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Michal Strnad,  
vlastník a generální ředitel CSG 

Jaroslav Strnad,  
zakladatel a člen dozorčí rady CSG

Vážení zaměstnanci 
skupiny CSG,
	 Česká	republika	nedávno	oslavila	dvacáté	výročí	vstupu	
do	NATO.	Přestože	členství	v	této	největší	světové	vojenské	alianci	
není	něco,	co	by	běžný	občan	ČR	silně	v	každodenním	životě	
pociťoval,	je	pro	bezpečnost	České	republiky	nesmírně	významné.
 
	 Zaprvé	je	tu	účel	společné	obrany.	Protože	je	ČR	členem	NATO,	
nemusí	udržovat	velkou	armádu,	která	by	čistě	teoreticky	měla	
chránit	celé	naše	hranice.	Navíc	Česká	republika	není	hraniční	stát	
aliance,	ale	leží	uprostřed	její	evropské	části,	obklopena	spojenci.
 
	 Zadruhé	Česká	republika	jako	člen	Severoatlantické	aliance	
patří	symbolicky	do	skupiny	nejsilnějších	a	nejbohatších	států	
světa,	vesměs	tradičních	demokracií	s	tržní	ekonomikou.	Ros-
toucí	bohatství	ČR	je	i	díky	bezpečnosti,	kterou	přináší	NATO.
 
	 A	zatřetí	je	tu	význam	pro	obrannou	průmyslovou	spolu-
práci,	který	se	silně	týká	i	CZECHOSLOVAK	GROUP.	Z	našeho	
členství	v	NATO	vyplývá,	že	podniky	naší	skupiny	vyrábějící	
pozemní	techniku,	munici,	zbraně	a	jiný	vojenský	materiál,	se	
při	hledání	zahraničních	partnerů	orientují	na	jiné	členy	NATO.
 
	 Důkazem	významu	a	pracovitosti	firem	naší	skupiny	je,	že	
se	nám	podařilo	navázat	strategické	vztahy	s	americkou	firmou	
Raytheon,	které	naše	společnosti	dodávají	služby	leteckého	
výcviku,	dále	se	společností	GDELS,	což	je	evropská	část	
velké	americké	zbrojařské	skupiny	General	Dynamics,	od	které	
máme	licenci	na	výrobu	a	servis	obrněných	vozidel	Pandur,	

a	konečně	jako	třetí	příklad	musíme	uvést	významnou	fran-
couzskou	firmu	Nexter	Systems,	se	kterou	Tatrovka	vyvinula	
obrněnec	TITUS.	Kdybychom	nebyli	společně	členy	NATO,	bylo	
by	navazování	těchto	obchodních	partnerství	daleko	těžší.
 
	 V	českých	médiích	se	někdy	řeší	vztahy	českých	firem	
s	Ruskem	a	Čínou.	Je	jasné,	že	v	oblasti	obranného	průmyslu	
žádné	významné	projekty	českých	firem	s	ruskými	či	čínský-
mi	protějšky	nemohou	vzniknout	a)	z	geopolitických	důvodů,	
b)	kvůli	tomu,	že	obě	tyto	velké	země	mají	vlastní	silný	obranný	
průmysl,	který	jim	dodává	vše,	co	potřebují.	Stejně	tak	je	těžko	
myslitelné,	aby	ve	významných	českých	společnostech	obran-
ného	průmyslu	byl	ruský	či	čínský	kapitál.	Na	druhou	stranu	
obě	tyto	země	mohou	být	trhem	pro	civilní	produkci	českých	
firem,	byť	je	byznys	v	obou	velmi	specifický	a	náročný.			
 
	 Važme	si	tedy	členství	České	republiky	i	Slovenska	v	Severoat-
lantické	alianci	nejen	jako	bezpečnostní	pojistky	a	politického	
svazku	zemí	s	podobnou	kulturou	i	demokratickým	politickým	
systémem,	ale	i	jako	nástroje,	který	pomáhá	naší	prosperitě.

DAKO-CZ skokanem roku 
v holdingu CSG
Společnost	DAKO-CZ	se	stala	Skokanem	roku	v	holdingu	
CZECHOSLOVAK	GROUP!	Cenu	za	Skokana	roku	získala	
za	perfektní	hospodářský	výsledek	v	uplynulém	roce	2018.	
„Získaná	cena	je	malou	trofejí	za	skvělé	pracovní	výkony	všech	
našich	zaměstnanců	a	týmovou	práci!	Vážíme	si	toho	a	budeme	
se	snažit	o	získání	takto	vynikajícího	výsledku	i	v	roce	2019.	
Děkuji	tímto	všem	kolegům	z	týmu	DAKO-CZ	za	jejich	pracovní	
nasazení,“	řekla	Dagmar	Matúšová,	generální	ředitelka.
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IDEX 2019
Veletrh IDEX, který se pravidelně 
koná v Abu Dhabí ve Spojených 
arabských emirátech, se řadí mezi 
nejvýznamnější mezinárodní události 
v oblasti obranných technologií 
a techniky na světě. Společnosti 
holdingu CZECHOSLOVAK GROUP 
a kopřivnická automobilka TATRA 
TRUCKS proto ani letos nechyběly.

	 Pro	společnost	TATRA	TRUCKS	byl	IDEX	2019	obzvláště	
významným.	Byl	svědkem	světové	výstavní	premiéry	no-
vého	vozu	modelové	řady	TATRA	TACTIC	v	provedení	4x4.	
Představení	nové	tatrovky	střední	váhové	kategorie	s	origi-
nální	tatrováckou	kabinou	bylo	velkou	událostí,	která	přitáhla	
pozornost	nejen	návštěvníků,	ale	především	oficiálních	
delegací	a	obchodních	partnerů	české	společnosti.
	 Pozornost	upoutal	také	produkt	společnosti	EXCALIBUR	
ARMY,	raketomet	BM-21	MT	4×4	na	podvozku	TATRA	FORCE,	
který	využívá	osvědčené	odpalovací	zařízení	GRAD	122	mm	
a	je	vybaven	zcela	novým	moderních	digitálním	systémem	
řízení	palby.	V	Abu	Dhabí	si	jej	mimo	jiné	prohlédl	generál	
Dato’	Seri	Panglima	Hj	Ahmad	Hasbullah	bin	Hj	Mohd	Nawa-
wi,	náčelník	generálního	štábu	ozbrojených	sil	Malajsie.	
	 Společnost	RETIA	z	divize	CSG	Aerospace	představila	
ve	světové	premiéře	radar	ReGUARD,	víceúčelový	3D	radar	

pro	detekci	a	současné	sledování	pozemních	a	pomalých	
nízkoletících	cílů	s	malou	odraznou	plochou.	Zájem	vzbudil	
i	radar	ReTWis	5,	který	je	schopen	detekovat	živé	objekty	
a	osoby	za	nekovovými	překážkami,	jako	jsou	například	zdi.
	 Prezentace	společností	CSG	a	TATRY	TRUCKS	na	veletrhu	
byla	důležitá	i	s	ohledem	na	chystané	armádní	tendry	v	regionu.

Společnosti 
CSG Aerospace 
v Madridu

	 V	Madridu	se	v	polovině	března	konal	veletrh	World	ATM	Con-
gress	2019,	který	představuje	největší	světovou	událost	v	oblasti	
technologií	pro	řízení	a	management	letového	provozu,	radarové	
techniky	a	vybavení	pro	provoz	na	letištích.	Na	této	významné	akci	
spojené	s	mezinárodní	konferencí	vystavovali	v	rámci	společné	
expozice	své	produkty	i	společnosti	ELDIS,	CS	SOFT	a	RETIA,	které	
jsou	součástí	divize	CSG	Aerospace.	World	ATM	Congress	pořádají	
již	sedmým	rokem	Organizace	poskytovatelů	letových	provozních	
služeb	(CANSO)	a	Asociace	řízení	letového	provozu	(ATCA).
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V roce 2020 bude v CSG 
fungovat pět divizí

Jaké byly a jsou vaše první kroky  
v CSGM po jmenování?
	 Ředitelem	CSGM	jsem	se	sice	stal	1.	března,	
ale	se	skupinou	spolupracuji,	nejprve	externě,	
již	od	prosince	loňského	roku.	Mým	prvním	

úkolem	byla	analýza	činností,	které	vykonává	
servisní	společnost	CSGM.	Cílem	je	stanovit,	
jaké	činnosti	zůstanou	v	rámci	CSGM	a	jaké	
budou	přesunuty	směrem	k	divizím.	Funkční	
divizní	uspořádání	CSG	je	mým	druhým	úkolem.

Již v minulém roce vznikla divize CSG 
Aerospace. Co bude následovat?
	 Dnes	jsou	založené	dvě	divize.	CSG	Aerospa-
ce	a	CSG	Land	System.	Mým	úkolem	je	v	roce	
2019	nastavení	těchto	dvou	divizí	tak,	aby	tvořily	
funkční	celek.	Nejen	organizačně,	ale	také	finančně	
a	funkčně.	Dále	bychom	chtěli	v	letošním	roce	
zpracovat	analýzu	společností,	které	dosud	nejsou	
do	divizí	zařazeny	s	tím,	že	všechny	společnosti	
CSG	by	měly	být	rozděleny	do	pěti	divizí.

CSG Aerospace a Land System vznikly 
organicky. Některé společnosti se ale bu-
dou zařazovat obtížněji. Co s tím? Založit 
divizi Ostatní zřejmě nebude řešením.
	 Ano,	divize	Ostatní	vycházela.	Budeme	
dělat	analýzu	všech	těchto	společností,	

MIROSLAV DORŇÁK (*1976)
Absolvent	VŠE	v	Praze	a	studií	
MBA	na	ESMA	Barcelona,	má	
více	než	patnáctileté	zkušenosti	
v	oblasti	Corporate	Finance,	
M&A,	Private	Equity,	restruk-
turalizací	a	poradenství,	a	to	
jak	ve	velkých	nadnárodních	
korporacích,	tak	pro	lokální	
společnosti	v	Evropě.	Před	
příchodem	do	CSGM	řídil	svou	
vlastní	poradenskou	společnost	
Eripio	Consulting	a	spolupraco-
val	se	společností	Pricewater-
houseCoopers	Česká	republika.	
Je	členem	Asociace	Turnaround	
Management	ČR,	nezávislého	
sdružení	odborníků	v	oblastech	
„turnaround	managementu“,	
insolvenčního	práva	a	kor-
porátních	financí.	Ve	volných	
chvílích	aktivně	sportuje.	Je	
podruhé	ženatý,	má	čtyři	děti.

