magazín holdingu CZECHOSLOVAK GROUP

ročník 6 | číslo 3 | listopad 2018

Black Hawk
a TITUS
na Dnech NATO

Nová divize

Hodinky PRIM pro
Radka Štěpánka

Magazín holdingu CZECHOSLOVAK GROUP

VÁŽENÍ ZAMĚSTNANCI SKUPINY CSG,
na letošních Dnech NATO na Mošnovském
letišti, které navštívilo rekordních 220 tisíc
lidí, CZECHOSLOVAK GROUP poprvé široce
prezentovala nejen pozemní, ale i leteckou
techniku, zejména legendární americký vrtulník UH-60 Black Hawk, který se vedle
dalších exponátů naší skupiny, např. těžké
hasičské Tatry TIGON, skvěle vyjímal. Další
vrtulník, lehký MD 500, byl umístěn přímo
na střeše našeho pavilonu, která posloužila
jako provizorní heliport.
Nepřehlédnutelnou dominantou areálu
mošnovského letiště v pozadí plochy, kde
probíhaly ukázky bezpečnostních složek pro
veřejnost, byl hangár společnosti JOB AIR
Technic, která je součástí CSG, a jejím byznysem je servis civilních letadel. Mimochodem
jedná se o největší hangár ve střední Evropě
a v současné době v jeho sousedství probíhá
výstavba dalšího hangáru, který umožní rozšíření servisních kapacit.
Na Dnech NATO bylo zároveň slavnostně
oznámeno založení divize CSG AEROSPACE,
akciové společnosti, pod kterou byly začleněny klíčové podniky naší skupiny působící
v oblasti výroby radarů, systémů řízení leto-

vého provozu či leteckého výcviku. Už v okamžiku svého založení se CSG AEROSPACE
stala díky souhrnnému obratu svých firem
největší českou společností, která v segmentu aerospace působí.
To vše ukazuje, že CZECHOSLOVAK GROUP
úspěšně diverzifikuje své podnikání a vedle
výroby pozemní techniky či brzdových systémů pro kolejová vozidla se stává významným
hráčem v oblasti letectví. Tento průmyslový
obor přitom vytváří díky své technologické
náročnosti nejvyšší přidanou hodnotu a zaměstnává vysoce kvalifikované pracovníky.
Rozšiřování skupiny do dalších perspektivních oborů je strategií, která zvyšuje její celkovou prosperitu a odolnost proti výkyvům
poptávky, ke které na trzích, kde působíme,
nutně dochází. Vedle toho i nyní, v době
konjunktury, provádíme tvrdá, ale nezbytná opatření ke snížení nákladů a odstraňování duplicitních kapacit. V tomto kontextu
je třeba vnímat i informaci, že automobilka
TATRA TRUCKS, legendární česká značka
a ekonomický tahoun CSG v uplynulých letech, letos vyrobí méně vozidel než loni.
V oblasti speciálních vozidel, které tvoří vel-

kou část produkce Tatry, není počet klíčovou
veličinou. Tou je přidaná hodnota na vozidle.
Již nyní lze s jistotou říci na základě přijímaných objednávek, že v příštím roce bude výroba v Tatře opět růst.
Konečně nám dovolte připomenout, že
28. října oslavíme stoleté výročí vzniku Československa, a tedy i československého průmyslu. Skupina CZECHOSLOVAK GROUP je
díky tradičním značkám, které zastřešuje,
a komplexním produktům, které úspěšně
prodává doma i v zahraničí, hrdým nositelem historického odkazu první republiky,
která byla ve své době 9. nejbohatším státem světa. Naše tradice je i naše budoucnost. Růst CSG stejně jako celé české ekonomiky znamená především zvyšování životní
úrovně českých občanů a tedy vás, zaměstnanců naší skupiny. Závěrem tedy popřejme
československému průmyslu a šikovným
lidem, kterým přináší obživu, další století
prosperity.
Michal Strnad,
vlastník a generální ředitel CSG
Jaroslav Strnad,
zakladatel a člen dozorčí rady CSG

PRIMKY PRO RADKA ŠTĚPÁNKA
Skupina CZECHOSLOVAK GROUP předala Radku Štěpánkovi, významnému českému reprezentantovi
a dvojnásobnému vítězi Davisova poháru, hodinky ze speciální edice PRIM ORLÍK II 2018. Unikátní hodinky
dostal tenista při slavnostním loučení s profesionální kariérou, které se konalo 18. října v pražské O2 aréně.

Speciální edici náramkových hodinek PRIM
ORLÍK II 2018 vytvořila společnost ELTON
hodinářská, která je výhradním výrobcem
českých hodinek PRIM a patří do skupiny
CZECHOSLOVAK GROUP. A právě jeden exemplář těchto výjimečných hodinek předala 18.
října Radku Štěpánkovi zástupkyně společ-
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nosti ELTON hodinářská Adéla Dittmannová.
„Holding CZECHOSLOVAK GROUP si velice
váží výjimečných lidí, kteří šíří dobré jméno České republiky ve světě a k nim tenista
Radek Štěpánek jednoznačně patří. Proto
jsme se rozhodli věnovat mu při příležitosti
posledního zápasu a zároveň i ukončení jeho
profesionální kariery jubilejní hodinky značky
PRIM, pro jejichž výrobu bylo inspirací výročí
sta let od založení Československé republiky,“ řekl Lukáš Novotný, vedoucí marketingu
CZECHOSLOVAK GROUP.
Hlavní hvězdou akce nazvané „Český lev se
loučí“ byl bývalý první hráč světa a wimbledonský vítěz Srb Novak Djokovič. Radek Štěpánek má s vítězem 13 grandslamů přátelský

vztah, na turnajích spolu občas trénovali
a Štěpánek byl už po skončení profesionální
kariéry dokonce krátce v trenérském týmu
Novaka Djokoviče. Nechyběly ani další sportovní legendy jako Andre Agassi, Jaromír Jágr,
Petr Čech, Pavel Nedvěd nebo tenisový kolega Tomáš Berdych.
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TATRA A PRIM NA VÝSTAVĚ
MADE IN CZECHOSLOVAKIA
V Národním technickém muzeu v Praze byla zahájena výstava „Made in Czechoslovakia aneb průmysl, který
dobyl svět“. Jejím cílem je představit příběhy významných československých firem. Mezi exponáty nechybějí
ani značky spadající do průmyslové skupiny CZECHOSLOVAK GROUP – TATRA a PRIM.

Smyslem výstavy je představit návštěvníkům
firmy, výrobky, osobnosti a další fenomény
československého průmyslového a technického vývoje v letech 1918 až 1992.
Průmyslová skupina CZECHOSLOVAK GROUP
ztělesňuje skladbou podniků i charakterem
jejich výroby tradice československého průmyslu a také na ně navazuje, aby je přenesla do budoucnosti. S produkty skupiny ať už
obranné, nebo civilní výroby se dnes může-

me setkat na všech kontinentech světa.
V rámci výstavy se na ploše 24 metrů čtverečních návštěvníkům představuje historie
i současnost skupiny prostřednictvím audiovizuální prezentace. Návštěvníci samozřejmě
mohou spatřit i výrobky firem, které do holdingu patří.
Jde především o automobily TATRA i speciální edice hodinek PRIM. Společnost ELTON
hodinářská, která je výhradním výrobcem
českých hodinek PRIM, speciálně pro Národní technické muzeum vyrobila jeden exemplář hodinek limitované edice PRIM Republika. Na své si na výstavě přijdou také příznivci
legendárních vozidel značky TATRA. Mezi nejzajímavější exponáty patří motor ze známého
a populárního modelu TATRA T 815.
Výstava Made in Czechoslovakia se koná
v Národním technickém muzeu v Praze v období od 19. října 2018 do 30. června 2019.

PRIMKY PRO MUZEUM
Po skončení výstavy se hodinky PRIM Republika stanou součástí muzejní sbírky
hodin, která čítá přes tisíc položek a výroba hodinek PRIM je v ní dlouhodobě
sledována. Darované hodinky PRIM Republika tak rozšíří stávající řadu v dokumentaci české výroby a zaručí, že práci
výrobce ELTON hodinářská budou moci
lidé v Národním technickém muzeu obdivovat například v rámci dvousetletého
výročí naší republiky.

