich
zapsat informace požadované v článku 30
GDPR – záznam o evidenci smluv, o evidenci zaměstnanců, případně o slevovém
programu pro zákazníky a podobně,“
doporučují odborníci z úřadu. Druhou
obecně platnou povinností je ohlašování
případů porušení zabezpečení osobních
údajů Úřadu pro ochranu osobních údajů
do 72 hodin od zjištění incidentu.
„Úřady a jiné orgány, které rozhodují
o právech občanů, a patří k nim i školy,
budou muset jmenovat pověřence pro
ochranu osobních údajů, osobu, která se bude této problematice věnovat
a upozorňovat na případné nedostatky.
Nemusí to přitom nutně znamenat nové
pracovní místo. „Pověřencem může být
jak vlastní zaměstnanec, tak externista,“
doplňuje úřad.

Více na www.uoou.cz.
Špatně. Jak to má tedy vypadat? Všechny
osobní údaje úspěšného uchazeče se staly součástí jeho osobního spisu. Osobní
údaje neúspěšných uchazečů, kteří nepostoupili do dalšího kola, byly na všech
dotčených úsecích skartovány. Životopisy
uchazečů, kteří postoupili do druhého
kola, byly skartovány na všech úsecích
kromě personálního oddělení, které je
převedlo do elektronické podoby a zařadilo do databáze potenciálních zájemců o zaměstnání ve firmě a informovalo
o tom dotčené uchazeče.
GPS ve služebních automobilech
Jelikož opakovaně docházelo ke zneužívání osobních automobilů pro soukromé
účely, rozhodla se firma umísit do nich
GPS lokátory. Zaměstnance o této novin-

téma
ce informovala s tím, že se jedná o opatření zahrnující novou formu zpracování
osobních údajů zaměstnanců, které bylo
zavedeno v zájmu zaměstnavatele. GPS
lokátory byly v provozu nepřetržitě a monitorovaly každé použití služebního automobilu kterýmkoli zaměstnancem firmy.
Špatně – jednalo se o nepřípustný permanentní monitoring subjektů údajů. Záznamy z GPS lokátorů, které byly v provozu
nepřetržitě, byly navíc zařazovány jako
trvalá součást evidence služebních cest –
knihy jízd.
Kromě toho, že šlo o permanentní monitoring subjektu údajů, jednalo se dále
i o zpracování osobních údajů bez právního důvodu.
A správně? Provoz GPS lokátorů byl
spouštěn pouze nahodile, a to dle klíče,
který zaměstnancům nebyl znám. Jeho
prostřednictvím byla zajišťována nepermanentní, avšak přesto efektivní kontrola
využívání prostředků svěřených zaměstnavatelem zaměstnanci.
Po období, za něž byly vyúčtovány služební cesty a pracovník správy vozového parku vše ověřil, byl proveden výmaz
těchto údajů.
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Realita v malých podnicích
čení případu byly souhrnně evidovány též
Pan František je fyzickou osobou podnika- v papírové podobě u majitele, současně
jící – vlastníkem truhlářské firmy, která má i v jeho počítači. Osobní údaje zaměstpět zaměstnanců. Objednávky přijímá vý- nanců firma předávala každý měsíc polučně osobně na své provozovně, neprovo- skytovateli stravenek, externí mzdové
zuje e-shop.
účetní a dále orgánům
Takže jak začít? Analýzou.
finanční a daňové spráMajitel pověřil svou asisvy, orgánům správy sociV řadě případů
tentku, aby do tabulky seálního zabezpečení.
se GDPR
psala, odkud osobní údaje
Tak hotovo. Na co se
dá zvládnout
do firmy přicházejí, kdo
tedy zaměřit pro napla jakým způsobem s nimi
formou
nění podmínek GDPR?
nakládá, v jakých evidenK osobním údajům kliIN house
cích jsou vedeny, po jakou
entů i zaměstnanců
dobu uchovávány a komu
musí mít přístup pouze
mimo firmu jsou předávápřesně vymezený okruh
ny. Výsledek: osobní údaje klientů do firmy osob. S poskytovatelem zaměstnanecproudí výlučně skrze objednávkový systém kých benefitů – stravenek – bude uzavřena provozovně, osobní údaje zaměstnanců na smlouva o zpracování osobních údajů,
pak prostřednictvím kontaktu s majitelem případně součástí smlouvy o poskytováv případě, že je čas od času zapotřebí při- ní stravenek bude i ujednání o způsobu
jmout nového zaměstnance. Osobní úda- zpracování osobních údajů zaměstnanců.
je zaměstnanců i uchazečů o zaměstnání Podobná smlouva o zpracování údajů
ve firmě byly po celou dobu od zahájení bude i s externí mzdovou účetní.
činnosti firmy shromažďovány v šanonu Dále je nutné se zaměřit na zabezpečení
v kanceláři majitele, s osobními údaji klien- údajů v počítači – tedy aby k jeho obsatů průběžně pracovali zaměstnanci pověře- hu neměl nikdo kromě majitele přístup.
ní realizací jednotlivých zakázek a po skon- Pozornost je nutné věnovat i zabezpečení
osobních dat v provozovně firmy – uzamykatelné místo, k němuž má přístup
přesně vymezený okruh osob.
A v neposlední řadě je nutné stanovit povinnost zaměstnanců ve vztahu k nakládání
s osobními údaji zákazníků a způsob hlášení eventuálních problémů s jejich zpracováním, jako jsou nepřesnosti zjištěné
v osobních údajích nebo ztráta či odcizení dokumentů obsahujících osobní údaje.
Majitel firmy musí také věnovat pozornost
třídění a skartování dokumentace obsahující osobní údaje v případech, kdy už ji nepotřebuje pro splnění daného účelu a kdy
mu ve skartaci nebrání žádná zákonná povinnost, a publikovat ve své provozovně
a na webových stránkách firmy pravidla pro
ochranu osobních údajů zákazníků.
Zdroj: MPO, redakčně upraveno
INZERCE

Nabízíme dotace na:
• Elektromobily a dobíjecí stanice
• Zateplení a energetická opatření
bytových domů a objektů pro
podnikání
• Testování, provádění zkoušek
a certikace výrobků
• Návrh konstrukčních řešení
a vznik prototypů
• Vývojové a výzkumné projekty

www.regiozona.cz

Umíme komplexně připravit:
• Žádost o dotaci včetně příloh
• Administrace zadávacích řízení
• Dotační management

Kontakt:
regiozona s.r.o.
Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín
dotace@regiozona.cz
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rozhovor

Čestmír Vančura: Přivítali bychom univerzálnější
přípravu studentů, především bakalářů
„V osmičce jsme se s mým kamarádem Františkem rozhodli, že budeme námořníky.
Trochu nás potom rozhodilo, že bychom museli až do Děčína, tak jsme si vybrali
stavařinu. Po střední škole jsem nakonec vystudoval strojařinu, metalurgii. Nebyla
to nakonec úplně špatná kombinace,“ prozradil o sobě Čestmír Vančura, zlínský
podnikatel, který je jedním ze zakladatelů úspěšné společnosti Kovárna VIVA, zároveň i majitelem agentury, která pořádá Zlínský filmový festival pro děti a mládež.

Asi není tajemství, že Kovárna VIVA je
vaším něco jako „dítětem“. Z malé dílny
se vám z ní časem podařilo udělat firmu,
která má obrovský věhlas, miliardové obraty, společnost, která zaměstnává stovky
lidí. Napadlo by vás někdy, že byste to
mohli dotáhnou takto daleko?
To mne těší, že máte takovou informaci.
Od začátku jsme chtěli mít dobrou firmu,
podobnou těm, co jsme vídali v té době
v zahraničí. Takže tyto ambice jsme měli
a za dnešní postavení jsme moc rádi, jsme
spokojeni. Ve firmě je to vždycky o spolupráci lidí uvnitř týmu, ale samozřejmě i partnerů
a zákazníků.
V současné době je společnost součástí
skupiny Moravia Steel. Jaké je tedy vaše
postavení ve společnosti?
Jsem podílníkem ve firmě a předsedou její
dozorčí rady.
Velká část firem, zejména ty, které se pohybují v průmyslovém odvětví, se potýká
s nedostatkem zaměstnanců. Řada společností se je snaží získat pomocí zajímavých
firemních benefitů. Jaké nabízí Kovárna
VIVA a má to nějaký pozitivní efekt?
Starost o zaměstnance máme od začátku
firmy, jinak bychom nebyli tam, kde jsme.
Primárně nejde jen o benefity, nadprůměrné
výsledky jsou podmíněny nadprůměrným
výkonem spolupracovníků. Musíme je umět
slušně odměnit, forma není až tak důležitá.