Prvního března se stal 
Miroslav Dorňák novým 
předsedou představenstva 
a generálním ředitelem 
společnosti CSGM, servisní 
organizace skupiny CSG. 
Zároveň přijal výzvu 
v podobě nastavení divizí. 
Letos přibude k CSG 
Aerospace divize CSG Land 
System. Celkem by jich 
mělo vzniknout pět.

Miroslav Dorňák

4 Čechoslovák — 1 / 2019



a	pokud	se	ukáže,	že	strategicky	nebo	synergicky	nezapadají	
do	divizního	uspořádání,	může	v	určitém	případě	dojít	až	k	tomu,	
že	se	stanou	divesticí,	tedy	že	přestanou	být	součástí	skupiny.

Kdy budou divize všechny?
	 K	vytvoření	koncepce	na	uspořádání	společností	do	divizí	
dojde	určitě	v	roce	2019,	ale	funkční	nastavení	všech	divizí	
zabere	rok	2020.	Na	CSG	Aerospace	právě	nastavujeme	Proof	
of	Concept,	abychom	věděli,	jak	budou	divize	fungovat.	Ten	bu-
deme	následně	aplikovat	na	CSG	Land	System	a	krok	po	kroku	
na	další	divize.	Myslím,	že	v	roce	2020	bude	vše	nastaveno.

Co divizní uspořádání přinese?
	 Divize	budou	cíleně	zaměřeny	tak,	aby	mezi	firmami	
docházelo	k	synergiím.	Každá	divize	bude	mít	svou	vizi,	stra-
tegii,	za	kterou	ponese	odpovědnost.	V	jejím	čele	bude	stát	
ředitel,	který	ji	potáhne	z	pohledu	strategického	rozvoje	byz-
nysu.	Vedle	toho	bude	společnost	CSGM.	Jejím	úkolem	bude	
zabezpečovat	kontrolní	mechanismy	a	služby	nebyznysového	
charakteru.	Jde	například	o	financování,	audit,	konsolidaci,	plá-
nování,	IMS,	compliance,	strategický	nábor	a	podobně.

Tím se dostáváme k CSGM.  
Její role tedy bude nadále servisní?
	 Ano,	nadále	bude	dodávat	některé	služby	do	skupiny	a	skupina,	
divize	nebo	jednotlivé	firmy	budou	za	tyto	služby	platit.	Samozřejmě	
cílem	CSGM	není	a	nebude	generovat	zisk.	Nechceme	ani	fungovat	
tak,	že	bude	povinností	firem	naše	služby	odebírat.	Cílem	je,	aby	nás	
poptávaly	samy,	protože	pro	ně	budeme	dodavatelem	služby	s	vyso-
kou	přidanou	hodnotou.	Samozřejmě	když	se	stane,	že	CSGM	nebude	
mít	na	nějakou	službu	expertízu,	poptá	ji	externě	u	další	společnosti.

Jak je CSGM dnes velká?
	 Dnes	sídlíme	na	dvou	místech	v	Praze,	dále	v	Přelouči	
a	v	Chrudimi.	Dohromady	je	v	CSGM	zhruba	90	lidí.	Naším	
cílem	je,	abychom	v	budoucnu	byli	jen	na	dvou	místech.	
V	současnosti	máme	nově	nastavenou	organizační	strukturu	
a	jestli	dojde	v	nejbližší	době	k	nějakým	změnám,	tak	spíš	po-
zitivního	rázu	tak,	že	se	tým	posílí.	Spolu	se	vznikem	divizí	totiž	
porostou	nároky	jak	na	lidi,	tak	na	vykonávané	činnosti.

Jaké máte zkušenosti s podobnými projekty?
	 Například	jsem	nastavoval	strukturu	pro	pana	Kellnera	v	PPF.	To	
bylo	z	hlediska	počtu	firem	menší,	ale	z	hlediska	objemu	větší.	Věno-
val	jsem	se	tomuto	projektu	řádově	tři	roky.	Podobné	projekty	jsem	
řešil	i	v	oblasti	automotive.	Věnoval	jsem	se	přenastavování	struktury	
skupin	z	hlediska	majetkového,	daňového,	finančního	i	právního.	
Proto	se	mi	líbilo	CSGM,	můžu	zde	zúročit	své	zkušenosti.	Navíc	
jsem	v	minulosti	řešil	tyto	záležitosti	na	projektové	bázi	jako	externí	
subjekt.	CSGM	vnímám	s	trochou	nadsázky	jako	nekonečný	projekt.

Mluvíte o stresu, práce je jistě i časově náročná.  
Jak relaxujete?
	 Na	víkend	vypínám	a	věnuji	se	rodině.	Když	je	možnost,	jdu	si	
zasportovat,	abych	si	vyčistil	hlavu.	Věnuji	se	hlavně	kolu	a	běhu.	
Běhání	proto,	že	se	dá	provozovat	všude,	stačí	jenom	boty.	Na	kolo	
chodím	s	dětmi,	protože	tím	zabavím	celou	rodinu.	Ale	v	neděli	
večer	už	si	chystám	agendu,	abych	byl	na	pondělí	připravený.

S jakým výsledkem své práce byste byl spokojený  
na konci roku?
	 Když	budeme	mít	stanovenou	strategii	na	vytvoření	všech	
divizí	a	budou	plně	funkční	divize	CSG	Aerospace	a	CSG	
Land	System.	Z	pohledu	CSGM	budu	spokojený,	pokud	
bude	CSGM	respektovaným	dodavatelem	služeb	pro	sku-
pinu	a	bude	plnit	svou	kontrolní	činnost	pro	akcionáře.

Představujeme 
vám novou 
osobní asistentku 
generálního 
ředitele 
CSGM a.s. 
V případě potřeby 
ji neváhejte 
kontaktovat 
buď na telefonu 
nebo e-mailem. 

Bc. Tereza Paseková
Asistentka 
generálního	ředitele

+420	605	227	298
tereza.pasekova@csgm.cz

Divize budou cíleně zaměřeny 
tak, aby mezi firmami 
docházelo k synergiím.  
Každá divize bude mít svou 
vizi, strategii, za kterou 
ponese odpovědnost.
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kompletních 
podvozků 
dodá letos 
TATRA 
TRUCKS 
do Brazílie

56

TATRA má nové exportní 
zakázky na vojenské speciály 

	 TATRA	TRUCKS	navázala	na	loňské	dodávky	podvozků	pro	
vojenské	aplikace	do	Brazílie,	která	patří	již	několik	let	k	tradičním	
odběratelům.	Letos	získala	zakázku	na	56	kompletních	podvozků	
ve	variantách	4x4	a	6x6,	což	znamená	navýšení	o	více	než	dvoj-
násobek	oproti	minulému	roku.	Brazilský	partner	na	dodávané	
tatrovácké	podvozky	s	centrální	nosnou	rourou	a	výkyvnými	
polonápravami,	které	jsou	osazeny	i	motory	a	převodovkami	
značky	TATRA,	instaluje	speciální	pancéřované	nástavby.
	 Zkompletovaná	vozidla	budou	z	části	určena	pro	brazilskou	
armádu,	ostatní	najdou	své	uživatele	v	dalších	ozbrojených	si-
lách.	TATRA	TRUCKS	díky	dlouhodobé	a	velmi	dobré	spolupráci	
s	brazilskými	partnery	očekává	další	zakázky	i	v	budoucnosti.	
Pro	Brazílii	jsou	určena	i	tři	vozidla	modelové	řady	TATRA	TERRA	
s	podvozkem	v	konfiguraci	náprav	8x8.	Tyto	vozy	kopřivnická	automo-
bilka	dodá	německému	zákazníkovi	s	motory	a	převodovkami	značky	
TATRA	opatřené	hákovými	nakladači.	V	Německu	pak	dojde	k	insta-
laci	speciálních	nástaveb	a	zkompletované	automobily	pak	budou	
sloužit	v	Jižní	Americe	jako	nosiče	pontonových	mostních	souprav.

VÝZNAMNÁ ZAKÁZKA PRO TURECKO

	 Další	zemí,	kde	TATRA	TRUCKS	se	svými	vojenskými	vozidly	
uspěla,	je	Turecko.	Zakázka	na	29	podvozků	TATRA	FORCE	
8x8	je	jen	první	vlaštovkou,	o	dalším	rozšíření	zakázky	se	jedná.	
O	dodávky	pro	turecké	ozbrojené	složky	usilují	ti	nejvyspělejší	
výrobci,	přitom	turecká	strana	vždy	požaduje	tu	nejvyšší	kvalitu,	
o	to	je	obchodní	úspěch	TATRA	TRUCKS	důležitější	do	bu-
doucna.	Česká	automobilka	se	totiž	účastní	i	dalších	tendrů	
pro	místní	armádu,	jde	především	o	logistická	vozidla,	tahače	
návěsů,	vyprošťovací	vozidla	a	nosiče	speciálních	nástaveb.
	 Objednané	tatrovácké	podvozky	budou	vybaveny	motory	
Cummins	ISX	o	výkonu	447	kW,	plně	automatickou	převodovkou	
a	systémem	centrálního	dohušťování	pneumatik.	Podvozky	se	
stanou	základem	pro	speciální	vyprošťovací	vozidla	pro	tureckou	
armádu	s	maximální	hmotností	46	tun.	U	tureckého	obchodního	
partnera	budou	vozidla	osazena	pancéřovanou	kabinou	a	spe-
ciální	nástavbou	s	odtahovou	zadní	vidlicí	o	nosnosti	13	tun.