VÝSTAVA 100RIES NA MSV
Jubilejní 60. ročník Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně lákal na výstavu 100RIES, kde se
představily slavné české a slovenské průmyslové výrobky od roku 1918 do současnosti. Průmyslový holding
CZECHOSLOVAK GROUP (CSG) jako partner výstavy představil nejslavnější výrobky svých podniků.
Partnerskou zemí veletrhu bylo symbolicky
Slovensko. Při příležitosti stého výročí vzniku
Československé republiky zde obě země mohou připomenout společnou průmyslovou
historii a značku MADE IN CZECHOSLOVAKIA.
Součástí oslav byla též výjimečná výstava
100RIES, která připomněla 100 příběhů československého průmyslu prostřednictvím
přelomových výrobků. Skupina CSG, která
navazuje na tradici československého průmyslu, návštěvníkům představila významné
milníky automobilky TATRA či legendární
hodinky značky PRIM. K vidění byl například
i ve své době revoluční obráběcí stroj spo-

lečnosti KOVOSVIT MAS, ale také slavné výrobky nesoucí značky ZETOR, ŠKODA, AERO,
ZPS a další.
Slavnostního zahajovacího ceremoniálu
výstavy 100RIES se v pondělí 1. října účastnili mimo jiné český předseda vlády Andrej
Babiš i slovenský premiér Peter Pellegrini.
Oba premiéři si podrobně prohlédli expozice
mapující historii významných firem holdingu CSG, zaujala je především vozidla TATRA
a také hodinky PRIM. Měli také možnost
prohlédnou si čerstvou novinku v podobě
originálních hodinek PRIM s příznačným pojmenováním REPUBLIKA.

Mezinárodní strojírenský veletrh je nejvýznamnějším průmyslovým veletrhem
ve střední Evropě s každoroční účastí více než
1600 vystavovatelů a 80 000 návštěvníků.
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V RÁMCI CSG VZNIKLA NOVÁ DIVIZE
CSG AEROSPACE
Skupina CZECHOSLOVAK GROUP (CSG) významně posílila v oblasti letectví a radarové techniky. Na Slovensku
vzniklo výcvikové středisko SLOVAK TRAINING ACADEMY, novými členy CSG se staly ELDIS Pardubice
a společnost CS SOFT. Proto byla v rámci struktury holdingu CSG založena nová divize CSG AEROSPACE.
Díky plánovanému letošnímu obratu ve výši pět miliard korun se ihned stává nejvýznamnějším tuzemským
hráčem v oboru.

„Naše skupina v posledních letech významně rostla. Ruku v ruce s tímto růstem musí
jít i rozvoj její organizace a procesního řízení.
Proto ve vhodných případech, kde existují
synergické efekty mezi skupinou podniků
působících ve stejném oboru nebo oborech
příbuzných, budou tyto podniky začleněny
do divizí. Ty budou mít formu samostatné
společnosti v čele s ředitelem odpovědným
za hospodaření subjektů, které do divize patří,“ vysvětluje důvody založení divize CSG
AEROSPACE Michal Strnad, majitel a generální ředitel CSG.
Produkty a služby nově vzniklé divize poskytují kompletní řešení pro pokrytí vzdušného
prostoru, a to jednak pro majitele letadel,
ale i provozovatele letišť v civilní sféře a pro
vojenská letectva i protivzdušnou obranu
v armádní oblasti. Oborově jde především
o akvizice a prodej letounů a vrtulníků, modernizace letecké techniky, vývoj a výrobu
radarů a systémů řízení letového provozu,
výcvik pilotů a posádek, osobní leteckou
dopravu a letecké práce. Společnosti jsou
schopné zabezpečit potřeby jak civilních, tak
i vojenských zákazníků.
„Společnosti se vzájemně technologicky doplňují, nekonkurují si, ale naopak se podpo-
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rují, soustřeďují se na hledání synergických
efektů a rozšiřují tak své vlastní portfolio. Věříme, že zakázky pro jednu společnost můžou současně přinést příležitost i pro ostatní
členy divize a společné řešení zvyšuje naši
konkurenceschopnost po celém světě. Dalším z našich cílů je spolupracovat i s ostatními subjekty působícími v leteckém průmyslu
v České republice,“ říká Jiří Sauer, spolumajitel a ředitel divize CSG AEROSPACE. Divize
má formu akciové společnosti, pod kterou
spadají jednotlivé podniky.

Představujeme společností divize CSG
AEROSPACE
Podnik CS SOFT vyvíjí a dodává systémy řízení letového provozu pro civilní i vojenské
využití. Firma EUROPEAN AIR SERVICES se
zabývá prodejem letecké techniky a náhradních dílů, jejími modernizacemi a údržbou,
stejně jako různými druhy leteckého výcviku.
ČESKÁ LETECKÁ SERVISNÍ naopak zajišťuje integraci avioniky a modernizaci kokpitů
u vrtulníků a letadel různých typů.
NEW SPACE TECHNOLOGIES je konstrukční
kancelář zaměřená na design a vývoj letadel. Její klíčovou aktivitou je v současnosti
vývoj rodiny unikátních bezpilotních letounů

CANTAS vhodných pro vojenské i civilní použití. SLOVAK TRAINING ACADEMY poskytuje
komplexní letový výcvik vojenského a civilního personálu, letecké práce, servisní služby
a také speciální a obchodní leteckou dopravu. V leteckém parku společnosti je i jeden
stroj Sikorsky UH-60A Black Hawk a jeden
simulátor určený pro tento typ stroje. Díky
němu je SLOVAK TRAINING ACADEMY jediným komerčním provozovatelem tohoto legendárního stroje mimo území USA. Do konce roku navíc pořídí další tři tyto vrtulníky.
Autonomní součástí divize jsou firmy, které
se věnují vývoji a výrobě radarů. ELDIS Pardubice je světovým specialistou na letištní
přehledové radary, přesné přistávací radary
a systémy pro řízení letového provozu. Firma
dodává kompletní radiolokační technologie
a radary, zabývá se jejich vývojem, výrobou, zajišťuje softwarové vybavení i instalaci a servis zařízení. Kvalitou a vyspělostí své
produkce poráží ELDIS i světové hráče na jejich standardních trzích. Strategickým partnerem CSG v této oblasti, který je do divize
CSG AEROSPACE také začleněn, je firma RETIA, která vyvíjí, vyrábí a integruje radarové
systémy pro komplexy pozemní protivzdušné obrany. V civilní sféře RETIA nabízí sofistikovaný systém pro záznam hovorů a Quality
Management s názvem ReDat.
EXCALIBUR INTERNATIONAL je obchodní
společnost, která zajišťuje financováni pro
velké projekty, plní roli exportéra na mezinárodní trhy. Má rovněž zastoupeni v různých
zemích světa.
Společnosti, jež jsou do nově vzniklé divize
začleněny, vygenerovaly v roce 2017 obrat
ve výši bezmála 2,9 miliardy korun a ke konci roku 2017 zaměstnávaly téměř šest set
většinou vysoce kvalifikovaných pracovníků.
Na letošní rok mají naplánovaný obrat, který
přesáhne pět miliard korun, což činí z divize
CSG AEROSPACE největší český a v celosvětovém měřítku velmi významný subjekt v oblasti letectví.
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EXPOZICI CSG NA DNECH NATO
NAVŠTÍVIL I PŘEDSEDA VLÁDY
Speciální partneři Dnů NATO a Vzdušných sil AČR holding CZECHOSLOVAK GROUP (CSG) a společnost TATRA
TRUCKS jsou tradičními účastníky této největší bezpečnostní akce ve stření Evropě. Divákům ve statických
expozicích i během dynamických ukázek předvedly vojenská vozidla, automobily nebo například slavný
americký vrtulník UH-60 Black Hawk.
Letos se mezi veřejností velmi populární Dny
NATO a Vzdušných sil AČR uskutečnily o víkendu 15. a 16. září, a to opět na Letišti Leoše Janáčka v Ostravě Mošnově. Holding CSG
letos představil po AČR nejrozsáhlejší expozici i největší stánek ze všech vystavovatelů,
které se těšily značné pozornosti.
Prezentační stánek holdingu CSG navštívili
i významní hosté, mezi nimiž byli i předseda
vlády Andrej Babiš a ministr obrany Lubomír
Metnar.
Jako každý rok nesměla chybět technika,
kterou vyvíjejí a vyrábějí české společnosti
působící v rámci holdingu CSG a kopřivnická
společnost TATRA TRUCKS. Z vojenské techniky bylo k vidění především speciální obrněné vozidlo PATRIOT 4x4 APC z produkce
firmy EXCALIBUR ARMY, které je postaveno
na osvědčeném podvozku TATRA.
Tatrovácký podvozek využívá i druhý exponát, který EXCALIBUR ARMY vystavoval, a to
houfnice DANA M2, která se na mošnovském letišti představila úplně poprvé, protože jde o horkou novinku.

Možnost proletět se vrtulníkem
Další společnost patřící do holdingu CSG –
EUROPEAN AIR SERVICES (EAS) – do výčtu
vystavovaných exponátů přispěla legendárním americkým vrtulníkem UH-60 Black
Hawk. EAS je jediným civilním provozovatelem vrtulníků UH-60 mimo USA, k výcviku pilotů ale využívá i další typy, které byly
na mošnovském letišti také k vidění a návštěvníci show dokonce mohli na jejich palubách podniknout vyhlídkové lety.
Na Dnech NATO nechyběla ani prezentace dalšího člena holdingu CSG, společnosti
ELDIS Pardubice, která se zabývá vývojem
a výrobou radarové techniky a systémů pro
řízení letového provozu.

