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VÁŽENÍ ZAMĚSTNANCI SKUPINY CSG,
polovina roku je za námi, což je období,
kdy společnosti tradičně zveřejňují své hospodářské výsledky za předchozí období.
Nejinak je tomu v případě CZECHOSLOVAK
GROUP. Naše skupina v roce 2017 dosáhla
tržeb ve výši jedné miliardy eur a zisk před
zdaněním tvořil zhruba desetinu této sumy.
CSG se meziročně optikou tržeb zvětšila
o dvě třetiny.
Tento růst je zdravý: skupina se v roce 2017
věnovala zejména rozvíjení podniků, které
v ní již jsou. Zároveň loni investovala do získání vlastnických či majoritních podílů v několika středních firmách, zejména ve vývojáři systémů řízení letového provozu CS SOFT
a radarovém výrobci ELDIS. Prudký růst zažívají aktivity okolo letectví. Nejvýznamnější
v této oblasti bylo otevření nového Centra
leteckého výcviku ve slovenských Košicích.
Co to znamená pro vás, zaměstnance?
Jste součástí mezinárodního holdingu,

který dává práci kromě vás dalším osmi tisícovkám lidí. Váš podnik patří do CZECHOSLOVAK GROUP, protože nabízí zajímavý
produkt nebo službu s vysokou přidanou
hodnotou a exportním potenciálem. To
znamená jistotu zaměstnání a perspektivu
dalšího zlepšování pracovních podmínek
v závislosti na růstu produktivity práce a obchodních úspěších, kterých vaše společnost
dosahuje.
Příslušnost k velkému celku firem neznamená, že každá z nich má své jisté. Musí samostatně fungovat na svém trhu a nabízet
konkurenceschopný produkt. Holdingové
zázemí ale znamená silnější pozici vůči bankovním partnerům a zároveň řadu obchodních a výrobních synergií. Že se české střední průmyslové firmy konsolidují v holdingu
pod jedním silným vlastníkem, kopíruje vývoj českého průmyslu z období 1. republiky.
Jedná se o nezbytnost, pokud mají firmy za-

ložené v 90. letech fungovat i po odchodech
původních vlastníků – zakladatelů a obstát
v globální konkurenci.
Kdysi v 90. letech začínalo naše podnikání
obchodem se šrotem či s přebytečným vojenským materiálem. Na rozdíl od mnoha
konkurentů, kteří byli spokojeni s rolí obchodníků a přeprodejců, my jsme se rozhodli
jít daleko náročnější cestou, provozovat poměrně složitou výrobu závislou na desítkách,
stovkách a dnes již tisících zaměstnanců. Díky
tomu vznikla po dvaceti letech společnost
CZECHOSLOVAK GROUP. Jsme přesvědčeni,
že dlouhodobě se náš přístup podnikání vyplatí nejen nám, jako vlastníkům, ale i vám,
zaměstnancům a v neposlední řadě také české a slovenské ekonomice.
Michal Strnad,
vlastník a generální ředitel CSG
Jaroslav Strnad,
zakladatel a člen dozorčí rady CSG

CHOPOK 2018
Ve dnech 20. – 21. 4. 2018 se uskutečnilo setkání vedení společností CSG v Jasnej v Nízkých Tatrách. Program
započalo přivítání a společná túra po Demänovské dolině.
Po cestě jsme navštívili zajímavá místa jako
například symbolický cintorín – pomník
na památku obětem hor nebo Vrbické pleso,
největší přírodní jezero v Nízkých Tatrách.
Po nabrání dalších sil jsme se vydali lanovkou
na horu Chopok, kde na nás v panoramatic-
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ké restauraci Rotunda čekal večer ve slovenském duchu. Při této příležitosti proběhlo
také předání cen pro Skokana roku a Obchodníka roku. Skokanem roku 2017 byla
jmenována MSM. Obchodníky roku 2017
se stali pan Daniel Káňa z EXCALIBUR ARMY,

pan Jaroslav Bielený z MSM, paní Monika
Jirušková z DAKO-CZ a pan František Brezík
z ELTON hodinářská (více informací najdete
na straně 18).
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CSG A TATRA MĚLY NEJVĚTŠÍ ČESKOU
EXPOZICI NA EUROSATORY 2018
Ve dnech 11.– 15. června se v Paříži konal mezinárodní veletrh obranných technologií a techniky Eurosatory
2018. Ani letos na něm nechyběly společnosti holdingu CZECHOSLOVAK GROUP a TATRA TRUCKS.
Společnosti holdingu CSG a TATRA TRUCKS
reprezentovaly český i slovenský obranný
průmysl ve své samostatné expozici, kde
vystavily novinky a produkty ze svého portfolia. Byly mezi nimi firmy EXCALIBUR ARMY,
EXCALIBUR INTERNATIONAL, MSM GROUP,
ZVS, KARBOX, ELDIS a CS SOFT.

Nové logo EXCALIBUR ARMY
Letošní ročník Eurosatory byl navíc pro společnost EXCALIBUR ARMY velmi výjimečný,
během slavnostního aktu v první den konání veletrhu totiž představila zcela nové logo
a firemní image za účasti významných hostů
i zástupců médií a veřejnosti (více v příloze
uprostřed časopisu).
„Eurosatory je nejvýznamnější evropský
veletrh v oblasti obranných technologií
a techniky, je to tedy pro nás zásadní událost.
Jsme proto rádi, že jsme mohli letos v Paříži
představit vůbec největší expozici v celé
historii účasti českých firem na Eurosatory,
což nezůstalo bez pozitivní odezvy. Tento fakt
ještě podtrhlo slavnostní odhalení nového
loga a firemního image EXCALIBUR ARMY.
V naší expozici jsme tak přivítali rekordní
množství návštěvníků, obchodních partnerů
i zájemců o spolupráci,“ řekl šéf marketingu
CZECHOSLOVAK GROUP Lukáš Novotný.
EXCALIBUR ARMY v expozici holdingu
CZECHOSLOVAK GROUP představila společně
s kopřivnickou automobilkou TATRA TRUCKS
několik exponátů. Především šlo o unikátní
raketomet BM-21 MT 4x4 a také obrněné
vozidlo Patriot 4x4 Tactical APC. Oba vozy
využívají unikátní podvozky Tatra s centrální
nosnou rourou a výkyvnými polonápravami.

Vzácná návštěva i světová premiéra
Na nové tatrovky se přišel podívat
i Jean-Pierre Strager, jehož firma byla v 70.
a 80. letech výhradním prodejcem vozů Tatra
(a dalších československých značek) ve Francii, a který významně pomohl kopřivnické
firmě v začátcích jejího účinkování na slavné
rallye Paříž-Dakar.

Ve světové premiéře pak firma EXCALIBUR
ARMY odhalila nový bezpilotní prostředek
nazvaný ROC. Jedná se o autonomní dálkově
řízený dron v podobě quadrokoptéry určený
především pro službu u armádních složek,
policie, ale i záchranářů. Na stánku byly
hned dva kusy dronu ROC, jeden v provedení s přenosnou základnou, druhý byl napojen
na obrněné vozidlo Patriot, a demonstroval

tak možné použití u mobilních prostředků.  
Slovenské společnosti MSM Group a ZVS odborníkům i veřejnosti předvedly širokou škálu
munice a moderních ručních zbraní včetně
pistolí ZVS P20 a P21. ELDIS a CS SOFT pak prezentovaly své produkty v oblasti radarové techniky a systémů pro řízení letového provozu.
Zbrojní veletrh Eurosatory se řadí svým významem i rozsahem k největším na světě a je
určen především pro odbornou veřejnost.
Letošní ročník se nesl ve znamení vůbec největšího počtu českých firem, které na tomto
veletrhu kdy vystavovaly. Českou účast navíc podtrhla připomínka stého výročí vzniku
Československa a stoleté existence českého
průmyslu, kterou přiblížila panelová výstava
historického vývoje českého průmyslu v areálu veletrhu, jež vznikla z iniciativy a za podpory holdingu CZECHOSLOVAK GROUP.
Eurosatory se koná jednou za dva roky, přičemž na předchozím ročníku se prezentovalo 1572 vystavovatelů z 56 zemí a celková
bilance veletrhu činila 57 018 návštěvníků.
Letos Eurosatory hostilo více než 1750 vystavovatelů z 63 zemí, přičemž návštěvníků
z řad odborné veřejnosti bylo více než před
dvěma roky.
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STEVE BANNON A LANNY DAVIS
NAVŠTÍVILI ČESKOU REPUBLIKU
Steve Bannon, americký republikán a bývalý hlavní strategický poradce prezidenta Donalda Trumpa, a Lanny
Davis, demokrat, bývalý zvláštní poradce Bílého domu a příznivec Hillary Clintonové navštívili na konci května
Českou republiku a utkali se v debatě na pražském Žofíně. Oba vlivné Američany pozval do České republiky
institut CEVRO ve spolupráci s holdingem CSG. Mediálním partnerem akce bylo vydavatelství MAFRA.
Steve Bannon a Lanny Davis strávili v České
republice tři dny, program jim přichystal holding CZECHOSLOVAK GROUP.

Návštěva strategických podniků
V pondělí 21. května Lanny Davis navštívil
několik strategických průmyslových podniků. Z Prahy nejprve odletěl se svým týmem
v legendárním americkém vrtulníku UH-60
Black Hawk z flotily společnosti Slovak Training Academy do kopřivnické automobilky
TATRA TRUCKS. V odpoledních hodinách se
přesunul do pardubického radarového podniku RETIA, který je strategickým partnerem
CSG. Zde mu bylo představeno nejen portfolio společnosti RETIA, ale i ELDIS Pardubice.
V úterý 22. května pak oba Američané v dopoledních hodinách poskytovali rozhovory
předním českým i zahraničním médiím. Rozhovor proběhl například s Českou televizí,
Mladou frontou DNES, The Wall Street Journal, Washington Post apod.

Atraktivní debata na Žofíně
Následně se Steve Bannon a Lanny Davis
utkali na pražském Žofíně v debatě moderované bývalým ministrem obrany a také
velvyslancem v USA Alexandrem Vondrou.
Název úterní debaty mezi Bannonem a Davisem zněl: ,Co se to děje v Americe?‘ (What
the heck is going on in America?) a tématy
byly globalizace, mezinárodní obchod, ekonomický nacionalismus a imigrace.
Debata byla z pražského Žofína přenášena
v přímém přenosu prostřednictvím streamovací služby jak v České republice, tak v Americe. Mezi řečníky to – i vzhledem k jejich odlišným názorům – během debaty občas zajiskřilo.
Významná akce s účastí Steva Bannona
a Lannyho Davise upoutala velkou pozornost
médií a navštívilo ji přes stovku hostů, mezi
kterými nechyběli politici, novináři a široká
veřejnost. Každý z hostů měl možnost aktérům debaty položit předem písemné dotazy,
které byly v závěrečném bloku zodpovězeny.
O celé akci informovaly desítky českých i zahraničních médií.
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Stephen K. Bannon byl CEO prezidentské kampaně Donalda Trumpa
a jeho strategický poradce v Bílém
domě. Je bývalým výkonným předsedou zpravodajského serveru Breitbart News. V minulosti působil též
jako bankéř u Goldman Sachs. Je držitelem magisterského titulu, absolvoval Národní bezpečnostní studia
na univerzitě v Georgtownu a kurz
MBA na Harvard Business School.
Steve Bannon sloužil jako důstojník
US Navy na palubě torpédoborce
Paul F. Foster v západním Pacifiku,
Arabském moři a Perském zálivu.