Některé společnosti také přistupují
k tomu, že zřizují takzvané firemní školy, kde si vychovávají své vlastní budoucí
zaměstnance, aby tak překonaly nedostatek kvalifikovaných pracovníků. Neuvažujete o něčem podobném i v Kovárně
VIVA?
To téma je na delší povídání. Systém vzdělání
se v minulých letech vyvíjel, alespoň zčásti,
mimo reálné potřeby pracovního trhu, moc
se nestaral o svého budoucího zákazníka.
Zřizování firemních škol přísluší podle mne
spíše velkým firmám a koncernům, ty mají
potenciál řádně připravit kvalitní studium.
Nepovažuju to tedy obecně za systémové
opatření schopné vyřešit náš problém.
A co by tedy podle vás mohlo pomoci
vylepšit tuto situaci?
Přirozená mně přijde spolupráce malých
oborů, jako je třeba náš, se školami na studijních programech a adaptaci absolventů
všech stupňů vzdělání do praxe. Na rychlý
vývoj v technice musíme reagovat rychle.
Přivítali bychom univerzálnější přípravu studentů, především bakalářů. Firmy si už dokáží zajistit jejich odbornou, mnohdy velmi
specializovanou přípravu samy. Nic jiného
nám nezbývá, dělají to tak i jinde. Už to delší
dobu děláme, ale potřebujeme se zlepšovat.
Proč si myslíte, že dnes není mezi mladými lidmi zájem studovat strojírenské
obory a vůbec řemeslo?

Myslím, že dnes je to pravda jen částečně
a situace se snad přece jen postupně mění
k lepšímu. Žel ne tak rychle, jak bychom
v průmyslu i společnosti potřebovali. Velkou
roli tam určitě hraje setrvačnost v posuzování atraktivity budoucího povolání. Nejspíše
jsme v našem školství také úplně nedomysleli, co nám přinesou víceletá gymnázia,
a množství potencionálních studentů technických oborů je tím pro technické obory
fakticky ztraceno. Nepochybuji, že dnešní
svět techniky je alespoň pro novou generaci
úžasnou příležitostí. Prostupuje dnes prakticky všemi obory a poskytuje absolventům
technických směrů skvělé šance pro život,
včetně jejich ekonomického postavení. Pokud máte potřebu, celkem snadno se z technické oblasti adaptujete do jiných oborů,
obráceně to jde většinou jen stěží. To je dost
silná motivace pro dnešní chytré mladé lidi
schopné a ochotné na sobě pracovat.
Myslíte si, že je v dnešní době těžké podnikat, je to lepší než dřív, nebo naopak
horší?
Podmínky jsou dnes lepší, šance na standardní podnikání jsou neporovnatelné.
A co podle vás dnešním podnikatelům
nejvíce „podkopává“ nohy?
Větší byrokracie, větší konkurence, situace
na trhu práce. Nestandardním prostředkem
jsou dotace, někdy mně přijde, že je to více
o marketingu než o práci.

Čestmír Vančura

Věk: tak akorát

Kde jste studoval a co: Střední
průmyslová škola stavební
Valašské Meziříčí, Fakulta strojní
VUT Brno
Životní motto: „Hic Rhodus, hic
salta“ (Předveď, co umíš)

rozhovor
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nám podaří udržet přízeň návštěvníků, jak
dál budou festival přijímat, na přízni našich
sponzorů, města, kraje, MK a dalších institucí.
Vsadili jsme na solidnost, na spolupráci s domácí scénou. Moc děkujeme všem, co nám
opravdu pomáhají.

Není tajemstvím, že pracujete na projektu rozšíření výrobních prostor v Kovárně
VIVA, kvůli kterému jste koupili i budovy
v bývalém areálu Svit. V jaké je to nyní fázi?
Za dva poslední roky jsme zvýšili výrobu
o více jak 50 % a rosteme tempem, které je
pro nás všechny náročné. Na přípravu dalšího vývoje teď potřebujeme trochu času.
Konfrontujeme naše úvahy s trhem práce,
potřebami trhu, našimi zákazníky, situací
v areálu apod. Zvažujeme realizaci investice
do dalších vývojových a výrobních prostor
v objemu 8 000 -10 000 m2 v budovách,
které jsme tu nakoupili.
Ze strojírenské výroby jste přesedlal
na poněkud odlišný obor, kulturu. Stal
jste se majitelem Mezinárodního filmového festivalu pro děti a mládež, stejně
tak nelze odhlédnout ani od faktu, že se
angažujete ve znovuoživení zlínského
zámku. Co vás k tomu vedlo?
To není úplně přesné, své sedlo jsem úplně
nevyměnil. Před časem mně s mými kolegy přišlo docela líto, jak dost lehkovážně
zacházíme se zámkem, který je zdaleka
nejstarší budovou ve Zlíně. Je tu zřejmý
vztah k nejstarším dějinám města i novodobé historii našeho města, k T. Baťovi,
zakladateli, který zámek po svém zvolení
starostou koupil a daroval městu. Nadcházející výročí 700 let od první písemné
zmínky o Zlíně nám připadlo vhodné oslavit
v opraveném zámku a uctít tak jeho historii i dárce Tomáše Baťu konkrétním dílem.
Založením obecně prospěšné společnosti
jsme se pokusili pomoci obci s problémem,
se kterým si nevěděla rady.
A ohledně vašeho vstupu do filmového
festivalu?
S festivalem to bylo podobné, také v té
době trochu strádal.

Jak byste zhodnotil ty čtyři roky, co vlastníte zlínský filmový festival? Vrátila se
vám investice?
Standardní investice to není, to myslím víte,
stálo a pořád to stojí dost peněz. Neumíme
zázraky, ale za ty čtyři roky jsme myslím
odvedli celkem slušnou práci a vcelku postupujeme podle plánu. Chceme přívětivou
kulturu na úrovni pro lidi ve Zlíně, festival
pro děti a rodiny v našem městě a regionu,
kde se my i naši hosté cítíme dobře. Udržet
jeho prestiž doma i v zahraničí a lépe využívat šance, které nám všem nabízí.
A nelitujete toho někdy?
Líto je mně spíš mých kolegů, kteří to mají
na bedrech. Je to pro ně hodně náročné,
zvlášť teď.
Jaké jsou vaše další plány s festivalem?
Je to podobné jako s naší firmou, šedý
průměr není cílem. Hodně záleží, nakolik se

A máte už i představu o tom, co bude
s produkčním domem, který byl součástí
této investice?
Situace kolem produkčního domu se bude
vyvíjet v kontextu s vývojem území a aktivit
v areálu filmových ateliérů a podporou aktivit, které děláme. I když jsou filmové ateliéry
a Festival pokládány za nejvýznamnější kontinuálně působící kulturní instituci s přesahem
do české a evropské kultury, kupodivu se
nám toho na ateliérech z jejich historie moc
nezachovalo. Spíše pět minut po dvanácté soustřeďujeme naši pozornost i na toto
téma. Mimo jiné jsme investovali 3 miliony
plus hodně další práce do projektu Kabinetu
filmové historie a sběru dokumentace, 3D
předmětů, vydávání publikací apod. Máme
další plány, jak pomoci zachovat např. Ateliér č.1, ale není to jen na nás, jak se to celé
do budoucna vyvine.
Prozraďte, jak se vám daří skloubit práci
pro tak velkou firmu, jakou je Kovárna
VIVA, společně s organizováním filmového festivalu a k tomu pracovat na projektu zlínského zámku? Musí to být časově
všechno hrozně náročné.
Mám v tom všem jenom určitou roli, ale přesto se mi to daří celkem špatně.
Zbývá vám při tom všem vůbec nějaký
volný čas?
Teď trochu uklízím, děláme toho docela dost.
Ve Zlíně je pořád hodně nevyužitého potenciálu. Máme něco výjimečného v hlavě, ale je
to hodně ke zvážení. 
/šar/
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Rudolf Jelínek loni investoval
desítky milionů do oprav a investic

Investice a opravy za bezmála 30 milionů korun má za sebou Vizovická likérka RUDOLF JELÍNEK a. s., což je dvojnásobek oproti roku 2016. Zdaleka největší investice
ji ještě čeká. Takřka 150 milionů korun bude stát stavba nového návštěvnického
centra v Praze.

„Loňský rok byl pro nás ve znamení důležitých investic. Společnost proinvestovala
více než 28 milionů, což je v porovnání s rokem 2016 více než dvojnásobná částka.
Největší loňskou investicí bylo vybudovaní
reprezentačního prostoru ve Vizovicích pro
konání firemních a společenských akcí, tzv.
koštovny,“ uvedl předseda představenstva
společnosti Pavel Dvořáček. „Naše výrobky
vyvážíme celkem do 35 zemí celého světa,
a tak hospodářské výsledky roku 2017 ovlivnil také nepříznivý vývoj kurzu koruny vůči
euru a dolaru. Do loňského hospodaření se

degustační bar a reprezentační prostory.
„V podzemí umístíme archiv destilátů a společenský prostor Spolku přátel Jelínkovy
slivovice. První návštěvníky bychom chtěli
přivítat nejpozději do Vánoc roku 2019,“ doplňuje předseda představenstva společnosti
Pavel Dvořáček.
Budování „slivovicového velvyslanectví“
v hlavním městě bude bezpochyby největší investicí roku 2018. Odhad celkové
výše investice do projektu, včetně pořízení
nemovitosti, je 150 milionů korun.
RUDOLF JELÍNEK nadále pokračoval v rozvoji
své zemědělské činnosti v oblasti sadařství
a investoval do nákupu pozemků pro výsadbu vlastních sadů, a to zejména na jižní
Moravě. RUDOLF JELÍNEK je nyní 2. největším pěstitelem švestek v České republice
a v současné době obhospodařuje 163 ha
sadů. „Nejvýznamnějšími zahraničními trhy
zůstávají Slovensko, USA, Polsko, Rusko
a Německo. Novými exportními trhy jsou
pak HongKong, Argentina a Panama,“ říká
Dvořáček. Podíl exportu vlastních výrobků
dosáhl v loňském roce 31 % tržeb a zaznamenal růst o více než 5 % oproti předchozímu roku. Produkty vizovické likérky putovaly
celkem do 35 zemí celého světa.