Moderní i historické tatry a avie
Kopřivnická TATRA TRUCKS na mošnovské
letiště přivezla celou plejádu tatrovek, takže
se bylo na co dívat. Šlo například o už tradičního účastníka Dnů NATO – pancéřované

vozidlo TITUS, které bude v následujících
letech zavedeno do výzbroje české armády.
Vedle něj automobilka předvedla i vojenské
provedení automobilu TATRA FORCE 6x6
s pancéřovanou kabinou nebo letošní model
civilní řady TATRA PHOENIX.
Premiéru si na letišti v Mošnově odbyl mohutný hasičský speciál TIGON na podvozku
TATRA, který je určen pro ty nejnáročnější
operace v obtížném terénu, nechyběl ani
dakarský speciál TATRA PHOENIX týmu TATRA
BUGGYRY RACING, se kterým jezdí dálkové
soutěže známý jezdec Martin Kolomý.
Jelikož se na letošních Dnech NATO zároveň
připomínalo uplynutí sta let od vzniku Československa, návštěvníci show mohli obdivovat
například typy TATRA T 111, T 148 či T 813.
Vozy ze své současné produktové řady AVIA

INITIA představila i přeloučská automobilka
AVIA Motors včetně nejnovějšího provedení
s podvozkem 4x4, v blízkosti její expozice se
nacházel i lidmi hojně navštěvovaný stánek
firmy EXCALIBUR TRADE s outdoorovým oblečením, vybavením a doplňky.

RETIA slavila jubileum
Na Dnech NATO došlo i na významné události. Ve své expozici pardubická společnost
RETIA, která se zabývá výrobou radarové
techniky a elektronických i záznamových
systémů, a která je strategickým partnerem
holdingu CSG, společně s partnery a hosty
oslavila 25 let své existence.
RETIA se navíc nově stala součástí právě založené divize CSG AEROSPACE (více na str. 10),
která v celosvětovém měřítku představuje
velmi významný subjekt v oblasti letectví.
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V KIELCÍCH VYSTAVOVALY FIRMY CSG
MUNICI, HUSARA I DANU
Ve dnech 4. – 7. září se v polských Kielcích uskutečnil prestižní mezinárodní veletrh vojenské techniky MSPO
2018, který patří k největším v Evropě. I letos se jej zúčastnilo několik společností holdingu CZECHOSLOVAK
GROUP (CSG), jež jsou tradičními vystavovateli na tomto veletrhu.

Na 26. ročníku MSPO (Międzynarodowy
Salon Przemysłu Obronnego) v Kielcích
představily společnosti holdingu CSG modernizovanou samohybnou houfnici DANA
M2, která měla v Polsku zahraniční výstavní
premiéru.
DANA M2 je výsledkem spolupráce firmy
EXCALIBUR ARMY, která se postarala především o vývoj a výrobu nové kabiny, nástavby a integraci nového vybavení a systémů, s dalšími podniky holdingu CSG, které
přispěly například k modernizaci podvozku
nebo dodaly softwarové aplikace systému
řízení palby a další elektronické vybavení
umožňující integraci houfnice do operačně
taktických systémů velení a řízení.
Slovenská větev holdingu CSG, skupina
MSM Group, pro projekt DANA M2 vyvinula a vyrábí modernizovanou munici s prodlouženým doletem. Právě dělostřeleckou
i tankovou munici různých ráží MSM Group
v Kielcích vystavoval.
Modernizace houfnic DANA na úroveň M2
může být zajímavou volbou pro polskou armádu, která má ve výzbroji desítky původních československých houfnic DANA vz. 77
a do budoucna s nimi i nadále počítá.
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Husar, produkt česko-polské
spolupráce
Dalším exponátem v expozici firem holdingu CSG bylo obrněné vozidlo HUSAR 4x4,
které vzniklo ve spolupráci TATRA DEFENCE
VEHICLE patřící do holdingu CSG a tra-

dičního polského strojírenského výrobce
H. CEGIELSKI – POZNAŃ.
HUSAR je nabízen polské armádě například
v rámci modernizačních programů Pegaz,
Kleszcz a Barakuda i dalších projektů, ve kterých polské ozbrojené síly hledají náhradu
za starší kolovou techniku.
Vozidlo je postaveno na prověřeném podvozku TATRA s centrální nosnou rourou
a výkyvnými polonápravami. Impulsem pro
vznik projektu obrněného vozidla HUSAR byl
zájem české i polské strany rozšířit spolupráci v oblasti průmyslové a speciální výroby
v rámci střední Evropy.
Mezinárodní veletrh obranného průmyslu
MSPO je nejvýznamnější akcí svého druhu
ve střední Evropě. Celkově se v Kielcích prezentovalo 625 vystavovatelů z 31 zemí. Veletrh navštívilo více než 34 tisíc návštěvníků.
„Polský trh je z hlediska velikosti i rozsahu modernizačních projektů pro české firmy obranného průmyslu velmi zajímavý. I proto každoročně vystavujeme v Kielcích naše výrobky,
které mají potenciál oslovit polské ozbrojené
síly, ale i další zahraniční zájemce,“ vysvětlil
tiskový mluvčí holdingu CSG Andrej Čírtek.

Magazín holdingu CZECHOSLOVAK GROUP

JOB AIR TECHNIC PODPORUJE
STUDIUM LETECKÝCH MECHANIKŮ
Letecká opravna JOB AIR Technic se dlouhodobě potýká s nedostatkem leteckých mechaniků. Z tohoto
důvodu byl v minulém roce obnoven na Vítkovické střední průmyslové škole obor letecký mechanik. Sedm
absolventů prvního ročníku tak již letos zahájí odbornou praxi přímo v hangáru opravny na letišti v OstravěMošnově. Do letošního prvního ročníku bylo přijato 33 studentů, kteří obsadili dvě třídy budoucích leteckých
mechaniků.
„Jsme rádi, že se po ročním přerušení podařilo obor letecký mechanik v minulém roce
obnovit a letos se do studií zapojí takto široká
skupina studentů. Již v příštím roce se zapojí
do praxe v naší firmě,“ říká Aleš Kvídera, generální ředitel JOB AIR Technic, a dodává: „Věříme, že z velké části těch, kteří dnes do prvního ročníku nastoupili, se v budoucnu stanou
zaměstnanci naší společnosti. U nás získají
atraktivní, perspektivní a v neposlední řadě
také zajímavě ohodnocenou práci, která jim
umožní zůstat v regionu.“
Společnost JOB AIR Technic navyšuje opravárenskou kapacitu, aktuálně probíhá výstavba
nového hangáru s dílenským zázemím, který
pojme další dvě letadla typu Boeing 737 či
Airbus A320. V minulém roce získala firma
oprávnění na údržbu velkých letounů typu Airbus A330. V ideálním případě by společnost
JOB AIR Technic potřebovala počet zaměstnanců v nejbližších letech zdvojnásobit, ale
na trhu práce absolventi této specifické profese dlouhodobě scházejí.

Velký zájem o obor
„Na jaře jsme pod záštitou školy uspořádali
Den otevřených dveří, na nějž se dostavilo
na 250 lidí. Nešlo samozřejmě pouze o zájem-

ce o studium, většina z nich měla doprovod.
Nicméně zájem o tento čtyřletý obor s maturitou nás mile překvapil a potěšil. Podle informací, které máme od ředitele školy Josefa Lukosze, měli přijatí studenti oboru na základní
škole průměr do 1,4. Mají tedy velmi dobré
studijní předpoklady,“ říká Miroslava Tomašulová, vedoucí tréninkového centra JOB Air
Technic.
Pod jejím vedením se již letos studenti druhého ročníku zapojí do praktické přípravy přímo
v budově hangáru JOB AIR Technic. K dispozici
je pro ně cvičný letoun L-410 UVP, na němž se
po obecné dílenské přípravě v prvním ročníku poprvé dostanou pod vedením zkušeného
instruktora do kontaktu s letadlem. Čeká je
postupně demontáž a montáž interiéru, vrtule, podvozku. Jejich práce bude instruktorem
hodnocena. V JOB AIR Technic absolvují také
závěrečnou praktickou maturitní zkoušku.