Lanny Davis je známým americkým
právníkem, konzultantem, spisovatelem, televizním komentátorem a příznivcem Demokratické strany sídlícím
ve Washingtonu DC. Od roku 1996
do roku 1998 byl zvláštním poradcem
prezidenta Billa Clintona. V roce 2005
prezident George W. Bush jmenoval
Davise členem pětičlenné Rady pro
dohled nad právem na soukromí a občanskými svobodami, kterou vytvořil
Kongres USA v rámci zákona o reformě zpravodajství z roku 2005. V roce
2009 spoluzaložil vlastní právnickou
firmu Davis Goldberg Galper PLLC.

CZECHOSLOVAK GROUP považuje svůj podíl
na zajištění návštěvy Steva Bannona a Lannyho Davise za velmi přínosný. Nevylučuje
tedy podporu dalších obdobných událostí

se zajímavými hosty ze Spojených států i dalších západních a spojeneckých zemí, kde má
holding strategickou obchodní spolupráci.
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LEGENDÁRNÍ VRTULNÍKY UH-60
BLACK HAWK VE SLUŽBÁCH CSG
V říjnu minulého roku společnosti EUROPEAN AIR SERVICES a slovenská MSM GROUP, obě patřící do holdingu
CZECHOSLOVAK GROUP (CSG), otevřely na košickém letišti na Slovensku výcvikové centrum SLOVAK TRAINING
ACADEMY. Toto tréninkové centrum pro piloty vrtulníků se úspěšně rozrůstá a pořizuje další vrtulníky.
Výcvikové centrum SLOVAK TRAINING
ACADEMY (STA) v Košicích bylo vybudováno
za více než 25 milionů USD bez finančního
přispění státu a firmy holdingu CSG do něj
dále investují. V současnosti především
do vrtulníkové techniky a zázemí pro teoretický výcvik, aby mělo centrum dostatečné
kapacity pro výcvik. Nyní letecký park centra
tvoří 16 vrtulníků, většina z nich je amerického původu. Je mezi nimi zatím i jeden stroj
Sikorsky UH-60A Black Hawk a jeden simulátor určený pro tento typ stroje. Díky němu je
STA potažmo holding CSG ve světě jediným
komerčním provozovatelem tohoto legendárního stroje mimo území USA.
A nezůstane jen u jednoho exempláře. Už
nyní se STA připravuje na dodání dalšího
vrtulníku UH-60A Black Hawk, který by měl
do Košic dorazit po vyřízení všech dokladů
a náležitostí za měsíc a půl. Další dva stroje stejného typu bude mít STA k dispozici už
na konci listopadu. Ale ani to nebude konečný výčet, STA plánuje i nákup pátého stoje,
který bude mít odlišnou avioniku a tzv. skle-

něný kokpit s digitálními zobrazovacími jednotkami, který umožní výcvik i pro nejnovější
verze UH-60M. Ty jsou ve výzbroji vzdušných
sil několika států a jsou v současnosti zaváděny i do slovenské armády.
Bezproblémovému provozu vrtulníků i vysoké profesionalitě výcviku v košické STA
napomáhají i američtí pilotní instruktoři
a technici, kteří mají velké zkušenosti a rozsáhlé znalosti ze svého minulého působení
v ozbrojených složkách Spojených států.
I proto není vyloučené, že v budoucnu STA
pořídí další vrtulníky UH-60. Ovšem Black
Hawk není jediným americkým typem ve flotile STA. Tvoří ji i stroje MD-500E, Schweizer
H269 a Bell 206. STA si navíc ještě objednala
speciálně upravený typ MD-530F.
Vrtulník Black Hawk je zároveň, kromě výcviku, k dispozici pro vybrané akce skupiny CSG.
Přesvědčit se o tom mohli při Rodinném dni
a dni otevřených dveří zaměstnanci společnosti DAKO-CZ, kam Black Hawk přiletěl
a řada zaměstnanců se s ním dokonce mohla
proletět (viz str. 6).

O SLOVAK TRAINING ACADEMY
Společnost SLOVAK TRAINING ACADEMY (STA) byla otevřena na konci října 2017 společnostmi EUROPEAN AIR
SERVICES a skupinou MSM GROUP
patřícími do holdingu CZECHOSLOVAK
GROUP. Integruje moderní leteckou
techniku s profesionalitou pilotů, leteckých instruktorů a techniků s více
než 12 lety zkušeností v poskytování
leteckých služeb do jednoho celku.
Poskytuje komplexní řešení od základního, přes pokročilý a speciální letecký
výcvik vojenského a civilního personálu, leteckých prací a také obchodní
letecké dopravy. V centru je v současnosti k dispozici 16 vrtulníků a letecké
simulátory. Jedním z typů je i americký Sikorsky UH-60A Black Hawk, který
je jediný v Evropě vlastněný soukromou firmou. STA spolupracuje i s Leteckou fakultou Technické univerzity
v Košicích.
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RODINNÝ DEN A DEN OTEVŘENÝCH
DVEŘÍ VYNESL 50 TISÍC NA CHARITU
V sobotu 23. června proběhl ve společnosti DAKO-CZ, a.s. Rodinný den, jehož součástí byl i den otevřených
dveří. Návštěvníci mohli využít příležitosti nahlédnout do výrobních prostor významného výrobce brzdových
systémů a komponentů pro kolejová vozidla sídlícího v Třemošnici. Za každého návštěvníka navíc společnost
DAKO-CZ věnovala 30 Kč na charitativní projekt, který zvolili sami zaměstnanci.
Brána podniku se otevřela ve 14.30, kdy začaly organizované prohlídky výrobních prostor.
Firma vyrábí brzdové systémy a komponenty,
jež jsou součástí vlaků, ale i souprav metra,
které DAKO-CZ dodává prakticky do celého
světa. Zájemci se dozvěděli, jak vlakové brzdy
fungují, a kde všude kolejová vozidla s brzdami od DAKO-CZ mohou vidět.

Zábava pro celou rodinu
Rodinný den byl zároveň plný zábavy. Celou
akcí návštěvníky provázel moderátor Míra
Hejda a program byl připraven pro všechny
věkové kategorie. Děti se těšily z vystoupení skupiny Lollipopz a zábavného centra
ve tvaru lokomotivy. Na dospělé čekala výzva
v podobě Pit stop simulátoru, Rodeo býka
a Siloměr kladiva. Celodenní program zpestřily vstupy sportovního týmu BM Fitness
z Havlíčkova Brodu a vystoupení mažoretek
z týmu Rondo, Ronov nad Sázavou.

la skupina Olympic Revival Band, proběhla
barmanská show a od 19 hodin následovalo
vystoupení kapely Medvěd 009.
Pro návštěvníky byly nachystány i perličky

v podobě příletu vrtulníku Black Hawk zapůjčeného z výcvikového centra Slovak Training
Academy ze slovenských Košic, člena skupiny CZECHOSLOVAK GROUP. Na pódiu se pak
losovali zaměstnanci DAKO-CZ, kteří měli
možnost se vrtulníkem proletět. Celkem se
usmálo štěstí na 29 zaměstnanců, kteří si
mohli s sebou vzít jednu další osobu.
Kromě toho si mohli návštěvníci prohlédnout servisní vůz dakarského speciálu Tomáše Tomečka, vystaven byl též bojový tank
T-55A zapůjčený společností EXCALIBUR
ARMY a nový vůz AVIA 4x4 Euro 6 INITIA
z produkce přeloučské automobilky AVIA
Motors.

daru proběhlo na pódiu v 17 hodin, kdy Dagmar Matúšová, generální ředitelka DAKO-CZ,
vylosovala jeden ze tří projektů, které se dostaly do finále. Výhercem se stal projekt Andělské náramky pro Nelu, na nějž paní ředitelka předala finanční dar výši 50 tisíc korun.
Organizátoři od 14 do 16 hodin monitorova-

li návštěvníky, kteří prošli přes hlavní bránu,
bylo jich celkem 934. Za každého z nich dle
předem stanovených pravidel společnost
DAKO-CZ věnovala 30 korun, tedy celkem
28 020 korun. Generální ředitelka se nakonec rozhodla věnovat rovných 50 tisíc korun
i jako poděkování všem, kteří na akci dorazili
v nepříznivém a deštivém počasí.
Projekt Andělské náramky pro Nelu slouží
k získání finančních prostředků pro holčičku
Nelu, která se narodila s nemocí hydrocefalus označované též jako vodnatelnost moz-

Padesát tisíc pro Nelu
Celou akci se rozhodla společnost DAKO-CZ
též charitativně podpořit. Zaměstnanci mohli
nominovat projekt, který si dle nich zasloužil podporu. Vyhlášení a předání finančního

Hudebními vstupy až do 17.30 hodin provázel Zdeněk Sasín, který v DAKO-CZ pracuje
na pozici konstruktéra a DJ vystoupení patří
mezi jeho koníčky. Večerní program zaháji-
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ku. Rodiče Nely se snaží i prostřednictvím
sbírky sehnat dostatek prostředků na nákladnou léčbu a rehabilitace dcery tak, aby
mohla vést co nejvíce normální život.

Magazín holdingu CZECHOSLOVAK GROUP

PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVA
TALENTŮ JE PRO DAKO-CZ PRIORITOU
Investice do vývoje nových talentů se vyplácejí, a tak je pro společnost DAKO-CZ aktivní podpora vzdělávání
a výchova nových zaměstnanců prioritou. Nejenže firma aktivně podporuje vzdělávání v regionu, ale
pozitivně přistupuje i ke spolupráci s vysokými školami a vítá i stáž zahraničních studentů.
Společnost DAKO-CZ dlouhodobě podporuje
vzdělávání studentů v regionu. Díky těmto
aktivitám se jí daří získávat nové potenciální zájemce o práci v této tradiční a zároveň
velmi specifické firmě zaměřené na výrobu
brzdových systémů a komponentů pro kolejová vozidla.
DAKO-CZ pozitivně přistupuje i ke spolupráci
s vysokými školami. Studenti píší o problematice vlakových brzd své odborně zaměřené bakalářské a diplomové práce.
„Jsme rádi, že je naše společnost a tematika výroby brzdových systémů a komponentů pro studenty zajímavá. V minulosti jsme
takto spolupracovali se Žilinskou univerzitou
v Žilině a nyní nás oslovil student ČVUT v Praze,“ uvádí Dagmar Matúšová, generální ředitelka společnosti DAKO-CZ.
Spolupráce s univerzitou v Žilině dokonce
nedávno vyústila v posílení konstrukčního
týmu firmy, když jeden ze studentů po absolvování školy přijal pracovní nabídku v DAKO-CZ na pozici vývojového pracovníka.