promítl i výrazný nárůst osobních nákladů
způsobený navýšením počtu zaměstnanců
i růstem mezd,“ dodává Dvořáček.
„Zásadním počinem roku 2017 pro nás
bylo tolik očekávané zahájení stavebních
prací na největším obchodně-marketingovém projektu společnosti – návštěvnickém
centru R. JELÍNEK na pražském Klárově,“
informoval Dvořáček. Největší část objektu
bude věnována muzeu s interaktivní expozicí výroby ovocných destilátů a ovocnářství
v českých zemích. V rekonstruovaném areálu najde své místo také obchod s pálenkami,

Zlínský kraj bude mít novou Strategii rozvoje až
do roku 2030
Novou Strategii rozvoje Zlínského kraje do roku 2030 připravuje v současné době
zlínské hejtmanství. V polovině dubna se na krajském úřadě uskutečnilo první
projednání návrhu analytické části tohoto nového dokumentu koordinačním výborem a pracovními skupinami, složenými z odborníků v rámci kraje napříč různými sektory.
Návrh zpracovali pracovníci odboru strategického rozvoje kraje ve spolupráci s uznávaným
českým ekonomem Petrem Zahradníkem.
„Nová strategie naváže na tu stávající, platnou
do roku 2020. Stanovovat bude dlouhodobé
priority rozvoje kraje ve vazbě na předpokládané vývojové trendy na regionální, národní

i globální úrovni. Strategie bude také reflektovat očekávané podmínky kohezní politiky
EU pro programové období po roce 2020.
Sloužit bude k prosazování zájmů subjektů
ze Zlínského kraje v rámci přípravy a realizace
operačních programů pro toto nové období," vysvětlil statutární náměstek hejtmana

Zlínského kraje Jiří Sukop. Druhé jednání koordinačního výboru a pracovních skupin je
naplánováno na září 2018. Do té doby by již
měla být dopracována analytická část a rozpracována návrhová část strategie. Dopracování návrhové části a projednání návrhu
dokumentu Radou Zlínského kraje se předpokládá do konce letošního roku. V roce příštím
by měla být vypracovaná strategie posouzena
z hlediska vlivu na životní prostředí (SEA).
Po vydání stanoviska Ministerstvem životního prostředí bude předložena ke schválení
krajskému zastupitelstvu.
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TRIMILL plánuje zřízení akademie pro své pracovníky
Prohlídka firmy, ukázka výrobních procesů i využití obráběcích strojů v praxi,
příležitost nahlédnout konstruktérům a montérům pod ruce, ale hlavně si něco
vyzkoušet. Takovou možnost nabízí společnost TRIMILL studentům Střední průmyslovÉ škola Zlín.

„Naší snahou je ukázat studentům nejen,
jak to u nás vypadá, ale získat od nich třeba
i zpětnou vazbu a nové podněty,“ říká Milan
Chludil, penzista, který stál od počátku u rozjezdu firmy, pracoval zde řadu let jako prodejce a dnes se věnuje nastupující generaci
jako školící pracovník. „Výhodou je, že se jim
můžeme věnovat individuálně, protože školení jsou vždy pouze pro dva studenty. Tyto
stáže mají v rámci výuky nepovinné a většina
z těch, co k nám přichází, má skutečně zájem
dozvědět se a naučit se něco nového.“
Praktické stáže oceňují nejen sami studenti,
ale i ředitelé a učitelé odborných škol. „Kluci jsou velice spokojení a chodí třeba právě
do TRIMILLU rádi, jednoznačně se shodují
na tom, že z hlediska přístupu, programu
i organizace stáží patří tato firma jasně mezi
nejlepší," uvádí pedagog Michal Jelínek ze
SPŠ Zlín a doplňuje: „Seznámení s praxí je
neocenitelné, protože to jim škola při veškeré
snaze nikdy nemůže poskytnout. A nakouk-

nout „pod pokličku" skutečné strojírenské
firmy je pro ně víc než zajímavé.“
Celodenní stáže připravuje pro studenty TRIMILL pravidelně jednou v měsíci během školního roku již třetím rokem. Za tuto dobu firmu
navštívilo již přes šedesát studentů. Není to
však jediná aktivita na podporu náboru kvalifikovaných pracovníků. „Studentům umožňujeme nastoupit i na dlouhodobější praxe
a brigády, které využívají při studiu nebo zpracování svých diplomových prací,“ vysvětluje
Ivona Obdržálková z personálního oddělení
firmy a dodává: „Na základě této zkušenosti
se nám v poslední době do firmy vrátili již tři
studenti, které jsme hned po ukončení studia
přijali na běžný pracovní poměr.“
Jedním z nich je Pavel Uherec, který studoval
na vysoké škole konstrukci strojů a zařízení. V roce 2012 hledal při studiích brigádu
v oboru. „Řekl jsem si, že oslovím pár strojírenských firem v okolí bydliště a uvidím, jestli
se vůbec někdo ozve. První mě napadla firma

TRIMILL jelikož jsem v ní byl „kdysi dávno“
ještě na střední škole na exkurzi a zaujala mě,“
popisuje své pracovní začátky v TRIMILLU
u Pavel Uherec. „Část léta jsem strávil tedy
na montáži a větší část v konstrukci. Následně
jsme se s vedením domluvili, že bych mohl
chodit na brigádu i v průběhu školy dle mých
časových možností. Takže jsem až do konce
studia chodil ve volných dnech na brigádu
a po škole rovnou nastoupil,“ vzpomíná Pavel
Uherec.
Složitý proces náboru zaměstnanců plánuje
TRIMILL výhledově řešit i vytvořením vlastní
akademie, ve které by si chtěla firma vychovávat a školit nové pracovníky.
V současné době zaměstnává TRIMILL celkem
166 pracovníků, 102 ve Zlíně a 64 ve Vsetíně. S rozvojem výroby a novými zakázkami
se jejich potřeba v následujících letech ještě
výrazně zvýší.
Společnost TRIMILL, a.s., byla založena v roce
2000. Firma se specializuje na vývoj, konstrukci, prodej, montáž, uvádění do provozu
a servis obráběcích strojů určených zejména
pro obrábění forem a lisovacích nástrojů. Mezi
její zákazníky patří nejen významní regionální
zákazníci jako například Kovovýroba Hoffmann, Chropyňská strojírna, MouldPro, Kovárna Viva nebo Tawesco, ale také nadnárodní
společnosti Škoda Auto, Audi, MAN, Gorenje
a řada dalších firem po celém světě. Ve svém
závodě ve Vsetíně vybudovala společnost
nejen montáž, ale také samotnou výrobu, obrobnu a vlastní výrobu nosných betonových
prvků strojů. Ve Zlíně sídlí vedení společnosti,
nachází se zde vývoj, konstrukce a servisní oddělení včetně montáže strojů. Od roku 2008
má dceřinou společnost v Německu, která
zajišťuje prodej a servis strojů zákazníkům
zejména pro německý trh, jenž patří k největším odběratelům. Dodává také do Velké
Británie, Rakouska, Slovinska, Portugalska,
Španělska,Polska, Ruska, a dalších zemí.
INZERCE

Autoservis Baēík s.r.o.
K pasekám 5460
760 01 Zlín
tel.: +420 577 240 188
mob.: +420 608 379 929

www.autoservisbacik.cz

PƎehled nabízených sluǎeb

opravy nových i starších vozidel všech znaēek
pravidelné servisní prohlídky nových vozidel v záruce
kompletní diagnos ka motoru, diagnos ka a servis
Ǝídicích jednotek a elektronických systémƽ

komplexní autoservisní a autoopravárenskĠƐůƵǎďǇ
pneuserǀŝƐŶşƐůƵǎďǇͲƉƎezouvání a vyvaǎování
pneuma k
prodej náhradních dílƽ, pƎíslušenství a pneuma k
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Fitness diář, gravírování nebo
originální tisk fotografií. Bude
z toho první milion?

Do soutěže Můj první milion se přihlásila takřka stovka
zájemců o rozjezd vlastního podnikání
Diář pro všechny vyznavače fitness a kulturistiky od Davida Baila, gravírování
a dřevěné deskové hry od Denise Bilíka a Josefa Divokého a originální služby
v oblasti fotografického tisku Natálie Minaříkové. To jsou medailisté hlavní kategorie letošního ročníku soutěže Můj první milion, kterou již pojedenácté připravilo Technologické inovační centrum Zlín. Slavnostní vyhlášení se uskutečnilo 19.
dubna v prostorách 23. budovy v továrním areálu ve Zlíně.
Soutěž Můj první milion, kterou pořádá
Technologické inovační centrum Zlín, se konala již pojedenácté. Ve dvou kategoriích se
sešlo 55 přihlášených záměrů, za nimiž stojí
92 soutěžících. Všechny přihlášené záměry
hodnotila odborná porota složená z úspěšných investorů, podnikatelů a odborníků
na rozvoj podnikatelského prostředí. Ti vybrali postupující do druhého kola. Z nich
pak vzešli medailisté obou kategorií. „Role
porotců ale není jen v pouhém hodnocení
a výběru. Soutěžícím dávají zpětnou vazbu,
rady a tipy, jak záměr dopracovat k tomu,
aby měl ještě větší šanci na úspěšné rozjetí
a udržení se,“ podotýká jednatelka pořádajícího centra Daniela Sobieská.
Hlavní kategorii opanoval Arnold
Na začátku nápad, pak hotový produkt,
který se již začal prodávat. Tak porota

ohodnotila Fitness diář Arnold autora Davida Baila. Hlavním cílem diáře je, aby každý
uživatel měl svůj fitness život pod kontrolou a snadněji tak dosahoval výsledků,
po kterých touží. Na druhém místě skončili
Denis Bilík a Josef Divoký, kteří představili
projekt Laseruj.cz zaměřený na gravírování
reklamních a dárkových předmětů a výrobu deskových her.
Bronz v hlavní kategorii si připsala Natálie Minaříková se záměrem Laab.cz. Jde
o nabídku tisku fotografií nejen na běžný
papír, ale také například na matné plátno či leporelo. Nabízí rovněž další služby
v oblasti zpracování fotografií.

V této kategorii soutěžilo 25 záměrů,
z nichž 11 postoupilo do druhého kola.
Pro ně byl tradičně připraven akcelerační
program, tedy soubor seminářů, workshopů a dalších aktivit, během nichž získávali
další cenné informace pro vylepšení svých
záměrů. Spolu se zpětnou vazbou od porotců jde o největší benefit pro všechny
účastníky soutěže.
Ilustrace, elektronické fólie, ale také
slivovice a povidla
S originálními, a přitom životaschopnými
záměry vstoupili do soutěže také středoškoláci. Celkem bylo přihlášeno 30 nápadů,
z nichž 13 poslali porotci do druhého kola.
Na první příčce se umístila Lucie Mudráková z uherskohradišťské umělecké průmyslovky s projektem Planetka B114. Jde
o ilustrace, které mohou být umístěny
v knihách pro děti, na taškách a dalších
předmětech. Stříbrnou pozici obsadil Martin Batonožek ze soukromé školy Mesit
v Uherském Hradišti, který se chce zabývat
prodejem speciálních elektronických fólií
aplikovaných na okna pod značkou Smart
Glass. Díky nim lze automaticky ovládat
propouštění světla.
Na třetí místo pak porota viděla projekt
Valašské potěšení od Františka. Jde o produkci a zpracování švestek – od slivovice
přes povidla až po sušené plody. Se záměrem přišel František Macháček ze Střední
odborné školy Josefa Sousedíka ve Vsetíně.
Speciální ceny míří hlavně na Valašsko
Tradiční součástí soutěže Můj první milion jsou také speciální ceny pořadatelů
či partnerů projektu. Cenu Technologického inovačního centra Zlín za podporu
podnikatelského myšlení u studentů letos
získala SOŠ Josefa Sousedíka ve Vsetíně,
která měla v soutěži celkem čtyři zástupce,
jednoho z nich pak na medailové pozici.
Cenu pro nejaktivnějšího pedagoga, udělovanou Sdružením pro rozvoj Zlínského
kraje, si převzala Františka Vyškovská ze
SOŠ Josefa Sousedíka ve Vsetíně. Za studentem této školy, Markem Opravilem,
který se soutěže účastnil s projektem kovovýroby TeNip, pak zamířila Cena Valašskoklobouckého podnikatelského centra
za udržitelný rozvoj.
Svou cenu letos předávala i investment-crowdfundingová platforma Fundlift, kterou získal David Bail – díky tomu získává
mimo jiné rozhovor pro mediální portál
Roklen24.cz. Projekt Easy Sport Meeting
Manager Jakuba Josefa Formana a Martina
Škrabala, zaměřený na zpracování výsledků
na sportovních podnicích, si pak připsal
Cenu Fakulty managementu a ekonomiky UTB ve Zlíně a zároveň speciální cenu
ČSOB.
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Papírový trenér pamatuje na vše
Mít svůj fitness život dokonale pod kontrolou, plánovat, hodnotit výsledky, posouvat
své cíle, hlídat si příjem potravin a pitný režim. To vše nabízí unikátní diář Arnold
od Davida Baila určený všem milovníkům fitness, kulturistiky a zdravého životního
stylu. Kvalita produktu ve spojení s promyšleným obchodním modelem vynesla jeho
autorovi první místo v soutěži Můj první milion. A porota se rozhodně nezmýlila –
diář se už úspěšně prodává.
Když se členové poroty, sami velmi úspěšní
ve svých oborech, seznámili s projektem mladíka z Valašských Klobouk, měli vcelku shodný
názor – prakticky hotový projekt, který se chytí
hned a zároveň dává prostor pro další rozvoj
v delším horizontu.
Přes všechnu chválu považuje David Bail účast
v soutěži za zásadní. Velmi si cení úžasné
zpětné vazby od poroty. „Kdybych měl proto
spočítat, kolik cenných informací i rad jsem
si ze soutěže, a především z akceleračního
programu, odnesl, tak se pravděpodobně ani
nedopočítám,“ podotýká David Bail. „Dokázal
jsem najít nové marketingové kanály, nad kte-

rými jsem do té doby příliš nepřemýšlel. Mám
na mysli především spolupráci s ambasadory,
protože předtím jsem nad tímto způsobem
propagace vůbec neuvažoval. Také jsem si
uvědomil, jak je důležité mít svůj podnikatelský záměr na papíře. Když jsem totiž o svém
podnikatelském záměru v rámci soutěže psal,
tak jsem se mohl nad svým projektem více
zamyslet, uspořádat si všechny plány a jednotlivé kroky, které bude potřeba vykonat,
a současně i přijít na nové nápady v rámci
celkové realizace záměru,“ dodává.
Fitness diář lze zakoupit na webových stránkách www.arnold4u.cz. „Během léta bych

Laserem cokoliv. A k tomu si dát salát
Gravírování laserem není nic, na co by v dnešní době někdo hleděl s otevřenou
pusou. Lze se tedy v tomto oboru prosadit i nyní?
Denis Bilík a Josef Divoký ukazují, že díky
zapojení kreativity a volbě originálních materiálů rozhodně ano. Jejich projekt Laseruj.
cz, spojený mimo jiné s výrobou deskové hry
Dáme salát, si z aktuálního ročníku soutěže
Můj první milion odnesl v hlavní kategorii
pomyslnou stříbrnou medaili. Ostatně, kdyby
na to přišlo, klidně by si ji dokázali sami vyrobit – i tohle svými nápady a technologiemi
zvládají. Denis Bilík a Josef Divoký gravírují

nejen výrobky ze dřeva, ale i z kůže, plastu,
korku či papíru. Cílí hlavně na zakázkovou
výrobu, která kvůli menšímu rozsahu a nutnosti hledat netradiční řešení není pro velké
firmy atraktivní. „Právě v tom vidíme naši
hlavní konkurenční výhodu – umíme realizace
postavené na nápadech a originalitě,“ říká
Denis Bilík. Jejich práci je tak možné vidět
třeba na medailích, obalových materiálech
či kuchyňských potřebách.

chtěl vydat profesionální marketingové video
pro účely propagace. Prioritní totiž pro mě
momentálně je, aby si Arnold vybudoval silnou pozici na tuzemském a slovenském trhu.
Co se týče mých dlouhodobých plánů, tak
vize do budoucna je zpracovat diář do dalších
jazykových verzí. Nejprve to bude německá
a anglická verze. Přál bych si, aby touhle dobou přesně za rok mohl diář minimálně na ten
trh německý už vstupovat,“ uzavírá David
Bail s tím, že v plánu je i rozšíření portfolia
produktů Arnold o oblečení, sportovní tašky
a láhve, batohy a podobně.

Stříbrní medailisté, kterým účast v soutěži pomohla především s ujasněním právní
problematiky, řízením cashflow či prezentací vlastní práce, navíc rozšířili podnikatelský
záměr o výrobu netradičních deskových her
– samozřejmě gravírovaných. Prvním počinem
je ta s názvem Dáme salát. „Je to hra, ale zároveň promo, jehož prostřednictvím ukazujeme
naše možnosti,“ vysvětluje Denis Bilík s tím,
že do konce roku plánují další tři deskové hry.
„A samozřejmě chceme prohlubovat spolupráci se stávajícími klienty a získávat nové
– což se nám i díky zkušenostem získaným
v soutěži daří stále lépe,“ podotýká. Více na
www.laseruj.cz a www.damesalat.cz.

Fotky patří na zeď, kinofilm a svitek nejsou mrtvé
Vlastní fotky na kapu, plátno, do rámečku, ale také leporelo či ručně vyráběné album
s dřevěnými deskami. Vše, co dostane vaše fotky z paměťové karty či klasického filmu
nejen na zeď, nabízí projekt Laab.cz.
Jeho autorka, Natálie Minaříková, s ním vybojovala třetí místo v hlavní kategorii soutěže
Můj první milion. „Před soutěží to byly sny,
které mi připadaly strašně vzdálené. Teď mám
pocit, že jsou na dosah ruky,“ říká provozovatelka netradičního fotolabu.
Fotky patří na zeď. Tak zní motto projektu
Natálie Minaříkové. Lidé sice fotí jako o život,
ale se snímky se už toho dál moc neděje –
zůstanou v paměti mobilu či foťáku, někdy
se vydají do světa přes sociální sítě. A to je
většinou vše. A právě snaha dát procesu „vyvolání“ fotografie stejně snadnou podobu,

jako je její pořízení, je podstatou podnikatelského záměru Natálie Minaříkové – stačí
třikrát kliknout a je po starostech. O atraktivní
a neotřelý vzhled výsledného díla se postará
Laab.cz. „Projekt jsem rozjížděla zhruba před
rokem a myslela jsem, že to půjde samo.
To se ale nestalo. Soutěž mě díky zpětné
vazbě od poroty a akceleračnímu programu
neuvěřitelně nastartovala – po dodržování zásad v upraveném byznys plánu vidím
opravdu velké zlepšení,“ říká Natálie Minaříková o svých začátcích a účasti v soutěži
Můj první milion.

Laab.cz má ale dvě stránky – o jedné, nabízející řešení těm, kteří se nechtějí o nic starat
a jen mačkat spoušť, už řeč byla. Ta druhá je
určena naopak těm, pro které je fotografování zálibou se vším, co k tomu patří. Laab.cz
proto nabízí služby fotokomory, poradenství,
snaží se o osobní přístup. „Plánuju přestěhovat dílnu do větších prostor, a také blíže
k lidem. V plánu je z dílny vybudovat jakýsi komunitní prostor pro lidi, kteří rádi fotí.
Kromě tiskových a adjustačních služeb nově
přibude malé knihkupectví s tituly o fotografování, nabídka LOMO fotoaparátů, filmů
a chemie do temné komory a vznikne i místo,
kde se budou pořádat kurzy, menší výstavy
a jiné fotografické akce,“ popisuje Natálie
Minaříková. Více na www.laab.cz.
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Může psycholog podnikat? Jak prodat cokoliv?
Celkem 13 přednášek, čtyři workshopy, kulaté stoly i hodně neformální afterparty. Tak vypadala kreativní konference o podnikání s názvem Zlínský barcamp.
Kreativní je přitom i samotný princip přípravy akce – jako přednášející se mohl
přihlásit každý. O tom, zda jde o zajímavé téma, pak rozhodovali v hlasování budoucí účastníci konference. Ta se uskutečnila 21. dubna v prostorách 14|15 Baťova
institutu.
Spíkři, kteří se chtěli podělit o své zkušenosti,
se mohli hlásit od února. Pak byl pomyslný
míček na straně zájemců o účast na konferenci. Prostřednictvím webové stránky www.
zlinskybarcamp.cz vybírali z více než čtyř
desítek nabídek ta témata, kterým byl Zlínský barcamp věnován. Na programu tak byl
například příběh Patrika Procházky o provozovaní psychologické praxe v České republice založeném na VIP přístupu ke klientům,
přednáška Davida Janečka o možnostech

vydělávání prostřednictvím sociálních sítí či
zkušenosti bloggerky Adély Kožinové s Instagramem.
Do příprav kreativní konference se v roli partnera zapojilo také Technologické inovační
centrum Zlín. „Mimo jiné jsme zprostřed-

kovali zapojení zajímavých spíkrů, s kterými
už máme zkušenosti z jiných akcí, které ale
míří na stejnou cílovou skupinu – tedy mladé
lidi se zájmem o podnikaní,“ říká k tomu
marketingová manažerka Technologického
inovačního centra Zlín Olesja Lancevská.
Součástí Zlínského barcampu byl i doprovodný program od workshopů přes kulaté
stoly až po afterparty. Jeden z kulatých stolů
byl věnován příkladům dobré praxe v oblasti
vzdělávání k podnikání a propojení s praxí.
Mezi debatujícími byl i Petr Konečný, který
má v Technologickém inovačním centru Zlín
na starosti řízení podnikatelského inkubátoru
a aktivit na podporu start-up firem. Je rovněž autorem myšlenky na založení soutěže
nejlepších podnikatelských záměrů ve Zlínském kraji.

Podnikatelská akademie na UTB ve Zlíně
Mezinárodní projekt, jehož hlavním cílem je tvorba metodiky podporující podnikání studentů v rámci vysokoškolských studií, a to nejen na univerzitách v České
republice, ale i v zahraničí, má za sebou úspěšný první ročník dvousemestrálního
kurzu výuky podnikání v rámci předmětu Podnikatelská akademie I a II, kterého
se zúčastnilo celkově 49 studentů z téměř všech fakult UTB.
Účastníci se v rámci kurzu seznámili s problematikou podnikání a definovali možné
podnikatelské záměry, které postupně zpracovávali v týmech, nastavovali funkční business modely a dopracovali je až do podoby
finálního podnikatelského projektu. Na organizaci kurzů se podílí i Technologické inovační
centrum Zlín. „Součástí výuky je i odborné
vedení při přípravě a rozpracování prvotních

podnikatelských nápadů studentů formou
konzultací s poradcem pro začínající podnikatele – koučem, s cílem dovést je do vstupní
fáze reálného byznys plánu komerčního start-upu a také prohloubit jejich motivaci k realizaci vlastního podnikání," říká Petr Novák,
ředitel Ústavu podnikové ekonomiky Fakulty
managementu ekonomie UTB ve Zlíně. Mezi
studentskými nápady se objevily například

projekty Snídaňovna nabízející podávání snídaní při cestě do zaměstnání, dále Kreativní
kavárna nejen pro rodiny s dětmi pořádající
kurzy a semináře různého typu nebo Škola vaření a další. Celkem se před porotou
představilo 12 životaschopných projektů,
ke kterým studenti v rámci diskuse dostali
zpětnou vazbu s cílem pomoci dopracovat
předkládané nápady do úspěšného konce
a reálných podnikatelských plánů. „Jeden ze
záměrů je již skutečně realizován a student
Radomil Vašík svůj záměr Iron Warriors silově-kondiční posilovny s on-line školením
již přetavil do podnikatelské reality,“ dodává
Petr Novák.

Konference plná superlativů. To je Glorious
Největší byznys akce pro ty, kteří se rozhodli uspět. Tímto mottem se prezentuje
prestižní konference Glorious, s jejíž přípravou pomáhalo i Technologické inovační centrum Zlín. A rozhodně nejde o žádné přehánění.
Kde jinde si můžete na jednom místě poslechnout zkušenosti a postřehy nejvýše
postavené české manažerky ve světě, nejzkušenějšího českého krizového manažera,
zakladatelů úspěšných firem, globálních marketérů či respektovaných investorů? Jedině
v Brně na konferenci Glorious, která se konala
ve dnech 3. až 5. května.
Pavel Turek, Dalibor Dědek, Santa Čermáková, Milan Vašina či Karel Vacek. To je jen
ukázka toho, s jakými jmény je konference
Glorious spojena. Všech 15 přednášejících má
jedno společné – zvítězili proto, že vytrvali.

Vedou miliardové firmy, řídili tisíce lidí, jsou
špičkou ve svých oborech. V Brně se podělili
o to nejcennější, co se ve své kariéře naučili,
s těmi, kteří stojí na začátku – především se
studenty a mladými lidmi, kteří se rozhodli
prorazit. „Právě na tuto cílovou skupinu míří
značná část našich aktivit. Proto pomáháme
s přípravou této prestižní akce, kterou vnímáme jako skvělé rozšíření možností vzdělávání
a získávání nových zkušeností nejen pro naše
klienty,“ říká marketingová manažerka Technologického inovačního centra Zlín Olesja
Lancevská.
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Soutěž firemních inovací zahájena. Koho čeká publicita?
Začal další ročník projektu Inovační firma 2018 Zlínského kraje
Zvýšení prestiže a kreditu. To je hlavní benefit, který díky publicitě čeká na úspěšné soutěžící v projektu Inovační firma 2018 Zlínského kraje.
Firmy, které během loňského roku významným způsobem inovovaly produkt, služby či
proces a získaly tak náskok před konkurencí,
se už nyní mohou do soutěže přihlásit. Termín
uzávěrky přihlášek je 28. září, na 14. listopadu
je pak plánováno slavnostní vyhlášení.
Soutěž je vyhlašována Zlínským krajem. Pořádáním je tradičně pověřeno Technologické
inovační centrum Zlín. 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
realizované inovační aktivity za předchozí dva
kalendářní roky, nikoliv teprve plánované či
v počáteční fázi realizace. Podmínkou je, aby

inovace byla uvedena na trh od začátku roku
2016 do konce roku 2017.
Přihláška do soutěže zahrnuje dva kroky.
„Prvním je registrace prostřednictvím jednoduchého on-line formuláře na nových stránkách soutěže www.inovacnifirma.cz. Druhým
krokem je pak kompletní vyplnění přihlášky,
která je k dispozici ke stažení na oficiálním
webu soutěže, a její doručení organizátorovi
v řádném termínu,“ popisuje projektová manažerka Technologického inovačního centra
Zlín Lenka Kostelníková.
Podané přihlášky posoudí tým odborníků, složený z osobností podnikatelské sféry, z oblasti
vědy a výzkumu i akademických pracovníků.
Udělení ocenění je uznáním za kvalitní práci
v oblasti inovačních aktivit. „Zvyšuje prestiž
a kredit firmy, napomáhá k dobrému vnímání
u zákazníků. Vítězné firmy mají právo používat logo soutěže k marketingovým účelům

Avex Steel Products: Dvojitý triumf
Portfolio zhruba dvou tisícovek výrobků, z nichž ke každému je minimálně
50 výkresů, a celková produkce, která každý týden naplní několik kamionů.
Když k tomu připočítáme náročné zákazníky z řad výrobců pneumatik a automobilů,
je jasné, že je nezbytné stále hledat nové
a nové cesty k vyšší efektivitě výroby. A že se
to otrokovickému výrobci speciálních skladovacích systémů Avex Steel Products daří,
svědčí kromě tržní pozice také triumf ve dvou
posledních ročnících soutěže Inovační firma
Zlínského kraje.
„Abychom si udrželi pozici lídra, musíme čelit
neustálému tlaku jak regulérní konkurence,
tak i těch, kteří nás bezostyšně kopírují. Proto se snažíme eliminovat to, co negeneruje
zisk, a na druhou stranu být stále efektivnější
v tom, co nás skutečně živí – tedy výroba
skladovacích systémů a palet,“ říká generální
ředitel Jiří Gistr, který se zároveň v rozhovoru
netají tím, že úspěchy v soutěži zvyšování
konkurenceschopnosti pomáhají.
Hlavním posláním soutěže je pomoci se
zvýšením prestiže úspěšně inovujících
firem. Jak je pro vás, jako pro výrazně
exportně orientovanou společnost tento
parametr důležitý?
Tyto úspěchy samozřejmě komunikujeme
všem našim obchodním partnerům, tuzem-

ským i zahraničním, zákazníkům, dodavatelům i zaměstnancům. Ocenění si vždy velmi
vážíme a troufáme si říci, že zvyšuje kredit naší
společnosti v mnoha ohledech.
Jedním z největších problémů firem je
v souvislosti s ekonomickým růstem nedostatek pracovníků. Je v tomto směru dobré
jméno pro zaměstnavatele výhodou?
Bezesporu ano. Zvláště při takovém přetlaku
pracovních nabídek. Zlínský kraj je velmi prostrojírensky orientovaný a od toho se odvíjí
také poptávka po určitém druhu specializace. Bohužel ale poptávka převyšuje nabídku.
Nestačí benefity typu stravenky, dovolená
navíc, jednorázové nástupní bonusy, to vše
již přestává fungovat. Jméno firmy v regionu

a budou prezentovány v rámci aktivit vyhlašovatele a partnerů soutěže. Dalším benefitem
získání ocenění je bezplatná publicita a zveřejnění PR článků v respektovaných médiích,
která jsou partnery soutěže,“ doplňuje jednatelka Technologického inovačního centra Zlín
Daniela Sobieská.
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. Více
na www.inovacnifirma.cz.

je vždy to, co přitahuje. Ale samozřejmě jen
ocenění v určité oblasti nestačí. Je to otázka
mnoha faktorů, které jméno firmy ovlivňují.
Jedna cesta nestačí.
Zvažujete účast i v aktuálním ročníku? Jaké
inovace se vám podařilo v loňském roce
realizovat?
I tohoto ročníku bychom se rádi zúčastnili,
bude nám opět ctí. Je to prestižní záležitost.
I přesto, že máme za sebou od roku 2014
velký progres, inovacím se věnujeme stále,
abychom neusnuli na vavřínech. Jednak jsme
svou energii a investice věnovali výrobě, ale
také oblasti služeb a servisu směrem k zákazníkům a dodavatelům.
O společnosti
Historie společnosti Avex Steel Products sahá
do roku 1996. Z počátku fungovala jako obchodník – palety si nechávala vyrábět jinde
a dál je prodávala svým zákazníkům. Jak rostl
objem prodejů, padlo rozhodnutí o vlastní
výrobě. Tehdy firma sídlila v Napajedlech, vše
vypadalo spíše jako větší zámečnická dílna. To
ale trvalo jen krátce, po přestěhování do Otrokovic v roce 2004 se výroba rychle rozšiřovala,
o rok později přibyl sklad hutního materiálu
s kapacitou 1 000 tun a unikátním systémem
vychystávání. K dalšímu velkému rozšíření došlo v roce 2013 a dnes je Avex Steel Products
regulérní strojírenskou firmou a významným
zaměstnavatelem v regionu.
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Katalog firem
Zlínského kraje
Technologické inovační centrum
Zlín dlouhodobě podporuje konkurenceschopnost firem ze Zlínského
kraje i prostřednictvím propagace
jejich exportních možností. Nabízí
totiž ojedinělou možnost bezplatné
prezentace prostřednictvím Katalogu firem Zlínského kraje. Tento
katalog je následně prezentovaný
prakticky po celém světě.

Periferie není překážkou, firmy
mohou kooperovat přes hranice
Příprava společných projektů, nové možnosti spolupráce a výměna zkušeností.
To jsou ve stručnosti hlavní body jednání mezi představiteli Technologického inovačního centra Zlín s obchodní radou Slovenské republiky Dagmar Urbanovou
a Jaroslavem Weiglem, slovenským honorárním konzulem v České republice.
Technologické inovační centrum Zlín je společným podnikem Zlínského kraje a Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, jehož posláním je
především podpora začínajících podnikatelů
a inovačního podnikání malých a středních
firem. Právě těchto témat se jednání dotýkalo.
„Hovořili jsme například o našich formách
podpory start-up firem, kde máme propracovaný systém v podobě podnikatelského
inkubátoru, vzdělávání nebo edukační soutěže byznys plánů studentů a čerstvých absolventů,“ říká jednatelka Technologického
inovačního centra Zlín Daniela Sobieská.
Během jednání byl nastíněn současný stav
spolupráce s partnery na slovenské straně
a následně došlo na hledání platforem pro
její posílení. „Řešili jsme přípravu zvažovaného

setkání subjektů vytvářejících inovační infrastrukturu z našeho regionu a ze Slovenska
s cílem najít potenciál pro nové společné projekty,“ dodává Daniela Sobieská. Dalším tématem, kterého se jednání týkalo, byla i podpora
zavádění automatizace a robotizace u malých
a středních firem, s kterou má Technologické
inovační centrum Zlín s ohledem na zapojení
do projektu Firma 4.0 také zkušenosti.
Technologické inovační centrum Zlín patří
k pilířům inovační infrastruktury. Nedávno
obhájilo akreditaci Společnosti vědeckotechnických parků ČR. Na tomto seznamu
je pouze třináct subjektů, které musí splnit
přísné podmínky od minimální plochy pro
firmy přes prokázaný transfer technologií až
po kvalitní poradenství.

Další rozvoj? Pomůže i vzdělávání
Celkem 12 seminářů a stovky účastníků. Tak
vypadá loňská bilance seminářů Technologického inovačního centra Zlín. Obdobný rozsah
má vzdělávací část projektu Smart Akcelerátor
Zlínského kraje i letos. Cílem je především
zvýšit konkurenceschopnost regionu v oblasti
podnikatelských inovací.
Technologické trendy, time management,
inovace byznys modelů či marketing sociálních sítí. To jsou příklady seminářů, které se
loni konaly. Výběr témat navazuje na koncepční dokumenty kraje, v nichž jsou identifikovány problémy bránící zvyšování kon-

kurenceschopnosti v oblasti vývoje, inovací
či výzkumu a tím dalšímu rozvoji regionu.
„Řada seminářů je určena hlavně zástupcům
institucí, kteří se podílejí na zlepšení prostředí
pro inovace, na další pak má přístup veřejnost,“ říká Irena Černá z Technologického
inovačního centra Zlín. Aktivity Technologického inovačního centra Zlín i projektu Smart
Akcelerátor navazují na strategický dokument
Regionální inovační strategie Zlínského kraje.
Ten definuje priority a nástroje k podpoře
podnikání založeného na inovacích a přispívající k rozvoji daného území.

Katalog firem Zlínského kraje je unikátní oficiální přehled podniků působících
ve Zlínském kraji. Cílem katalogu je
prezentace kraje jako významného průmyslového regionu, navazování nových
obchodních příležitostí na tuzemských
i zahraničních trzích a podpora a posílení
exportu regionálních firem. A nejenom to.
„Firmy, které jsou v katalogu prezentovány, si samy určí preferenci zahraničních
trhů, na kterých chtějí být prezentovány.
Díky nové spolupráci s partnery jsme tak
schopni přesně zacílit na zvolený teritoriální trh a díky tomu se co nejvíce přiblížit
exportní politice registrovaných firem,“
vysvětlila jednu z dalších výhod projektová manažerka Technologického inovačního centra Zlín Lenka Kostelníková.
Registrací do katalogu, která je zcela
zdarma, získá každý podnikatel navíc
jistotu, že se o něm bude vědět prakticky po celém světě. „Katalog je využíván
a distribuován při podnikatelských misích
do zahraniční, při prezentacích na veletrzích, obchodních setkáních i na mezinárodních konferencích, které pořádá
nejenom Technologické inovační centrum
Zlín, ale také naše partnerské instituce.
Těmi jsou Krajská hospodářská komora
Zlínského kraje, včetně okresních hospodářských komor, Svaz průmyslu a dopravy ČR, Česká agentura na podporu exportu Czechtrade a Agentura pro podporu
podnikání a investic CzechInvest. Takže
jeho dosah je skutečně široký,“ podotkla
Lenka Kostelníková.
Mimo tyto akce je Katalog firem Zlínského kraje veřejně dostupný i na oficiálních
stránkách měst Zlín, Otrokovice a Zlínského kraje. Zároveň se díky optimalizaci
stránek podle klíčových slov podstatně
zvyšuje úspěšnost zobrazení odkazů
na katalog ve výsledcích vyhledávání
u internetových vyhledávačů, jako jsou
Google či seznam.cz. Registrace do katalogu je ještě jednodušší. „Tu si lze zařídit
pomocí stránky www.katalogfiremzk.cz,
v sekci registrace firem,“ vysvětlila Lenka
Kostelníková.
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Sklad tekutých chemikálií v areálu Continental
Barum v novém
Větší zabezpečení skladovaných surovin. To slibuje nový sklad kapalných látek,
který byl postavený v otrokovickém areálu Continental Barum. V novém objektu
je požární zabezpečení zajištěno hned několika bezpečnostními systémy.
Nově vystavený sklad tekutých chemikálií se
nachází v jihovýchodní části areálu Continental Barum s.r.o., v bezprostřední blízkosti
skladu hořlavin. Smyslem jeho výstavby byla
náhrada stávajícího skladu umístěného uvnitř
výrobního areálu mezi sklady základních surovin a výrobou CHTT. Momentálně jsou do něj
postupně stěhovány všechny materiály, jež
byly dosud skladovány v původním skladu
chemikálií na západní straně areálu.
Skladovány zde budou tekuté chemikálie
(hořlaviny III. a IV. třídy) dodávané především
v IBC kontejnerech či jiných baleních, jako jsou
sudy, kanystry aj., a to v maximálním množství
924 m3.
Sklad se začal stavět v listopadu roku 2016
a dokončen byl za necelý rok, v říjnu 2017.
V prosinci 2017 vydal Stavební úřad Otrokovice kolaudační souhlas. Náklady na celou stavbu mírně přesáhly částku 49 milionů korun.
Nový objekt vyhovuje všem požadavkům
vyplývajícím ze související legislativy, jakož

i požadavkům pojišťovny FM Global. Podlahu
celého prostoru skladu tvoří záchytná betonová vana, která je schopna pojmout 100 %
skladovaného množství. Součástí je vybavení
jak vnějšími, tak i vnitřními automaticky sklápěnými zábranami pro případ, že by došlo
k úniku závadných látek.
Po stránce požární ochrany je sklad zabezpečen hned několika systémy. Základním zabezpečovacím zařízením je elektrická požární
signalizace, která identifikuje případný vznik
požáru v objektu a vysílá signál na dohledové
centrum hasičského záchranného sboru CoBa.
Protipožární zabezpečení je zajištěno pomocí
sprinklerového systému, napojením právě na
elektrickou požární signalizaci (EPS).
Objekt je dále nadstandardně vybaven nezavodněným stabilním hasicím zařízením,
na které se mohou v případě požáru napojit
zasahující jednotky PO prostřednictvím venkovních ventilových stanic. Přes tyto stanice
lze napojit cisternová vozidla a provádět ha-

šení vzniklého požáru z venkovního prostoru bez nutnosti vstupu do vnitřních prostor.
Hasebním médiem v tomto systému může
být jak voda, tak voda s tzv. pěnidlem, které
brání přístupu vzduchu, lépe ulpívá na hořících kapalinách a značně snižuje potřebné
množství hasební vody.
Celý prostor nového skladu je rozdělen
na menší části, které brání dalšímu šíření
hořlavých kapalin do vedlejších prostorů.
V případě vzniku požáru a použití nezavodněného stabilního hasicího zařízení lze zachytit veškerou hasební vodu uvnitř objektu
skladovaných látek.
Uvedené systémy požární ochrany jsou doplněny přenosnými hasicími přístroji pro prvotní likvidaci požáru zaměstnanci skladu.
Nezbytnou podmínkou funkčnosti systému
je jejich pravidelná kontrola a zkoušky jejich
funkčnosti pro případ vzniku mimořádné
události.
Nový sklad kapalných látek vyniká v nadstandardním zabezpečení nejen v našem okolí,
ale též v koncernu Continental a celkově
přispívá k bezpečnému způsobu skladování
kapalných látek v závodě v Otrokovicích.
Continental vyvíjí pokrokové technologie
a nabízí služby pro udržitelnou a provázanou
mobilitu lidí a jejich majetků. Technologická společnost založená roku 1871 nabízí
bezpečná, účinná, inteligentní a cenově dostupná řešení pro vozidla, stroje, dopravu
a přepravu. V roce 2017 dosáhla společnost
Continental obratu 44 miliard eur a v současné době zaměstnává více než 240 000
pracovníků v 61 zemích.
Divize Pneumatiky má v současné době celosvětově 24 výrobních a vývojových závodů.
Jako jeden z předních světových výrobců
pneumatik s 52 000 zaměstnanci vytvořila
divize Pneumatiky v roce 2016 obrat ve výši
10,7 miliardy eur.
INZERCE
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FLY UNITED – 140 000 letenek ročně a kompletní
servis pro firemní klientelu
To je hlavní náplní společnosti FLY UNITED, která působí na trhu již 25 let a jednu
z poboček má i ve Zlíně. „Našimi nástroji a dobrým nastavením cestovní politiky
jsme schopni ušetřit klientovi i několik desítek procent z jeho cestovních výdajů.
Nepřímé úspory, především časové, jsou ale také k nezaplacení,“ říká v rozhovoru
ředitel společnosti FLY UNITED dr. Jan Štilec.
Co se za 25 let změnilo?
O našem zaměření na zajišťování cestovního servisu pro firmy a instituce jsme se
rozhodli prakticky velice brzy po založení
naší společnosti. Jako asi téměř každá firma
jsme v průběhu 25 let prošli řadou změn,
včetně změn jmen společnosti i změn vlastnických podílů. Dnes zajišťujeme služební cesty zhruba 750 firmám a institucím.
Hlavní změnu, kterou jsme pocítili a stále
pociťujeme, je pronikání nových technologií do našeho oboru. Pryč jsou doby, kdy
jsme vypisovali letenky ručně, později je
tiskli a fyzicky doručovali našim klientům.
Dnes je prakticky celý proces od rezervace
po vystavení letenky či dokonce vystavení palubního lístku řešen elektronicky. To
nám nesmírně zrychlilo a zefektivnilo naši
práci a naše služby tak můžeme nabízet
prakticky po celém světě.
Kolik například vystavíte letenek za rok?
Sečteme-li produkci všech tří poboček
Praha, Zlín a Olomouc, pak je to kolem
140 000 letenek za rok. To nás řadí v rámci
cestovních kanceláří v ČR na třetí místo.
Proč by si měly firmy zajišťovat letenky a jiné služby prostřednictvím vaší
agentury? Vždyť si dnes mohu letenku
zakoupit rychle sám online.
Máte pravdu, dnešní technologie umožňuje
rezervovat si letenky prostřednictvím mno-

ha subjektů a online systémů. Letenky se
dají nakoupit přímo u leteckých společností,
na webech nadnárodních i lokálních cestovních agentur – například mujlet.cz – nebo
u specifických online konsolidátorů typu
Kiwi.com. U nich je vše podřízeno nákupem
nejlevnější letenky a využívají je především
klienti, kteří jsou ochotni sami i delší dobu
porovnávat a vyhledávat optimální variantu
cesty a nejsou vázáni tolik na přesné časy
odletů či době strávenou na cestě. Firemní
klientela vyžaduje poněkud jiné služby.