Spolupráce je nezbytná
„Vítkovická průmyslovka pro nás představuje
největší přísun potenciálních zaměstnanců,
jde ve většině případů o studenty z regionu. Ale pochopitelně nespoléháme pouze
na tuto školu. Spolupracujeme též se středními leteckými školami v Kunovicích a ve slo-

venském Trenčíně. Musíme totiž počítat s tím,
že ne všichni absolventi nastoupí, řada z nich
po maturitě například zamíří ještě na vysokou
školu,“ vysvětluje Miroslava Tomašulová.
Také s univerzitami JOB AIR Technic úzce spolupracuje. Tradičně je to Vysoká škola báňská,
která má obor letecký mechanik. Úspěšně se
rozvíjí též spolupráce s Technickou univerzitou Košice či s pražskou ČVUT. Nově se bude
uzavírat též spolupráce se Slezskou univerzitou v nedalekém Polsku. Také z absolventů
těchto škol se rekrutují zaměstnanci JOB AIR
Technic.
Tím, že absolvent střední školy nastoupí
do JOB AIR Technic, ocitne se teprve na začátku. „Čeká je základní výcvik, musejí prokázat tříletou praxi na letounu. Kromě toho
procházejí teoretickou přípravou a zkouškami
z modulů podle Part-66 (souhrn všech požadovaných znalostí). Svou náročností se vyrovnávají úrovni vysokoškolských zkoušek. Po absolvování základního výcviku získají průkaz
leteckého mechanika. To je ale pro ilustraci
pouze něco jako prázdný řidičák. Musejí ještě získat typové oprávnění pro určitý letoun,“
popisuje Miroslava Tomašulová náročnou, ale
zajímavou cestu, během níž se z absolventa
stane plnohodnotný letecký mechanik.
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NOVÁ TECHNIKA ZE SPOLEČNOSTI
TATRA TRUCKS PRO HASIČE
Segment hasičských a záchranářských vozidel je pro společnost TATRA TRUCKS velmi důležitý. Jednak jde,
historicky vzato, o jednoznačnou doménu vozidel TATRA a jednak jejich výroba tvoří pravidelně 7 – 10 procent
roční produkce automobilky.

Příští rok to bude právě sto deset let, co
značka NW a TATRA vyrábí vozidla určená pro hasičskou a záchranářskou službu.
O tom, že se automobilka na aktivní záchraně lidských životů a majetku podílí velkou měrou, svědčí nejen čísla vyrobených
speciálů, ale též neustálý vývoj hlavních
konstrukčních skupin a celých vozidel určených pro provoz do tohoto specifického
segmentu.
Unikátní jízdní vlastnosti vozidel konstruovaných a stavěných v podobě tzv. „tatrovácké
koncepce vozidla“ je doslova předurčují k využití pro hasičské a záchranářské speciály.
Vysoká tuhost páteřového podvozku v kombinaci s pneumatickým odpružením všech
náprav poskytuje vozidlům vysokou míru
jízdní stability, kterou nemůže nabídnout
žádná konkurenční automobilka.
Díky výkonným motorům vlastní konstrukce
či zahraniční provenience a celému hnacímu traktu, který pracuje dle přání zákazníka
s našimi vlastními převodovkami, manuálně
řazenými či doplněnými o elektronický systém řazení Tatra-NORGREN, nebo plně automatickými převodovkami Allison a našimi
přídavnými/sestupnými převodovkami, dis-
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ponují vozidla vysokou jízdní dynamikou. Vysoká akcelerace, schopnost rychlého a bezpečného dojezdu do místa zásahu, to jsou
jedny z nejdůležitějších atributů úspěšných
hasičských a záchranářských speciálů.

Unifikace, zákaznická vstřícnost
Důkazem důležitosti, kterou tatrováčtí konstruktéři pociťují při vývoji hasičských a záchranářských speciálů, je také vysoká míra
konstrukční a technologické unifikace odrážející se především na podvozku vozidel.
Nedávno TATRA TRUCKS ve světové premiéře
představila hned dvě zcela zásadní řešení vozidel popisovaného segmentu. TATRA FORCE
„2018“ s modernizovanou kabinou a TATRA
TERRA hasičský speciál – model zcela nové
obchodní řady TERRA navazující na stávající
řadu vozidel TATRA TERRN01. Přesto, že jsou
obě vozidla z vnějšího pohledu zcela odlišná,
podvozek mají identický. Stejně je to i s hnacím traktem, resp. s možnostmi zástavby
jednotlivých jeho součástí do podvozku.
Podvozek „tatrovácké koncepce vozidla“ je
doplněn sofistikovaným systémem pneumatického odpružení všech náprav a brzdovým
systémem s kotoučovými brzdami.

Z hlediska zákaznické vstřícnosti přináší oba
nové modely vozidel především významně
zvětšený prostor pro posádku vozidla. U modelu řady FORCE „2018“ jde o systémový
zásah do uspořádání hnacího traktu, který
dovolil vysunout motor více za kabinu a poskytnout tak více prostoru v interiéru kabiny.
U modelu TERRA došlo k prodloužení čtyř
dveřové kabiny o další jeden blok s délkou
téměř 350 mm, což se projevilo významně
opět v prostorové dispozici interiéru. Navíc došlo k podstatnému zlepšení nástupu
do zadní části kabiny úpravou jejích prahů.
Unifikovaná přístrojová deska se zcela novým sdruženým displejem pod volantem se
rovněž podílí na lepší prostorové dispozici
velitele vozu a lepším, intuitivním ovládáním
vozidla ze strany řidiče.
Kabina FORCE „2018“ přináší podstatné
tvarové změny zlepšující jízdní profil vozu.
Kabina TERRA má kompletně přepracovaný
skelet s ohledem na potřeby malosériového
výrobce speciálů. Oba nové modely hasičských speciálů TATRA plně splňují nejen nejmodernější legislativní požadavky, ale především reagují na všechny legitimní zákaznické
představy.

Magazín holdingu CZECHOSLOVAK GROUP

TATROVKY DOMINOVALY PŘEHLÍDCE
KE 100. VÝROČÍ VZNIKU ČESKOSLOVENSKA
U příležitosti 100. výročí vzniku Československa se v neděli 28. října na pražské Evropské třídě konala
největší slavnostní přehlídka ozbrojených a záchranářských složek České republiky za poslední roky. Před
veřejností defilovalo více než 4300 příslušníků armády, záchranného systému, policie i celní správy a také
přes 200 kusů techniky. Nejpočetněji byla zastoupena technika na podvozcích TATRA, což dokazuje, jak
významnou roli hrají tyto české vozy z Kopřivnice v domácích ozbrojených silách i organizacích zajišťujících
civilní bezpečnost.
Je symbolické, že během defilé oslavující
sté výročí vzniku Československé republiky
projelo před očima diváků na Evropské třídě
několik desítek vozidel TATRA v nejrůznějších
provedeních. Kopřivnická automobilka je jednou z nejstarších na světě a značka TATRA je
úzce spjata s dějinami Československa, stala
se jedním z jeho symbolů, který reprezentuje
kvality českého strojírenského průmyslu a je
jeho chloubou. Stejně tak jsou vozy TATRA
těsně spojeny s historií československé a české armády i hasičského sboru, v jejich řadách
tatrovky vždy sloužily a slouží ve velkých počtech.
Veřejnost v proudu moderní armádní, policejní i záchranářské techniky mohla spatřit
samohybné houfnice DANA na tatrováckém
podvozku, těžké vozy TATRA FORCE v provedeních nosič minometů PRAM s pancéřovanou kabinou, přepravník multifunkčních kontejnerů, pojízdná dílna nebo přepravní valník,
dále střední nákladní vozy TATRA TACTIC
ve standardní podobě nebo s pancéřovanou
kabinou a také řadu dobře známých automobilů TATRA T 815 v rozličných variantách, jako
například nosiče pontonové mostní soupravy,
dělostřeleckého radaru Arthur, multifunkčních kontejnerů, tahače těžké techniky, nakladače a dozery, cisterny i vozy protichemické
a radiační ochrany nebo zdravotnické služby.
V záchranářských a policejních barvách
byly k vidění vozy pyrotechnické služby,
dále cisternové stříkačky, sklápěče a nakladače na podvozcích TATRA FORCE a TATRA
TERRNO1. Veřejnou premiéru si během defilé odbyl nejnovější hasičský speciál TATRA
FORCE CZS 40 s pancéřovanou kabinou, který hasiči převzali do užívání teprve před pár
týdny a který je určen pro zásahy ve vysoce
rizikových prostředích.

20. století a postupně se tatrovky staly mezi
hasiči pojmem díky svým výkonům, spolehlivosti, robustnosti i jízdním vlastnostem. Pro
společnost TATRA TRUCKS je Integrovaný záchranný systém ČR velmi významným zákazníkem, což dokazuje i vývoj a dodávky nových
hasičských vozidel. TATRA TRUCKS nedávno
předala již zmiňované unikátní pancéřované
vozy CZS 40 na podvozku TATRA FORCE hasiči
přezdívané Titan a také představila novinky
v podobě hasičského speciálů TATRA TERRA
a modernizované TATRA FORCE.
Také fungování československé i české armády si nelze představit bez automobilů TATRA.
Už během první světové války vozy z Kopřivnice sloužily v řadách rakousko-uherské armády, ve dvacátých a třicátých letech pak československá armáda disponovala tisícovkami
tatrovek, bezprostředně před druhou světovou válkou tatry tvořily až polovinu vozového
parku domácí armády. Po válce se symbolem
motorizace obnovených ozbrojených sil stala
legendární modelová řada TATRA T 111, která
také předznamenala dominanci kopřivnic-

kých automobilů v armádě, která přetrvává
i v současnosti. Dnes má armáda ve své výzbroji přes 3500 nákladních vozů, z toho více
než 90 procent tvoří tatrovky, bez nadsázky
představují páteř Armády České republiky.
Jde především o prověřený typ TATRA T 815,
který doplňují a postupně budou nahrazovat
modelové řady těžkých vozů TATRA FORCE
a středních TATRA TACTIC. V současné době
velení armády plánuje i pořízení desítek kusů
obrněného vozidla TITUS rovněž na podvozku TATRA, které vzniklo ve spolupráci TATRA
TRUCKS a francouzského výrobce NEXTER
Systems.

Více než století s tatrovkami
Na podvozcích z kopřivnické společnosti vznikaly první hasičské vozy již v prvním desetiletí
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DAKO-CZ ZAUJALO FUNKČNÍM
EXPONÁTEM TRAMVAJOVÉ BRZDY
V německém Berlíně se od 18. do 21. září uskutečnil veletrh InnoTrans, světová výstava železniční techniky,
komponentů, strojů a inovativních řešení. Mezi tradiční účastníky akce patří i DAKO-CZ, český výrobce
brzdových systémů a komponentů pro kolejová vozidla. Na veletrhu představila společnost z východočeské
Třemošnice své novinky z oblasti pneumatických, hydraulických i elektromechanických brzdových systémů
a komponent. Na svém stánku DAKO-CZ návštěvníky zaujalo též plně funkčním exponátem elektromechanické
brzdové jednotky.
Nová interaktivní prezentace

„Šlo o elektromechanickou brzdovou jednotku včetně řízení iRB-05.1, která patří
mezi naše novinky v sortimentu. Dodávat
ji budeme například pro soupravy tramvají do polské Poznaně,“ říká Dagmar Matúšová, generální ředitelka společnosti
DAKO-CZ, a doplňuje. „Na InnoTransu byla
tato jednotka prezentována spolu s doplňkovým modulem DST-01 pro nouzovou obsluhu brzdového systému bez energie. Elektromechanický brzdový systém DAKO-CZ
nese označení green solution, neboť kromě
elektřiny nepožaduje žádné jiné medium.
Zájemci si jej mohli na InnoTransu bezpečně
prohlédnout a vyzkoušet i díky instalaci pod
pancéřovým sklem.“
Hydraulická řešení DAKO-CZ reprezentovaly
na veletrhu produkty určené pro tramvaje, konkrétně další řídící jednotky řady iRB
(01.3, 02.1) řídící agregáty hydraulické brzdy (PA007, PA009, PA010), nouzový agregát
PA001 a brzdová jednotka mezi motor a převodovku pro tramvajová vozidla.
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Velkou novinkou z oblasti nákladní dopravy,
jež byla prezentovaná na veletrhu, byla LEHKÁ DAKO KBZ 10 pro nákladní vozy. Kotoučová brzda je určena pro brzdění nákladního
vozu a k dostání bude ve variantě na kotouč
110 a 170 mm. Z oblasti osobní dopravy vystavilo DAKO-CZ brzdový ventil DAKO MEMU
pro vozy metra a EMU – MEMU, kompaktní
brzdovou jednotku pro kotouč v kole (KKBB)
a kompaktní kotoučovou jednotku na ose
kola – KKBA.

„Speciálně pro veletrh InnoTrans 2018 jsme
připravili novou interaktivní prezentaci společnosti, kde její část byla věnována přímo
naší prezentaci na veletrhu InnoTrans – zahrnovala vystavované exponáty samostatně
i na kolejových vozidlech našich zákazníků.
Na stánku jsme promítali zbrusu nové korporátní video, věnovali jsme se popisu naší
firmy, akcionářům, našim vizím, zákazníkům,
certifikacím i novým projektům, které řešíme
v letošním roce,“ popisuje prezentaci Jana
Kavalír, manažerka marketingu DAKO-CZ.
Dvoupatrový stánek společnosti měl celkovou plochu 98 m2. V přízemí si mohli návštěvníci prohlédnout vystavené exponáty
z oblasti pneumatiky, hydrauliky i mechatroniky, zhlédnout interaktivní prezentaci firmy,
v „game zóně“ si mohli zájemci vyzkoušet
brzdění s vystavenou elektromechanickou
brzdovou jednotkou, odpočinout si mohli
ve vlakovém kupé. V prvním patře expozice
pak byly jednací místnosti, kde se management firmy setkával s obchodními partnery.
„Náš stánek byl po celou dobu plný, zaujal
jak zájemce z řad odborné, tak široké veřejnosti a přilákal naše obchodní partnery.
InnoTrans je veletrh, na kterém se můžeme
potkat s partnery doslova z celého světa. Obchodníci i management firmy absolvovali celou řadu jednání, předjednána byla celá řada
kontraktů, jež v brzké době dospějí k podpisu smluv,“ doplňuje Jana Kavalír.

Magazín holdingu CZECHOSLOVAK GROUP

I O PRÁZDNINÁCH POKRAČOVALA
SPOLUPRÁCE S VOŠ, SPŠ A OA ČÁSLAV
V rámci projektu „Šablony“ absolvovali čtyři pedagogové z VOŠ, SPŠ a OA Čáslav celodenní stáž ve společnosti
DAKO-CZ. Cílem projektu je podpořit pedagogy středních škol ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při
vzdělávání a výchově žáků, a to prostřednictvím stáží u možných budoucích zaměstnavatelů jejich studentů.
Pedagogové z této školy v průběhu prázdnin navštívili tři společnosti ze skupiny CSG:
DAKO-CZ, EXALIBUR ARMY a PRIM.
V DAKO-CZ si pro učitele připravili zajímavý program, který obsahoval nahlédnutí do většiny úseků společnosti, a to jak
v rámci přednášek od specialistů a vedoucích pracovníků, tak i exkurze do výroby či
úseku vývoje a zkušebny.
Získané informace pedagogové využijí při
výuce odborných předmětů a tím přispějí k růstu znalostí svých studentů. „Jsme
moc rádi, že naše spolupráce s VOŠ, SPŠ
a OA Čáslav je stále intenzivnější a přináší
nám i škole čím dál více příležitostí. Zároveň bychom chtěli poděkovat všem našim
kolegům, kteří nám pomohli projekt zrealizovat,“ řekla Michaela Klembarová, specialistka personalistiky v DAKO-CZ.

ÚSPĚŠNÁ OBHAJOBA BAKALÁŘSKÉ
PRÁCE
V rámci spolupráce s vysokými školami byl nabídnut ČVUT v Praze seznam možných témat pro
tvorbu závěrečných prací. Student strojní fakulty si vybral jedno z námi navrhovaných témat pro
svou bakalářskou práci. Konkrétně šlo o studii řešení brzdy pro vozy metra, kterou následně obhájil
na výbornou.
Hodnocení práce ze strany oponenta měl na starosti náš dlouholetý zaměstnanec Stanislav
Pechar, který více než dvacet let působil v úseku vývojové konstrukce. Díky dlouholeté praxi
a zkušenostem pana Pechara byla práce pečlivě zhodnocena.
DAKO-CZ je díky vlastnímu vývoji, konstrukci a produkci brzdových systémů a komponent
pro železnici, které dodává předním světovým výrobcům, pro mladé specialisty atraktivním
zaměstnavatelem. Díky intenzivní spolupráci s vysokými školami se podniku daří získávat
nové talenty. Nedávno takto například posílil DAKO-CZ absolvent vysoké školy ze Slovenska.
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VÝSTAVY A AKCE PRO VEŘEJNOST:
OD PYROCARU PO DNY NATO
EXCALIBUR ARMY se v letošním roce zúčastní čtrnácti mezinárodních výstav a významných akcí pro domácí
veřejnost i řady menších událostí lokálního charakteru. Přestože se zejména díky logistice velkých exponátů
jedná o velmi nákladný způsob propagace, je účast techniky na klíčových veletrzích obranného průmyslu
podmínkou pro rozvoj obchodních příležitostí.