Pro společnost TATRA TRUCKS je vedle civilní produkce velmi významná 
i výroba vojenských nákladních vozidel. Kromě Armády České republiky své 
vojenské speciály a podvozky dodává i do dalších zemí na všech kontinentech. 
I letos kopřivnická automobilka získala významné zakázky na desítky vozidel 
pro zahraniční zákazníky a další v ještě vyšších počtech jsou v jednáních.
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TATRA PHOENIX postavená 
studenty poprvé nastartovala

	 Projekt	svým	charakterem	i	rozsahem	nemá	v	České	republice	
obdoby	a	TATRA	TRUCKS	plánuje	pokračovat	v	podobné	spolupráci	
s	dalšími	kraji	a	školami	v	rámci	komplexního	vzdělávacího	projektu	
nazvaného	Tatra	do	škol.	Završením	pilotního	běhu	projektu	na	Vy-
sočině	byla	pondělní	prezentace	hotového	vozu	TATRA	PHOENIX	
4x4	za	účasti	studentů	třebíčské	průmyslovky,	vedení	školy,	zástup-
ců	Kraje	Vysočina,	KSÚS	Vysočiny	a	automobilky	TATRA	TRUCKS.	
	 Nová	tatrovka	před	prezentací	prošla	standardní	dia-
gnostickou	kontrolou,	jako	všechny	vozy	vyrobené	v	kopřiv-
nické	továrně.	Po	ní	došlo	na	první	slavnostní	oživení	vozu	
a	studenti,	kteří	vůz	postavili,	mohli	vůz	také	nastartovat.

TATROVKA PŘEDSTAVOVALA VÝZVU
	 „U	nás	na	škole	už	jsme	stavěli	sportovní	vozy	nebo	
traktor,	ale	Tatra	Phoenix	byla	opravdová	výzva.	Chtěl	bych	
poděkovat	kopřivnické	Tatře	i	radním	Kraje	Vysočina,	že	jsme	
mohli	být	součástí	tohoto	projektu.	Studentům	posledních	pár	

Ve společnosti TATRA TRUCKS se 
v pondělí 11. února poprvé nastartovala 
TATRA PHOENIX, kterou postavili 
studenti Střední průmyslové školy 
v Třebíči (SPŠ) v rámci praktické výuky. 
Projekt zorganizovala společnost 
TATRA TRUCKS společně s Krajem 
Vysočina, Krajskou správou a údržbou 
silnic (KSÚS) Vysočiny a zmiňovanou 
třebíčskou střední školou.

„Studentům posledních pár 
měsíců práce na tatrovce 
hodně dalo, mohli si osahat 
věci, které je čekají v praxi, 
a to je neocenitelná 
zkušenost.“

měsíců	práce	na	tatrovce	hodně	dalo,	mohli	si	osahat	věci,	
které	je	čekají	v	praxi,	a	to	je	neocenitelná	zkušenost,“	řekl	
Zdeněk	Borůvka,	ředitel	Střední	průmyslové	školy	v	Třebíči.
	 Vlastní	stavba	vozu	začala	v	září	v	Jihlavě,	kdy	zástupci	TATRA	
TRUCKS	slavnostně	předali	symbolický	klíč	do	rukou	Jana	Míky,	ře-
ditele	Krajské	správy	a	údržby	silnic	Vysočiny,	a	radní	Jany	Fialové.	
Kraj	nový	vůz	pro	KSÚS	Vysočiny	pořídil,	aby	omladil	vozový	park,	
zároveň	však	tatrovka	posloužila	i	jako	učební	pomůcka	v	rámci	
praktické	výuky	studentů	Střední	průmyslové	školy	v	Třebíči.	
	 „Jsme	rádi,	že	takovýto	unikátní	projekt	vznikl	a	děkujeme	
partnerům,	že	s	námi	na	něm	spolupracovali.	Chceme	projekt	
„Tatra	do	škol“	rozšířit	na	celou	Českou	republiku	a	věříme,	že	
bude	mít	pozitivní	odezvu.	Studenti	si	díky	tomuto	projektu	mohou	
přímo	vyzkoušet,	jak	se	tatrovky	vyrábějí	a	zároveň	se	seznámit	
s	jejich	unikátní	konstrukcí.	Věříme,	že	tím	rovněž	budeme	dále	
šířit	dobrou	pověst	značky	TATRA	a	podpoříme	i	prodej	českých	
vozů	v	domácím	veřejném	sektoru,	kam	určitě	patří,“	řekl	Petr	
Hendrych,	obchodní	a	marketingový	ředitel	TATRA	TRUCKS.
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Škoda Rapid Spaceback má na rok svého majitele
 Společnost EXCALIBUR TRADE připravila 

pro své zákazníky velkou zimní akci. Při 

nákupu nad 1500 Kč mohli vyhrát roční 

pronájem osobního automobilu Škoda Rapid 

Spaceback, nebo 20 originálních kalendářů 

DANGER GIRLS 7 pro rok 2019, který jsme 

vydali, a ve kterém je zachyceno spojení 

krásy žen a vojenské techniky. 
	 Nový	vůz	vyhrál	pan	Jan	Desenský,	který	si	objednal	zboží	
na	e-shopu,	vyplnil	anketu	a	díky	šťastnému	pořadí	také	získal	
hlavní	cenu.	Předání	proběhlo	před	prodejnou	ve	Slatiňanech	
a	nechyběl	při	něm	ani	ředitel	společnosti	pan	Karel	Sýkora.

EXCALIBUR TRADE se mění 
na TRUCK SERVICE GROUP
Společnost EXCALIBUR TRADE je známa svou dlouholetou činností 
orientující se na zásoby Armády České republiky. Letos firma oslaví 25 let 
existence. K 1. květnu došlo k významné změně obchodní strategie 
zaměřující se na automotive, která se odrazila i v novém názvu společnosti.

	 Hlavním	motivem	nové	obchodní	strategie	
je	skutečnost,	že	zásoby	vybavení	AČR	se	tenčí	
a	není	možné	na	nich	nadále	stavět.	Společnost	
bude	i	tak	dále	provozovat	již	zaběhnutý	e-shop	
s	armádním	vybavením.	V	letošním	roce	plánuje	
připravit	nový	produktový	katalog	a	současně	
s	tím	i	modernizovat	samotný	e-shop.	Aktuálně	
probíhají	jednání	s	novými	obchodními	partnery.	
	 „Vedle	toho	ale	vybudujeme	nový	pilíř,	a	to	
v	oblasti	automotive.	V	této	oblasti	již	dříve	EXCA-
LIBUR	TRADE	spustil	ve	spolupráci	s	výrobním	
závodem	TATRA	TRUCKS	projekt	zpětného	výku-
pu	nákladních	vozidel	TATRA.	Na	tuto	spolupráci	
chceme	navázat	a	dále	úspěšný	projekt	obchodně	
rozvíjet,“	říká	obchodní	ředitel	Radek	Suk,	který	
dříve	působil	v	kopřivnické	TATRA	TRUCKS.
	 Spolu	se	změnou	zaměření	dostala	spo-
lečnost	i	nové	jméno	TRUCK	SERVICE	GROUP	
(TSG).	Soustředí	se	kromě	výkupu	ojetých	vozů	
TATRA	a	jejich	následného	prodeje	také	na	repase	
starších	vozidel	TATRA.	Veškeré	činnosti	budou	
probíhat	v	areálu	v	Přelouči,	kde	firma	připravuje	

dílenské	prostory	pro	servis	starších	nákladních	
vozidel	TATRA	a	jejich	případné	komplexní	repase.	
Nabízet	bude	též	originální	náhradní	díly	TATRA.
	 „Aktuálně	probíhá	vyjednávání	ohledně	au-
torizace	servisu	TATRA,	kde	by	našimi	zákazníky	
měly	být	převážně	organizace	v	segmentu	SUS	
a	hasiči,“	upřesňuje	Radek	Suk.
	 Ve	spolupráci	s	TATRA	TRUCKS	připravuje	
TSG	projekt	krátkodobého	a	dlouhodobého	
pronájmu	vozidel	TATRA.	Vzhledem	k	příhodné	
pozici	Přelouče	ve	středu	České	republiky	bude	
TSG,	i	díky	tomu,	že	má	společného	vlastníka	
s	automobilkou	TATRA	TRUCKS,	působit	jako	
poskytovatel	této	služby	jak	pro	automobilku,	tak	
pro	její	dealerskou	síť.		Do	budoucna	plánuje	TSG	
vybudovat	flotilu	až	třiceti	vozidel	TATRA.	
	 „Další	důležitou	službou,	která	dosud	nebyla	
automobilkou	TRATRA	TRUCKS	nabízena,	je	
vlastní	financování	nákupu	vozidel	TATRA.	Tímto	
projektem	chceme	umožnit	různé	formy	finan-
cování	koupě	vozů	tak,	aby	byla	přístupná	pro	
většinu	zákazníků,“	dodává	Radek	Suk.

RADEK SUK (45 let)
Před	nástupem	na	pozici	
obchodního	ředitele	v	TSG	
pracoval	v	automobilce	TATRA	
TRUCKS	jako	manažer	pro	
klíčové	zákazníky.	V	oblasti	
automotive	se	pohybuje	již	20	
let,	pracoval	pro	společnosti	
Iveco,	DAF	a	následně	pro	
automobilku	TATRA	TRUCKS.
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	 V	letošním	roce	si	AVIA	Motors	připomene	100.	výro-
čí	svého	vzniku,	což	ji	řadí	k	nejstarším	průmyslovým	podni-
kům	v	české	historii.	V	roce	1919	začali	psát	historii	značky	
konstruktéři	Pavel	Beneš	a	Václav	Malý,	ke	kterým	se	záhy	při-
dali	ještě	Miroslav	Hajn	a	J.	F.	Koch.	Beneš	s	Hajnem	se	pak	
stali	ústředními	postavami	firmy	až	do	počátku	30.	let.	
	 Ta	se	nejdříve	věnovala	výrobě	vrtulí,	opravám	leta-
del	a	truhlářským	zakázkám.	Ale	už	v	roce	1920	Beneš	a	Hajn	
představili	na	svou	dobu	revoluční	letoun	AVIA	BH-1	Exp.	Ten	
byl	prvním	z	celé	řady	úspěšných	letounů	značky	AVIA.
V	60.	letech	se	firma	AVIA	přeorientovala	na	produkci	ná-
kladních	vozidel.	Trh	s	lehkými	a	středními	nákladními	vozy	
se	spalovacími	motory	je	ovšem	dnes	silně	obsazený.	Letos	
na	podzim	navíc	vstoupí	v	platnost	nové	evropské	emisní	nor-
my,	které	budou	vyžadovat	nová	homologační	osvědčení.	
	 „Všechny	tyto	náležitosti	prodražují	vývoj,	a	především	
výrobu	užitkových	vozidel.	Proto	vlastníci	AVIA	Motors	přijali	
strategické	rozhodnutí	upustit	od	další	výroby	vozů	s	klasický-
mi	dieselovými	motory	a	hledat	nové	možnosti	výrobního	pro-
gramu,“	vysvětluje	Andrej	Čírtek,	tiskový	mluvčí	AVIA	Motors.