Jaké služby máte na mysli?
Firmy při zajišťování služebních cest často
využívají cestovní kancelář, protože chtějí
uspořit. Jedná se o úspory časové, když jim
předkládáme zpracované optimální nabídky s kompletními a aktuálními informacemi,
zajišťujeme doplňkové služby včetně jejich
vzájemné návaznosti a pomáháme tak s organizací služebních cest i jejich vyúčtováním.
Přinášíme i tolik žádané úspory ekonomické
v podobě získání a využití speciálních cen,
zpětných benefitů, a především nalezením
variant, které online systémy prostě nabídnout nedokáží.
O jak velkých úsporách se bavíme?
Dle našich údajů jsme schopni těmito nástroji
a dobrým nastavením cestovní politiky ušetřit takto klientovi i několik desítek procent
z jeho cestovních výdajů. Nepřímé úspory,
především časové, jsou ale také k nezaplacení.
Snažíme se také plně vycházet vstříc potřebám našich korporátních klientů, například
v zabezpečení okamžitého přístupu k potřebným informacím jak pro objednavatele,
tak především pro cestujícího. Dnešní doba
s sebou přináší řadu mimořádných událostí
– teroristické činy, stávky leteckých dopravců,
přírodní katastrofy. Vedení firem tak čím dál
tím více potřebují znát v každém okamžiku,
kde se cestující z jejich firmy právě nacházejí,
a vyžadují zajištění rychlého přístupu k požadovaným informacím týkajícím se agendy
obchodních cest a možností, jak co nejrychleji
navázat kontakt s jejich zaměstnanci na služebních a soukromých cestách. My jsme pro
tyto účely vyvinuli aplikaci FLY ONLINE, která
prostřednictvím důkladně zabezpečeného internetového rozhraní nabízí aktuální přehledy
služeb, podrobné organizační i ekonomické
parametry pro účetní oddělení včetně stažení
všech dokladů k jednotlivým službám a některé další funkce, jako je monitorování průběhu
cest jednotlivých cestujících.
Jaký předpokládáte další vývoj oboru?
Především další pronikání moderních technologií do našich životů. Jak napsal známý
a slavný cestovatel Miroslav Zikmund v knize
Století Miroslava Zikmunda: „Největší bohatství je mít dostatek času“. Řada firem bude
do svých firemních sytému implementovat
námi spravované on-line systémy umožňující
nejen vlastní rezervace a tisk letenek a voucherů na hotely, ale umožňující efektivní
schvalování služebních cest. To jim ušetří
čas, ale ve svém konečném výsledku i peníze. Každopádně, létat za „obchodem“
se bude stále.
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O holešovskou zónu projevily zájem další dvě firmy

O holešovskou zónu projevily zájem další dvě firmy. Jednou z nich je taneco, a.s.,
která se specializuje na produkci potravin, druhou společností je ocelářská firma
Suntel Steel, s.r.o. Oba návrhy na možný
odkup pozemků v zóně ještě musí schválit
zlínské krajské zastupitelstvo.
Taneco, a. s., chce ve Strategické průmyslové
zóně Holešov vybudovat závod na produk-

ci potravin. Předmětem kupní smlouvy má
být prodej pozemků o výměře 224 tisíc m2
za cenu 66,5 milionu korun. Tento záměr ještě
musí schválit zlínské krajské zastupitelstvo.
„Firma tam chce postavit závod na výrobu
a zpracování potravin využívající principy
akvaponického chovu ryb a pěstování zeleniny. Jedná se o uzavřený systém s celoročně
řízeným klimatem, fungujícím na principu
vzájemné recirkulace zdrojů mezi rybami

a rostlinami. Veškerá produkce prvovýroby
ryb a zeleniny bude v rámci závodu zpracována do finálních potravinových produktů.
Projekt má být realizován ve dvou etapách.
Vzniknout by zde mělo 378 nových pracovních míst,“ uvedl hejtman Zlínského kraje Jiří
Čunek. Zahájení stavebních prací se v první etapě předpokládá v roce 2020, uvedení
do provozu v roce 2022. Zahájení druhé etapy výstavby je předpokládáno v roce 2023,
uvedení do provozu koncem roku 2025. Na
základě uzavřené smlouvy o budoucí kupní
smlouvě si bude moci společnost taneco, a.s.,
začít vyřizovat příslušná povolení. V případě,
že tato povolení nejpozději do dvou let získá, uzavře s ní Zlínský kraj následně kupní
smlouvu. Podpis smlouvy bude standardně
podmíněn poskytnutím souhlasu Ministerstva průmyslu a obchodu prostřednictvím
agentury CzechInvest.
Rada kraje zároveň schválila záměr prodeje pozemku v holešovské zóně společnosti
Suntel Steel, s.r.o. Ta zde hodlá vybudovat
provozovnu zaměřenou na vývoj, výrobu
a uskladnění ocelových konstrukcí pro telekomunikační společnosti.
INZERCE
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Designérského Oscara si odnesou
rukavičkáři ze Zlína-Štípy
Rukavice SensPro od společnosti Holík International získaly celosvětově uznávanou cenu Red Dot Award v kategorii Product design 2018.
Výjimečný funkční design rukavic SensPro
ocenila mezinárodní odborná porota, která
v letošním roce individuálně posuzovala
a vybírala to nejlepší z více jak 6 300 přihlášených produktů od designerů a výrobců
z 59 zemí světa.
SensPro jsou hasičské zásahové rukavice, unikátní tím, že mají zabudovanou

elektroniku a senzory, které měří teplotu
v nejbližším okolí hasiče i aktuální teplotu
vzdálených předmětů. „V praxi jde o to, že
hasiči sice mají oděv, který je chrání před
žárem a vysokými teplotami, ale při hašení v tak nebezpečném prostředí netuší,
a ani nevnímají, v jaké teplotě se pohybují. Pomocí světelného bargrafu na hřbetu

rukavice se jim dostane jasné vizuální informace, zda je okolí bezpečné,“ vysvětlil
za firmu Holík International ředitel pro
inovace Tomáš Pekař.
„LED diody na světelném bargrafu fungují jako semafor, tedy zelená, oranžová,
červená – pozor, příliš vysoká teplota,“
doplnil Pekař.
Rukavice je navržená ve speciálním 3D
anatomickém střihu, což výrazně zlepšuje obratnost a komfort pro nositele. Celý
systém včetně dobíjecí baterie je prvním
textilním výrobkem, který je certifikovaný
pro výbušné prostředí. Součástí rukavic
je aplikace do chytrého telefonu, která
umožňuje upravit nastavení a zobrazuje
naměřené teploty.
Holík International je zlínská společnost,
která se specializuje na výrobu hasičských
zásahových rukavic a speciálních rukavic
pro armádu, policii a záchranáře.

TON získal další prestižní ocenění za své křeslo Alba
V pořadí již čtvrtý titul Red Dot obdržel výrobce ohýbaného nábytku, bystřická
společnost TON. Tentokrát porotu zaujalo křeslo z kolekce Alba, v kategorii Product
Design mu udělila titul Winner. Autor loňské novinky, designér Alexander Gufler,
již v historii značce jeden „červený puntík" přinesl. Byl to hned ten první, v roce
2011 za křeslo Merano.
„Spolupráce s Alexem je ukázková. Jeho
produkty tvoří ideální poměr designu
a funkčnosti. Určitě je to také díky tomu,
že sám v ateliéru prvně vypracuje naprosto
funkční prototyp. Vyřeší tím technologům
spoustu otázek a my se tak během dvouletého zavádění můžeme plně soustředit na kvalitu zpracování," uvedl ředitel
marketingu TON, Jan Juza. Nejinak tomu
bylo také u této kolekce. „Naše značka je
známa pro precizní práci se dřevem. Řada
ocenění v tuzemsku i zahraničí, kterou Alba
obdržela, však dokazuje, že stejnou úroveň
držíme také u čalounění. Velké díky tedy
patří také kolegům z čalounických dílen,
kteří odvádí výbornou práci," dodal Juza.
Křeslo Alba kombinuje nadčasovost s řadou svěžích detailů. „Pojícím prvkem je
tvar sedáku a nožní konstrukce z masiv-

ního dřeva. Na ni navazuje opěrka, která je vzadu prodloužena až pod úroveň
spodní hrany oválného sedáku," popsal
kolekci designér Alexander Gufler. Kromě
designu Alba boduje také komfortem. Při
čalounění se používají taštičkové pružiny
a PUR pěna. Tato technologie, využívaná
u ortopedických matrací, umožňuje udržet
tvar a pevnost sedáku i při intenzivní zátěži.
Kromě domácností tak Alba obstojí také
v restauračních či hotelových prostorách.
Právě ty byly designérovi při tvorbě inspirací. „Pocházím z Itálie, proto zřejmě
vyhledávám kvalitní jídlo, pití a podniky.
Jejich atmosféra a filozofie mě u této kolekce plně inspirovala. Staví na prvotřídním
materiálu a zpracování odborníky ve svém
řemeslu. Stejně jako každá vyhlášená restaurace,“ řekl designér Alexander Gufler.

Gastronomie se prolnula také do názvu
novinky. Alba je odkazem na italské město
v oblasti Piemont, známé produkcí lanýžů.
Kromě křesla kolekce obsahuje také židli
a lounge křeslo.
Alexander Gufler kromě kolekce Alba navrhl pro TON také úspěšnou rodinu produktů
Merano, stůl Lasa a stůl Stelvio.

Mob: 724 209 511, tel: 577 911 653,
prodejna@simcar.cz, Www.Simcar.Cz
Fryšták u Zlína, Holešovská 380
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Naše další činnosti
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Komplexní řešení BOZP, PO a životního prostředí.
Dokumentaci dle požadavků aktuální legislativy.

SĜHGQiãN\DSUDNWLFNiFYLþHQtMHGQRXza dva týdny

Školení zaměstnanců – základní i profesní.
Šetření pracovních úrazů.
Kontroly pracovišť, návrhy na odstranění závad.
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Revize a kontroly elektrických, tlakových,
plynových a zdvihacích zařízení.
Kontroly a servis hasicích přístrojů a hydrantů.
koordinátor BOZP na staveništích
akreditace a certifikace v oblasti BOZP
svářečská škola – kovo, plasty
svářečský dozor
technolog svařování IWT, EWT, EW

e-mail: u3v@utb.cz
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www.zekaplus.com
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