Po relativně klidné první polovině roku zakončené populárními Bahny jsme zahájili podzimní sezónu v Přibyslavi na Pyrocaru – početně
rekordním setkání hasičských jednotek z celé
ČR. Na společné ploše s Avií a Karboxem
jsme návštěvníkům představili mostní vozidlo
AM-50 EX, jehož obdoba ve výzbroji profesio
nálních sborů už slouží. Věříme, že vozidlo
představuje pro hasiče ideální prostředek
rychlé reakce na situace po povodních, kdy
dochází ke stržení mostů a lávek a značnému
prodloužení dojezdových časů pro jednotky
IZS i lidi v postižených lokalitách.
V Evropě a u větších vozidel i v ČR představuje
doprava našich vozidel na výstavy téměř vždy
šestimístnou položku v rozpočtu výstavy.
Prázdniny jsme zakončili tradičně na Tankovém dni v prostoru Vojenského technického
muzea v Lešanech nedaleko Prahy. Přes počáteční nepřízeň počasí přišlo v sobotu 1. září
přes 10 tisíc návštěvníků, kterým jsme ukázali
vylepšenou verzi tanku T-72 Scarab, který se
od standardní verze liší zejména výkonnějším
motorem, posílením ochrany posádky pomocí reaktivního pancéřování a zadýmovacích
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granátometů, vylepšenou optikou a možností
dálkového ovládání kulometu.
Během akce jsme společně s Tatrou, která v dynamických ukázkách předvedla
TITUS, rozdali návštěvníkům přes 250 kg propagačních předmětů, plakátů a informačních
tiskovin.
Hned vzápětí se naše společnost zúčastnila
každoroční výstavy Mezinárodního obranného průmyslu v Kielcích, Polsku. Součástí
naší expozice pod záštitou CZECHOSLOVAK
GROUP bylo představení obrněného taktického vozidla Patriot T-815 4×4 v Polsku
prezentovaného v partnerství s HCP pod
názvem „Husar“. Stejně významná pro nás

v Kielcích byla prezentace nově zmodernizované samohybné houfnice DANA M2 (resp.
DANA M1PL), a to díky účasti zástupců polského ministerstva obrany, které má v blízké
době rozhodovat o modernizaci ShKH vz. 77,
kterých má polská armáda ve výzbroji přes
100 kusů. EXCALIBUR ARMY prezentovala
na výstavě ještě přenosné taktické drony,
zařízení na kontrolu civilních dronů a odolné
tablety jako doplňkové vybavení svých vozidel.
Následující týden byly Dny NATO a Dny Vzdušných sil AČR, na kterých jsme prezentovali letos naposledy české odborné i laické veřejnosti, včetně špiček české politiky, vozidla Patriot
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a DANA M2. Druhý ze zmíněných produktů
si mělo příležitost prohlédnout více než 220
tisíc návštěvníků akce, zatímco vozidlo Patriot
bylo představeno pouze návštěvníkům uzavřené partnerské zóny, kde byla návštěvnost
nižší. Vozidlo, které týmy z Kopřivnice a Šternberka dokázaly připravit v extrémně krátkém
časovém úseku, totiž ihned po návratu z akce
zamířilo do zahraničí k zákazníkovi.
Robustní vzezření Patriotu nezůstává pozadu
za impozantní nosností nápravy i vysokou balistickou ochranou kabiny. V dohledné době
začne příprava verze II., která bude mít kabinu
prodlouženou a širší.
Do konce roku nás čeká ještě 5 významných
výstav v zahraničí, včetně nultého ročníku
výstavy EDEX v Káhiře, a jedna malá, ale o to
zajímavěji profilovaná konference pro ženijní
a inženýrské složky aliančních armád.

Inzerce

Dokumentární video ke shlédnutí zde: https://youtu.be/EBEpZ4Y71gE
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LIMITOVANÁ EDICE
PRIM REPUBLIKA
Novoměstská společnost ELTON hodinářská, jediný český výrobce hodinek PRIM, člen holdingu
CZECHOSLOVAK GROUP, připravila k letošnímu významnému výročí naší republiky unikátní limitovanou
edici náramkových hodinek.
Limitovaná edice PRIM REPUBLIKA byla
vytvořena ve spolupráci s renomovanými
designérskými studii Olgoj Chorchoj a Marvil, se kterými v minulosti připravil ELTON několik velmi úspěšných modelů. Jako většina
limitovaných edic PRIM, i tato se vyznačuje
několika výjimečnými prvky. V tomto případě je úplnou novinkou použitý materiál
pouzdra, které bude vyrobeno ze stříbra.
Tento materiál, v aktuální hodinářské produkci poměrně neobvyklý, je samozřejmě
povrchově upraven tak, aby splňoval nároky
na odolnost při nošení.
Design pouzdra primárně společenských
hodinek spojuje klasické tvarosloví a jednoduchý design, avšak zaujme propracovanými
detaily. Nese tedy v sobě jak prvky charakteristické pro tvorbu Studia Olgoj Chorchoj, tak
DNA značky PRIM, tedy určitou nadčasovost
a univerzálnost.
„Pouzdro hodinek je podkoseno, tím se
vizuálně zmenší objem a hodinky působí
subtilněji. Uměřená velikost odpovídá současnému trendu odklonu od obrovských číselníků,“ vysvětluje jeden z autorů designu
Jan Němeček. Stříbrná korunka má 18 zubů,
počet, který odkazuje na rok vzniku republiky a také rok vzniku limitované edice. Ko-
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runku, vykrytou technologií HyCeram, zdobí
rytina písmena „R“.
O podobu číselníku se postaralo Studio Marvil, jeho design respektuje celkovou tvarovou koncepci a minimalistické konstrukční
řešení. Je jednoduchý, čistý a přehledný. „Vypustili jsme číslice a ponechali jen označení
REPUBLIKA, abychom akcentovali jedinečnost této edice. Jednotlivé prvky číselníku
jsme jejich ztenčením dovedli až na samotnou technologickou hranici realizovatelnosti,
přičemž jsme zachovali číselník čitelný a tvarově dokonalý. Typografické tvarosloví názvu
REPUBLIKA odkazuje na písmovou tvorbu
z doby vzniku české státnosti,“ říká designér
Jiří Karásek.
Číselník je zhotoven galvanoplastickou metodou a krytý safírovým sklem s antireflexní
úpravou. Zvolit je možné bílou nebo černou
variantu. Hodinky jsou osazeny in – house
mechanickým strojkem PRIM cal. 103 s ručním nátahem a mimostřednou vteřinovou
ručkou. Nízká výška a hmotnost použitého
strojku koresponduje s celkově subtilnějšími
rozměry modelu.
Edice PRIM REPUBLIKA má 100 kusů ve stříbrné verzi a pouhých 18 ks ve variantě ze zlata – dle volby zákazníka (žluté, bílé, růžové).

Limitované edice patří k mistrovským kouskům novoměstské manufaktury a zájem
o ně kontinuálně stoupá. V tuto chvíli již tři
čtvrtiny hodinek PRIM REPUBLIKA mají svého majitele a společnost předpokládá, že
nejpozději do konce tohoto roku bude edice
vyprodána. Průměrně se limitované edice
vyprodají během 12 – 18 měsíců, rekordní
byla loňská limitka Anthropoid, která měla
pouhých 75 kusů a vyprodala se během necelých tří týdnů.
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VÁCLAV TŮMA: PROGRAMOVÁNÍ
MI DÁVÁ SVOBODU CESTOVAT I PSÁT
Ve společnosti CS SOFT má Václav Tůma na starost vše kolem programovacího jazyka Java. Minimálně
na pět týdnů v roce ale klávesnici odloží. A cestuje. Z jedné z jeho cest vznikla pozoruhodná kniha Léčebná
síla Bali. Velvyslance Indonéské republiky v České republice, pana Aulia A. Rachmana, zaujala natolik, že
do ní napsal úvodní slovo.

„Máme dokonce slíbený křest na ambasádě.
Původně jsme přitom jeli se známými na Bali
s cílem potápět se a získat podklady pro
webovou kuchařku. Lákalo mě porovnat thajskou a indonéskou kuchyni. Nakonec z toho
vzniklo něco úplně jiného,“ říká Václav Tůma,
když ukazuje knížku s autorskými fotografiemi z cesty, vytištěnou na kvalitním křídovém
papíře.

Jak to ten Gede dělá
Kniha sestává ze tří částí: rozhovoru s místním
léčitelem, kuchařky a herbáře, který popisuje významné byliny a plody, jež léčitel z první
části knihy využívá k tomu, aby pomohl těm,
kteří se na něj obrátí.
„O tom, že Gede, s nímž vedu rozhovor, na ostrově žije, jsem věděl od společných známých
předem. Nakonec jsem u něj strávil hodně

času a kromě popisků do herbáře jsem si
začal s jeho svolením nahrávat naše rozhovory. Když pak kamarád, manžel spoluautorky
Lenky Ježkové, přišel s tím, že bych rozhovor
mohl zpracovat, byla další setkání cílená,“ popisuje Václav Tůma, jak kniha vznikla.
Gede je z rodiny, která si už minimálně po šest
generací předává schopnost léčit druhé. Využívá k tomu především byliny, ale naučil se
i akupresuru. A léčitelské dovednosti již objevil i u své mladší dcery. Léčitelství se totiž
nedá naučit, člověk k němu musí mít vlohy.
Ale pozor: Gede není jen „šaman“, který
na rány přikládá bylinky. Od svých „pacientů“
zároveň vyžaduje lékařské zprávy a pomáhá
v souladu s nimi.
„Když jsem se ho ptal, jak to dělá, řekl mi, že
zvířatům také nikdo neřekne, co mají sežrat,
a čemu by se naopak měla vyhnout. Prostě to
poznají. Podobně Gede pozná, co by mohlo
být člověku, který proti němu sedí. Pomáhá
mu doptání, vyšetření, dívá se na sítnici, na jazyk, změří puls. Na základě toho mu naskakuje, co by bylo dobré doporučit. Není doktor,
ale když má zprávu, ví, jakým směrem se vydat,“ popisuje Václav Tůma.

Kniha na více použití
I když rozhovor s léčitelem zaujímá pouhou
třetinu knihy, je velmi inspirativní. Čtenář se
dozví hodně o kultuře na Bali, ale i o sobě samém. Ale zajímavý je i herbář, který prozradí,

CS SOFT – líheň talentů
Václav Tůma není jediným zaměstnancem firmy CS SOFT, který má zajímavé
koníčky a jehož příklad ukazuje, že programátoři nemusí být jen jako „ajťáci“
ze známého sitcomu. Naopak, často
mají hodně zajímavé koníčky a schopnosti. „Kolega létá s paraglidem, já se
potápím, Tomáš Tuzar od nás z firmy
jezdil závodně na snowboardu, kolega Tomáš Richtr zase dlouhodobě komentuje závody Formule 1,“ líčí Václav
Tůma.

jak používat byliny, o nichž Gede mluví a které mu rostou na zahrádce. A prostřední část,
tedy recepty od spoluautorky Lenky Ježkové?
Všechny jsou vyzkoušené a lze je bez problémů uvařit i v Čechách a přinést si tak kus Indonésie do své domácí kuchyně.
„Když je kniha jenom příběh, tak si ji přečtete a dáte do knihovny. K této se čtenáři mohou vracet, i díky receptům nebo návodům,
jak řešit zdravotní potíže,“ říká Václav Tůma.
„A věřím, že se mi povedlo vybrat zajímavé
části z našeho rozhovoru, které by mohly, podobně jako mě, čtenáře přimět k zamyšlení.
Mně psaní knihy pomohlo při vnímání sebe,
odpočinku, přírody…,“ doplňuje.
Přestože o sobě opakovaně říká, že je především programátor, je Václav Tůma zároveň
i potápěč – dokonce již předává své zkušenosti v potápěčské škole, surfař a vášnivý
cestovatel, který své texty z cest dlouhodobě
publikuje na blogu www.kecall.cz.
„Programování je podobně kreativní činnost
jako psaní. Jen se píše v jiném jazyce. Mně
tato profese navíc dává svobodu cestovat,
potápět se a dělat další věci, které mě baví,“
doplňuje zaměstnanec plzeňské pobočky firmy CS SOFT, kde je mimo jiné zodpovědný
za aplikace v nástroji Java a pracuje na portálu
publicradar.cz.
Více informací o knize Léčivá síla Bali se
mohou zájemci dozvědět na webu
http://www.knihyzcest.cz/.
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SPONZORING ZAMĚSTNANCŮ SLAVÍ
1. NAROZENINY
Sponzoring zaměstnanců vznikl na přání pánů Strnadů na jaře roku 2017. Zaměstnanci skupiny CZECHOSLOVAK
GROUP tak mohou požádat o finance pro jejich mimopracovní aktivity. Od zavedení jsme přijali 123 projektů.
Pro velký zájem se pan Michal Strnad rozhodl navýšit celkovou částku, která se rozděluje mezi úspěšné žadatele
na 100 000 Kč za kvartální období. Zároveň navyšuje také počet podpořených projektů, kdy jich v tomto období
vybral 9.
Velmi nám záleží na tom, aby všichni naši zaměstnanci věděli, že mají možnost požádat o finanční nebo věcný dar, mají v nás důvěru a této příležitosti aktivně využívají. Nadále chceme podporovat ty projekty, kde jsou naši zaměstnanci sami aktivně zapojeni a podílejí se na jejich realizaci,
ať už jde o různé sportovní kluby, zájmové skupiny, kulturní celky a podobně. Rádi však podpoříme i další činnosti našich zaměstnanců, ve kterých
spatříme smysl, přidanou hodnotu a které přinesou lidem radost.

Představujeme projekty, jež byly podpořeny ve třetím kvartálním období

Pan Pavel Očkovič je zaměstnancem TATRA TRUCKS a zároveň aktivním hráčem
a nyní členem kontrolní komise házenkářského klubu. Ve svém projektu požádal o nákup tréninkových pomůcek.
Pan Josef Koláček je zaměstnancem DAKO-CZ, vedoucím na pozici TgPV a zároveň
také hráčem slowpitche týmu Waynes Pardubice. Pan Koláček díky svému projektu
získal příspěvek, který jeho týmu umožnil účast na Super poháru v italském Riccione.

Pan Dušan Roubíček zaměstnanec CSG Facility působí také jako předseda fotbalového
klubu FK Chotusice 1932, díky svému projektu může klub pořídit nové fotbalové branky.

Pan Pavol Podhradský je referentem ve společnosti SBS ZVS a zároveň se podílí na rozvoji fotbalové přípravky, kde je hráčem i jeho
syn. Ve svém projektu požádal o nákup dresů
pro mladé fotbalisty. Ve svém projektu uvedl: „Koupí těchto dresů bych chtěl motivovat děti ze sociálně slabších skupin, které
tvoří téměř dvacet procent hráčské základny a kterým se rodiče dostatečně nevěnují,
nepodporují je a ani jim nemohou finančně
přispět na sportovní aktivity. Tím, že dětem
nakoupíme dresy, můžeme ušetřené peníze
použít na dopravu, občerstvení a materiálně-technické vybavení pro nadějné fotbalisty.“
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Pan David Bátora pracuje v MSM Martin
jako konstruktér, současně se stane za pár
měsíců předsedou dobrovolného hasičského sboru DHZ Morovno. Díky jeho projektu
může nakoupit potřebné vybavení, které
hasičskému sboru schází. „Mým záměrem je
postupná obnova DHZ, což se nám se současným předsedou sboru daří, ale kvůli nedostatku financí nám stále schází potřebné
vybavení, díky kterému se můžeme zapojit
do různých cvičeni nebo zásahů,“ sdělil pan
Bátora ve své žádosti.

Paní Simona Molnárová zaměstnankyně společnosti JOB AIR Technic, která se
ve svém volném čase již od roku 2009 věnuje canisterapii. Ve své žádosti uvádí: „Jsme
skupina zkušených canisterapeutů, kteří se svými čtyřnohými parťáky obohacují život
tam, kde je to zapotřebí. Canisterapie je jedna z forem zooterapie, při které se zjednodušeně řečeno využívá působení psa na psychiku a zdraví člověka. Náš spolek vznikl
na jaře roku 2014, canisterapii se však věnujeme již od roku 2009. Pravidelně působíme v mnoha zařízeních Moravskoslezského kraje, např.: ZŠ a MŠ Motýlek Kopřivnice
(škola pro handicapované děti), Domov Hortenzie (Frenštát p. R.), Domov seniorů
Rožnov p. R. a Příbor, stacionáři pro hluchoslepé děti v Pržně, Sanatoriích Klimkovice
(dětské oddělení – děti s fyz., psych. postižením), a dalších.“ Díky svému projektu získala finance na nákup chybějících pomůcek.

Pan Michal Dvořák kromě toho, že je zaměstnancem EXCALIBUR ARMY také současně
působí od roku 1993 jako člen skautského
střediska a nyní předseda revizní komise Vrdy-Bučice. Ve svém projektu požádal o nákup
stanu. „Skauting všestranně působí na rozvoj
osobnosti dětí a mladých lidí – prostřednictvím her, zážitků, aktivit a dalších činností,“
uvedl pan Dvořák ve své žádosti.
Pan Michal Tůma je naším zaměstnancem
a zároveň také aktivním členem a vedoucím
mužstva Spartak MAS Sezimovo Ústí. Díky
svému projektů získá finance na nákup stolu
určeného pro stolní tenis.