BUDOUCNOST? 
SPECIÁLY NA ZAKÁZKU, ELEKTROMOBILY A NÁHRADNÍ DÍLY
	 To	ale	neznamená,	že	přeloučská	společnost	skončila,	jak	se	
v	některých	médiích	psalo.	Výroba	nadále	běží,	byť	v	menší	míře	než	
loni.	Na	výrobní	lince	jsou	automobily	v	různých	fázích	kompletace	
a	ty	dokončené	jsou	průběžně	dodávány	zákazníkům.	Vozy	s	die-
selovými	motory	splňující	dosavadní	emisní	normu	Euro	6	se	budou	
vyrábět	do	pozdního	léta.	Letos	také	firma	vyrobí	19	výročních	vozů,	
které	připomenou	rok	1919,	tedy	letopočet	vzniku	značky	AVIA.
Loni	AVIA	Motors	vyrobila	přes	sedm	desítek	vozů,	letos	se	sou-
středí	především	na	vozy	s	pohonem	všech	kol,	přičemž	prá-
vě	vozy	4x4	budou	i	nadále	v	nabídce	automobilky	a	budou	se	
stavět	na	zakázku.	Navíc	by	se	AVIA	mohla	stát	subdodava-
telem	některých	komponentů	pro	automobilový	průmysl.
	 Další	možností	by	mohla	být	elektromobilita.	Probíhají	jed-
nání	s	potenciálními	partnery	z	Evropy	i	Asie.	AVIA	by	do	projektu	

AVIA nekončí, nadále vyrábí,  
v letošním roce slaví 100 let  
a myslí na budoucnost
Přeloučská společnost AVIA Motors 
před časem oznámila, že ukončí 
výrobu vozů se spalovacími motory. 
To ale neznamená konec existence 
firmy ani legendární značky AVIA. 
Společnost nadále vyrábí a plánuje 
různé možnosti výrobního programu.

poskytla	svou	modelovou	řadu	vozů	AVIA	INITIA,	partneři	by	dodá-
vali	elektrický	pohonný	systém.	Už	koncem	minulého	desetiletí	se	
vyráběly	elektromobily	na	podvozku	AVIA	ve	spolupráci	s	britskou	
firmou	Smith,	ty	se	pak	uplatnily	na	britském	i	americkém	trhu.
	 Velmi	důležitá	bude	i	nadále	servisní	podpora	flotily	několika	tisíc	
vozidel	modelové	řady	D	a	INITIA.	„Máme	ve	skladech	velké	množství	
náhradních	dílů	a	nadále	budeme	zajišťovat	jejich	rychlou	a	spolehlivou	
distribuci.	Navíc	budeme	potřebné	součástky	vyrábět,	a	to	včetně	
montáže	dílů	do	celků,“	informuje	Tomáš	Adamec,	generální	ředitel	
AVIA	Motors.	Systém	servisní	podpory	a	distribuce	náhradních	dílů	za-
ručí	spolehlivé	fungování	vozů	AVIA	nejméně	po	následující	desetiletí.
	 Přeloučská	AVIA	tedy	navzdory	pověstem	není	u	konce	své	
existence.	Stý	rok	jejího	trvání	je	pouze	dalším	milníkem	její	historie,	
který	přináší	změny,	které	si	vynucují	ekonomické	podmínky	i	promě-
ny,	jimiž	v	současnosti	evropský	automobilový	průmysl	prochází.

výročních vozů  
připomene rok 1919, letopočet 
vzniku značky AVIA.

19
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Brzdové komponenty DAKO na nových 
soupravách metra Vídeň

První zakázka od Siemensu 
na brzdové komponenty 
pro osobní vozy

Na podzim letošního roku 
zahájí společnost DAKO-CZ 
dodávky brzdových komponent 
na 34 šestivozových souprav 
vídeňského metra. 

	 Nová	zakázka	pro	společnost	Siemens	se	bude	realizovat	
od	roku	2019	do	roku	2030	a	je	výjimečná	tím,	že	se	jedná	o	zcela	
novou	platformu	metra.	Jednotky	označované	jako	typ	X	jsou	
uzpůsobeny	pro	automatické	vedení	vlaku	(tedy	bez	strojvůdce).
	 Dodávka	brzdových	komponent	DAKO	na	nové	soupravy	metra	
bude	zahrnovat:	panely	sběračů,	škrtiče,	diferenciální	ventily,	ventily	
vzduchového	vypružení,	potrubní	kohouty	a	držáky	obložení.	

V listopadu letošního roku zahájí společnost DAKO-CZ dodávky 
brzdových komponent na 163 osobních vozů pro rakouského národního 
dopravce Österreichische Bundesbahnen (ÖBB). Nová zakázka 
pro společnost Siemens je pro DAKO-CZ speciální tím, že se jedná 
historicky o první zakázku osobních vozů pro Rakouské dráhy.

	 „Jsme	rádi,	že	se	naše	dlouholetá	a	úspěšná	spolupráce	se	
společností	Siemens	dále	prohlubuje	a	získali	jsme	významnou	
zakázku	na	dodávku	našich	brzdových	komponent	pro	osobní	
vozy	označené	ÖBB	DANI,	konkrétně	třináct	sedmivozových	
a	osm	devítivozových	souprav	s	možností	dalších	opcí,“	řekla	
Dagmar	Matúšová,	generální	ředitelka	společnosti	DAKO-CZ.
	 První	přejímka	zboží	(tzv.	FAI)	je	předběžně	naplánována	na	říjen	
2019.	V	listopadu	by	pak	měly	být	zahájeny	dodávky	brzdových	

panelů	a	pokračovat	budou	až	do	konce	roku	2021.	Dodávky	budou	
obsahovat	různé	ovládací	panely	navržené	přímo	podle	požadavků	
společnosti	Siemens.	Konkrétně	půjde	o	tři	provedení	podle	pou-
žití	–	panel	pro	řídicí	vůz,	panel	pro	normální	vložený	vůz	a	panel	
pro	nízkopodlažní	vložený	vůz.	Soupravy	v	projektu	označované	
jako	ÖBB	DANI	budou	modernizovanou	platformou,	respektive	
novou	generací	souprav	Viaggio	od	společnosti	Siemens.
	 Panely	dodávané	společností	DAKO-CZ	se	budou	skládat	
z	následujících	komponent:	Základem	bude	samočinná	brzda,	jež	se	
sestává	z	rozváděče	DAKO	CV1nD,	odbrzďovače	OS1	a	Integrovaného	
řídicího	vzduchojemu.	Dále	budou	dodávané	panely	obsahovat	řízení	
brzdného	účinku	podle	okamžitého	obsazení	vozidla,	zajištění	stálých	
plnicích	a	vyprazdňovacích	dob	brzdových	válců,	změnu	režimu	P-R,	
elektropneumatickou	brzdu,	ovládání	magnetické	kolejnicové	brzdy,	
ovládání	obvodu	pneumatického	vypružení,	snímače	tlaku	a	tlakové	
spínače	pro	řízení	a	diagnostiku,	uzavírací	kohout	On-Off	pro	zapnutí	
a	vypnutí	brzdy,	uzavírací	kohouty	jednotlivých	obvodů.	Jen	na	ně-
kterých	vozech	bude	součástí	panelů	dále	ovládání	střadačové	brzdy	
a	ovládání	dalších	pomocných	obvodů	jako	jsou	dveře,	respektive	WC.

foto: Wiener Linien

nových osobních vozů 
ÖBB bude brzdit díky 
komponentům od DAKO-CZ

163
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Tomáš Richtr: 

Šlo hned 
z několika 
důvodů o uni-
kátní projekt, 
který prověřil 
schopnosti 
našich archi-
tektů a soft-
warových 
inženýrů.

CS SOFT dodal ATM systém 
pro letiště v izraelské Timně
V lednu bylo za přítomnosti izraelského premiéra Benjamina Netanjahua 
slavnostně otevřeno nové letiště v Ramon Airport Timně na jihu Izraele. ATM 
systém, který zajišťuje řízení letového provozu, pro letiště dodala česká 
společnost CS SOFT. Na realizaci zakázky pracoval CS SOFT dva roky.

 Letiště	se	jmenuje	podle	prvního	izrael-
ského	kosmonauta	Ilana	Ramona,	který	v	roce	
2003	tragicky	zahynul	při	havárii	raketoplánu	
Columbia.	Nachází	se	nedaleko	města	Ei-
lat	na	jihu	země	poblíž	Akabského	zálivu	u	hranic	
s	Jordánskem,	Egyptem	a	Saúdskou	Arábií.
	 „S	Izraelem	máme	velmi	dobré	vztahy	a	jsem	
rád,	že	se	nám	podařilo	tuto	významnou	zakázku	
získat	a	úspěšně	zrealizovat.	Jde	o	další	důležitý	
krok	v	naší	strategii.	Postupně	se	chceme	stále	
více	orientovat	na	export	našich	služeb	a	do	pěti	
let	mít	polovinu	příjmů	z	prodejů	do	světa.	Firma	
chce	každý	rok	zvyšovat	podíl	zahraničních	tržeb	
o	deset	procent,“	říká	Ivan	Camrda,	zakladatel	
a	výkonný	ředitel	společnosti	CS	SOFT.

Z EILATU DO TIMNY
	 V	Izraeli	již	CS	SOFT	v	minulosti	ATM	
systém	implementoval	v	roce	2015	na	letišti	
v	jihoizraelském	Eilatu.	Letiště,	které	se	na-
chází	poblíž	centra	tohoto	resortu	na	břehu	
Rudého	moře,	však	již	nestačí	kapacitně.	Proto	
se	IAA	(Israel	Airports	Authority)	rozhodla	pro	
vybudování	nového	letiště	v	Timně,	ležící	19	
kilometrů	severně	od	Eilatu.	Zakázku	na	ATM	
systém	získal	v	roce	2017	právě	CS	SOFT.

	 „Šlo	hned	z	několika	důvodů	o	unikátní	
projekt,	který	prověřil	schopnosti	našich	architektů	

a	softwarových	inženýrů.	ATM	systém	se	částečně	
přesunul	z	letiště	v	Eilatu	do	Timny,	zároveň	ale	
bude	po	přechodnou	dobu	obsluhovat	obě	letiště.	
Šlo	tedy	o	kombinaci	přesunu	zařízení	i	softwarové-
ho	vybavení	spolu	s	dalším	vývojem	a	implementací	
na	novém	letišti,“	popisuje	Tomáš	Richtr,	vedoucí	
týmu	projektových	manažerů	společnosti	CS	SOFT.

DRÁHA PRO ŠIROKOTRUPÁ LETADLA
	 Specialisté	firmy	CS	SOFT	se	museli	vypo-
řádat	ještě	s	jednou	zvláštností.	Nedaleko	letiště	
v	Timně	je	hranice	Jordánska	a	tamní	mezinárodní	
letiště	ve	městě	Akaba.	Protože	vztahy	obou	zemí	
jsou	napjaté,	jordánské	řízení	letového	provozu	
nepředává	do	Timny	žádné	informace.	Bylo	
tudíž	potřeba	zabezpečit	řízení	letového	provozu	
na	izraelském	letišti	tak,	aby	blízkost	druhého	
letiště	nekomplikovala	provoz	a	vždy	se	podařilo	
bezpečně	sledovat	letouny,	které	směřují	do	Timny.
	 Nové	letiště,	jehož	vybudování	přišlo	Izrael	
na	500	milionů	amerických	dolarů,	je	zatím	
ve	zkušebním	provozu.	Postupně	se	na	něj	přesune	
kompletní	provoz	z	Eilatu	a	tamní	dosluhující	
letiště	bude	uzavřeno.	Izrael	si	od	nového	letiště,	
na	jehož	přistávací	dráhu	mohou	dosednout	
i	širokotrupá	velkokapacitní	letadla,	slibuje	
posílení	turistického	ruchu	v	této	oblasti.	Zároveň	
ale	bude	letiště	plnit	strategickou	roli	při	případ-
ných	potížích	s	přistáváním	na	letišti	v	Tel	Avivu.
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Naším hlavním partnerem je:
Střední odborná škola lesnická 

a strojírenská Šternberk

Dobře se nám ale spolupracuje i s dalšími:
Střední škola technická a obchodní Olomouc
Střední škola polytechnická Olomouc
Střední průmyslová škola strojnická Olomouc
Střední odborná škola Litovel

Bude na tobě, aby sis 
vybral/a, co chceš 
v životě dál dělat.

 Když budeš hodně šikovný/á, 
vyděláš si více i díky našemu 

stipendijnímu programu.

Vysokoškolsky vzdělaní profíci se 
nám také hodí. Navíc můžeme 
spolupracovat již během studia  
na tvé ročníkové či diplomové 

práci. 

START
ZŠ

Praxe

Střední 
škola

Vysoká
 

škola Studentské praxe

Stipendijní program

Letní brigády

Brigády pro školy

Škola není jen o učení, ale také o sbírání 
pracovních zkušeností. Ty získáš právě 

na praxi, kterou ti rádi umožníme. 

A ještě si i něco 
vyděláš.

Cesta do 
Podpora

studentů

Po absolvování 

pojď
 k nám

CÍL

T: 585 083 207
E: prace@excaliburarmy.eu 
www.excaliburarmy.eu

Kam

po základ
ce?
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Kam po škole? Do EXCALIBUR ARMY!
V rámci popularizace technických oborů a strojírenství zahájila společnost 
EXCALIBUR ARMY novou personální kampaň zaměřenou především na žáky 
osmých a devátých tříd základní školy.

	 V	minulém	roce	došlo	na	první	kroky	a	volbu	tří	pi-
lotních	škol	přímo	v	místě	výroby	EXCALIBUR	ARMY,	
tedy	ve	Šternberku.	Z	jednání	s	představiteli	škol	vyply-
nuly	mnohé	výhody	a	možnosti	vzájemné	podpory.	
	 Společnost	EXCALIBUR	ARMY	může	školám	nabídnout	
např.		možnosti	propagace	při	akcích	typu	dne	otevřených	
dveří,	na	veletrzích	škol,	dále	pak	možnost	sponzoringu,	ex-
kurzí	ve	výrobě	či	naopak	přednášek	na	půdě	školy	apod.	
	 Tato	spolupráce	se	dále	úspěšně	rozvíjí,	což	vedlo	zá-
stupce	EXCALIBUR	ARMY	k	myšlence	rozšířit	partnerství	
o	další	školy	z	okolí.	Konkrétně	se	jedná	o	základní	školy	
v	Bohuňovicích,	Dolanech,	Moravském	Berouně,	Pňovicích	
a	Štěpánově.	Během	měsíců	února	a	března	proběhla	i	zde	
jednání,	která	vyústila	v	úspěšně	uzavřená	partnerství.	

KUDY DO EXCALIBUR ARMY
	 Rozšíření	programu	si	však	žádalo	také	nový	vizuální	
koncept	celé	kampaně.	Tu	momentálně	zastřešují	dva	stě-

žejní	materiály,	konkrétně	plakát	„Cesta	do	EXCALIBUR	
ARMY“,	ve	které	je	hravou	formou	připomínající	„člověče,	
nezlob	se“	nastíněna	možnost	kariéry	po	základní	škole.	
	 Prvním	zastavením	je	výčet	partnerských	středních	škol	a	učilišť	
s	možnostmi	uplatnění	v	celé	škále	oborů.	Dále	je	cesta	rozdvojena	
a	vede	na	studentské	praxe,	u	kterých	je	popsán	proces	a	výhody	
praxe	přímo	ve	firmě,	uvedena	možnost	stipendijního	programu	
a	vysoké	pravděpodobnosti	pracovní	příležitosti	přímo	po	studiu.	
	 Druhou	možností	je	cesta	na	vysokou	školu,	neboť	tak	
jako	v	každém	vysoce	specializovaném	oboru	strojírenství,	
i	v	EXCALIBUR	ARMY	potřebují	špičkové	vysokoškolsky	vzdě-
lané	odborníky.	Cíl	cesty	je	právě	v	EXCALIBUR	ARMY.	
	 Dalším	podpůrným	dokumentem	je	personální	leták,	kde	se	
hlavně	formou	vizualizací	firma	snaží	ukázat,	že	uplatnění	nabízí	
také	mladým	lidem,	které	zaučí	tak,	aby	se	stali	platnou	součástí	
(nejen)	výrobních	procesů,	a	že	práce	v	EXCALIBUR	ARMY	
není	jen	o	monotónních	jednotvárných	činnostech,	ale	díky	své	
různorodosti	a	zajímavým	produktům	může	rozhodně	bavit.
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Nový systém evidence práce 
na zakázkách v EXCALIBUR ARMY
Společnost EXCALIBUR ARMY úspěšně otestovala a spustila 
elektronický systém odvádění práce na zakázkách ve výrobním závodě 
ve Šternberku. Systém byl realizován na základě projektu, jehož 
hlavním cílem je zlepšení řízení, sledování, vyhodnocování a plánování 
jednotlivých výrobních zakázek v rámci společnosti.

	 Projekt	byl	zahájen	1.	října	minulého	roku	interní	analýzou	dat.	
Zkušební	provoz	probíhal	v	prosinci	a	lednu	na	přelomu	let	2018	
a	2019.	Ostrý	sběr	dat	pro	evidenci	odpracovaných	hodin	byl	
zahájen	zhruba	od	poloviny	ledna.	Zaměstnancům	je	k	dispozici	
přes	půl	druhé	desítky	dotykových	terminálů	naprogramovaných	
společností	OR-CZ	přesně	na	míru	potřebám	EXCALIBUR	ARMY.	
Ta	si	dokonce	dodala	i	vlastní	originální	grafické	rozhraní	vyvinuté	
ve	spolupráci	oddělení	IT	a	marketingu.	Při	tvorbě	řešení	se	
počítalo	i	s	možností	dalšího	rozvoje	systémové	architektury.
	 Výkaz	práce	nyní	zabere	zaměstnancům	řádově	pouze	
10	sekund,	o	něco	více	jen	v	případě	velmi	rozmanité	pra-
covní	náplně	směny.	Pracovníci	mají	pro	rychlou	evidenci	
k	dispozici	nejen	dotykovou	obrazovku,	klávesnici	a	myš,	
ale	i	čtečku	a	katalog	QR	kódů	nejpoužívanějších	polo-

žek,	takže	sken	jejich	jména,	konkrétní	zakázky,	zadání	
pracovní	činnosti	a	času	jde	velmi	rychle	a	pohodlně.	

CÍLEM JE ZVYŠOVÁNÍ EFEKTIVITY
	 Spuštění	elektronického	systému	odvádění	práce	je	pouze	první	
fází	samotného	projektu,	jejímž	hlavním	cílem	bylo	zefektivnit	stávají-
cí	proces.	Tento	systém	vytváří	patřičný	základ,	který	umožní	zlepše-
ní	i	v	dalších	oblastech	řízení	výroby,	kterými	jsou	například	sledování	
vytížení	strojů	a	zařízení,	sledování	aktuálního	stavu	výroby,	identifi-
kace	materiálu	nebo	vyhodnocování	jednotlivých	ukazatelů	výroby.
	 „Důvodem	zavedení	nového	systému	byla	snaha	o	eliminaci	
plýtvání	způsobeného	manuálním	přepisováním	formulářů,	zrychlení	
výkaznictví	a	okamžitý	sběr	dat	pro	analýzu	produktivity	a	stavu	
výroby,“	říká	Zdeněk	Novobilský,	jeden	z	duchovních	otců	projektu.

sekund nyní zabere 
zaměstnanci zadání 
výkazu práce.

10

	 V	neděli	20.	ledna	se	vybraní	zaměstnanci	ze	všech	úseků	
ve	Šternberku	zúčastnili	hokejového	zápasu	Pardubice	–	Olo-
mouc.	Pro	zaměstnance	EXCALIBUR	ARMY	byl	vyhrazen	VIP	
prostor	(SKY	BOX)	s	občerstvením	a	vnitřním	posezením.	Využili	
nabídku	„hokejového“	cateringu,	který	připravil	široký	výběr	zdej-

ších	specialit	pro	každého	–	tatarák,	uzenářské	hokejky,	kotel	Dy-
namo	a	hokejovou	variaci	sýrů.	I	přes	výraznou	prohru	Olomouce	
2:6	panovala	po	zápase	mezi	zaměstnanci	přátelská	atmosféra	
a	dobrá	nálada.	Akce	pro	zaměstnance	mají	u	vedení	společ-
nosti	podporu	a	již	nyní	se	připravují	další	společné	aktivity.

Hokej v Pardubicích

13Čechoslovák — 1 / 2019



Jediný český výrobce hodinek 
PRIM, společnost ELTON hodinářská, 
která je od roku 2016 součástí 
holdingu CSG, slaví v tomto roce dvě 
významná výročí. Před 70 lety byl 
v Novém Městě nad Metují založen 
pobočný závod národního podniku 
Chronotechna pověřený vývojem 
a výrobou náramkových hodinek. 
V roce 1969 se podnik osamostatnil 
a získal jméno ELTON.

PRIMKY ZAŘADILY ČESKOSLOVENSKO  
MEZI SVĚTOVOU ELITU
	 Historie	slavných	hodinek	PRIM,	které	se	nesmazatelně	
zapsaly	do	života	milionů	lidí,	se	začala	odvíjet	rokem	1949,	kdy	
byla	v	Novém	Městě	nad	Metují	otevřena	pobočka	libereckého	
podniku	Chronotechna.	Továrna	měla	za	úkol	vyvinout	náram-
kové	hodinky	vhodné	k	sériové	výrobě.	Pouze	osm	zemí	světa	
se	v	té	době	mohlo	pochlubit	sériovou	výrobou	hodinek.	První	

hodinky	byly	po	náročném	procesu	vývoje	a	testování	vyrobeny	
v	roce	1954,	vlastní	sériová	výroba	byla	zahájena	o	tři	roky	poz-
ději.	Do	dnešního	dne	bylo	v	továrně	v	Novém	Městě	nad	Metují	
vyrobeno	přes	13	milionů	hodinek,	včetně	několika	ikonických	
modelů.	Ty	nejznámější	se	dodnes	vyrábí,	samozřejmě	v	moderní	
podobě,	která	odpovídá	požadavkům	současných	zákazníků.

DIPLOMAT – KLASIKA, KTERÁ NESTÁRNE
	 Továrna	vyráběla	zpočátku	náramkové	hodinky	v	jednotné	kvalitě.	
Postupem	času	však	vznikla	poptávka	po	hodinkách	vyšší	kvality,	
kterou	už	v	té	době	dokázal	závod	technologicky	zajistit.	V	roce	1965	
byl	zahájen	vývoj	modelu,	který	se	měl	stát	reprezentativním	výrobkem	
československého	hodinářského	průmyslu.	Pracovní	název	hodinek	
zněl	„PRIM	Repre“,	toto	označení	však	nezaujalo,	proto	bylo	nutné	vy-
myslet	jméno	nové.	Vedení	továrny	se	rozhodlo	pro	novátorský	postup.	
Ve	vysílání	Československé	televize	byla	vyhlášena	veřejná	soutěž,	ze	
které	měl	nový	název	vzejít.	Ze	všech	došlých	návrhů	byl	pak	vybrán	
název	DIPLOMAT,	pod	kterým	se	hodinky	začaly	v	roce	1966	vyrábět.	

PŘEŽILY ČTVRTSTOLETÍ V KANÁLE
	 Přestože	je	DIPLOMAT	model	reprezentativní	a	v	době	svého	
vzniku	nesplňoval	nároky	na	vodotěsnost,	podařil	se	jednomu	
z	jeho	nositelů	výjimečný	kousek.	Začátkem	70.	let	je	majitel	
ztratil	při	stavbě	rodinného	domu.	Od	té	doby	uplynulo	dlouhých	
25	let,	po	kterých	byly	hodinky	náhodou	nalezeny	při	čištění	
kanalizace.	K	překvapení	všech	byly	hodinky,	které	čtvrt	století	
ležely	ve	vodě	a	bahnu,	neporušené.	Pouzdro	nezkorodovalo	a	pod	
sklo	se	nedostala	voda.	Hodinky,	které	majitel	věnoval	do	ex-
pozice	hodinek	PRIM,	jdou	dodnes,	stačí	je	jen	natáhnout.

ORLÍK – ODOLNOST SE TESTOVALA VAŘENÍM I V MRAZÁKU
	 Pro	každého	milovníka	hodinek	je	jméno	ORLÍK	symbolem	
legendárního	modelu	náramkových	hodinek,	v	podstatě	nezničitel-
ných.	O	tom	se	přesvědčila	i	Československá	armáda,	pro	kterou	
byl	původně	model	v	NP	ELTON	v	Novém	Městě	nad	Metují	vyroben	
a	která	jej	podrobila	skutečně	extrémním	testům	–	nechala	je	padat	
z	výšky	několika	metrů,	vařila	je	i	nechala	zamrznout	v	kostce	ledu.

PRIM BUDE OSLAVOVAT SE SVÝMI FANOUŠKY
	 K	oslavám	dvojitého	výročí	chystá	společnost	ELTON	
hodinářská	řadu	novinek	a	akcí.	Kromě	dvou	tematických	li-
mitovaných	edic	náramkových	hodinek	se	mohou	příznivci	
tradičních	českých	hodinek	těšit	na	září,	kdy	ELTON	otevře	své	
brány	v	rámci	Dne	otevřených	dveří.	Společnost	se	bude	také	
prezentovat	na	významných	výstavách	a	speciálních	eventech.	

milionů primek vyrobil 
za 70 let existence podnik 
v Novém Městě nad Metují
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Hodinky PRIM  
tikají už  
sedmdesát let
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PRIM AVIATIK nová 
limitovaná edice jako pocta 
československému letectví

	 Padesátikusová	limitovaná	edice	se	svým	designem	
přibližuje	jednoduchým	a	čitelným	leteckým	hodinkám,	
které	se	staly	stavovským	symbolem	„lidí	od	letadel“.	Font	
indexů	vychází	z	historie	hodinek	PRIM	a	zároveň	odkazu-
je	na	původní	fonty	používané	na	tento	typ	hodinek.
	 Specialitou	limitované	edice	je	vnitřní	otočná	dvoubarevná	lune-
ta	s	24hodinovým	ukazatelem,	kde	čtvrtá	ručka	umožňuje	po	nasta-

vení	sledovat	druhé	časové	pásmo	GMT	(Greenwich	Mean	Time).	
Úplně	poprvé	jsou	u	hodinek	PRIM	použity	dvě	korunky.	Druhá	
korunka,	na	které	je	umístěn	piktogram	roztočené	vrtule,	slouží	pro	
nastavení	vnitřní	otočné	lunety.	Titanové	pouzdro	ukrývá	speciálně	
modifikovaný	rhodiovaný	mechanický	strojek	PRIM	kal.	93-1	s	ruč-
ním	nátahem.	Zadní	víko	zdobí	nerezová	vložka	s	vygravírovanou	
siluetou	letounu	Letov	Š-2.	Prototyp	tohoto	stroje	byl	vyroben	v	roce	
1919,	tedy	přesně	před	sto	lety.	Šlo	o	první	vojenské	letadlo	zkon-
struované	a	sériově	vyráběné	v	právě	vzniklém	Československu.	
	 Nápis	„Vzduch	je	naše	moře“	na	zadním	dýnku	hodinek	PRIM	
AVIATIK	odkazuje	na	dobové	heslo	československého	letectví	
používané	například	v	tisku	k	propagaci	letectví.	Hodinovou	ručku	
zdobí	motiv	pilotního	odznaku,	který	byl	v	československé	armádě	
zaveden	v	roce	1923	a	používal	se	až	do	prvních	poválečných	let.	

Hodinky a letectví k sobě 
neodmyslitelně patří již více než 
sto let. Své nezastupitelné místo 
měly zejména v počátcích letectví, 
kdy bylo nutné měřit délku doby 
letu. Přestože měl pilot často 
k dispozici hodiny na palubní desce, 
náramkové hodinky mu sloužily 
jako záložní ukazatel času.

kusů  
limitované edice50
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Predstavenie ZVS-Armory
Spoločnosť ZVS-Armory vznikla v roku 
2014 premenovaním spoločnosti CZ-
Slovensko a to na základe predaja 
podielu CZUB spoločnosti MSM GROUP. 
V auguste 2018 sa z prenajatých 
priestorov spoločnosti MSM Martin 
s.r.o. v Novákoch zamestnanci sťahovali 
do nových zrekonštruovaných priestorov 
do Prievidze na Priemyselnej ulici.

 V	spoločnosti	pracuje	momentálne	70	pracovníkov.	Vý-
robný	program	je	rozdelený	na	dve	divízie,	a	to	výroba	CNC	
obrábaním	a	výroba	plášťov	zásobníkov	do	pištolí.	
	 Strojný	park	pozostáva	z	technológii	ako	obrábanie	konvenčnými	
strojmi	(frézky,	vŕtačky,	brúska,	a	pod.),	tvárnenie	(strihanie,	ohýbanie,	
kalibrácia),	predpovrchové	úpravy	(odmastnenie,	konzervácia,	brúse-
nie,	ručné	leštenie),	montáž	v	projektovej	fáze	a	CNC	centrá	a	stroje.	
	 Najväčším	zákazníkom	ZVS-Armory	je	Česká	zbrojovka,	
pre	ktorú	vyrábajú	96%	celkovej	produkcie	diely	do	krátkych	

a	dlhých	zbraní).	Momentánne	spúšťajú	projekt	na	výrobu	
a	montáž	pištoľových	zásobníkov	novou	technológiou.	
	 V	krátkej	budúcnosti	chcú	ponúknuť	svoje	výrobné	kapacity	
na	výrobu	zásobníkov	taktiež	pre	iných	výrobcov	zbraní	a	tým	
sa	chcú	stať	významnou	konkurenčnou	spoločnosťou	v	tejto	
oblasti.	ZVS-Armory	sa	teda	bude	zameriavať	predovšetkým	
na	vývoj	a	výrobu	vlastného	portfólia	ručných	palných	zbraní.

AQUACENTRUM PARDUBICE
VIZUALIZACE PŘÍSTAVBY 25M BAZÉNU

Předpokládaný termín otevření: 
ČERVEN 2019

PŘIJĎTE SI K NÁM ZAPLAVAT

Inzerce

Cenný certifikát 
od Deutsche Bahn

 Podniku	ZTS	Metalurg,	a.s.,	z	Dubnice	nad	Váhom	sa	
podarilo	na	jeseň	minulého	roka	získať	certifikát	od	koncernu	
Deutsche	Bahn,	ktorý	je	najväčším	železničným	dopravcom	
v	Nemecku.	Certifikát	umožňuje	spoločnosti	ZTS	Metalurg	
produkovať	zápustkové	výkovky	pre	segment	železničné-
ho	priemyslu.	Certifikát	je	platný	do	septembra	2021.	
	 Zisk	certifikátu	bol	vý-
sledkom	náročných	jedna-
ní,	ktoré	trvali	takmer	rok.	
Za	úspechom	stojí	kvalitná	
tímová	práca	zamestnan-
cov,	ktorí	sa	na	certifikácii,	
ako	aj	na	jej	príprave	
a	realizácii	od	začiatku	po-
dieľali.	Vedenie	spoločnosti	
ďakuje	svojim	zamestnan-
com	a	kolegom	za	tento	
úspech	a	do	budúcnosti	
spoločnosť	plánuje	
usilovne	pracovať	na	zisku	
ďalších	certifikátov.	
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Krást se nevyplácí,  
zjistil lapka z Kovosvitu
Příběh s doslova detektivní zápletkou řešil Úsek 
bezpečnosti, interního auditu a compliance CSGM. 
Ve společnosti Kovosvit MAS, jež má stejného 
majitele jako CSG, došlo ke ztrátě velkého počtu 
tyčí vzácného kovu. I díky detektivní práci Úseku 
bezpečnosti byli pachatelé krádeže, jíž Kovosvitu 
způsobili škodu ve výši několika milionů, dopadeni.

 Celý	příběh	začal,	když	slovenská	skupina	
MSM	získala	vzácný	a	obtížně	obrobitelný	kov.	Ten	
se	rozhodla	poslat	na	zkoušku	k	obrobení	do	firmy	
Kovosvit	MAS	do	Sezimova	Ústí.	Několik	vzorků	
se	po	obrobení	poslalo	zpět	na	Slovensko	na	testy	
přesnosti.	Již	v	této	fázi	došlo	ke	ztrátě	několika	
tyčí,	ale	protože	nebylo	zcela	zřejmé,	jak	přesně	
k	odcizení	došlo,	událost	se	dál	nepodařilo	vyšetřit.
	 Jenomže	když	po	dalším	testování	byly	
obrobky	dostatečně	přesné	a	došlo	k	zaplánování	
výroby,	zjistilo	se,	že	ve	skladu	místo	kovových	
tyčí	zůstaly	jen	prázdné	bedny.	Krádež	prověřo-
vala	policie,	proběhl	interní	audit	a	v	této	fázi	se	
zjistilo,	že	nikdo	neví,	jak	a	kdy	ke	krádeži	mohlo	
dojít,	a	hlavně,	jak	se	stalo,	že	drahý	kov	opustil	
přes	bezpečnostní	kontroly	areál	podniku.

POMOHLA ČIDLA V HALE  
I ELEKTRONICKÉ STOPY
	 Lapka	ale	rozhodně	neměl	vyhráno.	Díky	
místy	až	mravenčí	práci	Úseku	bezpečnosti	
se	případ	začal	pomalu	rozplétat.	Ukázalo	se,	
že	lupiči	nepomohlo	ani	to,	že	ukradl	pouze	
kovové	tyče	a	zanechal	na	místě	přepravní	
bedny,	v	nichž	byly	uloženy.	Zdánlivě	nenápad-
né,	ale	opak	byl	pravdou.	Protože	byly	bedny	
ve	výšce	pěti	metrů,	zúžil	se	počet	podezřelých	
na	osoby,	jež	ovládají	vysokozdvižné	vozíky.
	 Dalším	vodítkem	bylo,	že	všichni	pra-
covníci	v	hale	se	musejí	přihlašovat	kartou.	
Pak	stačilo	zkontrolovat,	kdo	se	na	pracovišti	
ocitl	opakovaně	v	časech,	které	nebyly	běžné.	
Smyčka	se	pomalu	začínala	utahovat.
	 Posledními	otázkami,	které	bylo	potřeba	
zodpovědět	před	tím,	než	bylo	možné	infor-
movat	policii	o	totožnosti	pravděpodobného	
pachatele,	bylo:	Jak	se	dostal	materiál	z	areálu	
podniku?	A	konečně:	Kam	poté	směřoval?
	 Zde	vyšetřovatelům	pomohlo,	že	v	areálu	
Kovosvitu	sídlí	společnost	zabývající	se	odpa-
dovým	hospodářstvím.	Externí	firma	nakládající	

s	odpady	měla	možnosti,	jak	z	areálu	propašovat	
cenný	materiál.	S	dalším	pomohly	elektronické	
stopy	–	Open	Data	státu	a	otevřené	zdroje.

ZKAŽENÝ ŽIVOT KVŮLI  
NĚKOLIKA DESÍTKÁM TISÍC
	 Všechny	tyto	informace	předal	Úsek	
bezpečnosti	Policii	České	republiky.	Té	se	
podařilo	díky	nasazení	operativní	techniky	zís-
kat	dostatek	důkazů	a	následně	se	pod	tíhou	
důkazů	tři	pachatelé	ke	svým	činům	přiznali.
	 Celkem	odcizili	více	než	400	půlmetrových	
kovových	tyčí,	které	odvezli	do	sběrných	surovin.	
Za	jeden	kilogram	kovu	získali	150	korun.	Přišli	si	
tedy	řádově	na	desítky	tisíc.	Jenomže	Kovosvitu	
způsobili	škodu	ve	výši	přesahující	8	milionů	
korun.	Pachatelé	byli	zadrženi	a	nyní	jim	hrozí	dle	
§	205	odst.	1	písm.	a)	a	odst.	5	písm.	a)	trestního	
zákoníku	trest	ve	výši	5	až	10	let	nepodmíněně.	
Pro	účely	náhrady	škody	poškozenému	byl	
pachatelům	obstaven	veškerý	jejich	majetek.
	 Složité	bylo	i	dohledávání	kovových	tyčí.	Část	
jich	policisté	našli	na	zahradě	u	jednoho	z	obvině-
ných,	zbytek	tyčí	už	ale	nebyl	v	České	republice,	
dostal	se	na	Slovensko	a	následně	do	Německa.	
Díky	mezinárodní	spolupráci	se	část	materiálu	poda-
řilo	zadržet	dokonce	na	německo-belgické	hranici.
	 „Na	základě	této	zkušenosti	byla	ve	společnos-
tech	skupiny	CSG	spuštěna	série	interních	auditů,	
jejichž	cílem	je	detekce	slabých	míst	v	systému,	
abychom	dokázali	do	budoucna	podobným	
jednáním	předcházet,“	říká	Milan	Stupka	z	Úseku	
bezpečnosti,	interního	auditu	a	compliance	CSGM.
	 Zároveň	ale	poukazuje	na	to,	že	se	podobné	
jednání	hrubě	nevyplácí.	Případ	z	Kovosvitu	
na	to	jasně	ukazuje.	Pokud	někdo	podlehne	
pokušení,	hrozí	mu	vysoký	trest,	může	přijít	
o	veškerý	majetek	a	měl	by	počítat	s	tím,	že	se	
na	podobné	jednání	vždy	přijde.	Proto	si	podobné	
zážitky	raději	ponechme	na	víkendové	večery	
a	sledování	oblíbených	detektivních	příběhů.

let nepodmí-
něně hrozí 
dopadeným 
pachatelům 
krádeže

5-10 
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Skupina CSG oslovila studenty 
technických univerzit
Kariérní veletrhy na vysokých 
školách představují pro firmy 
příležitost k oslovení potenciálních 
zaměstnanců. Na podobných 
akcích je velmi aktivní i průmyslová 
skupina CZECHOSLOVAK GROUP 
(CSG). V úterý 2. dubna se 
její společnosti prezentovaly 
na Veletrhu iKariera VUT v Brně 
2019 a o týden později, ve středu 
10. dubna, pak v rámci podobné 
akce na ČVUT v Praze. 

Studenty skupina lákala 
nejen na zajímavé informace 
o možnosti spolupráce, ale 
také na možnost vyhrát 
atraktivní ceny.

 Na	studentském	veletrhu	v	Brně	se	představila	divize	
CSG	Aerospace,	společnosti	DAKO-CZ	a	TATRA	DEFENCE	
VEHICLE.	Posledně	jmenovanou	o	týden	později	na	ČVUT	
nahradily	letecké	opravny	JOB	AIR	Technic.	Studenty	sku-
pina	lákala	nejen	na	zajímavé	informace	o	možnosti	spo-
lupráce,	ale	také	na	možnost	vyhrát	atraktivní	ceny.
	 „Kariérní	veletrhy	představují	pro	firmy	skvělou	příležitost	
prezentovat	se	studentům,	navázat	s	nimi	kontakt	a	nabídnout	jim	
například	možnost	ročníkových,	bakalářských	či	diplomových	prací	
nebo	i	praxe	ve	firmě.	Všechny	společnosti	přítomné	na	student-
ských	veletrzích	mají	potenciál	studenty	oslovit	a	třeba	společnost	
DAKO-CZ	je	v	zadávání	prací	pro	studenty	v	posledních	letech	velmi	
úspěšná.	Zajímavé	možnosti	pro	studenty	ale	nabízejí	i	ostatní	spo-
lečnosti,“	říká	Markéta	Horká,	specialistka	marketingu	skupiny	CSG.
	 DAKO-CZ	je	jediný	český	výrobce	brzdových	systémů	a	kompo-
nentů.	Své	produkty	dodává	světovým	výrobcům	jako	jsou	společ-
nosti	Siemens	nebo	Stadler.	Tradiční	firma	z	Třemošnice	v	Železných	
horách	má	vlastní	konstrukci	i	vývoj	a	pro	studenty	nabízí	možnost	
zajímavého	uplatnění	v	atraktivním	oboru.	TATRA	DEFENCE	VEHIC-
LE	je	první	česká	zbrojovka,	která	vznikla	v	České	republice	po	roce	
1989.	Její	aktuálně	nejvýznamnější	zakázku	představuje	výroba	
a	servis	kolových	obrněných	transportérů	Pandur.	JOB	AIR	Technic	
je	letecká	opravna,	která	sídlí	na	letišti	v	Ostravě-Mošnově,	a	zamě-
řuje	se	na	údržbu	civilních	letounů	typu	Airbus	A320	a	Boeing	737.

	 V	rámci	skupiny	CSG	autonomní	divize	CSG	Aerospace	
reprezentuje	společnosti,	které	se	věnují	v	různé	podobě	
leteckému	průmyslu.	Firma	CS	SOFT	je	výrobcem	letištních	
ATM	systémů	a	je	dvorním	dodavatelem	státní	společnosti	
Řízení	letového	provozu.	Společnosti	ELDIS	a	RETIA	se	věnují	
výrobě	radarů,	New	Space	Technologies	je	progresivní	kon-
strukční	kancelář,	která	vyvíjí	pro	zákazníky	prototypy	nových	
strojů.	Portfolio	společností	doplňují	EUROPEAN	AIR	SERVI-
CES,	Česká	letecká	servisní	a	Slovak	Training	Academy.
	 „Na	stánku	našich	společností	si	mohli	studenti	nejenom	
popovídat	se	zástupci	firem	o	možné	budoucí	spolupráci	
a	uplatnění	v	rámci	skupiny	CSG,	ale	také	si	mohli	zasoutěžit	
o	náramkové	hodinky	Pilot	tradiční	značky	Prim	od	společnosti	
ELTON	hodinářská,	jež	je	také	členem	holdingu	CSG,“	doplňu-
je	Markéta	Horká.	Oba	veletrhy,	jichž	se	společnosti	skupiny	
CSG	zúčastnily,	organizuje	studentská	organizace	IAESTE.
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Sponzoring zaměstnanců
Seznamte se s nově podpořenými projekty

Sponzoring zaměstnanců vznikl na přání 
pánů Strnadů na jaře roku 2017. Klade si za cíl 
podporovat mimopracovní aktivity zaměstnanců 
CZECHOSLOVAK GROUP. Podporovány jsou 
takové projekty, kde jsou naši kolegové sami 
aktivně zapojeni a podílí se na jejich realizaci. 
Může jít o různé sportovní kluby, zájmové spolky, 
kulturní celky a podobně. Rádi však podporujeme 
i činnosti, ve kterých spatříme smysl, přidanou 
hodnotu, a které přinesou lidem radost.

Sponzoring	zaměstnanců	má	za	sebou	již	7.	kolo	výběru	projektů.	Velmi	nás	těší	stále	
velký	zájem	a	vaše	důvěra,	kterou	nám	projevujete	každou	zaslanou	žádostí.	Od	zavedení	
projektu	v	roce	2017	jsme	přijali	již	177	žádostí.	Nyní	vám	představujeme	dalších	10	podpo-
řených	projektů,	kterými	se	můžete	inspirovat.	Své	žádosti	můžete	zasílat	prostřednictvím	
webového	formuláře	https://czechoslovakgroup.cz/sponzoring-zamestnancu.

Pan DAVID URBANČÍK 
je	zaměstnancem	CS	SOFT,	
ve	svém	volném	čase	se	věnuje	
šíření	počítačové	gramotnosti	
mezi	mladými	lidmi.	Pro	svůj	
projekt	Závodníkem	v	každém	
věku	získá	finanční	podporu,	díky	
které	může	nakoupit	chybějící	
vybavení	pro	streamování	videí.	

Pan VLADIMÍR CHACKO 
pracuje	ve	společnosti	ELDIS	
Pardubice,	zároveň	také	aktivně	
podporuje	Klub	sportovního	pla-
vání	Pardubice.	Ve	svém	projektu	
požádal	o	peněžitý	příspěvek,	
díky	kterému	může	celému	
týmu	nakoupit	klubové	mikiny.	

Pan ROMAN ŠTIKA 
pracuje	v	EXCALIBUR	ARMY	
a	zároveň	působí	jako	kapitán	ku-
želkářského	družstva.	Díky	svému	
projektu	získá	peníze,	za	které	
nakoupí	dresy	pro	svůj	tým.

Pan MILOŠ BOJANOVSKÝ 
je	také	zaměstnancem	EXCA-
LIBUR	ARMY,	ve	svém	čase	
se	věnuje	školce	pro	začína-
jící	kynology	a	také	pomáhá	

s	výcvikem	psů	širší	veřejnosti.	
Pan	Bojanovský	díky	finanční	
podpoře	nakoupí	překážky	
a	výcvikové	pomůcky.	

Paní JANA KOVAŘÍKOVÁ 
je	naší	zaměstnankyní	a	zároveň	
je	také	od	roku	2009	členem	
Sdružení	rodičů	a	přátel	diabetic-
kých	dětí	v	ČR.		Paní	Kovaříková	
získá	finance,	které	pomohou	
sdružení	vydávat	knížky,	brožury	
a	edukativní	materiály	pro	dětské	
diabetiky.		„Sdružení	dlouhé	roky	
funguje	z	členských	příspěvků	
a	finančních	darů	a	umožňuje	re-
alizovat	projekty	ve	prospěch	dia-
betických	dětí.	Výukové	materiály	
a	edukační	činnost	je	naprosto	
ojedinělá	a	stojí	za	ní	mnoho	
lidských	osobností,	které	tuto	
činnost	vykonávají	bez	nároku	
na	honorář	a	tím	umožňují	dětem	
s	diabetem	a	jejich	rodinám	pl-
nohodnotně	žít	a	stát	se	platným	
členem	společnosti,“	sdělila	paní	
Kovaříková	ve	své	žádosti.	

Pan STANISLAV BÁRTA 
je	naším	zaměstnancem	a	záro-
veň	se	podílí	na	chodu	florbalové-

ho	klubu	PIRÁTI	CHRUDIM.	Díky	
svému	projektu	obdrží	prostředky	
pro	obnovu	vybavení	klubu.	

Pan MICHAL DRÁPALÍK 
je	také	naším	kolegou,	navíc	
ve	svém	volném	čase	působí	jako	
vedoucí	hokejbalového	družstva	
HC	Jestřábi	Přelouč.	Pan	Drápa-
lík	za	získané	peníze	nakoupí	sa-
du	dresů	pro	mládež	a	tým	mužů.

Pan JAROSLAV PRCHAL 
je	zaměstnancem	New	Space	
Technologies	a	současně	
také	mechanikem	týmu	4	
EVER	CykloBulls	s	mezinárodní	
licencí.	Požádal	o	finance,	
díky	kterým	může	svému	týmu	
nakoupit	scházející	vybavení.	

Pan ALEŠ BUČEK 
je	zaměstnancem	TATRA	
TRUCKS	a	zároveň	také	
náhradním	otcem.	Pan	Buček	
získal	finanční	podporu	pro	svůj	
projekt	Dětský	domov	na	kolech.	
Děti	z	DD	Nový	Jičín	tak	vyrazí	
na	cyklistický	pobyt.	„Děti	v	mno-
ha	případech	rodinnou	dovolenou	
se	svými	rodiči	nikdy	nezažily.	

Z	toho	důvodu	se	snažíme	dětem	
ukázat,	jak	rodina	funguje	tam,	
kde	nechybí	milující	matka,	sta-
rostlivý	otec	a	bezstarostné	děti.	
Vychovatelé	z	dětského	domova	
takový	model	poskytnout	ne-
mohou,	a	proto	je	důležitá	účast	
manželů	nebo	manželek	a	vlast-
ních	dětí,“	odůvodnil	pan	Buček	
ve	své	žádosti,	proč	je	důležité	
realizovat	společné	dovolené.	

Pan ĽUBOSLAV MITALČÁK
kromě	toho,	že	pracuje	
v	CSGM	a.s.,	tak	současně	
dlouhodobě	podporuje	kočičí	
útulek	Mňau	SOS,	který	pečuje	
zhruba	o	100	opuštěných	koček.	
Díky	tomuto	projektu	může	
útulek	nakoupit	více	veterinárních	
klecí	a	pomoci	vyléčit	větší	
množství	zvířat,	která	buď	mohou	
snáz	najít	nový	domov	nebo	
pomáhat	aktivizovat	děti,	ale	
i	seniory	pomocí	felinoterapie. 
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Tajenka	z	minulého	vydání:	
CSG	VÁM	PŘEJE	VESELÉ	VÁNOCE	A	ŠŤASTNÝ	NOVÝ	ROK.	Celkem	nám	přišlo	46	správných	řešení,	z	nichž	jsme	vylosovali	tři	výherce:	 
Eva	Řízková,	Martin	Špaček,	Jan	Pádivý.	Blahopřejeme.	Výherce	budeme	kontaktovat	a	obdrží	věcné	ceny	od	CSG.
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