Na Slovensku žádný výrobce brzd kolejových
vozidel není, což mu rozhodování usnadnilo.

Pozitivní zkušenost se zahraniční
studentkou
V loňském roce se společnosti DAKO-CZ
osvědčila i spolupráce se zahraničními studenty. Na základě dlouhodobé spolupráce
nás oslovila Vyšší odborná škola, Střední
průmyslová škola a Obchodní akademie Čáslav s nabídkou stáže zahraniční studentky ze
Slovinska.
Od března do května tak měla slovinská
studentka, slečna Klavdija Ketiš, možnost
poznat chod české společnosti. Klavdija postupně během tří měsíců stáže prošla různými odděleními. Od obchodního úseku,
marketingového oddělení až po oddělení
nákupu, kde se aktivně zapojila do chodu
příslušného úseku.
A jak hodnotila stáž sama Klavdija? „Už když
jsem přišla do společnosti DAKO-CZ poprvé,
věděla jsem, že to budou dobré 3 měsíce.

Každý se tu ke mně choval velmi mile a laskavě. Zejména práce v oddělení nákupu mě
velice bavila a byla jsem tam šťastná. Kolegové byli velmi přátelští, vše mi vysvětlili a díky
tomu jsem se naučila hodně nových věcí.“
Stáž Klavdije byla oceněna slovinskou Národní agenturou pro evropské vzdělávací
projekty jako velmi úspěšná a vynikající příklad spolupráce škol s podnikovou sférou.
„Získané ocenění nás velmi těší a těšíme se
na další spolupráci se zahraničními studenty,“ doplňuje Dagmar Matúšová, generální
ředitelka DAKO-CZ.

REKORDNÍ ODVOD VÝROBY V MĚSÍCI
KVĚTNU
V DAKO-CZ jsme v květnu zaznamenali skvělý úspěch. Podařil se nám rekordní odvod výroby! Odvedli jsme
32 637 normohodin při 20 pracovních dnech. Průměrně to tedy vychází 1 632 normohodin za den, což je
nejlepší výsledek tohoto roku.
„Smysluplná práce je to nejlepší, co může
zaměstnavatel svým zaměstnancům dát“,
uvádí Stanislav Pometlo, výrobní ředitel,
a pokračuje: „Jsem rád, že cíl naší květnové
práce byl dosažen a všichni jsme se mohli
na společném obědě, který se konal 5. 6.
2018 setkat a poděkovat si. Náš interní cíl
jsme dokonce překonali a poslední dny jsme
všichni v DAKO-CZ pluli na jedné lodi. Za toto

prostředí bych velice rád poděkoval všem zaměstnancům, jejichž pozitivní přínos přinesl
společnosti prostor ke zlepšení a k vynikající
pracovní atmosféře. Za svou osobu primárně
děkuji všem svým střediskům výroby, která
spolupracovala a vzájemně si pomáhala. Vážím si vaší práce a přeji nám společně mnoho podobných úspěchů i v dalších měsících
a letech.“

Generální ředitelka Dagmar Matúšová poděkovala za skvělou spolupráci v rámci všech
úseků společnosti DAKO-CZ: „Společnými
silami jsme tímto dosáhli i nejvyšší fakturace
v tomto roce, což nám dává skvělé předpoklady pro splnění nastavených ročních cílů.
Jsem velmi ráda, že můžeme poděkovat
našim zaměstnancům i formou akcí, jako je
například Rodinný den.“

ČECHOSLOVÁK 2|2018
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NEUSTÁLÝ VÝVOJ
Automobilový průmysl zrcadlí stále se zvyšující legitimní požadavky zákazníků na jedné, a nutnost vyhovění
stejně tak zpřísňujícím se legislativním opatřením na straně druhé. Jediným možným řešením, jak obstát
v takto vypjaté situaci, je – neustálý vývoj!

Tradice zavazuje, někdo by snad mohl říci,
že však může i svazovat. Tradice je důležitá, stejně jako historie. Kdo ji nemá, musí
si ji nejdříve vyrobit a prožít, jen tak může
něco opravdu znamenat. Nákladní a speciální vozidla TATRA svoji tradici a historii mají,
dokonce jednu z nejdelších a nejcennějších,
a to rovnou z pohledu světového automobilového průmyslu.
Jsou odborníci a experti, kteří nevyznávají pohled do historie jako jednu z možností
zdravého vývoje výrobku. Ano, i to je cesta,
která je však lemována větší mírou tzv. „objevování Ameriky“. Jinak řečeno zdravý respekt k tradicím a historii a jejich pečlivé vnímání nám může v mnohém usnadnit cestu
k nejlepší možné nabídce našim zákazníkům.
Zvláště potom, když je tradiční, historicky
úspěšné řešení předmětem již vzpomínaného neustálého vývoje.

Jen pro příklad

Podívejme se na příklad z nejkřiklavějších,
na vývoj toho, co dělá vozidla TATRA opravdovými unikáty, na vývoj tzv. tatrovácké
koncepce vozidla. Ano, byla navržena před
devadesáti pěti lety. Tehdy ohromila svojí
kompaktností, jednoduchostí a jistou mírou
blbuvzdornosti celý svět. Jednoduchý, vzduchem přímo chlazený, plochý dvouválcový
motor s převodovkou nasazený na předním
konci páteřové roury se zadní hnanou nápravou tvořenou nezávisle zavěšenými poloosami. Pro konstrukci tzv. lidového automobilu T
11/T 12 to více než dostačovalo.
Téměř okamžitě však došlo k podstatnému vylepšení koncepce – k aplikaci takové
konstrukce podvozku pro nákladní vozidla.
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Koncepce byla obohacena o přední nápravu
s nezávisle zavěšenými poloosami, vzadu se
objevila ještě další náprava s nezávisle uloženými polonápravami. Všechny byly hnané
a všechny také nezávisle odpružené. Netrvalo dlouho a pod kapoty našich vozidel zamířil
originální vzduchem přímo chlazený dvanáctiválec (T 111).
Doba jen trochu poskočila a objevily se další
významné inovační prvky – moderní osmiválcový vzduchem přímo chlazený motor,
elektropneumatické ovládání synchronizované převodovky, přídavné/sestupné převodovky atd, (T 138). Zákaznické požadavky
dostaly během krátké doby na silnice a hlavně mimo ně první čtyřnápravové vozidlo TATRA 813 s ultimativními jízdními vlastnostmi.
Ve své době nic podobného po naší planetě
nejezdilo.
Uběhlo pár let a zrodil se doslovný základ
úspěchu budoucnosti našich nákladních vozidel – TATRA 815. Pro nás tradiční koncepce
podvozku a celého vozidla vyšlechtěná poctivým vývojem a dlouhodobými zkouškami,
na výběr s rodinou vzduchem přímo chlazených motorů T3 v osmi, deseti a dvanáctiválcovém provedení. Na základě stále zpřísňujících se legislativních požadavků naše
originální motory nabývaly schopností plnit
emisní předpisy známé pod zkratkou Euro 0,
I, II, III, IV a V.
Mezitím přišly další významné inovace například systém odpružení – pneumatický a poté
kombinovaný KING FRAME v několikerém
provedení dle potřebné nosnosti náprav. Přišel čas zákaznických projektů a v našich vozidlech se objevily kapalinou chlazené motory
zahraniční provenience schopné plnit emisní

limity dle evropských či amerických předpisů
Euro a EPA. Zastavěny byly první automatické a později automatizované převodovky,
přesně dle potřeb zákazníka.
Vývoj se nezastavil. Došlo na strategickou
kombinaci našeho tradičního, ale neustále
inovovaného a vysoce moderního podvozku
s komponenty prominentních zahraničních
výrobců – TATRA 815 PHOENIX. Byl aplikován
pneumatický systém odpružení na všechny
nápravy, své místo nalezly nové systémy řízení, které si vyžádaly zcela zásadní a velice
úspěšný konstrukční zásah do páteřové, nosné roury, byl aplikován systém kotoučových
brzd, zrekonstruovány kolové části náprav.
Došlo k významné unifikaci jak konstrukční,
tak technologické.
Z jedné, původní, obchodní řady těžkých nákladních vozidel TATRA se nabídka rozrostla
na obchodní řady tři – TERRN01, PHOENIX
a FORCE (plus TACTIC jako výsadní zákaznický projekt). Při zachování či spíše rozšíření
modelové nabídky se podařilo důslednou
unifikací významným způsobem snížit počet
unikátních dílů pro jednotlivé obchodní řady.
To zcela základní – podvozek tatrovácké koncepce – máme v jistém ohledu zcela unifikovaný pro všechny tři řady našich vozidel!
A vývoj pokračuje. Jak na samotné páteřové
rouře (nová technologie výroby, konstrukční
unifikace, zjednodušení výroby, zefektivnění), nápravách s nezávisle zavěšenými a odpruženými poloosami, tak na přídavných/sestupných převodovkách, a dokonce i našich
originálních vzduchem přímo chlazených
motorech.
Naše konstrukční a technologická tradice je
totiž živá – konstrukční organizmus, který je
neustále vyvíjen a je lepší a lepší. Velmi přesně a ostře vidíme budoucnost tzv. tatrovácké
koncepce vozidla či jeho podvozku. To proto,
že s ním neustále pracujeme, neustále ho
inovujeme. Budoucí výzvy v krátkodobém
i dlouhodobém horizontu jsou nepochybně
obtížné, ale pro vozidla TATRA stejně tak zdolatelné jako téměř jakýkoliv terén na světě.
Ing. Radomír Smolka
místopředseda
představenstva
a technický ředitel
společnosti
TATRA TRUCKS a.s.
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VOZIDLA PŘITAHUJÍ
Všude tam, kde se objeví automobily, nákladní či speciální vozidla, je o atraktivní představení postaráno.
Zvláště pak, když se to vše nachází na polygonu naší nejstarší české automobilky. Přesně to byly Kopřivnické
dny techniky 2018.
Tisíce návštěvníků, kteří o druhém červnovém víkendu zavítaly do areálu společnosti
TATRA TRUCKS, měly jedinečnou možnost
vidět celou řadu zajímavých osobních automobilů a nákladních vozidel. Mnohé z nich
pěkně v akci, návštěvníci dokonce zhusta využívali možnosti se nechat svézt v kabině vozidel TATRA několika obchodních řad. A to se
popravdě řečeno poštěstí jen jednou za rok.