Etická linka
+420 733 678 454

ET-LINK
Vážení kolegové,

Druhou úspěšnou žadatelkou z JOB AIR Technic je paní Sabina Schreierová, která zde
působí jako nákupčí a současně se věnuje hippoterapii. Díky svému projektu může
nakoupit potřeby pro péči o koně. „Hippoterapie je fyzioterapeutická metoda, která
působí na klienta prostřednictvím pohybových impulzů, vznikajících při koňské chůzi.
Tato metoda využívá hřbet koně pro nácvik a obnovení pohybu. Protože je koňský hřbet
krásně prostorný, může se na něm ležet, sedět, klečet, opírat o balóny a polštáře, nebo
i sedět ve dvou (terapeut s klientem). Základem pro tuto metodu je dobře připravený
kůň. Zakoupením nových kavalet a stojanů se zlepší podmínky pro výcvik těchto koní
a zavedou se nové výukové metody, což povede k lepší fyzické zdatnosti a ohebnosti
těchto zvířat, díky čemuž bude možné dále pomáhat dětem se zdravotním omezením,
ulevit jejich bolesti a vykouzlit jim úsměv na tváři,“ uvádí ve své žádosti.

rádi bychom vám znovu poděkovali za projevenou důvěru v uplynulém období. Snažíme se vždy
vyřešit obdržené podněty ke spokojenosti všech a zároveň pracujeme na vyšší efektivitě jejich
zpracování.
Všem podnětům věnuje vedení
CZECHOSLOVAK GROUP náležitou
pozornost, podrobné informace
k ET-LINK naleznete na: https://
czechoslovakgroup.cz/et-link.
Své podněty zasílejte na: etika@
czechoslovakgroup.cz
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DBÁME NA FIREMNÍ KULTURU
Ve druhé polovině srpna 2018 proběhlo „pilotní setkání“ asistentek top managementu a recepčních CSG
pod záštitou Dominiky Pospíšilové, HR projektové manažerky CSG.

Cílem setkání bylo vzájemné propojení asistentek a recepčních a navázání celoholdingové komunikace, která povede k jejímu další-

mu zefektivnění. Setkání bylo strukturováno
do jednotlivých témat, která byla zaměřena
např. na etiku a s ní spojený způsob komuni-

kace a reprezentace společností; dále seznámení s novou povinnou agendou „centrální
úkolovník“ v IS TAS, která slouží k plánování porad, ukládání zápisů a evidenci úkolů
a zrychlí se tím i předávání informací přímo
majiteli.
Bylo také představeno holdingové úložiště
aktuálních marketingových materiálů Brand
cloud a vysvětleny zásady bezpečné komunikace. Pan Andrej Čírtek, tiskový mluvčí holdingu, se osobně ujal bloku „Jak chránit firmu
a komunikovat s novináři“.
Hodnocení této akce bylo velmi pozitivní a věříme, že již po prvním setkání budou patrná
zlepšení. Chceme v této aktivitě pokračovat
a budovat firemní kulturu a efektivitu i nadále
s tím, že právě recepční a asistentky považujeme za klíčové pozice pro první kontakt s externím, ale i interním zákazníkem.

JAN LEVÝ
– ORGANIZÁTOR PŘEKÁŽKÁČE
Pan Jan Levý je zaměstnancem CSG Facility a současně také úspěšným žadatelem o Sponzoring zaměstnanců.
Stal se organizátorem vlastního extrémního překážkového závodu s názvem Překážkáč, který se konal
na přeloučském TANK POWERU. V červenci tak díky němu mohli zaměstnanci CZECHOSLOVAK GROUP
poměřit své síly. Na startu se potkali zástupci CSGM, Avie, DAKO-CZ, ale i reprezentanti nově vzniklé divize
CSG Aerospace.
„Tyto závody nejsou jen o rychlém běhu. Jedná se o komplexní zatížení celého těla. Zde
vyhrává rychlost, síla, vytrvalost, zručnost,
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odhodlání i psychika. Jde o nenásilnou formu,
jak dát dohromady na první pohled nesourodý kolektiv lidí, kteří jsou nuceni navzájem
kooperovat a fungovat jako dobře promazaný
stroj,“ uvedl pan Levý ve své žádosti. Závodníci si mohli vybrat ze dvou obtížností a běžet
buď Překážkáč MALEJ, který má více než 4 km
a 20+ překážek, nebo VELKEJ, ten má více
než 8 km a 30+ překážek. Na startu se v obou
termínech potkalo celkem 39 reprezentantů
skupiny CSG, na které jsme velmi pyšní.
Již nyní pan Levý připravuje několik dalších
závodů pro rok 2019 a my u toho s CSG spor-

tovním týmem znovu rozhodně nebudeme
chybět.

Magazín holdingu CZECHOSLOVAK GROUP

ZAMĚSTNANCI CSG NOVĚ DOSTÁVAJÍ
BENEFITY NA KARTU BENEFITKA
Především stravenky, ale i poukazy na volnočasové aktivity dostávají nově zaměstnanci skupiny
CZECHOSLOVAK GROUP elektronicky na kartu Benefitka. Spolupráce mezi CSG a českou kartou na stravenky
a benefity by se v budoucnu mohla týkat až 8000 zaměstnanců firem ve skupině.
CZECHOSLOVAK GROUP svým zaměstnancům pořídil kartu Benefitka – a to jak pro
stravenky, tak v některých případech i pro
další zaměstnanecké benefity. Kartu má
prozatím 400 zaměstnanců, do konce roku
by jich mělo být dalších 2000 a postupně by
měli kartu dostat i další z více než 8000 zaměstnanců firem vlastněných průmyslovým
holdingem.
„Ve skupině CZECHOSLOVAK GROUP neustále hledáme cesty, jak nejen rozšířit nabídku
benefitů, které poskytujeme našim zaměstnancům, ale také jak zjednodušit jejich čerpání a správu. Benefitka nám jako moderní
nástroj toto umožňuje. Pro zaměstnance
je velkým přínosem možnost stravovat se
ve všech zařízeních, kde přijímají platební
karty, případně možnost čerpat pomocí Benefitky příspěvek na kulturní či sportovní
akce. Pro nás zaměstnavatele přináší Benefitka jednodušší administraci poskytovaných
zaměstnaneckých benefitů a tím také efek-

tivnější využívání času a vynaložených prostředků,” říká personální ředitelka CZECHOSLOVAK GROUP Barbora Biernacki.
Benefitku, která na trhu působí od září 2018,
využívá aktuálně více než 250 firem a vydaných bylo více než 18 tisíc karet. Pro své
zaměstnance kartu využívají například Samsung, HBO nebo Finanční analytický úřad.
„Benefitku mají velké firmy, ale vyplatí se
i těm úplně malým. Pro zaměstnance přináší pohodlí díky tomu, že kartu s technologií MasterCard přijímají všude jako běžnou
platební kartu. A zaměstnavateli šetří čas

strávený papírováním. Je to nástroj správy
zaměstnaneckých benefitů 21. století,” říká
CEO Benefitky Daniel Kriso.

Co je Benefitka
Platební karta Benefitka představuje jedinečné moderní řešení pro správu zaměstnaneckých benefitů, jako jsou stravenky nebo volnočasové aktivity. Na jediné kartě má zaměstnanec veškeré své benefity. Ty může přitom využít na mnohem více místech než u běžných papírových poukázek nebo stravenek – stačí, aby prodejce disponoval terminálem
pro platbu kartou MasterCard.

V MSM GROUP VYBAVILI ŠKOLÁKY
ZE SOCIÁLNĚ SLABŠÍCH SKUPIN
Ve dnech 8. – 22. srpna 2018 měli zaměstnanci MSM GROUP, MSM Holding, ZVS holding, ZVS IMPEX,
ZVS SBS a MSM možnost zapojit se do projektu Sbírka školních pomůcek pro děti ze sociálně slabších skupin,
krizových center a dětských domovů.
Povedlo se jim nakoupit a předat 11 školních
tašek, 6 batohů, 11 penálů, více než 700 sešitů, množství temperových barev, tužek, pravítek, kružítek a dalších pomůcek. Díky této
pomoci mohou děti chodit do školy připravené a tím získají šanci na plnohodnotné vzdělávání a lepší budoucnost.
„Do sbírky se zapojilo více než 50 zaměstnanců z jednotlivých společností, kteří přispěli
finančními i věcnými dary. Z odevzdání škol-

ních potřeb jsme měli velmi dobrý pocit. Zaměstnanci projevili uznání, že se podobnými
akcemi zabýváme. V budoucnu bychom rádi
v podobných akcích pokračovali. Chceme více
věnovat pozornost lidem z našeho okolí a docílit toho, aby naši zaměstnanci iniciativně
přicházeli s nápady a návrhy, kam naši pomoc
směřovat. Již nyní připravujeme akci Stromeček vánočních přání. Zároveň vyzýváme naše
zaměstnance, aby v případě, že vědí o někom

ze svého okolí, kdo potřebuje pomoc nebo
si ji zaslouží, přinášeli svoje návrhy na personální oddělení ZVS holding, a to nejpozději
do 15. listopadu 2018. Z doručených návrhů
komise vybere ty, kterým společně pomůžeme splnit vánoční přání,“ sdělila Alica Eglyová
vedoucí lidských zdrojů ZVS a organizátorka
celé akce.
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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 36 správných řešení, z nichž jsme vylosovali tři výherce:
Jana Volšíka, