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SPOLEČNOST TOMA, A.S. OTROKOVICE

Nabídka služeb:

• Čištění kanalizace, vývoz  jímek a tukových lapolů.

• Čištění odpadů a stoupaček u bytových domů.  

• Čištění nádrží a jímek včetně odstranění odpadů N a O (ADR).

• Zkoušky vodotěsnosti stok a nádrží.

• Zpracování a likvidace kapalných odpadů. 

•  Odvoz a odstranění čistírenských kalů 

(možnost přistavení cisternových souprav).

TOMA, a.s.
tř. Tomáše Bati 1566
765 02 Otrokovice
Kontakt :  
Tel: 737 207 790
vmasaryk@tomaas.cz
www.tomaas.cz



3

>  Úvod
EdIToRIAL

obSAH

Říká se, že zdraví nelze koupit. Asi je to i pravda, protože řadu okolností nedokáže člověk 
ovlivnit. Nicméně asi nelze tvrdit, že mezi penězi a zdravím není vůbec žádná souvislost. Lze 
tedy jejich prostřednictvím zvýšit šanci na to, že budeme déle zdraví? 

Statistici pravidelně zveřejňují výsledky šetření životních podmínek. Respondentům je položena 
i otázka, jak hodnotí svůj zdravotní stav. Výsledky jsou prezentovány podle pohlaví a dosaženého 
vzdělání. A jak to dopadlo naposledy? Jako na dobré či velmi dobré pohlíží na své zdraví bez-
mála 80 procent mužů i žen. Ovšem jen těch, kteří mají v šuplíku vysokoškolský diplom. 
Na opačném konci spektra pak stojí lidé se základním vzděláním. Ti svůj zdravotní stav hodnotí 
o poznání zdrženlivěji. Velmi podobně je tomu i u lidí, kteří mají nižší střední vzdělání – myšleno 
tedy bez maturity.

Vzhledem k tomu, že podle jiných statistik se vzděláním roste výdělek, nabízí se dát mezi 
množství peněz a pevnost zdraví přímou souvislost. Tak jednoduché to ale zřejmě nebude. 
Historie sociálních věd zná řadu případů špatné interpretace tvrdých dat. Příčin bylo a je 
mnoho – chybějící střední člen, nepravá korelace, dvojí příčina a podobně. V našem případě 
můžeme třeba spekulovat o tom, že lidé se základním či neukončeným vzděláním budou zřejmě 
v průměru starší, nebo to, že u lidí s vyšším společenským postavením patří k věci, aby vystupovali 
jako zdravím a elánem sršící.

Takže jak to je? Nevím. Ale mám pocit, že s penězi je cesta za zdravím tak nějak hezky dláž-
děná. Ti, kteří mají do kapsy hlouběji, musejí naopak občas něco přeskočit či obejít. Po obou 
trasách se ale dá k cíli dojít.

>  4–5 
ZbLÍZkA 
ZdRAvÍ PRocHáZÍ žALudkEM 
Ze zdravé výživy se stává hit. Nejde o to, že by stoupala obliba obilných klíčků, jako spíše 
o fakt, že stále více lidí hledí na to, odkud pochází to, co mají na talíři.

>  6–7 
RoZHovoR 
jAN PRAvdA: vITA SANA ZNAMENá ZdRAvÝ žIvoT 
Narodil se v Opavě, vystudoval sportovní management na Fakultě tělesné kultury Uni-
verzity Palackého v Olomouci, potom hodně cestoval a sbíral zkušenosti v zahraničí, až 
zakotvil ve Zlíně, aby zde vybudoval a otevřel sportovní klub. Klienti mohou jeho široké 
nabídky využívat ve dvou patrech bývalého Domu potravin v Kvítkové ulici. Provozuje 
i restauraci v přízemí hotelu Ondráš.

>  10 
PodPoRA PodNIkáNÍ 
jděTE MEZI LIdI od PRvNÍHo dNE 
Michal Berg je mladý podnikatel, aktivista a informační expert. Spoluzaložil a podílí se 
na vedení společnosti eSports.cz, s.r.o., která provozuje internetové stránky, informační 
systémy a mobilní aplikace pro sportovní kluby a organizace.

>  13 
RádcE 
WEb? 80 PRocENT. SocIáLNÍ MédIA? PěTINA 
Připojením k internetu disponuje 96,3 procent firem, 80 procent má vlastní webové strán-
ky a sociálních médií využívá 17 procent společností. Vyplývá to z pravidelného ročního 
šetření Českého statistického úřadu v podnicích s více než 10 zaměstnanci. Podnikatelé 
tak mají skvělou možnost, jak se v tomto směru porovnat s ostatními.

VYDAVATEL
magazínu Firemní PARTNER
 
HEXXA.CZ, s.r.o. 
Registrace MK ČR E 16333

Vychází v nákladu 20 500 ks. 
Neprodejné.
www.firemnipartner.cz
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> ZbLÍZkA

Ze zdravé výživy se stává hit. Nejde o to, 
že by stoupala obliba obilných klíčků, jako 
spíše o fakt, že stále více lidí hledí na to, 
odkud pochází to, co mají na talíři. Zamýšlí 
se třeba nad tím, zda místo vakuově bale-
né klobásy vyrobené kdesi u Dunaje, která 
i po pěti měsících v ledničce vypadá pořád 
stejně, není lepší koupit párky od řezníka ze 
sousední vesnice. 

Totéž platí i pro další produkty. Výroba 
a prodej kvalitních potravin se tak stávají 
zajímavým byznysem. Dnes dokonce existují 
specializované prodejny, které nabízejí takřka 
výhradně místní produkty. Přestože z růz-
ných výzkumů o preferencích místa nákupů 
vycházejí malé prodejny jako chudý příbuzný 
nákupních center, pro tento typ obchodů to 
určitě neplatí. Své zákazníky si našly.

Zákazníci se vracejí
V budově Tržnice na náměstí Práce ve Zlíně 

funguje od konce roku 2012 prodejna s jed-
noduchým názvem Z dědiny. Provozuje ji 
společnost REPOSA, s.r.o. Drtivá většina zde 
nabízených produktů nese některou z regio-
nálních známek kvality. „Primárně se snažíme 
nabízet potraviny ze Zlínského kraje. Ne vše 
se ale tady vyrábí, takže některé produkty 
jsou i z jiných lokalit,“ říká jednatelka spo-
lečnosti Iva Svačinová. Více než dvě třetiny 
zákazníků obchodu lze přitom charakterizo-
vat jako stálé.

Kdo by čekal, že za nákup produktů vy-
ráběných v menším rozsahu a prodávaných 
ve specializované prodejně je potřeba si při-
platit, může být příjemně překvapen. „Pokud 
jde o mléčné výrobky, ty jsou skutečně u nás 
o něco dražší, než za kolik je možné poří-
dit je například v supermarketu. Nicméně 
u ostatního sortimentu jsou ceny prakticky 
srovnatelné,“ uvádí Iva Svačinová.

V krajském městě existují i další podob-
né obchody. Například prodejna Dary kraje, 
kterou v centru Zlína provozují od poloviny 
roku 2012 sourozenci Dušan a Petr Lečby-
chovi. Splnili si tím svůj letitý sen o obcho-
du s kvalitními potravinami od regionálních 
producentů. Jejich byznys se navíc rozjíždí 
i dalším zajímavým směrem. 

S výběrem potravin pomůže 
katalog perel  

Přesvědčit místní spotřebitele, aby upřed-
nostňovali koupi kvalitních potravinář-
ských produktů vyrobených v našem kraji, 
je cílem chystaného Katalogu potravin 
z regionu Zlínského kraje a s ním spo-
jených webových stránek. Vydán má být 
v rámci rozšíření projektu Perla Zlínska, 
které Zlínský kraj realizuje společně s Ag-
rární komorou Zlín a Univerzitou Tomáše 
Bati ve Zlíně od roku 2006. Katalog by měl 
být v příštím roce v tištěné podobě distri-
buován všem obcím v kraji, v elektronické 
podobě pak všem školám, sociálním zaří-
zením a nemocnicím zřizovaným krajem. 
Představí široké veřejnosti potravinářské 
výrobky oceněné v soutěži Perla Zlínska, 
která má za cíl propagovat kvalitní po-
traviny produkované na území Zlínského 
kraje a pomáhat tak jejich producentům 
prosadit se na trhu. Cílem projektu Perla 
Zlínska je nabídnout zákazníkům záruku 
kvality a zároveň podpořit výrobce a za-
městnavatele v regionu. Odborná komise 
každý rok přidělí tuto značku 15 výrob-
kům v sedmi kategoriích.

Regionálních značek je více 

Tradice Bílých Karpat, Pravé valašské, 
Vyrobeno v Beskydech, Tradiční výro-
bek Slovácka a Haná regionální produkt. 
To je seznam dalších značek, jejichž zá-
stupci jednají se Zlínským krajem. Ten 
spolu s ministerstvem zemědělství při-
pravil rovněž projekt Regionální potravi-
na. „Považuji za velmi pozitivní to, že se 
nám postupně daří přesvědčovat místní 
spotřebitele, aby upřednostňovali koupi 
kvalitních potravinářských produktů vy-
robených v našem kraji před potravinami 
dovezenými, často neznámého původu,“ 
řekla krajská zastupitelka Milena Kovaří-
ková, která se touto problematikou dlou-
hodobě zabývá. Kraj navíc usiluje o to, aby 
regionálními potravinami byly v dohledné 
době zásobovány školky, školy a školská 
zařízení, penziony pro seniory a další ve-
řejná zařízení.

    
Průkopník klasa 

Průkopníkem v oceňování kvalitních po-
travin a zemědělských produktů je minis-
terstvo zemědělství. Již od roku 2003 udě-
luje značku Klasa. Národní značku kvality 
získává výrobce na tři roky a její udělování 
je součástí národního programu na pod-
poru kvalitních potravin na tuzemském 
trhu. V současnosti mohou spotřebitelé 
nalézt značku Klasa na obalech celkem 
1 192 produktů od 225 českých a morav-
ských výrobců. Další informace a komplet-
ní seznam všech oceněných produktů jsou 
dostupné na stránkách www.eklasa.cz.

Zdraví prochází
žaludkem

Od loňského roku je v regálech obchodu 
i zboží, které vyrábějí přímo bratři Lečbycho-
vé a jejich tým. „Jde o jablečné přesnídávky. 
Teď intenzivně pracujeme na rozšíření na-
bídky pečiva o vlastní tradiční výrobky jako 
bábovky či štrúdly,“ vysvětluje záměry Dušan 
Lečbych. Vzhledem k tomu, že regionálních 
výrobců je velké množství, mohou tyto speci-

alizované prodejny nabízet nečekaně bohatý 
sortiment. Například Dary kraje nabízejí přes 
80 druhů uzenin, stejně bohatě je zastoupeno 
i pečivo. Výběr je i z nabídky malých pivovarů 
či vína ze Slovácka a Pálavy.

Trochu jiné restaurace
Ze zájmu o kvalitu těží i restaurace, které 

svůj koncept opírají o zdravé stravování. Jed-
nou z firem, která se do podnikání ve zdravé 
výživě pustila, je i Tristera, s.r.o. V přízemí 
hotelu Ondráš ve Zlíně provozuje již rok ne-
tradiční restauraci. 

„Nabízíme vždy čerstvé suroviny a připra-
vujeme netradiční jídelníčky. Představujeme 
lidem, jak se potraviny dají vhodně kombino-
vat, a ukazujeme, jak by měla na talíři vypadat 
zdravá a vyvážená strava. Nejsou to jen dietní 
jídla. Vaříme všechno, lze si vybrat z maso-
vých i bezmasých a makrobiotických pokr-
mů. Vždycky máme v nabídce i rybu. Jsme 
zaměřeni na vaření menu. Na den máme pět 
jídel a nabídka trvá po celý den. Využíváme 
především domácích dodavatelů kvalitních 
surovin,“ říká Jan Pravda, jednatel společnosti 
Tristera, s.r.o. 

Cena jídel je v tomto typu restaurace o něco 
málo vyšší – pohybuje se v rozmezí od 90 
do 140 korun. Zajímavostí je, že jídlo se ser-
víruje na jednorázových talířích vyrobených 
z cukrové třtiny, které se v přírodě zcela roz-
loží a nezatěžují jako odpad životní prostředí. 
„Tento nápad jsem si přivezl z Dubaje, výrob-
cem je francouzská firma,“ dodává zajímavost 
Jan Pravda.

Na podobné klienty míří i další zlínská 
restaurace Prašád, která první hosty přivítala 
v roce 2008. Působí ve 23. budově v areálu 
Svitu. S obdobným konceptem ale pracují 
i další restaurace ve Zlínském kraji.  /jjn/
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INZERCE

www.hartpress.cz

Klesá spotřeba chleba, hovězího masa, 
ovoce, zeleniny, brambor, cukru a nealko-
holických nápojů. Naopak se zvýšila kon-
zumace těstovin, ryb, sýrů a čokolády. To 
jsou v kostce hlavní zjištění Českého sta-
tistického úřadu ohledně trendů v konzu-
maci potravin, které bylo nedávno zveřej-
něno. 

Spotřeba potravin v roce 2012 byla silně 
ovlivněna nižší tuzemskou produkcí masa, 
ovoce a zeleniny, ale také nižšími dovozy 
některých potravin. „Spotřeba potravin je 
ve velké míře závislá na ceně. Svou roli však 
hraje i zdravotní osvěta, masivní reklama 
a dostupnost jednotlivých druhů potravin 
na trhu,“ vysvětluje Zdeněk Kobes z odboru 
statistiky zemědělství, lesnictví a životního 
prostředí Českého statistického úřadu.

Chleba se spotřebovalo o 1,1 kg méně 
(41,3 kg na osobu a rok). Naopak se o 0,4 kg 
zvýšila spotřeba těstovin (na 7,1 kg). V porov-
nání s rokem 2011 se snížila i spotřeba masa, 
a to o 1,2 kg. Nejvíce poklesl zájem o hovězí, 
konzumace drůbežího šla naopak nahoru. 
Nejčastěji je ale v jídelníčku obsaženo vepřové 
maso: v roce 2012 ho průměrný Čech snědl 
41,3 kg, což je více než 50 % celkové spotře-
by masa. Druhým nejoblíbenějším masem je 
drůbeží. Pozitivním rysem je mírné zvýšení 
spotřeby ryb, kterých se v roce 2012 sněd-
lo 5,7 kg. V roce 2012 statistici zaznamenali 
i zvýšení spotřeby mléka o 1,3 l (celková spo-
třeba 57,3 l). Mírně rostla obliba sýrů (na 13,4 
kg). Nárůst byl zaznamenán i u jogurtů, pod-
máslí a ostatních mléčných výrobků.

Konzumace ovoce a zeleniny byla pozna-
menána nižší tuzemskou produkcí i nižšími 

dovozy. Ovoce bylo v roce 2012 spotřebováno 
o téměř 5 kg na osobu méně (74,6 kg). Výraz-
ný byl pokles spotřeby zeleniny, a to o 7,6 kg 
(na 77,8 kg). Pozitivním trendem je pokles 
spotřeby cukru o zhruba čtyři kilogramy. Mír-
ně se snížila i spotřeba včelího medu. Vzrostla 
ale spotřeba čokolády či cukrářských výrobků.

Trh s doplňky stravy rostl
Již několik let po sobě se zvyšuje zájem také 

o doplňky stravy. Vyplývá to ze studie IMS 
Health, a. s., a z poznatků České asociace pro 
speciální potraviny. Češi v roce 2012 utrati-
li za doplňky stravy v lékárnách téměř 5,5 
miliardy Kč, což je meziročně asi 300 milio-
nů korun více. Zákazníci mají největší zájem 
o kloubní preparáty, probiotické přípravky 
a doplňky stravy s obsahem vitaminů a mi-
nerálů.  /red/

více těstovin, ryb a sýrů, méně chleba, brambor a cukru

Máte problém? Tak ho vyřešte a výsledek 
nabídněte ostatním. Tak nějak má podle 
odborníků vypadat ideální produkt. A ta-
kové pozadí má i projekt Vitality Boat. Jde 
o týdenní pobyt na velké výletní říční lodi 
plující po Dunaji přes tři státy. Na palubě 
jsou přitom k dispozici odborníci na zdra-
vý životní styl. První plavba je plánována 
na podzim letošního roku. 

„Vždy jsme chtěli zažít dovolenou, která by 
spojovala odpočinek, zábavu, pohyb a cesto-
vání. Podobné nabídky sice existují, ale nám 
na nich pokaždé něco chybělo. Tak se pomalu 
začal rodit nápad, který se po měsících příprav 
přetavil v projekt Vitality Boat,“ vysvětluje 
Renata Jaroščáková, která je spolu s Hanou 
Komendovou autorkou nápadu. K realizaci své 
vysněné dovolené využily zkušenosti a zázemí 
incomingové cestovní agentury s celosvěto-
vým působením DreamBoat, pro kterou obě 
pracují. Plavba lodí po řece je podle nich pro 
tyto účely ideální. „Jste sice stále v kontaktu 
s okolním světem, ale přitom natolik izolová-
ni, že se můžete maximálně soustředit na to 
hlavní – naučit se a zdokonalit v tom, jak žít 

zdravě. Společnost vám přitom dělají výhrad-
ně lidé stejného smýšlení,“ popisuje Hana Ko-
mendová. Zvolená loď, MS Prinzessin Isabella, 
přitom nabízí vysoký komfort srovnatelný 
s hotelovými zařízeními. 

Pro koho je plavba určena
„Cílíme na lidi z České republiky a Sloven-

ska se zájmem o zdravý životní styl, kteří si 
chtějí aktivně odpočinout, rozšířit si své zna-
losti a potkat se se stejně smýšlejícími lidmi. 

Během plavby budou probíhat cvičení s pro-
fesionálními trenéry, vařit se bude podle jídel-
níčku sestaveného podle zásad zdravé výživy 
s možností výběru vegetariánské varianty, 
každý večer bude velká přednáška týkající se 

našeho tématu a na druhý den bude v menších 
skupinách na ni navazovat série seminářů 
nebo praktických workshopů,“ popisuje ty-
pický den na lodi Hana Komendová. Více na 
www.vitalityboat.com. /red/

Zdraví na vodě. I tak může vypadat dovolená
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> RoZHovoR

 bc. jan Pravda

> narodil se v r. 1979 v opavě

> ženatý, dvě děti

>   vzdělání 
Fakulta tělesné kultury univerzity 
Palackého v olomouci 
katedra rekreologie -  obor sportovní 
management  
absolvent Landmark forum, Londýn 
stáž - valdosta State university, uSA

>  Pracuje na pozici 
od r. 2011 – jednatel, Tristera, s. r. o.

„Léky léčí, až je člověk nemocný. My se zabýváme prevencí, aby lidé 
stavu nemoci předcházeli. Kolem 80 procent nemocí dnes vychází 

z toho, že se lidé přestali pohybovat a mají špatnou stravu. Dali jsme 
zdravý životní styl pod jednu střechu a za jeden paušální poplatek,“ 
říká spolumajitel Vita Sana Clubu ve Zlíně Jan Pravda. Klienti klubu 

neplatí jednorázové vstupné, ale uzavírají dlouhodobé smlouvy, nejmé-
ně na jeden rok. Využívají zařízení klubu neomezeně. Mají k dispozici 

trenéra, který jim poradí, jak dosáhnout stanoveného cíle.

jan Pravda: vITA SANA 
ZNAMENá 

ZdRAvÝ žIvoT

Kdo zavítá do rekonstruované budovy 
bývalého Domu potravin ve Zlíně v Kvít-
kové ulici nebo komu jen tak někde padne 
do oka vaše reklama s názvem Vita Sana 
Club, nemusí hned přesně vědět, co to zna-
mená…

Vita Sana je italsky zdravý život. Náš celý 
název je Vita Sana Club. Tedy poskytování 
služeb, které vedou k upevňování zdravého 
životního stylu, a to především na klubovém 
principu. Kdo se stane členem klubu, může 
přicházet a vybírat si z široké nabídky našich 
služeb pro zdravý život.

Jak vás to napadlo udělat si zdroj obživy 
z toho, že budete lidem nabízet, aby si zlepšili 
svou kondici a byli fit?

Bylo to dáno už mým studijním oborem 
na Univerzitě Palackého v Olomouci, kterým 
byl sportovní management. A byl jsem v minu-
losti i aktivní sportovec. Dělal jsem lední hokej 
a později sportovní lezení. Hodně jsem se svou 
ženou cestoval po Evropě i USA a přitom jsme 
sledovali, jak fungují sportovní kluby v cizině. 
V řadě z nich jsme i pracovali. Zkusili jsme si tuto 
činnost a odtud pochází myšlenka, abychom se 
jí věnovali naplno i doma.

Pocházíte z Opavy. Proč svůj klub provo-
zujete zrovna ve Zlíně?

Přiženil jsem se do Zlína. Toto město mi brzy 
přirostlo k srdci a rozhodl jsem se, že budu byd-
let a podnikat zde. Mnoho lidí mě zrazovalo, ale 
dnes vím, že to bylo správné rozhodnutí, a všem 
podnikatelům radím, aby své finance z proná-
jmů atd. vraceli do podnikání ve Zlíně, protože 
toto město potřebuje investice na rozvoj, jinak 
se stane městem „duchů“. Druhá jednatelka 
a spolumajitelka naší firmy Jana Vojtová pochází 

z Uherského Hradiště a vstupovala do projektu 
jako investor. Dnes se ujala i dalších činností, má 
na starost obchodní oddělení a péči o klienta. 
Zjistili jsme, že se ve Zlíně před námi vyskytovaly 
jen klasické posilovny, ale centrum podobného 
rozsahu zde nebylo, takže jsme hledali způsob, 
jak je otevřít. Nakonec jsme nalezli partnera 
a výbornou pozici v centru města a stavba byla 
zahájena.

Nebyl problém zaplatit vstupné a zajít si 
do některého fitka i před vámi. V čem je roz-
díl v případě zakoupení „členství“ ve vašem 
klubu?

Snažili jsme se prorazit na trhu novou my-
šlenkou klubového charakteru pravidelných 
sportovních a zdravotních aktivit. Naši klienti 
neplatí jednorázové vstupné.  Jedná se nám 
o zdravý životní styl, a protože je potřeba se 
mu věnovat dlouhodobě, přistoupili jsme k dlou-
hodobým smlouvám, minimálně na jeden rok. 
Po tuto dobu má klient možnost naše centrum 
využívat neomezeně. Jestli přijde za den tři-
krát nebo jestli zde stráví pět hodin, je to jen 
na něm. Klienti platí paušál, který si vyberou. 
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Každý nový klient absolvuje úvodní diagnostiku 
svého zdravotního stavu. Prověříme si kondici, 
svalové disbalance, podíváme se na jeho fyzický 
stav a vypracujeme pro něj návrh pohybového 
programu, aby si splnil cíl, se kterým do klu-
bu přišel. Někdo může mít problém se zády, 
někdo s nadváhou nebo cukrovkou… Snažíme 
se nastavit klientovi program tak, aby za rok 
mohl spokojeně říci, že si daný cíl splnil. V tomto 
ohledu se snažíme najít spolupráci i se zdravot-
ními pojišťovnami. Dnes již začínají podporovat 
naše programy. Například VZP přispívá na dia-
gnostiku zdravotního stavu, proto jsme tuto 
službu nově otevřeli i pro širokou veřejnost 
v rámci nově otevřeného 3. patra. Klienti klubu 
mají u nás nadstandardní servis, a proto mají 
v rámci členství k dispozici trenéra, který jim 
vše ochotně ukáže a je kdykoli k dispozici pro 
konzultace. Chceme u nás pojmout oblast celého 
zdravého životního stylu, která se skládá ze tří 
částí: pohyb, strava a mysl.

 
Nakolik se vám s principem klubového 

členství podařilo ve Zlíně prorazit?
Na začátku jsem byl za blázna, dnes víme, 

že jsme úspěšní. Naším cílem byl klub pro 800 
členů a dnes už jich máme 750. To je i důvodem, 
proč se nyní rozšiřujeme. Začali jsme ve 4. patře 
obchodního centra, nyní od února 2014 otvírá-
me naše prostory i ve 3. patře s plochou dalších 
700 metrů čtverečních s novými službami jako 
Beauty, Diagnostika, Dance Institut, Academy, 
sekce golfového a loveckého simulátoru a neuro-
tréninku. Třetí patro nebude sloužit jen členům 
klubu, ale může jej využívat i široká veřejnost.

Garantujete nějak členovi klubu, že když 
přijde, nebudou například všechny cvičební 
lekce obsazeny?

Máme rezervační systém. Každý si může za-
rezervovat sálové aktivity dopředu na stanovený 
čas. Kapacita klubu je daná, jakmile dosáhneme 
plného počtu, přestaneme nabírat nové členy, 
tím zaručujeme komfort pro stávající členy. 

Na kolik peněz přijde klienta jeho roční 
členství?

Platí se měsíční poplatek ve výši od 690 
do 1690 korun. Nižší poplatek bývá spojen 
s určitým časovým omezením, klient má tak 
každý den vymezeny jen určité hodiny, kdy může 

klub navštěvovat. Zvýhodnění mají partneři, 
rodina, děti i senioři. Nabízíme členům ještě 
i některé další služby. Nově je to například Vita 
Sana Mobil, mobilní síť za 370 korun měsíčně, 
kdy poskytujeme neomezené volání a sms včet-
ně internetu. Další benefity jsou slevy u řady 
našich partnerů, kteří poskytují našim členům 
výhody. Jde o to, že zdraví máme každý jen jedno. 
A když do něj neinvestuji, tak se to později nějak 
projeví. Zaplatit si včas nějakou prevenci může 
znamenat, že si v budoucnu ušetřím mnohem 
větší doplatky za léky.

Kdo tvoří převážně vaši klientelu?
Zaměřili jsme se na klientelu lidí, kteří si váží 

svého zdraví a mysli anebo v tomto směru chtějí 
něco změnit. Jsou to lidé z manažerských pozic, 
právníci, doktoři, podnikatelé, ale i zaměstnanci 
a sportovci. Nejvíce návštěvníků je ve věku 27 
– 45 let. Velmi početnou máme ale i seniorskou 
skupinu. Taktéž máme 120 dětí. 

Má člen klubu i nějaké povinnosti? Zava-
zuje se k něčemu?

Jen k tomu, že bude hradit pravidelný měsíční 
poplatek. Nemusí se povinně účastnit ničeho. 
Členství v klubu Vita Sana není členstvím v ob-
čanském sdružení. Ve finále se tato povinnost 
mění v obrovskou motivaci a lidé se uvědomují, 
že když mají neomezené možnosti, můžou si 
služby užívat. Moc si vážíme všech členů a kli-
entů, a proto nabízíme i mnoho workshopů 
a akcí pro členy zdarma. Jsem rád, že náš klub 
hojně navštěvují.

Jak jsou na tom podle vás obyvatelé naší 
země, pokud jde o sportování a zdravý ži-
votní styl? 

Čísla hovoří poměrně jednoznačně. Česká 
republika na tom není moc dobře, zejména na-
příklad co se týká obezity a přístupu k pohybu. 
Jen 2 – 3 procenta obyvatel se věnují pravidelné 
pohybové aktivitě. V Itálii je to 17 procent. Ale 
jsem optimista. Líbí se mi, že využívání fitness 
služeb roste. Spousta lidí si začíná uvědomovat, 
že nejen léky a lékaři je dostanou z nějakých zdra-
votních obtíží, ale že jde hodně o oblast prevence. 
Věřím, že se nám podaří přesvědčit i zdravotní 
pojišťovny, případně ministra zdravotnictví, že 
dotace léků není jediná cesta ke zdraví.

> NÁZEV

– Tristera, s. r. o.

> ZALOŽENÍ

–  firma byla založena v r. 2010 a má sídlo v Praze

> MÍSTO PŮSOBENÍ

–  firma provozuje Vita Sana Club ve Zlíně

> PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ

–  výroba, obchod a služby  
–  hostinská činnost  
–  masérské, rekondiční a regenerační služby  
–  poskytování tělovýchovných a sportovních 

služeb v oblasti fitness a wellness  
–  pronájem nemovitostí, bytů a nebytových 

prostor
–  kosmetika, pedikúra, kadeřnictví, solárium

> NABÍDKA KLIENTŮM

–  fitness
– wellness
– beauty
– dětský klub
– simulátory a neurotrénink
– academy
– restaurace
– dance institut

> KONTAKT

–  Vita Sana Club
–  Kvítková 4352, 760 01 Zlín
–  tel. 776 445 566
–  e-mail: info@vitasana.cz
–  web: www.vitasana.cz

> TEXT Vojtěch Cekota / FOTO Ivo Hercik
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Nejstarší sklárna slaví 220 let

Sklárny v Květné, patřící do koncernu 
Crystalite Bohemia s.r.o., slaví v březnu 220. 
výročí založení. Jde o nejstarší fungující 
sklárnu v České republice. Událost si připo-
mene dnem otevřených dveří, který se bude 
konat 1. března v areálu podniku v Květné. 
Výstavba hutě byla zahájena v roce 1794. 
Od té doby prošla pozoruhodným rozvojem 
a její výrobky ji proslavily po celém světě. 
Vaz jí málem zlomila až na počátku 21. sto-
letí záplava automaticky vyráběného skla 
z dovozu. Továrnu tehdy před uzavřením 
zachránili odboráři, kteří ji odkoupili, udr-
želi provoz a následně našli nového inves-
tora. Od roku 2011 je tato nejstarší dosud 
fungující sklárna v České republice součástí 
koncernu Crystalite Bohemia. Prakticky 
veškerá produkce míří na export.

SPuR má novou halu

Na konci loňského roku byla zkolaudo-
vána nová průmyslová hala v areálu firmy 
SPUR a.s. ve Zlíně - Loukách. Hala o výšce 
10 metrů nabízí prostor 7 300 m3 a je vyba-
vena regálovým systémem pro 180 velkých 
paletových míst. Je určena pro výrobu pě-
nových materiálů a pro skladování poloto-
varů i hotových výrobků. Celkové investiční 
náklady na výstavbu dosáhly 14 milionů 
korun. Pro financování části nákladů byly 
využity zdroje z Operačního programu pod-
nikání a inovace – Nemovitosti. 

Firma joSPo otevřela 
restauraci

JOSPO a.s. z Holešova, specializující se 
na výrobu teplých a chlazených pokrmů, 
otevřela na konci ledna v tamním zámku 
restauraci. Zámek je spravován Městským 
kulturním střediskem Holešov, které 
na provozovatele restaurace vypsalo výbě-
rové řízení. Uvedení restauračního zařízení 
s kuchyní do provozu si vyžádalo investici 
bezmála sedm milionů korun.

Místo obilí kanceláře

Bývalé obilné silo, které je od 30. let 
minulého století dominantou západního 
okraje výrobního areálu ve Zlíně, projde 
rozsáhlou rekonstrukcí. Investorem je NWT 
a.s., práce provede Navláčil stavební firma, 
s.r.o. Nově bude sloužit jako moderní admi-
nistrativní budova pro téměř 300 zaměst-
nanců. Budou zde umístěny prostory pro 
vedení společnosti, kanceláře, místo pro 
prodej a skladování, opravárenské cent-
rum a další nezbytné prostory. Investor 
chce přizpůsobit budovu sila požadavkům 
pro vnitřní provoz a zároveň respektovat 
architektonicky cennou a historicky vý-
znamnou stavbu, která tvoří dominantu 
okrajové části Zlína. Díky charakteru stavby 
jako výškového objektu může společnost 
NWT využít při zastavěné ploše 1 400 m2 
celkem 8 200 m2 vnitřních ploch. 

Dva noví investoři ohlásili svůj zájem re-
alizovat projekty ve Strategické průmyslové 
zóně Holešov. 

Firma Pozemní stavitelství Zlín chce koupit 
bývalou správní budovu letiště a přebudovat 
ji na multifunkční centrum. Společnost JET 
COMPANY pak chce v Holešově postavit závod 
na výrobu krmných bílkovin. Obě společnos-
ti již podepsaly Deklaraci o porozumění se 
Zlínským krajem. Jde o základní krok, který 
zájemci umožňuje zpracovat projektovou 
dokumentaci a následně zahájit příslušná 
správní řízení.

Pozemní stavitelství Zlín a.s. využije bu-
dovu, která by jinak byla určena k demolici, 
k vybudování multifunkčního centra s admini-
strativním zázemím. V části objektu vzniknou 
i ubytovací prostory. Společnost si zároveň 
podala žádost o předběžnou rezervaci na další 
pozemek o velikosti cca 7 700 čtverečních 
metrů. 

JET COMPANY, s.r.o., chce zakoupit zhruba 
1,5 hektaru. Na nich vznikne hala o zastavěné 
ploše 2 500 čtverečních metrů, zbytek připadá 
na komunikace, další zpevněné plochy či povin-
ný podíl zeleně.

Produktem budou krmné bílkoviny, získané 
procesem fermentace z otrub a obilí. Objem vý-
roby by měl dosahovat 8 000 tun ročně s mož-
ností navýšení až na 24 000 tun. „Konkrétně jde 
o bílkoviny obohacené dalšími stopovými prvky, 
tak aby splňovaly v plné míře požadovanou 
kvalitu krmné směsi určené pro veškeré zví-
řectvo, mořské ryby, krevety a podobně,“ uvedl 
spolumajitel společnosti Andrei Novik. Firma 
odhaduje, že investuje 157 milionů korun. Počet 
nově vytvořených pracovních míst je 32.

Strategická průmyslová zóna byla dokonče-
na v roce 2009. V areálu postavila svůj závod 
společnost Pokart, několik dalších firem svůj 
záměr připravuje. V technologickém parku, jenž 
je součástí zóny, pak vyrábí firma Kart.  /jjn/

obuv a Zlínsko? Tradice pokračuje
Před rokem 1989 bylo tehdejší Českoslo-

vensko obuvnickou velmocí. Podniky na jeho 
území dokázaly ročně vychrlit více než 70 
milionů párů. Od té doby se situace celého 
oboru změnila. A to i v srdci českého obuvnic-
tví, tedy na Zlínsku. Myslet si ale, že ševcům 
zcela odzvonilo, je velký omyl. Obuvnickému 
průmyslu se i přes velké obtíže s levnými do-
vozy daří. Tradice, kterou právě před 120 
lety založila firma Baťa, tak stále pokračuje.

V loňském roce se v České republice vy-
robily přes čtyři miliony párů obuvi. Drtivá 
většina z nich přitom vznikla ve Zlínském kraji. 
„V našem regionu je přes 90 procent všech tu-
zemských výrobců obuvi,“ vysvětluje tajemnice 
České obuvnické a kožedělné asociace ve Zlíně 
Vlasta Mayerová. Jen ve Zlíně a okolí působí 
na třicet firem z oboru, jež odhadem dávají 
práci zhruba třem tisícovkám lidí. 

Obuvnictví patřilo a patří k těm odvětvím, 
která musejí čelit hrozbě levných dovozů 
z Číny a dalších asijských zemí. Možností, jak 
tento tlak přežít, je například specializace 

na produkty s vyšší přidanou hodnotou. Touto 
cestou se také většina firem ve Zlínském kraji 
vydala. „Jde například o orientaci na dětskou 
obuv, kde jsou vyšší nároky na kvalitu, pracov-
ní boty, jež musejí být certifikovány, či na zdra-
votní obuv,“ říká Vlasta Mayerová. Typickým 
příkladem je FARE, spol. s r.o., z Valašských 
Klobouk. Výroba bot pro děti je její nosnou 
činností a v tomto segmentu má významné 
postavení. „Ročně vyrobíme kolem 100 000 
párů bot. Z toho zhruba tři čtvrtiny tvoří dětská 
obuv,“ uvedl majitel společnosti Alois Šůstek. 
Firmě se také vyplatilo vybudování vlastní sítě 
maloobchodních prodejen.

Do specifických segmentů se pustila i akci-
ová společnost BAŤA, která ve Zlínském kraji 
vyrábí boty v Dolním Němčí – a tento závod je 
největším českým výrobcem obuvi pro diabe-
tiky.  Mezi významné výrobce obuvi v regionu 
patří i MOLEDA, a.s., jež stále vyrábí a inovuje 
mimo jiné legendární boty Prestige, či Prabos 
plus a.s. ze Slavičína. Tato firma je tradičním 
výrobcem speciální, vojenské, pracovní, bez-
pečnostní a trekingové obuvi.  /jjn/

do Holešova míří 
dva investoři 
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Váš dodavatel
spojovacího materiálu
mobil: 602 743 518

www.handycorp.cz

Velkoobchod
spojovacím
materiálem

tel.: 577 005 780

www.bmkco.cz

Společnost Continental Barum s.r.o., 
výrobce osobních, lehkých i těžkých ná-
kladních a industriálních pneumatik, má 
za svou jednadvacetiletou historii s kon-
cernem Continental na kontě 300 milionů 
osobních radiálních plášťů. Jubilejní pneu-
matika pro osobní vozidla sjela z vulkani-
začního lisu v hlavní výrobě ve čtvrtek 30. 
ledna 2014. 

Otrokovický výrobce pneumatik je součástí 
koncernu Continental od 1. března 1993, kdy 
vstoupila v platnost smlouva o společném 
podniku. Za tu dobu výrobní areál v Otroko-
vicích zaznamenal obrovský růst. Rozšířeny 
byly všechny průmyslové provozy a na všech 
výrobních úsecích proběhly inovace hlavních 
technologických celků. Za těchto 21 let pod 
vlajkou koncernu Continental mnohonásobně 
vzrostl i počet vyrobených produktů. V roce 
1993 činila roční produkce osobních radiál-
ních plášťů přibližně 3 miliony kusů a výsled-

ný souhrn za rok 2013 je 20 576 938 kusů 
plášťů. A to vše s minimálním nárůstem počtu 
zaměstnanců. Roku 1993 zde pracovalo 3 700 
zaměstnanců, nyní je to 4 400.

Další oslavy letos navíc neminou ani divizi 
nákladních plášťů. Očekávají zde třímiliontý 
kus lehkého nákladního pláště, šestimiliontý 
kus těžkého nákladního pláště a miliontý pro-
dukt pro industriální vozidla.

Continental se řadí svým předběžným 
obratem 33,3 miliard eur v roce 2013 mezi 
celosvětově přední subdodavatele automo-
bilového průmyslu. Momentálně zaměstná-
vá více než 177 000 lidí ve 46 zemích světa. 
V České republice Continental AG je zastoupen 
výrobními a prodejními jednotkami v Adr-
špachu, Brandýse nad Labem, Frenštátě pod 
Radhoštěm, Jičíně, Otrokovicích a Trutnově. 
Slovenskou republiku zastupují výrobní závo-
dy Púchov, Zvolen a Dolné Vestenice. Celkem 
v Česku a na Slovensku koncern Continental 
AG zaměstnává na 16 000 pracovníků. /tz/

INDET SAFETY SYSTEMS a.s. má novou vý-
robní budovu. Prostory, otevřené loni v pro-
sinci v průmyslové zóně Bobrky, budou sloužit 
pro nástřik plastového těla iniciátorů pinové-
ho typu, jež se používají například u airbagů 
či v přitahovačích bezpečnostních pásů. Pro-
vádí se zde i jejich výstupní kontrola. 

V průmyslové zóně Bobrky má firma od roku 
2007 centrální kanceláře a sklady. Výrobní pro-
story zde byly nově vytvořeny díky rekonstruk-

ci budovy, kterou společnost zakoupila v roce 
2012. „Posledních pět let bychom mohli nazývat 
druhou růstovou fází poháněnou globalizací na-
šich zákazníků, kteří následují trend zvyšování 
prodejů aut v rozvojových zemích,“ řekl Susumu 
Tokutake, předseda představenstva a prezident 
INDET SAFETY SYSTEMS. 

INDET SAFETY SYSTEMS je japonskou spo-
lečností zabývající se výrobou součástek pro 
automobilový průmysl, konkrétně produkcí 
systémů pro předpínače bezpečnostních pásů 
a iniciátorů pro spouštění airbagů. Výrobní lo-
kace jsou umístěny na Vsetínsku, v současnosti 
na třech místech, v Jasenicích, Jablůnce a v prů-
myslové zóně Bobrky.

Hlavním akcionářem je Nippon Kayaku Co., 
Ltd., která je tradičním japonským výrobcem 
v oboru speciální chemie, významný producent 
farmaceutických výrobků a surovin pro přípra-
vu léků, průmyslových barviv, průmyslových 
trhavin,  speciálních pryskyřic pro elektroniku, 
inkoustů pro jet-tiskárny či agrochemie.  /tz/

Masokombinát krásno 
navýšil produkci

Výrobce valašských uzenin masokombi-
nát Krásno loni zvýšil produkci. Do konce 
roku dodal do svých řeznictví a dalších pro-
dejen více než 25 000 tun masných produk-
tů. Firma, která existuje téměř 50 let, dosud 
nikdy nevyrobila více uzenin než loni. Obrat 
společnosti se tak přehoupl přes dvě mili-
ardy korun.  MP Krásno, a. s., zaměstnává 
více než 700 lidí. V roce 2012 měla firma 
při tržbách zhruba dvě miliardy korun čistý 
zisk 26,4 milionu korun. Firma patří mezi 
pět hlavních českých zpracovatelů masa.

SYNoT investuje do  
start-up projektů

Čtvrtý ročník projektu StartupYard, kte-
rý se zaměřuje na podporu start-upových 
projektů, získal nového investora. Stal se 
jím holding SYNOT, který se podpoře mo-
derních IT technologií věnuje dlouhodobě. 
„V nových IT technologiích vidíme velkou 
budoucnost, to je také důvod, proč jsme 
se rozhodli podpořit StartupYard. V po-
slední době se zaměřujeme na investování 
do start-upových projektů a společností, 
které se orientují právě na moderní IT 
technologie,“ uvedl Miroslav Valenta ml., 
obchodní ředitel holdingu pro ČR a Sloven-
sko. StartupYard je tříměsíční intenzivní 
program, do něhož se mohou hlásit začína-
jící start-upové společnosti z celé Evropy.

Exportérem roku je dEZA

Titul Exportér roku 2013 ve Zlínském 
kraji si připsala firma DEZA, a. s., z Valaš-
ského Meziříčí, jejíž objem exportu činil 5,7 
miliardy korun. Deza vyváží téměř 60 % své 
produkce. Tři čtvrtiny exportu míří do zemí 
Evropské unie. Soutěž Exportér roku je již 
dvacet let vyhlašována Středním podni-
katelským stavem a Asociací na podporu 
podnikání ČR. V žebříčcích ale byly vidět 
i jiné firmy, jež působí ve Zlínském kraji. 
Jde například o Mitas a.s., Českou zbrojovku 
a.s. či Slovácké strojírny, akciová společnost. 
Více na www.exporterroku.com.

otrokovice: 300 milionů plášťů

INdET SAFETY SYSTEMS expanduje 
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> PodPoRA PodNIkáNÍ

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

www.inkubatorzlin.cz

Jak to funguje?
V Co-workingovém centru má každý uživa-
tel k dispozici pracoviště, kuchyňku a zázemí 
pro jednání s klienty. Provozní doba centra je 
PO – PÁ 8:00 – 16:30 hod.
Členství již od 700 Kč bez DPH měsíčně!
Můžete volit mezi třemi tarify:
• Business – k dispozici 50 hodin měsíčně
• Premium – k dispozici 100 hodin měsíčně
• Resident – neomezený časový tarif

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

Michal Berg je mladý podnikatel, aktivista 
a informační expert. Spoluzaložil a podílí se 
na vedení společnosti eSports.cz, s.r.o., která 
provozuje internetové stránky, informační 
systémy a mobilní aplikace pro sportovní 
kluby a organizace.

Čím se firma eSports.cz zabývá a v čem 
je jedinečná?

Začali jsme v roce 2001 tím, že jsme pro 
několik sportovních klubů vytvořili interne-
tové stránky a zároveň jsme jim nabídli, že se 
o stránky budeme starat. V té době to zdaleka 
pro firmu nebo sportovní klub nebyla samozřej-
most mít svůj web, a pokud ano, byly většinou 
na nízké úrovni a neaktualizované.

Po čase se ukázalo, že je o tuto službu zájem, 
a proto jsme založili klasické „eseróčko“, které 
se na dané aktivity specializovalo. Postupem 
času jsme se v tomto segmentu stali v Česku 
v podstatě dominantním hráčem na trhu. Mezi-
tím jsme přidali tvorbu informačních systémů, 
například pro Český svaz ledního hokeje, tvorbu 
mobilních aplikací a reklamní a organizační 
služby.

Jedineční jsme podle mě tím, že trh, na kte-
rém se pohybujeme, jsme si vlastně vytvořili. 
Předtím tady nebyl nikdo, kdo by se na podobný 
typ projektů specializoval. Z velké části jsme 
nebojovali s konkurencí, ale museli jsme pře-
svědčovat zákazníky, že jim naše služby bu-
dou přínosem. Často jsme naše služby nabídli 
zpočátku zdarma, a teprve po roce, až se daný 
sportovní klub přesvědčil, že jim jsou webové 
stránky přínosem, za ně začal platit. 

Vzhledem k tomu, že nás opustilo jen mizivé 
procento zákazníků, věřím, že stále jsou naši 
klienti spokojeni. 

Chtěl bych zdůraznit, že při úvahách, v čem 
by člověk mohl podnikat, se nestačí dívat jen 
na existující byznys, ale také přemýšlet, zda by 
se dalo vytvořit něco úplně nového.

Zaujalo mě, že dáváte práci i velmi mla-
dým lidem. Jaké jsou vaše zkušenosti?

Jádro našeho týmu, asi 30 lidí, je podobného 
průměrného věku jako v jiných internetových 
firmách. Jsou to lidé okolo 30 let. Náš okruh 
redaktorů a externích spolupracovníků, přibliž-
ně 800 lidí z Česka, Slovenska, Maďarska, Pol-
ska, Ruska a Kanady, je ale v průměru výrazně 

mladší. Na našich projektech se jako redaktoři 
a později i jako vedoucí projektů podílí i velmi 
mladí lidé, běžně ve věku 16 až 17 let. Když ta-
kový člověk začne v 16 pracovat na zajímavém 
projektu, ve dvaceti má už dostatek zkušeností 
nejen s psaním článků nebo programováním, 
ale obecně s řešením problémů nebo vedením 
lidí. To jsou věci, které se ve škole jen málokdy 
naučí!

Mnoho lidí, kteří u nás takto začínají jako 
externisti, později získají práci na plný úvazek 
v médiích nebo v marketingu sportovních klu-
bů. V tuto chvíli uplatnění v oboru našlo už přes 
40 lidí, kteří u nás začínali. Působí v Deníku 
Sport, České televizi nebo v marketingu Čes-
kého olympijského výboru. Pro nás je to dobrá 
vizitka a důkaz, že jsme je něco naučili, a také 
nám to usnadňuje spolupráci s těmito subjekty. 
Naši bývalí spolupracovníci si pamatují, kdo jim 
dal v mládí šanci něco dokázat.

Kde vidíte firmu za pár let?
V nedávné době jsme do firmy přizvali stra-

tegického investora, který nám má pomoci 
rozhýbat zejména zahraniční obchodní ope-
race. Z důvodu, že v Česku pomalu narážíme 
na hranice trhu, a je zde už málo sportovních 
organizací, které nevyužívají naše služby. Máme 
rozjeté projekty v Rusku, v Kanadě i v dalších 
zemích. To je směr, kterým bychom se chtěli 
rozvíjet. Jsme patrioti a chceme pomoci Česku 
tím, že sem budeme přinášet peníze utržené 
za zakázky v cizině, a dávat práci místním ši-
kovným lidem. 

Vaše rada začínajícím podnikatelům je 
opustit svou komfortní zónu a vyrazit mezi 
lidi…..

Mnoho podnikatelů, kteří začínají s podni-
káním doslova z vlastní ložnice, spoléhá na to, 
že rozjedou firmu jen přes internet. To je samo-
zřejmě možné, ale dle mého názoru se to povede 
jen málokdy. Za mnohem důležitější považu-
ji schopnost vyrazit mezi lidi - zejména mezi 
potenciální zákazníky, a svou nabídku osobně 
představit, což je efektivní způsob prezentace.

jděte mezi lidi od prvního dne Není to příliš pohodlné, oslovovat cizí lidi 
a přímo jim nabízet své služby. Je to podobné, 
jako když se ostýchavý muž stydí oslovit po-
hlednou dívku. Ale v obou případech pouze 
ten, kdo se odhodlá opustit svoji komfortní 
zónu a udělat krok navíc směrem k činu, má 
šanci uspět.

Stejně tak považuju za důležité, aby člověk 
vyrážel mezi podobně naladěné lidi, se který-
mi si může vyměňovat zkušenosti či kontakty. 
V tomto hrají nezanedbatelnou roli nejrůznější 
akce na podporu podnikatelů, konference nebo 
přednášky, ale také institucionální podpora, 
jako podnikatelské inkubátory nebo cowor-
kingová centra. 

Barcamp – akce zaměřená na nové tren-
dy v internetových aplikacích, webdesignu, 
technologiích, médiích, reklamě, podnikání 
a dalších souvisejících oborech je již tra-
dicí… 

Už pátým rokem se snažíme přispět k inter-
akci zajímavých lidí pořádáním této akce. Jedná 
se vlastně o ne-konferenci, takže přednášet 
na ní může každý, kdo se přihlásí. Pro mnoho 
podnikatelů a freelancerů je taková přednáška 
nezanedbatelným zdrojem kontaktů. Po jed-
nom ze setkání na našem barcampu například 
jeden z účastníků Tomáš Čupr založil známý 
Slevomat. 

Co nového přinesl Barcamp letos?
Ze Vsetína jsme se poprvé přesunuli do Zlí-

na, do nových budov Baťova institutu. Jednak 
proto, že kapacita vsetínského podnikatelského 
inkubátoru Maštaliska nedostačovala obrov-
skému zájmu o akci, a také z důvodu, že jsme 
se chtěli inspirovat baťovským podnikatelským 
étosem, který je v těchto budovách všudypří-
tomný. Část programu byla směřována i k té-
matům a lidem, kteří mají vztah ke Zlínu nebo 
k odkazu Tomáše Bati.  /az/

 Michal berg

živí se vymýšlením a realizací webů, 
informačních systémů, mobilních 
aplikací a dalších internetových 
nástrojů  pro sportovní kluby 
a organizace a sportovním 
marketingem. ve společnosti 
eSports.cz, kterou založil spolu 
s kolegou davidem Schlegelem, 
má za úkol řídit práci týmu 
programátorů a grafiků a přinášet 
nová řešení klientům. Fungují 
v Česku, východní Evropě a od roku 
2011 i v kanadě. oba podnikání 
ve sportu stále baví a snaží se, aby 
to bavilo a naplňovalo i všechny 
spolupracovníky v jejich firmě. 
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Co-workingové centrum je ideální volbou pro 
ty, kteří svůj byznysplán teprve připravují, pří-
padně hodně cestují nebo nechtějí pracovat jen 
z domu. Navíc dostanete něco, co se prak� cky 
nedá penězi ocenit: krea� vní prostředí s uni-
kátní inspirující atmosférou vytvářející podmín-
ky pro navazování kontaktů a spolupráci. 

www.inkubatorzlin.cz

Jak to funguje?
V Co-workingovém centru má každý uživa-
tel k dispozici pracoviště, kuchyňku a zázemí 
pro jednání s klienty. Provozní doba centra je 
PO – PÁ 8:00 – 16:30 hod.
Členství již od 700 Kč bez DPH měsíčně!
Můžete volit mezi třemi tarify:
• Business – k dispozici 50 hodin měsíčně
• Premium – k dispozici 100 hodin měsíčně
• Resident – neomezený časový tarif

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

Celkem 51 projektů bude usilovat 
o úspěch v již sedmém ročníku soutěže 
Nejlepší podnikatelský záměr. Akci tradič-
ně vyhlašuje Technologické inovační cent-
rum s.r.o. ve spolupráci se Zlínským krajem 
a dalšími partnery. Na nejlepší čekají ceny 
v hodnotě 430 000 korun.

Soutěžící měli možnost předkládat své 
záměry do konce ledna. Největší zájem byl 
o společnou kategorii pro studenty vysokých 
škol a veřejnost. V tomto případě pořadate-
lům dorazilo 34 přihlášek. Dalších 17 projektů 
pak spadá do kategorie určené pro studenty 
středních škol. Vzhledem k tomu, že na někte-
rých projektech pracuje společně více lidí, je 
celkový počet soutěžících v letošním roce 79. 
Výsledky budou oznámeny na konci dubna. 
Jednotlivými záměry se nyní budou zabývat 
hodnotitelé z řad odborníků. „Tak jako v pře-

Soutěž, v níž se hledají nejlepší podnika-
telské záměry, letos vstupuje do sedmého 
ročníku. Za tu dobu hodnotitelská komise 
posuzovala stovky nápadů. Jedním z nich byl 
i projekt Futurello, který v minulém ročníku 
dosáhl na medailové příčky. To ale není zase 
tak důležité. Podstatné je to, že student zlínské 
univerzity Jan Valuštík spolu se svým týmem 
záměr opravdu realizuje. 

Co projekt Futurello nabízí?
V podstatě jde o virtuální krabici od bot plnou 

vzpomínek na staré časy. Uživatel nahraje krátké 
video a za deset let se mu aplikace sama ozve 
a nabídne mu vrátit se v čase. Vše je postaveno 
na naprosté jednoduchosti, jde o velmi intuitivní 
aplikaci. Zatím je k dispozici pro operační sys-
tém Android, připravujeme ale verzi i pro iOS.

Aplikace cílí na americký trh. Proč?
Bylo nám jasné, že český či slovenský trh 

nestačí. Na druhou stranu zcela globální pro-
dukt je pro nás zatím velké sousto. Hledali jsme 

dešlém ročníku usednou do hodnotící komise 
zástupci partnerů, investorů a organizátora 
soutěže. Soutěžící si tak mohou vyzkoušet 
prezentaci svého záměru před odbornou po-
rotou a také získat zpětnou vazbu ke svým 
soutěžním nápadům a projektům,“ uvedla 
ředitelka Technologického inovačního centra 
Daniela Sobieská.

Na nejlepší soutěžící čekají ceny v hod-
notě 430 000 Kč. Zajímavou cenou je napří-
klad možnost získat prostory pro podnikání 
v podobě ročního bezplatného pronájmu 
kanceláře v centru Zlína v Podnikatelském 
inkubátoru Technologického inovačního 
centra. Tradičně bude také udělena cena pro 
nejaktivnější střední školu za podporu pod-
nikatelského myšlení u studentů. Vyhlášení 
výsledků soutěže a předání cen nejlepším 
soutěžícím se uskuteční na na konci dubna 
2014.  /tic/

proto destinaci, která je technologicky vyspělá 
a dostatečně rozsáhlá co do počtu potenciálních 
uživatelů. Z toho nám vyšel severoamerický 
kontinent. Na základě získaných zkušeností se 
pak budeme snažit proniknout i na jiné trhy.

Jak se vlastně rodil váš nápad?
Těžce. Základní princip byl docela jasný, vše 

kolem se ale neustále měnilo a jen velmi poma-
lu jsme se dopracovávali k současné podobě. 
Na současných konturách projektu má podíl 
i zpětná vazba, kterou jsme získali v rámci sou-
těže Nejlepší podnikatelský záměr. 

Jste jedním z prvních klientů co-workin-
gového centra ve Zlíně. Co si od toho slibu-
jete?

Především navázání kontaktů se zajímavými 
lidmi. To nás může posunout dál nejen v našem 
projektu, ale třeba i v hledání dalších příležitostí. 
Navíc v budově, kde je co-workingové centrum, 
sídlí řada zajímavých firem, s kterými rovněž 
můžeme spolupracovat.  /jjn/

o titul Nejlepší podnikatelský záměr bojuje 
více než pět desítek projektů

Futurello cílí na americký trh

Není to jen o jednom dni. 
Soutěž je dlouhodobý projekt

Soutěž Nejlepší podnikatelský záměr 
není jednorázovou záležitostí. Její sou-
částí jsou například i další aktivity, kte-
ré mají usnadnit start podnikání. Loni 
na podzim se konalo pásmo doprovod-

ných workshopů s názvem „Začni pod-
nikat, změň svou budoucnost“. Na sérii 
pěti akcí vystoupily osobnosti českého 
businessu jako Margareta Křížová (ře-
ditelka podnikatelského poradenství 
CEAG), investor Michael Rostock (Po-
plar), či Michal Berg, spoluzakladatel 
firmy eSports.cz. 

Ti spolu s účastníky workshopů pro-
bírali jednotlivé podnikatelské příběhy, 
příklady dobré i špatné praxe. Součástí 
workshopů byly také prezentace start-up 
firem, které se účastnily soutěže Nejlepší 
podnikatelský záměr.

 
Inovační vouchery?  
je připraveno 85 projektů 

Ve třetí výzvě k podávání žádostí 
o Inovační vouchery Zlínského kraje bylo 
předloženo celkem 85 žádostí. Z toho 51 
směřuje ke spolupráci s UTB, 20 s VUT 
v Brně, 8 s Mendelovou univerzitou, 3  
s VŠB – TU Ostrava a 3 s Univerzitou Pa-
lackého v Olomouci. Letos bude přitom 
možné v závislosti na požadované dotaci 
podpořit asi 44 až 46 voucherů. Nyní jsou 
žádosti ve fázi hodnocení, aktuální infor-
mace najdete na www.objevtesmer.cz 
nebo kontaktujte Technologické inovační 
centrum, Petra Al Azawy, 734 443 878 
nebo alazawy@ticzlin.cz.
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V současné době pokračují práce na pří-
pravě národní Strategie inteligentní speci-
alizace RIS3. A to včetně regionální přílohy 
pro Zlínský kraj. Jde o důležité dokumenty, 
které budou mít velký vliv na tok dotací 
z několika operačních programů v období 
2014 až 2020.

Evropská komise totiž požaduje, aby v jed-
notlivých regionech byly definovány klíčové 
oblasti, nazývané domény, s potenciálem v ob-
lastech vědy, výzkumu a inovací, v nichž je re-
gion výjimečný minimálně na národní úrovni. 
Do nich budou následně v letech 2014 až 2020 
směřovat finanční prostředky. Jde zejména 
o Operační program Podnikání a inovace pro 
konkurenceschopnost a Operační program Vý-
zkum, vývoj a vzdělávání. 

A co je vlastně myšleno inteligentní speciali-
zací?  „Jde o nalezení klíčových priorit, na jejichž 
rozvoj a podporu se region bude v budoucím 
období soustředit, aby bylo dosaženo maxi-
málního efektu v podnikatelských inovacích. 
Priority budou definovány jako horizontální, 
tedy napříč všemi obory, a vertikální, například 
klíčové obory, domény a mezioborová spolu-
práce. Budoucí předkládané projekty musí 
být v souladu s národní strategií inteligentní 
specializace včetně vymezené specializace jed-
notlivých krajů,“ vysvětluje krajská manažerka 
projektu Daniela Sobieská. 

Výběr klíčových aktérů pro RIS3 ve firemním 
sektoru ve Zlínském kraji byl proveden s využi-
tím celé řady dat a informací. Primární byla data 
o zapojení firem do realizace projektů v oblasti 
VaVaI. Kromě těchto veřejně dostupných údajů 
disponuje Zlínský kraj daty od firem hlásících se 
v letech 2009, 2010 a 2012 do soutěže Inovační 
firma Zlínského kraje a daty z dotazníkových še-
tření, workshopů a pracovních skupin za účasti 
firem při přípravě Regionální inovační strategie 
Zlínského kraje a její aktualizace pro období 
2013 - 2020. Na regionální úrovni jsou také 
sledována data o využívání krajských podpůr-
ných nástrojů (zejména inovačních voucherů) 
a zapojení do funkčních klastrů a technologic-
kých platforem. 

Většina klíčových identifikovaných firem pů-
sobí v plastikářství, leteckém průmyslu, strojí-
renství, elektrotechnickém, zbrojním a kovo-
dělném průmyslu, dále je specificky vnímána 
oblast ICT. Jde především o firmy disponující 
vlastními výzkumnými vývojovými a výzkum-
nými pracovišti a produkujícími převážně vý-
robky pro koncové zákazníky anebo dodávající 
výrobky pro automobilový, letecký a elektro-
technický průmysl či stavebnictví.

 Na základě podrobné analýzy, která byla 
provedena v minulém roce, byly připraveny 
návrhy domén S3 Zlínského kraje:

a) inovativní aplikace polymerů 
Jde o aplikaci polymerů v celé řadě odvětví, 
která se bude vyznačovat některou z níže uve-
dených charakteristik:
•  nové materiály na bázi polymerů (včetně ap-

likace nano a biotechnologií)
• povrchové úpravy
• design s přidanou hodnotou pro uživatele
• bezpečnost
• eko-inovace

b) inovace v konstrukčních činnostech
Jde o konstrukční činnosti v celé řadě odvět-
ví (důraz na letectví a strojírenství), které se 
budou vyznačovat některou z níže uvedených 
charakteristik:
• nové technologie a konstrukční řešení
•  nové materiály a povrchové úpravy zlepšující 

vlastnosti konstrukcí
• design s přidanou hodnotou pro uživatele
• zvýšení bezpečnosti produktů
•  energetické úspory a nižší zátěž produktů pro 

životní prostředí

c) inteligentní a úsporné elektronické 
systémy
Jde o konstrukci a programování elektronických 
systémů s uplatněním v celé řadě odvětví, které 
se budou vyznačovat některou z níže uvedených 
charakteristik:
• inteligentní konstrukční či ICT řešení
• design s přidanou hodnotou pro uživatele 
•  bezpečné konstrukční či ICT řešení (zabez-

pečení dat i bezpečnost z pohledu uživatele)
• energeticky úsporné konstrukční či ICT řešení

Do přípravy RIS 3 Strategie Zlínského kraje 
se může zapojit každá firma, zejména pokud 
bude chtít podpořit své výzkumné, vývojové 
nebo inovační aktivity z dotačních prostřed-
ků připravovaných operačních programů. 
Po úvodním semináři k této problematice, 
který se konal 14. února, budou 27. února 
konána pracovní setkání k jednotlivým na-
vrhovaným doménám, a to od 8.30 do 14.00 
v budově Podnikatelského inovačního cent-
ra, Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín.

Další informace najdete na internetové ad-
rese www.inovacnipodnikani.cz/ris3 nebo mů-
žete kontaktovat manažerku pro Zlínský kraj 
na adrese sobieska@ticzlin.cz.  /tic/ 

Pomozte definovat  
RIS3 strategii

Inovační firma Zlínského kraje? 
ještě více publicity

Soutěž Inovační firma Zlínského kra-
je, která si klade za cíl zviditelnit úspěš-
né a progresivní společnosti z regionu, 
přináší pro letošní rok několik novinek. 
Firmy, které budou oceněny v aktuálním 
čtvrtém ročníku, se mohou těšit na větší 
míru publicity, především prostřednictvím 
mediálních partnerů akce. Vyhlašovatelem 
soutěže je Zlínský kraj, organizátorem pak 
Technologické inovační centrum. První roč-
ník se uskutečnil v roce 2009.

„Další novinkou, kterou zavádíme na zá-
kladě zkušeností z předchozích ročníků, 
je otevření soutěže pro zájmová podnika-
telská sdružení. Jde například o klastry, 
jež realizují konkrétní inovační aktivity,“ 
uvedla ředitelka Technologického ino-
vačního centra Daniela Sobieská. Firmy 
se mohou registrovat do 18. dubna 2014. 
Přihláška a veškeré informace jsou k dis-
pozici na adrese www.inovacnipodnikani.
cz/soutez. Přihlášky bude posuzovat tým 
odborníků, v němž jsou například akade-
mičtí pracovníci či zástupci podnikatelské 
sféry. Největší důraz kladou na přidanou 
hodnotu inovací. 

„Důležitým kritériem je i to, jak zavedení 
technologie či nabídka produktu ovlivnila 
konkurenceschopnost firmy,“ doplnila Da-
niela 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 a 2012. 

V roce 2010 se do soutěže registrova-
lo 16 firem, v roce 2012 jich bylo již více 
než 20. V prvním ročníku zvítězila firma 
5M, s.r.o., z Kunovic, která vyrábí lepidla, 
kompozitní a sendvičové materiály. V roce 
2010 zvítězila společnost Koma Modular 
Construction, s.r.o., z Vizovic. Porotu za-
ujala zejména inovacemi v oblasti nízko-
energetických modulárních staveb, které 
jsou vhodné pro rychlou a ekonomickou 
výstavbu. V minulém ročníku si pak pr-
venství připsala Česká zbrojovka, a.s., která 
patří k největším zaměstnavatelům ve Zlín-
ském kraji.
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INZERCE

Připojením k internetu disponuje 96,3 
procent firem, 80 procent má vlastní webo-
vé stránky a sociálních médií využívá 17 
procent společností. Vyplývá to z pravidel-
ného ročního šetření Českého statistického 
úřadu v podnicích s více než 10 zaměstnan-
ci. Podnikatelé tak mají skvělou možnost, 
jak se v tomto směru porovnat s ostatními.

Konec vytáčení
Velmi zajímavé je srovnání technických 

předpokladů pro využívání internetu v letech 
2002 a 2013. Zatímco v roce 2002 se více než 
polovina podniků připojovala prostřednictvím 
klasické vytáčené linky a DSL technologie byly 
v České republice na úplném začátku, v lednu 
2013 používalo DSL linku pro připojení k inter-
netu již 66 % podniků. S rozšiřováním nových 
technologií se samozřejmě zvyšuje i rychlost 

připojení. „Před jedenácti lety uvádělo 87 % 
podniků rychlost připojení k internetu nižší 
než 2 Mb/s, v roce 2013 jich má 90 % naopak 
rychlost vyšší,“ říká Eva Skarlandtová z oddě-
lení statistiky výzkumu, vývoje a informační 
společnosti ČSÚ. Více než 40 % velkých firem, 
například v oblasti peněžnictví a pojišťovnictví 
nebo v informačních a komunikačních činnos-
tech, přitom uvádí rychlost svého připojení 
vyšší než 100 Mb/s.

Webové stránky 
Firemní webové stránky nemá podle zjištění 

statistiků jen pětina podniků. Oproti roku 2000, 
kdy mělo webovou stránku jen 40 % firem, se 
tak jejich podíl zdvojnásobil. Vícejazyčný web 

má třetina společností, především velké podni-
ky z oboru ubytování, naopak nejmenší podíl 
cizojazyčných mutací webových stránek mají 
malé firmy ve stavebnictví. Postup zřizování 
webových stránek ale nebyl postupný. Největší 
rozmach byl v letech 2000 až 2004, od roku 
2006 pak firemních webů přibývalo pozvolna.

Statistici rovněž zjišťovali, jak firmy k webům 
přišly. Většina, konkrétně 67 procent, si nechala 
webové stránky vytvořit externí společností, 
přesně polovina jich pak těmto specialistům 
svěřuje i péči o své internetové stránky.

Sociální média v ústraní
 „Internet má téměř každý, ale sociální média 

využívalo v lednu 2013 pouze 17 % podniků,“ 
říká Eva Skarlandtová. Nejvíce využívaným 
typem sociálních médií v podnicích byly v led-
nu 2013 sociální sítě, na kterých mělo zalo-
žený vlastní účet 15 % podniků.  Podstatně 
méně jich bylo zapojeno do firemních blogů  
(3,5 %), či sdílely multimediální obsah  
(5,6 %). Sociální média k umístění placené re-
klamy využilo 8 % podniků. 

Pokud jde o oborové členění, nikoho asi ne-
překvapí, že nejvíce sociální média využívají 
společnosti působící v informační a komuni-
kační činnosti, kde tuto formu komunikace 
se zákazníky a partnery využívá více než 46 
procent z nich. Následují firmy z cestovního ru-
chu, pohostinství, bankovnictví a pojišťovnictví. 
Zajímavostí ale je, že na pomyslném žebříčku se 
na předních příčkách pohybují podniky, jež se 
věnují opravám motorových vozidel. 

Elektronické nákupy
Elektronický nákup v roce 2012 uskutečnilo 

49 % podniků, na celkových nákupech se elek-
tronické podílely 30 %. Nejčastěji byly elektro-
nické nákupy uskutečňovány prostřednictvím 
webových stránek (45,7 %), ale z hlediska fi-
nančních objemů vede elektronická výměna dat 
(21,5 %) Elektronickou cestou prodávalo své 
zboží nebo služby 27 % podniků, tržby z těchto 
prodejů tvořily čtvrtinu tržeb.  /tz, jjn/

Zaměstnanci a informační 
technologie

Jednou z oblastí, které statistici věnují, je 
i přístup zaměstnanců k informačním tech-
nologiím. Zde jsou nejzajímavější zjištění:

• V lednu 2013 bylo v podnicích v České 
republice 44 % zaměstnanců používajících 
v práci počítač. Tento podíl se již od roku 
2006 pohybuje nad hranicí 40 % a i v roce 
2001 pracovalo s počítačem v zaměstnání 
32 % osob. Nejvíce zaměstnanců použí-
vajících v práci počítač je v odvětvích In-
formační a komunikační činnosti (86 %) 
a Peněžnictví a pojišťovnictví (78 %). 
Naopak v odvětví Ubytování, stravování 
a pohostinství pracuje s počítačem pouze 
25 % zaměstnanců.

• Přístup k internetu pak mělo v lednu 
2013 z pracovního počítače 37 % zaměst-
nanců. 

• Podniky svým zaměstnancům také posky-
tují pro pracovní účely přenosná zařízení, 
jedná se jak o přenosné počítače, tak také 
o chytré telefony. Takováto zařízení po-
skytovalo v lednu 2013 svým zaměstnan-
cům 62 % všech podniků s více než 10 za-
městnanci. Mezi zaměstnanci pak některé 
z těchto přenosných zařízení k pracovním 
účelům využívá 13,5 % z nich.

• Více než firemní počítač je však pro 
práci z prostor mimo firmu důležitá mož-
nost vzdáleného připojení ke služebnímu 
e-mailu. V lednu 2013 tuto možnost svým 
zaměstnancům nabízelo 57 % podniků 
a mezi velkými jich bylo dokonce 92 %. 

• V lednu 2013 nabízelo svým zaměstnan-
cům možnost homeworkingu 29 % pod-
niků, zaměstnanci velkých podniků měli 
tuto možnost z 56 % a zaměstnanci malých 
pak z 25 %. Nejvíce je však možnost home-
workingu využívána naopak zaměstnanci 
podniků malých, kdy v lednu 2013 takto 
pracovalo 4,7 % jejich zaměstnanců. Mezi 
zaměstnanci velkých podniků využila mož-
nost homeworkingu 3 % z nich.

Web? 80 procent. 
Sociální média? Pětina 
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Podpora ze strany státu a dostatek od-
borníků. To jsou hlavní předpoklady pro 
další rozvoj leteckého průmyslu v České 
republice. Shodli se na tom na společném 
semináři představitelé Svazu českého le-
teckého průmyslu, zástupci ministerstva 
průmyslu a obchodu, ministerstva práce 
a sociálních věcí a agentury CzechInvest. 
„Letecká výroba je jedním z prioritních sek-
torů českého průmyslu. Stát proto počítá 
s výraznější podporou firem, které v tomto 
odvětví podnikají a chtějí se dále rozví-
jet,“ ujišťuje generální ředitel agentury  
CzechInvest Marian Piecha. „V součas-
né době usilujeme o zavedení projektu 
na podporu certifikací, které jsou klíčové 
pro úspěch společnosti v mezinárodním 
prostředí, avšak představují značnou ča-
sovou a finanční zátěž,“ dodal.

Dalším tématem semináře byla oblast lid-
ských zdrojů. Přestože se leteckému sek-
toru v posledních letech daří, v roce 2012 
například zaznamenal vzrůst o 25 procent 
a počet zaměstnanců v tomto oboru stoupl 
o desetinu, jako značný problém se ukazuje 
nedostatek kvalifikovaných lidí. „Jen 9 pro-
cent nastupujících zaměstnanců do leteckého 
průmyslu jsou absolventi. Až 66 procent lidí 
k nám přichází z jiných průmyslových odvětví 
a jsou bez praxe v oboru,“ upřesňuje situa-
ci, v jaké se český letecký průmysl nachází, 

prezident Svazu českého leteckého průmyslu 
Ladislav Šimek.
Firmy by rády zaměstnávaly více odborně 
vzdělaných absolventů, kteří svému oboru 
rozumí. Vysoké školy jich však neprodukují 
dostatek. Proto chtějí prohloubit spolupráci 
se školami a dalšími institucemi a uvítaly by 
také větší podíl vysokých škol na přípravě 
studentů pro práci v leteckém sektoru.
   
Kraj a letadla patří k sobě
Tradice leteckého průmyslu na území dneš-
ního Zlínského kraje sahá do 30. let minulého 
století. Zvláště v 60. až 80. letech byly zdejší 
letecké fabriky chloubou tuzemského prů-
myslu. Většina z nich úspěšně funguje i dnes, 
byť pod jinými názvy. Například v Kunovicích 
jsou to firmy Aicraft Industries či Evektor, 
v Uherském Hradišti Mesit a v Otrokovicích 
ZLIN Aircraft.  /tz, jjn/

Stav silnic se zlepší

Třiadvacet investičních rekonstrukcí 
mostů a silnic II. a III. třídy plánuje v tom-
to roce nově zahájit Ředitelství silnic Zlín-
ského kraje. Jejich hodnota podle inves-
tičních záměrů se odhaduje asi na 735 
milionů korun. Společně se stavbami, kte-
ré pokračují z loňského roku, budou letos 
silničáři pracovat na rekordním počtu 31 
silničních úseků nebo mostů. V tomto roce 
by měli motoristé dostat asi 50 kilometrů 
rekonstruovaných krajských silnic.

„Důvodem vysokého počtu probíhají-
cích staveb v jednom roce je především 
končící finanční období Regionálního 
operačního programu Střední Morava 
2007–2013. Zlínský kraj se snaží využít 
všech dotací, které ROP ještě pro kraj-
skou dopravní infrastrukturu umožňo-
val,“ uvedl krajský radní Jaroslav Kučera. 
Všech 31 letošních staveb má přislíbenu 
dotaci z ROP a v investičním plánu ŘSZK 
tentokrát není žádná stavba, která by byla 
financována jen z prostředků Zlínského 
kraje bez zapojení dotačních peněz.

Mezi největší nově zahajované stavby 
bude letos patřit například rekonstruk-
ce silnice II/495 Uherský Ostroh – Hluk 
(4,2 km) v hodnotě 104 milionů korun, 
silnice II/487 Velké Karlovice – státní 
hranice (7 km) v hodnotě 98 milionů 
korun nebo rekonstrukce silnice II/492 
Zádveřice – Horní Lhota (5,2 km) za 66 
milionů korun.

krajský úřad práce ve Zlíně  
vede žena

Krajskou pobočku Úřadu práce ve Zlíně 
vede Miriam Majdyšová, která zvítězila 
ve výběrovém řízení.  Nahradila tak býva-
lého šéfa Petra Janíčka, který byl odvolán 
loni v prosinci. Po jeho odvolání byla právě 
ona pověřena vedením pobočky. Miriam 
Majdyšová je s úřadem práce spojena 
od konce roku 1990 a za tu dobu vystří-
dala několik pracovních pozic. Od vzniku 
Úřadu práce ČR pracovala jako vedoucí 
oddělení zaměstnanosti krajské pobočky 
ve Zlíně a zástupkyně ředitele. 

Stát chce podpořit  
letecký průmysl 

Luhačovice bodovaly na veletrhu

INZERCE

Lázně Luhačovice uspěly v soutěži Velká 
cena cestovního ruchu 2013/2014, když zís-
kaly první místa v kategorii nejlepší lázeňský 
a wellness balíček. Soutěž je vyhlašována vy-
davatelstvím C.O.T. media a Veletrhy Brno 
v rámci veletrhů GO a Regiontour. 

Cílem soutěže je zviditelnění výjimečných 
a vysoce kvalitních počinů v oblasti cestovní-
ho ruchu a upozornění na atraktivní novinky. 
Tím soutěž přispívá ke zkvalitňování služeb 

v cestovním ruchu. Jedná se o prestižní oce-
nění mimo jiné i díky vysokému kreditu po-
řadatelů. Cenu za vítězný produkt s názvem 
„Aktivní dovolená v Luhačovicích“ pro Lázně 
Luhačovice, a.s., převzal na vyhlášení výkonný 
ředitel akciové společnosti Jiří Dědek. „Pro-
dukt si klade za cíl nabídnout spojení lázeň-
ského relaxačního programu se sportovními 
a kulturními aktivitami doplněné o poznávání 
okolí,“ uvedl.  /tz, jjn/

PARTNERFI
RE

M
N

Í Objednávkový kupon 
magazínu Firemní PARTNER

/ Firemní PARTNER, Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín / www.firemnipartner.cz /



Kompletní služby 
na jednom místě
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REALITY: 

prodej a pronájem: - BYTY - DOMY - POZEMKY – PRONÁJMY. 
Hledáme pro naše klienty byty, domy, pozemky, chaty, 

chalupy. 
- VÝKUP NEMOVITOSTÍ

HYPOTÉKY A ÚVĚRY: 
 - VYŘIZUJEME HYPOTÉKY A ÚVĚRY U VŠECH BANK 

A STAVEBNÍCH SPOŘITELEN - REFINANCOVÁNÍ HYPOTÉK 
A ÚVĚRŮ – NEBANKOVNÍ PŮJČKY A ÚVĚRY - ŘEŠÍME 

EXEKUCE A DRAŽBY - VÝKUP NEMOVITOSTÍ

FINANCE: 
-  nanční poradenství pro rodiny, osvč a  rmy: životní 

pojištění, penzijní spoření, stavební spoření.

POBOČKA ZLÍN
Zlín, Tř. T. Bati 3677 (napravo od Filatelie)

Tel: 724 91 94 90 

TOMA ODPADY s. r. o.
JEDNIČKA V ČIŠTĚNÍ KAPALNÝCH ODPADŮ NA MORAVĚ

Nabídka služeb:
• Odvoz a odstranění průmyslových kapalných odpadů
•  Odvoz a odstranění průmyslových tuhých odpadů, kalů a zemin
• Výroba alternativního paliva z odpadů
• ADR kontejnerová a cisternová doprava
• Poradenství v odpadovém hospodářství
• Vedení odpadového hospodářství podniku
• Vodohospodářská akreditovaná laboratoř

Tř. T. Bati 1566, Otrokovice 765 02
Tel. 731 637 748, sild@tomaas.cz
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MIKONA AUTO s.r.o., specialista na prodej užitkových vozů OPEL
Tř. Tomáše Bati 372, Zlín –Louky, tel.: 577 110 020, mobil: 724 604 301 www.mikona.cz

Největší slevy v Akci 24 HODIN OPEL –  7. - 8. 3. 2014 !

Máme pro vás tu správnou velikost. Více na www.oduvodvic.cz

S, M, L, XL?
OPEL UŽITKOVÉ VOZY

Kombinovaná spotřeba a emise CO2: 3,6–9,9 l/100 km, 95–260 g/km.  

Existuje mnoho důvodů, proč si koupit užitkový vůz Opel. 
Vybrat si můžete z mnoha různých verzí s vysokou užitnou hodnotou 
a bez zbytečných výdajů navíc. 

www.opel-uzitkove.cz infolinka: 800 101 101 Opel FinanceOpel Pojištění