120. výročí
Letos proběhly Kopřivnické dny techniky
ve znamení 120. výročí výroby nákladních
vozidel TATRA. Zájemcům o historii a odborníkům na český automobilový průmysl
samozřejmě neuniklo, že před sto dvaceti  
lety značka TATRA sice ještě neexistovala,
ale první nákladní vůz NW vyrobený v roce
1898 se stal základním kamenem výroby nákladních a speciálních vozidel v Kopřivnici.
Ostatně i Kopřivnice se v té době oficiálně
jmenovala Nesselsdorf. Mimořádné výročí
bylo podpořeno vystavením repliky prvního
náklaďáku a pak celé řady dalších doslova
legendárních nákladních vozidel, která si již
samozřejmě značku TATRA nesou ve vínku.
Ostatně víte, že se název TATRA začal používat v roce 1919?

Tradice je důležitá
Pohled do historie bývá velmi důležitý. Nezřídka si uvědomíme, že naši dědové a otcové měli řešení, která my samotní někdy
teprve hledáme. Odkazy je třeba uchovávat
nejen v patrnosti, ale též v úctě, ba co víc
je třeba je dále rozvíjet, aby byly co platné
i v současnosti. Přesně tak se děje právě
s konstrukcí nákladních vozidel TATRA. Jedinečná tzv. tatrovácká koncepce vozidla, resp.
jeho podvozku, žije již více než 95 let. Díky

neustálému vývoji znamená konstrukční jedinečnost a exkluzivitu a fakt, že právě z tohoto pohledu nemají těžká nákladní vozidla
TATRA ve světě pražádnou konkurenci.
Ostatně drtivá většina návštěvníků příjemné
akce v Kopřivnici je s výrobou automobilů
a vozidel TATRA nějakým způsobem spjata.
Automobilka je celá dlouhá desetiletí největším a nejváženějším výrobcem v kopřivnickém regionu a okolí.

Legenda vedle legendy
Důkazem výše jmenovaných skutečností byl
obrovský zájem o vystavené automobily jak
ze soukromých sbírek, tak především z továrního fundusu. Od Tatry 111 přes další legendy T 138, T 148, T 813, T 805 až po představitele historicky nepočetnější obchodní
řady T 815. Exkluzivní místo mezi legendami
historie měly modely současných moderních
obchodních řad TERRN01 (R55), PHOENIX
EURO6 včetně limitované edice Präsident
a soutěžní speciály.
Kde jinde než na Kopřivnických dnech techniky mohli zájemci vidět asistenční vůz
T 815 týmu Ing. Tomáše Tomečka, slavného
dakaristy a trojnásobného vítěze rallye Africa Eco Race či si doslova sáhnout na jeden z nejmodernějších soutěžních speciálů
TATRA PHOENIX G2, s nímž absolvovala posádka Martina Šoltyse letošní ročník slavné
maratonské rallye Dakar v Jižní Americe.
Nechyběla ani kapotová verze soutěžáku
vycházející z modelu dnes již neexistující

obchodní řady Jamal. Hvězdou výstavy byla
pečlivě zrekonstruovaná TATRA 815 6x6 VE
„Ostrý-II“ z roku 1985/1986, jeden ze dvou
prvních soutěžních speciálů, které automobilka TATRA postavila a zúčastnila se s nimi
poprvé rallye Paříž – Alžír – Dakar v roce 1986.

Jen tak se svézt
Kousek od výstavky historických vozidel
však již bouřily motory. V prostoru speciálních vozovek byl nástupní a výstupní
„můstek“ pro zájemce o svezení. A bylo
jich tolik, že se lidský had vinul daleko kolem prezentačního centra. Vozy obchodních
řad FORCE, PHOENIX EURO6 a TACTIC byly
neustále v permanenci. Svoje posádky vozilo dokonce i několik představitelů, dnes
téměř historické, vojenské řady OT-64 SKOT.
A to nemluvíme ještě o dalších možnostech, které připravili další z vystavovatelů,
jejichž stánky kompletně pokryly obě části
expedičních parkovišť zkušebního polygonu
TATRA. Všichni návštěvníci si užili příjemně
strávený víkend.

ČECHOSLOVÁK 2|2018
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AVIA PŘEDSTAVILA VŮZ
S POHONEM KOL 4x4
AVIA Motors představila na konci května ve svém areálu v Přelouči nový vůz AVIA D120 4x4. Sériová výroba
by měla začít v létě.
Nová AVIA řízená Bohumírem Čápem, přijela za hlučného doprovodu čtyř motocyklů
pod pódium na ploše přeloučského polygonu.
Role Bohumíra Čápa byla symbolická. Jednak
jakožto závodník a evropský šampion v truck
trialu dlouhé roky značku AVIA úspěšně propaguje, jednak se dlouhé roky v Přelouči výrobě avií 4x4 věnoval. Nejprve jako zaměstnanec VOP Přelouč, později pod společností
EXCALIBUR ARMY.

Pomocník do terénu
„Vozidla se znakem náprav 4x4 jsou oblíbená
především pro svou robustnost a schopnosti
v obtížnějším terénu. Zájem o tento typ vozu
je především ze strany hasičů, komunálních
služeb a stavebnictví.“ řekl Martin Šustek,
generální ředitel společnosti AVIA Motors.
Vozidlo s celkovou hmotností 12 tun a zvýšeným podvozkem je určeno k provozu v lehkém a středním terénu. Zákazníky by měly
být především subjekty v oboru stavebnictví,
komunální sféry a hasiči. Zvláště pro ně bude
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určena prodloužená sedmimístná kabina, jejíž výroba začne na podzim.
V srpnu má být na akci Pyrocar představena
nová AVIA D120 4x4 s crew kabinou a hasičskou nástavbou od firmy KARBOX.

Třetina vozů v provedení 4x4
Vozů AVIA D 120 4x2 Euro 6 s obchodním
označením INITIA dosud z montážní linky
sjelo zhruba 50, z toho 30 je již v provozu.
Většina automobilů míří k českým zákazníkům. Několik obchodních případů má spo-

lečnost rozjednaných také na Slovensku,
v Polsku a Estonsku.
Firmu AVIA Motors koupila skupina
CZECHOSLOVAK GROUP v roce 2016 od indické skupiny Ashok Leyland Motors, která
v roce 2013 produkci v Česku ukončila a přenesla ji do Indie. Následně se výroba přesunula z pražských Letňan do Přelouče. Nové
prostory byly slavnostně otevřeny loni v září.
Po získání potřebných homologací byla letos
v únoru zahájena sériová výroba.
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MODERNIZACI HOUFNIC DANA
SE BUDEME I NADÁLE VĚNOVAT

SAMOHYBNÉ HOUFNICE - DANA M2

V souvislosti s dlouhodobě plánovanou obnovou českého dělostřelectva formou modernizace samohybných
kanónových houfnic (ShKH) v kombinaci s dodáním nových houfnic získala zakázku na modernizaci stávajících
systémů v loňském roce TATRA TRUCKS. Realizace měla probíhat ve spolupráci s EXCALIBUR ARMY a dalšími
společnostmi holdingu CSG.
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Samohybné kolové houfnice vz. 77 ráže
152 mm měly být modernizovány na verzi DANA M2, kterou vyvinula EXCALIBUR
ARMY, s tím, že TATRA TRUCKS pak měla garantovat zakázku v roli generálního dodavatele a koordinátora projektu. K modernizovaným houfnicím, které dokáží poskytnout
celé posádce ochranu v průběhu celé operace, následně mělo přibýt dalších 17 ks houfnic s ráží 155 mm, jež je kompatibilní v rámci
armád NATO.

Zásoby munice
Celá zakázka, která měla být stvrzena smlouvou již v září loňského roku s cílem letos
dodat první modernizovanou houfnici dělostřeleckému praporu v Jincích, byla ale
v únoru letošního roku zrušena dnes již bývalou ministryní obrany Karlou Šlechtovou.
Odůvodněním byl rozpor v ráži dělostřeleckých zbraní v rámci členských zemí NATO.
Pro Armádu ČR je přitom zakázka velmi
výhodná jak z pohledu modernizace zastaralých houfnic, tak z pohledu využití zásob

munice ve výši 60 000 ks, kterými české
dělostřelectvo disponuje. Modernizace 33
starých a pořízení 17 nových houfnic s ráží
kompatibilní s NATO byla pro AČR zajímavým
řešením. Příznivý ekonomický efekt byl tak
zatím potlačen a modernizace dělostřelectva nabrala určité zpoždění.
I přes komplikace, které tento projekt provázejí, věříme, že se nakonec podaří prosadit
původní záměr a realizovat řešení, které je
pro AČR jednoznačně ekonomicky nejvýhodnější. O modernizované houfnice DANA projevilo zájem také např. polské ministerstvo
obrany a zájemci se objevují i mezi jinými
členskými zeměmi NATO i mimo něj.

DANA M2
Modernizované houfnice DANA M2 ráže
152 mm splňují řadu přísných požadavků,
které AČR při vývoji definovala. Kabina je
prostornější s pohodlnějším nastupováním
a novým filtroventilačním systémem. K dispozici je i výkonná klimatizace a topení.
Na palubě má posádka také nový diagnostic-

ký systém, který nahrává probíhající operace
a umožňuje tak mnohem lépe vyhodnotit
operační stav celého vozidla a opravit případné závady. Podvozek je vybaven novým,
výkonnějším hydraulickým systémem, který
umožňuje mnohem rychlejší ustavení do palebného postavení i jeho opuštění.
Zcela zásadní je implementace systému řízení palby a A.S.A.P. (Automatic Setting of
Action Position) systému, díky kterému je
houfnice schopna automaticky zaujmout palebné postavení v návaznosti na data zprostředkovaná centrálním systémem řízení
palby. Implementace nového systému řízení
palby, který dokáže propojit velení s více jednotkami, a A.S.A.P. systému dělá z houfnice
DANA M2 velmi efektivní zbraňový systém,
který dokáže díky své mobilitě zajistit významnou ochranu celé posádce.
Modernizovanou houfnici DANA M2 měli
vůbec poprvé možnost spatřit návštěvníci
přehlídky vojenské techniky BAHNA 2018
v sobotu 23. června.
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EXCALIBUR ARMY S NOVÝM LOGEM
Na mezinárodním veletrhu Eurosatory 2018 společnost EXCALIBUR ARMY oficiálně představila své nové
logo a s ním i novou korporátní identitu. Proč k takové změně došlo?
Firemní logo označuje firmu a její výrobky.
Jeho primárním úkolem je tedy odlišit společnost, její produkty a služby od konkurence. Logo společně s dalšími vizuálními prvky
vytváří určitou firemní, korporátní identitu
a jsou základními kameny marketingové komunikace, tedy produktových letáků, inzerce, výstavních prezentací atd.
Logo a firemní identita už ale dnes neplní
pouze rozlišovací funkci. Přenáší se do nich
firemní hodnoty, postoje, podnikatelská
strategie, marketingová i výrobní strategie.
A právě u společnosti EXCALIBUR ARMY
dochází ke změnám právě v podnikatelské
a marketingové strategii a tyto změny vyvolávají změny v marketingové komunikaci.

Nová tvář společnosti
EXCALIBUR ARMY se dříve zaměřovala především na renovace a obchod s vojenskou
technikou. V poslední letech je ale kladen
čím dál větší důraz na vývoj a výrobu nových systémů, jejich implementaci na nové
podvozky, poskytování komplexních služeb
zákazníkům z nejrůznějších regionů.
Renovace samozřejmě mají ve výrobním
programu své pevné místo, ale výzkum, vývoj a následná výroba se více a více stávají
hnacím motorem šternberského podniku.
Aby se vnímání této změny podpořilo, přistoupilo se ke změně loga, které vzniklo
v devadesátých letech, a s ním i ke změně
celé marketingové komunikace.
Nová korporátní identita je navržena tak, aby
pomáhala obchodním partnerům, odborné
i široké veřejnosti vnímat společnost EXCALIBUR ARMY jako stabilní, seriózní, globálně
působící společnost v oboru výzkumu, vývoje a výroby obranné techniky.

Logo symbolizuje odolnost
Grafická část nového loga je tvořena iniciálami společnosti EXCALIBUR ARMY a je
zpracována tak, aby vyjadřovala robustnost
a odolnost vyráběných obrněných vozidel,
aby z něho byl cítit materiál, který se k výrobě speciálních vozidel používá. Logo bylo
navrženo tak, aby bylo dobře čitelné a srozumitelné. Jeho vnější tvar navíc připomíná
korbu (tělo) obrněných vozidel.
Logo je doplněno textovou částí, kterou tvoří
název společnosti EXCALIBUR ARMY s tím, že
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se obě části používají dohromady. Pouze grafická část se používá v případech, kdy na textovou část není dostatečný prostor (např.
reklamní předměty).
Barevnost byla zvolena jako černá + bílá doplňková barva a to proto, že se jedná o barvy
neutrální, které neevokují spolupráci či inklinaci k některým konkrétním „armádním barvám“. Logo je na materiálech většinou doplněnou zlatou kružnicí a mapou světa – tyto
prvky symbolizují globální dosah působení
společnosti.

Nový firemní slogan
Navazující materiály jsou zpracovány dle nejmodernějších marketingových trendů tak,
aby podpořily konkurenceschopnost výrobků a dokázaly stávající i obchodní partnery
oslovit a zaujmout – barevností, fotografiemi, obsahem, použitými materiály a zpracováním.
Celá korporátní identita je navíc doplněna
firemním sloganem, který doposud v marke-

tingové komunikaci chyběl. „Chráníme vaši
budoucnost“ (Protecting Your Future) vyjadřuje jednu ze základních hodnot společnosti EXCALIBUR ARMY, kterou je úcta k mírové společnosti a k vytvářeným hodnotám.
Výrobky vyvíjené a vyráběné ve Šternberku
pak mají pomáhat tyto hodnoty a mírovou
společnost chránit před případnou agresí.
Představení nové korporátní identity logicky připadlo na jednu z nejvýznamnějších
událostí v oboru obranných technologií
– na mezinárodní veletrh Eurosatory 2018,
který se uskutečnil v týdnu od 11. do 15. června v Paříži.
Oficiálnímu představení nového loga přihlíželi
zástupci společností holdingu CSG, zástupci
dalších českých i zahraničních vystavovatelů
a obchodních partnerů a samozřejmě i zástupci médií. U všech se nové logo setkalo se
značným uznáním a přáním mnoha úspěchů
celé společnosti EXCALIBUR ARMY v jejím dalším působení na trhu.

Magazín holdingu CZECHOSLOVAK GROUP

NOVÉ LOGO
A DESIGN
SPOLEČNOSTI
EXCALIBUR ARMY
www.excaliburarmy.cz

PROTECT
YOUR FUTURE
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EXCALIBUR ARMY PŘEDSTAVUJE
NOVÉ PROJEKTY
Na předchozích stránkách jsme se zmínili o změnách v podnikatelské strategii společnosti EXCALIBUR ARMY
(EA). Změnách, které kladou mnohem větší důraz na výzkum a vývoj a realizaci nových projektů. Co je tedy
připraveno na rok 2018?
4569 a umožní překonat terénní nerovnost
či vodní tok o šířce až 106 m při spojení 8
mostních polí. Zvýšení únosnosti je důležité pro přesun velmi těžkých vozidel – jak
napovídá označení vozidla, nový most bude
splňovat parametr MLC70 dle STANAG 2021.
Most může současně využít i pěchota pro
přesun na výklopných postranních lávkách.

PATRIOT 4x4
Nové obrněné taktické vozidlo, které bylo
vyvinuto společnostmi holdingu CSG ve spolupráci s izraelským Plasanem, bude v zahraničí prezentováno pod hlavičkou EXCALIBUR
ARMY. Věříme, že se podaří prosadit zejména na trzích, kde má EA vybudovány zajímavé a prověřené obchodní kontakty. Vozidlo
bude v návaznosti na požadavky zemí a regionů procházet úpravami dle požadavků
zákazníků, jejichž koordinaci převezme právě závod ve Šternberku. Jednou z nových
modifikací bude prodloužená verze, která
nabídne větší prostor pro posádku a umožní
např. využití jako průzkumné vozidlo s UAV
technikou nebo lékařské evakuační vozidlo.

Mostní automobil AM-70 EX
Úspěšný projekt mostních automobilů
AM-50 EX přinesl řadu realizovaných zakázek. Díky tomuto úspěchu se mohlo pokračovat v dalším vývoji a připravit zákaznicky
velmi zajímavou verzi AM-70 EX, která poskytuje zvýšenou nosnost mostní konstrukce. Nová verze opět využívá tatrováckého
podvozku s volitelnou kabinou se stupněm
balistické ochrany až do Level 2 dle STANAG
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středit na sledování záběrů, případně úpravu
pozice dronu a kamery. Jednoduchá a ověřená platforma poskytuje mnoho možností
pro další vývoj.
ROC drone představila EA v Paříži na Eurosatory, na tuzemském trhu bude mít premiéru ve spolupráci se společnostmi KARBOX
a AVIA Motors na oborové výstavě PYROCAR
v srpnu 2018. Mobilita základnové stanice,
která může být integrována do kontejnerové nástavby nebo převážena s běžnou
centrálou na přívěsu, nabídne složkám IZS
nové možnosti kontroly živelných pohrom
a složitých situací, kde je potřebný vizuální
nadhled.

Dekontaminační vozidlo
Dron ROC
Poptávka po dronech a jejich nejrůznějších
verzích je v současné době natolik významná, že se i EXCALIBUR ARMY rozhodla představit vlastní řešení jako doplněk pro pozorovací a průzkumná vozidla. Nový dron je
připoután k mateřskému vozidlu kabelem,
který plní současně funkci napájení i přenosu dat. Díky tomu může dron zůstat vypuštěný po velmi dlouhou dobu (řádově hodiny
až desítky hodin) a není možné rušit jeho
komunikaci se základnou. Dron může být
osazen pozorovací technikou podle výběru
klienta díky užitečnému zatížení až 1,5 kg.
Software k ovládání je navržen pro maximální jednoduchost užívání – start, přistání, držení stanovené pozice i následování vozidla
do rychlosti kolem 40-50 km/h jsou automaticky řízené a obsluha se tak může plně sou-

Nabídka speciálních vozidel na podvozku
TATRA se rozšiřuje a EA představí koncem
roku 2018 dekontaminační vozidlo TMVA
DECON-17 na podvozku TATRA FORCE 4x4.
Vozidlo bude primárně určeno k chemickému ošetření povrchu dopravních prostředků (osobní vozidla, nákladní vozy, letadla),
případně k dekontaminaci osob a určeného
prostředí.

Vyprošťovací vůz
Paralelně s projekty modernizace a vývoje
dělostřeleckých prostředků, ženijních mostních vozidel a taktických obrněných vozidel
společnost rovněž pracuje na modernizaci a vývoji těžkých taktických vyprošťovacích a odsunových automobilů odvozených
od osvědčeného vyprošťovacího automobilu
AV-15. Ambicí projektu je zvýšení odsunových možností zejména pro obrněné transportéry s hmotností až 25 tun.

Magazín holdingu CZECHOSLOVAK GROUP

HOLDING CSG VĚNOVAL 1 MILION
KORUN NADACI POMOZTE DĚTEM
Jeden milion korun putoval díky průmyslovému holdingu CZECHOSLOVAK GROUP na charitativní sbírku
Pomozte dětem. Přesně za milion korun se totiž vydražil vůz trabant, kterým v rámci sázky jeden měsíc jezdil
oblíbený moderátor Leoš Mareš.
Trabant 601S vyrobený v roce 1978 Leoš Mareš předal po středečním koncertě zástupcům
holdingu CSG. Ti moderátorovi na oplátku věnovali šek v hodnotě jednoho milionu korun,
který putuje na pomoc dětem.
„Nejdražší trabant v Česku za milion korun
vydražil holding CZECHOSLOVAK GROUP,
který vyrábí vozy Tatra, Avia nebo například
hodinky Prim,“ uvedl Leoš Mareš na svém Instagramu a dodal: „Bylo by fajn ten šek předat
26. května, kdy je Běh pro Kuře, tak by bylo
skvělé, kdybychom tam mohli přijet tatrou
a trabantem a šek předat.“
To se nakonec stalo brzy po Marešově koncertu v O2 Areně. Peníze, za které holding CSG
automobil vydražil, putovaly na charitativní
sbírku Pomozte dětem neboli Kuře, kterou
spoluorganizuje Nadace rozvoje občanské
společnosti a Česká televize.
Známý český moderátor vyhlásil charitativní
aukci na svém instagramovém profilu poté,
co uzavřel sázku a jeden měsíc jezdil pouze
trabantem. Vyvolávací cenu za vůz stanovil
na rovný jeden milion korun. Jako první dražitel se přihlásil právě holding CZECHOSLOVAK
GROUP a moderátorův trabant nakonec i získal.
„Jsme moc rádi, že jsme se mohli do takového projektu, který pomáhá dobré věci, zapojit. Spojení Leoše Mareše a charity je vždy
výjimečná záležitost,“ řekl při předání šeku

Lukáš Novotný, manažer marketingu CSG.
Holding CZECHOSLOVAK GROUP se tak zapojil do dalšího charitativního projektu. Je si
díky svému významu a postavení vědom i své
společenské odpovědnosti. Proto kromě pod-

pory mimopracovních aktivit svých zaměstnanců přispívá a účastní se i charitativních,
sportovních, kulturních a společenských akcí
prospěšných pro celou společnost.

BĚH PRO KUŘE
V sobotu 26. 5. 2018 jsme se zúčastnili charitativního běhu
– BĚH PRO KUŘE, který se konal na pražském Vypichu, a vedl
krásným parkem v okolí letohrádku Hvězda. Děkujeme všem
našim dvaceti jedna reprezentantům, kterým jsme zakoupili
startovná a tím podpořili nadaci Pomozte dětem. Vydražený
trabant na akci samozřejmě nemohl chybět.

ČECHOSLOVÁK 2|2018
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PETR KOPFSTEIN: LÉTÁNÍ
MĚ NAUČILO DRŽET SE PŘI ZEMI
Zvládnout bez jediné chybičky dvě kola, během minuty proletět co nejrychleji vytyčenou trať. Do soutěže Red
Bull Air Race se vybírají ti nejlepší a přitom nejspolehlivější akrobatičtí piloti. Českou republiku reprezentují
hned dva: Petr Kopfstein a Martin Šonka. Jedním z partnerů Petra Kopfsteina je Česká letecká servisní.

Létáte od 22 let, co vás k tomu přivedlo?
Chtěl jsem létat odmalička, ale u nás v rodině
k tomu nikdo neměl blízko. Takže když jsem
chtěl v šestnácti létat na kluzáku, táta mi řekl,
že si na to musím vydělat sám. Když jsem studoval v USA, k osmnáctinám jsem dostal let
kluzákem. Po návratu do Čech jsem pracoval
při vysoké škole a první vydělané peníze jsem
investoval do létání. Hned můj první let byl
akrobatický. Narazil jsem na člověka, který je
u nás v Karlových Varech akrobatickým guru.
Řekl mi, ať si přitáhnu pásy a najednou jsem
letěl vzhůru nohama. Pak se to vyvíjelo poměrně rychle. Začal jsem létat akrobacii, závodit a postupoval výš. Je to dlouhá historie,
už sedmnáct let.

ced a Unlimited. Dnes u nás létá zhruba 20
lidí ve všech kategoriích, v té nejvyšší jsme
tři s Martinem Šonkou a Markem Hykou. Já
teď aktuálně sice z časových důvodů aktivně
nezávodím, ale v kategorii Unlimited stále intenzivně trénuji. Před deseti lety, během mistrovství světa v Polsku, za mnou přišel skaut
od společnosti Red Bull a zeptal se mě, jestli
se nechci zúčastnit kvalifikačního kempu, samozřejmě jsem okamžitě souhlasil. Následovala všemožná vyšetření: CT mozku, páteře,
vyšetření na zakázané látky, psycho testy, ale
také ověření prezentačních schopností v angličtině. Kromě toho zhruba deset dní létání
v trati. Bylo nás tam dvanáct, tři jsme postoupili a byli nominováni do nižší kategorie Challenger. Společnost Red Bull poskytne pilotovi
letadlo, všechno do posledního detailu zajistí
a připraví a vy se můžete soustředit jenom
na samotné létání. V této kategorii jsem byl
dva roky a povedlo se mi ji vyhrát. Takže jsem
byl jako druhý Čech povolán do kategorie
Masters.
Dnes vás létání živí. Od jaké úrovně se při
něm dá vydělávat?

moc, potkal jsem díky němu spoustu zajímavých lidí a hlavně mě neskutečně baví.
Dneska kolem sebe máte tým. Kolik vás je?
V současné době je nás pět, ale je to zase
jenom o financích. Evropské závody jezdíme
někdy v šesti lidech, do světa typu Japonsko,
Abú Dhabí, Amerika, Thajsko tam létáme
třeba jenom ve čtyřech a pátý člen týmu
pracuje a analyzuje z domova.
Takže skoro jako formule 1, že?
Je nás o dost méně. Ale v celém seriálu jezdí
kolem nás 14 pilotů celkem 500 lidí. Někteří se starají o povolení v centrech měst jako
například v Budapešti, kde se létá před Parlamentem a podlétá se most pod Dunajem.
Další skupina lidí se stará o marketing, televizní přenosy, další zajišťuje zázemí v hangárech. K tomu jsou záchranné týmy ve vodě
i na suchu…
Jaké to je, létat 15 metrů nad zemí, případně nad vodou?
Rychlé. Trať je vytyčena pylony, je to něco
jako slalom. Úkolem je proletět ji co nejrychleji. Rozdíly mezi nejrychlejším a nejpomalejším byly dříve i pět vteřin, dneska jsou kolem
vteřiny. Prvních deset je většinou vměstnáno
v půl vteřině. Stačí jedna chybička a jste poslední.
Také čelíte přetížení až 12 G. Při 4-5 běžně
lidé přestávají vidět. Jak to zvládáte?
Trénujeme. Na to se nedá připravit jinak.
Mezi všemi závody máme tréninkové kempy.
Většinou na letištích, kde je prostor, jsou dál
od civilizace, protože letadla dělají poměrně
velký hluk. Přes zimu trénujeme v USA, nebo
ve Španělsku. Toleranci k přetížení jinak než
létáním prostě nezískáte. Kdybych několik
měsíců nelétal, bude mi zase třeba týden trvat, než se na tu úroveň dostanu.

Na jejím konci je seriál Red Bull Air Race. Co
člověk musí udělat, aby do se něj dostal?
Musíte létat primárně akrobacii. Jsou čtyři
kategorie – Sportsman, Intermediate, Advan-
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Od kategorie Masters, do té doby je to investice. Já jsem do létání   hodně let investoval
s nejistým výsledkem. Ale takhle jsem o tom
nikdy nepřemýšlel. Mně létání dalo hrozně

Jaké to je, čelit tak velkému přetížení?
Zvláštní. Jako by vám něco těžkého, třeba
auto, leželo na prsou. Piloti stíhaček mají sice
nižší přetížení, ale trvají delší dobu. My máme

Magazín holdingu CZECHOSLOVAK GROUP

naopak přetížení spíše nárazová, ale dosahuje
již zmiňovaných 12 G.
Vysoké přetížení, letět 15 metrů nad zemí
v rychlosti 400 km/h a ještě se trefit do branek. Jak je to možné zvládnout?
Spoustu hodin, než na trať vletíme, strávíme
na simulátoru, aby mozek věděl, na co se má
připravit. Ale hlavní je, že v tomhle sportu
nemůžete udělat žádnou chybu. Vybírají se
pro něj vhodní lidé, kteří ho na jedné straně
zvládnou, na druhé nemají přílišný sklon riskovat. O to nikdo nestojí. I proto jsme například finančně odměňováni stejně, bez ohledu
na umístění. Závod představuje minutu absolutní koncentrace. Procházíme velmi detailními zdravotními kontrolami. Před každým
letem na nás dohlíží psycholog i lékař. Kdyby
se mu něco nezdálo, může nás zastavit. Každý z nás má ovšem dost rozumu. Já vždycky

říkám, že létání mě naučilo držet se při zemi.
Jaký ze závodů máte nejraději?
Destinace se hodně mění. Trvale je Abú
Dhabí, kde se seriál každoročně zahajuje,
také Budapešť, která je ikonická. Začíná se
podlétnutím mostu, který má, když je voda
vysoko, devět metrů, což je poměrně úzký
prostor k prolétnutí. To je takové naše Monako. Létáme v centru města před Parlamentem. Mám to tam rád. V roce 2005 jsem
tam ten závod viděl poprvé naživo a úplně
jsem se zamiloval. Vidět to v televizi je jedna
věc, ale naživo je to něco úplně jiného.
Co děláte mimo létání?
Dříve jsem podnikal, ale teď už jenom létám
a přemýšlím o tom, jak letadlo udělat rychlejší a tým někam posunout. Práce kolem je
hodně, rozhoduji o týmu, jehož jsem majite-

DIVIZE AEROSPACE
SE PREZENTOVALA V CHILLE

lem. Chceme se neustále posouvat kupředu
a jednou bojovat o místo nejvyšší. Samozřejmě také věnuji čas rodině. Mám dvě děti,
takže společně hodně sportujeme.
Jak vzniklo vaše spojení s ČLS?
Přivezl jsem z Kalifornie vzácné letadlo, spíš
už veterána. Je asi jediné ve východní Evropě. Jde o bush letadlo, se kterým můžete přistát téměř kdekoli. Hodně se používá třeba
na Aljašce, v Kanadě, Jižní Africe nebo v Austrálii. Létá rychle, hodně uveze, přitom pro
vzlet a přistání potřebuje minimum plochy.
Potřebovali jsme udělat kompletní výměnu
avioniky, proto jsem oslovil ČLS. Každý, kdo
chce mít v letadle něco udělané kvalitně, jde
v Čechách právě za odborníky z ČLS. Bylo mi
nabídnuto, že práce na letounu mohou být
řešeny formou sponzoringu. Přijal jsem a těším se na výsledek.

&

Společnosti EXCALIBUR INTERNATIONAL, EAS, ČLS, CS SOFT, ELDIS a společnost RETIA se v dubnu zúčastnily
veletrhu FIDAE v Chille. Jde o jednu z největších výstav na světě v oboru airspace a defense. Hlavním smyslem
společné expozice byla prezentace kompletního řešení vzdušného prostoru, které dávají dohromady
společnosti z divize Aerospace.
Prezentovaným společným řešením se podařilo zaujmout vysoké představitele leteckých
ozbrojených sil ze států Jižní Ameriky i z dalších zemí.
Veletrh má přesah nejen do celého kontinentu, ale prakticky do celého světa, neboť
je pravidelně navštěvován odborníky i autoritami a vojenskými špičkami nejen z Chille,
ale i dalších zemí Latinské Ameriky a Karibiku. Jednalo se již o 20. ročník tohoto veletrhu, který se koná jednou za dva roky. Letošní
veletrh se zaměřil především na: oblasti civilní komerční letectví, údržba letecké techniky, pozemní bezpečnost v oblasti letectví,
vojenská a obranná technika a vybavení,
služby a obsluha letiště.
Veletrh FIDAE se uskutečnil v prostorách
vojenského letiště v Santiagu na celkové
ploše cca 112 000 m2. Expozice byly umístěné v osmi výstavních halách. FIDAE se zú-

častnilo 580 vystavovatelů z 50 zemí světa
a cca 600 profesionálních delegací. Výstava

neměla dosah pouze na Jižní Ameriku, ale
do celého světa.
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JOSEF DOSTÁL: PRIMKY V MÉM
HODINKOVÉM ŠATNÍKU VŽDY VYNIKNOU
Mezi ambasadory hodinek PRIM od českého výrobce ELTON hodinářská se zařadil další úspěšný sportovec
a olympijský medailista. Sympatický a vždy dobře naladěný „obr“ Josef Dostál je kajakář, mistr světa,
reprezentant v rychlostní kanoistice, držitel tří olympijských medailí z her v Londýně a Riu.
Kromě výkonů na vodě, kde je naprostou
světovou špičkou, zaujal širokou veřejnost
svojí dvoumetrovou svalnatou postavou
a různorodými zájmy – kromě vody miluje
také zpěv, hraje na kytaru, rybaří a věnuje se
studiu na vysoké škole.
Josef pochází z umělecko-sportovní rodiny. Jeho maminka je významnou jazzovou
zpěvačkou, ale hrála i vrcholově volejbal.
Otec je pak známým a úspěšným sochařem.
"Primky mají v naší rodině velkou tradici,
nosil je už můj pradědeček, ale jejich nošení jsem odkoukal až u svého dědečka. Říkal
jsem si, že až budu velký, chci mít taky takové. Byly pro mne znakem mužnosti a do-

spělosti,“ říká Josef, který se svou náklonností k českým hodinkám rozhodně netají.
„Oceňuji jejich nadčasový vzhled a na první
pohled patrnou kvalitu, takže v mém ‘hodinkovém šatníku‘ vždycky vyniknou a převyšují
ostatní. Prostě otevřete šuplík a vidíte, co
jsou Primky a proto vlastně už jiné nenosím.
Mám rád decentní styl a ladné křivky, takže mým favoritem je model Diplomat. Ten
beru na ty nejzásadnější společenské akce
a umocní to můj dojem ze slavnostní události. Ostatní Primky střídám podle nálady
a stylu a libí se mi, že mi vždycky dodají pocit elegance. I když přijdu zničený a upocený
z tréninku,“ dodává Josef Dostál.

DÍKY FINANCOVÁNÍ PEER-TO-BUSINESS
MŮŽE BÝT INVESTOREM KAŽDÝ
Česká peer-to-business platforma finGOOD společně se společností ELTON hodinářská uspořádaly
na konci června setkání v pražské DSC Gallery s uznávaným českým ekonomem Alešem Michlem.
Tématem večera byly internetové formy
firemního financování, které zažívají v posledních letech celoevropský boom. Mezi
ně patří i forma financování nazývaná peer-to-business (P2B), kdy individuální investoři půjčují etablovaným firmám. Aleš
Michl kromě dat věnovaných P2B ukázal
návštěvníkům večera také potenciál investice do náramkových a kapesních hodinek. Ty
za posledních 10 let mají průměrné dolarové zhodnocení 69 % a řadí se tak na stejnou
příčku jako akcie či umění. To potvrzují také
zkušenosti Eltonu – jejich limitovaný model
Orlík Anthropoid se před rokem prodával
za 75 tisíc korun. Dnes je však hodnota hodinek zhruba o třetinu vyšší.
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ELTON hodinářská patřící do holdingu CSG,
tradiční výrobce českých hodinek PRIM, je
průkopníkem P2B financování v Česku. První úvěr od finGOODu získala v lednu 2017
a peníze použila pro vývoj zmiňované limitované edice hodinek Anthropoid, připravené
k 75. výročí stejnojmenné operace uskutečněné za druhé světové války. Šlo o nejúspěšnější limitovanou edici hodinek PRIM v historii. Celá edice 75 kusů byla prodána během
necelých dvou týdnů. Vývoj každého nového
modelu je náročnou a nákladnou záležitostí.
Ve financování přípravy této úspěšné limitované edice tedy velmi pomohla investice
získaná prostřednictvím platformy finGOOD.
FinGOOD je českou crowdfundingovou plat-

formou zaměřující se především na české
firmy, které hledají alternativní financování
svých projektů. FinGOOD propojuje tyto
společnosti s necelou tisícovkou registrovaných uživatelů, ti tak mají možnost podílet se
na úvěru, jenž firma pro své projekty a další
růst potřebuje. Nabízí tak možnost stát se investorem v podstatě komukoliv, i čtenářům
našeho časopisu a zaměstnancům společností holdingu CSG. Příkladem může být nyní
možnost investovat prostřednictvím platformy finGOOD do projektu Work Partners, což
je specializovaná personální agentura, která
spojuje profesionály ve strojírenství a automobilovém průmyslu se zaměstnavateli.

Investujte s námi do českých firem

ČECHOSLOVÁK 2|2018

fingood.cz

Magazín holdingu CZECHOSLOVAK GROUP

LETNÍ NOVINKY ČESKÉHO VÝROBCE
HODINEK PRIM
Český výrobce hodinek PRIM, společnost ELTON hodinářská, která je již více než dva roky součástí holdingu
CSG, neustále obohacuje své portfolio o nové modely náramkových hodinek. Novinkou pro letošní léto se
vedle nové variace na legendární model ORLÍK staly zejména dámské hodinky řady LINEA ESENCE. ELTON
hodinářská touto novinkou reaguje na zvýšenou poptávku po dámských modelech PRIM.

PRIM ORLÍK 38 kal 105  - Subtilnější pouzdro, nadčasový design číselníku, nový strojek s automatickým nátahem a mimostředná vteřinová ručka – novoměstský výrobce
českých hodinek PRIM se vrací ke kořenům.
Konstruktéři novoměstské manufaktury vyvinuli zcela nový mechanický strojek s automatickým nátahem. Jeho nejvýraznějším
znakem je mimostředná vteřinová ručka. Ta
byla poprvé použita již u mimořádně úspěšné limitované edice PRIM ORLÍK Anthropoid,
který byl však osazen strojkem s ručním nátahem. Díky tomuto detailu číselník nových
hodinek odkazuje na původní model PRIM
ORLÍK, vytvořený na začátku 60. let 20. stole-

tí. Nejedná se však o kopii původního modelu, použité technologie a moderní materiály
odpovídají plně současným požadavkům.
Nový otočný kroužek je vyroben technologií
High Ceram, vodotěsnost hodinek byla zvýšena z 5 ATM na 10 ATM. Pouzdro o menším
průměru 38 mm odpovídá současným trendům a také umožňuje univerzálnější využití
hodinek, které tak přes svoje vlastnosti nejsou „jen“ sportovními hodinkami.
Málokteré hodinky se mohou pochlubit tak
barvitou historií, jako právě model ORLÍK.
Hodinky byly původně vyrobeny na zakázku
Československé armády počátkem 60. let.
První prototyp hodinek PRIM ORLÍK byl podroben podnikovým zkouškám již v roce 1963
a vojenské zkoušky proběhly v roce 1964.
Z dochovaných historických záznamů lze
usuzovat na některé zajímavé testovací metody. Například jeden z uživatelů v hodnosti
plukovníka ve svém hodnocení uvádí: „Hodinky byly používány při sportu, basketbalu,
volejbalu a hlavně kuželkách, kde s nimi bylo
uděláno cca 10 tisíc hodů. Dále byly zamrznuty v ledu a při rozmrazování vystaveny
teplotě varu po dobu 2 až 3 minut, protože
se na ně zapomnělo.“
Ověřovací série v počtu 300 kusů byla armádě předána 25. listopadu 1965. Hodinky
PRIM ORLÍK se v této podobě nikdy nevyrobily pro žádného jiného zákazníka. Postupem času se tedy staly vyhledávaným sběratelským artefaktem.

Model PRIM LINEA ESENCE zaujme na první
pohled - univerzálním designem i moderním
akcentem jemných barev.
Hodinky PRIM LINEA ESENCE rozšiřují oblíbenou modelovou řadu LINEA, která vyniká
minimalistickým designem pouzdra i číselníku. Právě čistota designu umožnila obohatit
tuto řadu o novou kolekci primárně dámských hodinek s číselníky v jemných odstínech barev, které se mění podle úhlu pohledu a intenzity světla. Aktuálně je v nabídce
osm variant pro každou příležitost. Volba
číselníku záleží na vkusu a preferencích nositelky – vybírat může z perleťových pastelů,
barev, které byly inspirovány odstíny přírody,
nebo sáhnout po výrazné modré a lehce extravagantní fuchsiové.
Hodinky jsou doplněny koženým řemínkem
nebo kovovým tahem. Pokud zákazníkovi nevyhovuje varianta zvolená výrobcem,
může si samozřejmě zvolit řemen či kovový
tah dle svého vkusu. Průměr pouzdra o velikosti 40 mm odpovídá současným trendům,
díky minimalistickému designu jsou hodinky
PRIM LINEA ESENCE vhodné pro každou příležitost.
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ZNÁME OBCHODNÍKY
I SKOKANA ROKU

Hodnota zrealizovaných prodejních kontraktů: 12 mil. EUR, hodnota nakoupeného materiálu: víc
než 6 mil. EUR.

OBCHODNÍK ROKU

Jaroslav Bielený
MSM

Jaro byl zodpovědný za realizaci nákupu 100 mm munice z Polska, byl to
jeden z klíčových projektů obstarání
materiálu pro MSM, který bude přinášet ještě několik let zajímavé tržby.
Je zodpovědný i za projekt 60mm
minometu a min, který úspěšně realizujeme pro polského zákazníka už několik let, a i nadále bude pokračovat.

Daniel Káňa
EXCALIBUR ARMY

Monika Jirušková
DAKO-CZ
Nové projekty
Monika vede tým o třech lidech. Pod
jejím vedením se kolegové vypracovali z obchodních referentů na pozici
obchodníka. V loňském roce dokázala s týmem získat několik stěžejných
projektů u Siemensu: metro Norimberk, metro Sofie včetně podvozkového vybavení, Green Line metra
Bangkok a nově od roku 2018 i Blue
Line. Posledním projektem z řady je
opce pro metro Mnichov.

Úspěšné dokončení projektu M3
Daniel se ve spolupráci s dalšími
zástupci skupiny CSG podílel v uplynulém období na úspěšném dokončení významného projektu dodávek
mostních systémů M3 pro indonéskou vládu. Jeho roli vidíme v celém
projektu jako klíčovou.

ET-LINK

OBCHODNÍK ROKU

OBCHODNÍK ROKU

V kategorii Skokan roku se vítězem vyhlašuje
ta společnost, která meziročně dosáhne největšího nárůstu tržeb a zisku. Za rok 2017 si
cenu odnesla MSM Group. V roce 2017 byla
v EBITDA vyšší o 100 mil. Kč (tj. o 54 %) oproti
roku 2016. V plánu na rok 2018 je růst potvrzen – EBITDA bude vyšší o 33 mil. Kč oproti
roku 2017.
Obchodníci roku byli vyhlášeni hned čtyři ze
čtyř různých společností. Vítěze vybrala z nominovaných porota složená z členů představenstva a top managementu CSG.

OBCHODNÍK ROKU

Jedním z pilířů, na nichž stojí úspěch holdingu CZECHOSLOVAK GROUP, je obchod. Ke zvýšení motivace
zaměstnanců byla vyhlášena celoholdingová soutěž. Letos na jaře, u příležitosti setkání vedení holdingu
CSG v Nízkých Tatrách, byli premiérově vyhlášeni ti nejlepší obchodníci ve dvou kategoriích: Skokan roku
a Obchodník roku. Oceněným blahopřejeme.

František Brezík
ELTON hodinářská
Prodej 262 ks hodinek v hodnotě 4 301 444 Kč
František nastoupil do společnosti na jaře 2017. Dosažené výsledky tedy odpovídají nadstandardnímu přístupu a aktivitě. Tyto výsledky odpovídají zhruba 8 % obratu společnosti ELTON a František Brezík realizoval prodej největšího množství hodinek na prodejce.
Množství jím prodaných hodinek je největším počtem kusů na obchodníka.

Etická linka
+420 733 678 454

Vážení kolegové,
děkujeme za projevenou důvěrou v minulém období. Věříme, že veškeré obdržené podněty byly vždy
náležitě vyřešeny ke spokojenosti všech zainteresovaných stran.
Rádi bychom Vás znovu ujistili, že všem obdrženým podnětům věnuje vedení CZECHOSLOVAK GROUP
náležitou pozornost. Podrobné informace k ET-LINK naleznete na: https://czechoslovakgroup.cz/et-link.
V případě potřeby nás můžete rovněž kontaktovat na etika@czechoslovakgroup.cz
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NOVÁ WEBOVÁ PREZENTACE
HOLDINGU

V červnu 2018 holding CSG spustil novou
prezentací na internetu. WWW stránky
nově nabízejí více informací o samotných
společnostech ze skupiny, jsou přehlednější,

obsah se například dynamicky načítá. Uživatelé jistě ocení moderní a poutavé grafické
zpracování, které navazuje na komunikační
linku dalších např. tištěných materiálů. Jak

je dnes standardem, web je optimalizovaný
pro full HD monitory a také všechna mobilní
dotyková zařízení.
www.czechoslovakgroup.cz

LUKÁŠ KRUML – ABSOLUTNÍ VÍTĚZ
GLOBAL MANAGEMENT CHALLENGE
Specialista finančního controllingu v CSGM Lukáš Kruml se stal absolutním vítězem soutěže manažerského
řízení firem Global Management Challenge.
Jeho tým s názvem Answer 42, který odkazuje na odpověď na základní otázky života,
vesmíru a vůbec z knihy Stopařův průvodce
po galaxii, dokázal po výhře v republikovém
kole obhájit své schopnosti na mezinárodním finále v Dubaji a odpovědět tak na základní strategické otázky úspěšného fungování fiktivní firmy.
Global Management Challenge je největší
soutěží na světě v oblasti simulace strategie řízení společnosti. Modelové obchodní
společnosti soutěží na virtuálních trzích EU,
NAFTA a internetu s cílem dosáhnout co nej-

vyššího zhodnocení investice a nejlepšího
tržního postavení na základě dosaženého
zisku.
„U nás je ta soutěž považována za studentskou, ve světě je to naopak, například v Rusku existují tři ligy, studentská sekce, profesionální manažerská a smíšená družstva.
Reprezentovat vždy jezdí profíci, studenti
s nimi cestují na zkušenou jako praktikanti,“
popisuje Lukáš Kruml.
Gratulujeme k významnému úspěchu mezi
obrovskou konkurencí.
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SPONZORING ZAMĚSTNANCŮ:
VYHODNOCENÍ NOVÝCH ŽÁDOSTÍ
Sponzoring zaměstnanců slaví rok od svého zavedení. Od té doby jsme přijali 108 projektů a podpořili
celkem 24 žádostí. V novém období jsme získali rekordních 48 žádostí.

Pan Michal Strnad, majitel a generální
ředitel skupiny CZECHOSLOVAK GROUP
a iniciátor vzniku tohoto projektu, se na základě zvýšení zájmu o sponzoring rozhodl
navýšit celkovou částku za kvartální období
na 100 000 Kč, díky tomu můžeme podpo-

1

řit více projektů, než tomu bylo doposud.
Za návrhy, jež byly zaslané v období leden až
březen jsme vybrali 7 projektů.
Děkujeme všem kolegům, kteří nám pomohli v propagaci, velmi nám záleží na tom,
aby každý z našich zaměstnanců věděl, že

2

Peter Stolárik z MSM Martin působí také
jako trenér svého 15letého, talentovaného
syna Petera, rychlostního kanoisty, který je
členem slovenské reprezentace kadetů. Díky
sponzoringu si může Peter pořídit novou loď.

4

Miloš Němec z DAKO-CZ je již 7. rokem hlavním pořadatelem letního festivalu Čwachták
fest, který se letos koná v Třemošnici 21. 7.
2018, těšit se můžete na kapely jako je Mňága a Žďorp, Sto zvířat, Pipes & Pints, Skyline,
Zoči Voči, Krucipüsk a další.

5

Libor Kahánek je také zaměstnanec TATRA
TRUCKS, současně působí jako hlavní pořadatel judistického turnaje dětí Závišský pohár.
Díky sponzoringu získal prostředky pro realizaci turnaje.
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Dušan Rypák, který je zaměstnancem JOB
AIR Technic, získal finance na generální opravu svého ultralehkého letadla. „Rád bych
podporoval v naší společnosti osvětu a dopřál svým kolegům, aby se i oni stali hobbisty
do létání a užívali si let jenom tak pro radost,“
uvedl Dušan Rypák ve své žádosti.

má možnost o sponzoring pro své volnočasové aktivity požádat a děkujeme všem,
kteří své projekty zaslali, za důvěru. Velmi si
toho vážíme.
Představujeme vám 7 podpořených projektů a těšíme se na nové.

3

Petr Kabuďa je zaměstnanec TATRA TRUCK,
zároveň spoluorganizátor a rozhodčí na rybářských závodech dětského kroužku.
Ve svém skromném projektu požádal o finance, za které může pořídit dětem odměny.

6

Ivan Hebda, zaměstnanec EXCALIBUR ARMY
je zároveň členem SDH Dvorce, ve svém projektu požádal o finance na opravu vybavení
SDH Dvorce.

Těšíme se na každý nový projekt!
Děkujeme, že pomáháte!
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AMOS – UMÍME PŘIPRAVIT I KURZY
NA MÍRU
V prvním pololetí tohoto roku jsme realizovali 7 kurzů zaměřených převážně na rozvoj manažerských
a obchodních dovedností. Těší nás, když se kurzy líbí. Nejraději máme ale ty, které s vámi od začátku
připravujeme na míru.
Poslední takový byl pro obchodníky ze společností LIKVIDACE ODPADU a EXCALIBUR
TRADE. Více se dočtete v rozhovoru s Karlem
Sýkorou, výkonným ředitelem společnosti
EXCALIBUR TRADE.
Proč jste se rozhodli pro školení obchodníků?
Rozhodli jsme se na základě doporučení
jednoho z našich kolegů, který si kurzem už
prošel. Celé školení bylo uzpůsobeno přímo na míru potřebám našich obchodníků.
Ve skupině jsme měli jak zkušené obchodníky, tak i úplné nováčky v oboru.

obchodníka i zákazníka a to v různých typových skupinách. Při těchto modelových situacích se pořizoval videozáznam, který se
následně promítal a vyhodnocoval.  
Co se vám na kurzu líbilo?
Určitě celkové pojetí kurzu. Školitelé byli

praktici a bylo vidět, že předávané informace
nemají pouze načtené, ale z praxe. Dále bych
ocenil i samotné účastníky kurzu za přístup.
Zkušenější obchodníci se aktivně zapojovali
a podporovali „nováčky“ v modelových situacích. Tento kurz mohu jen doporučit.

Jak kurz probíhal?
Absolvovalo jej 10 účastníků a s touto skupinou se dobře pracovalo. Samotný průběh se
skládal jak z teoretické části, kde jsme probrali typy zákazníků/obchodníků, obchodní
praktiky i návyky, tak i z praktických ukázek.
V těchto ukázkách se účastníci stavěli do role

ZAPOJILI JSME SE DO AKCE UKLIĎME
ČESKO, UKLIĎME SVĚT
V dubnu jsme se zapojili do dobrovolné úklidové akce Ukliďme Česko, Ukliďme svět. Zaměstnanci ze
společností sídlících v Přelouči provedli pořádek nejen na pozemcích CSG, ale i na pozemcích města Přelouč
a sousedních parcel. Cílem akce je uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a nepořádek.
Celá akce proběhla ve spolupráci s Městským úřadem Přelouč, odborem životního
prostředí a služeb města Přelouče. Výsledkem bylo naplnění 40 kusů 120 l pytlů především komunálním odpadem. Dále byly
v oblasti odstraněny trubky, pneumatiky,
vyřazená elektro zařízení aj. Rádi bychom inspirovali také ostatní společnosti ve skupině
k podobné aktivitě. Možná už tento podzim,
kdy začíná druhá úklidová vlna.
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KŘÍŽOVKA O CENY

Řešení křížovky a kontakt zašlete na e-mail: magazin@czechoslovakgroup.cz. Vylosovaní tři výherci získají dárkové balíčky CSG.
Tajenka z minulého vydání: LETOS SLAVÍME STO LET ČS PRŮMYSLU. Celkem nám přišlo 42 správných řešení, z nichž jsme vylosovali tři výherce:
Jan Martínek, Adam Grygar a Zdeněk Liberda. Blahopřejeme. Výherce budeme kontaktovat a obdrží věcné ceny od CSG.

ČECHOSLOVÁK ev. č. MK ČR E22777, vydává: CSGM a.s., Sokolovská 675/9, 186 00 Praha 8

Zajímá nás váš názor. Své náměty a připomínky můžete zasílat e-mailem na adresu redakce: magazin@czechoslovakgroup.cz. Členy redakční rady magazínu
jsou Lukáš Novotný, Andrej Čírtek a Michal Baláž. Obsah magazínu je vytvářen ve spolupráci se zástupci jednotlivých podniků holdingu CZECHOSLOVAK GROUP.
Neprodejné. Tento materiál slouží pouze k internímu užití.

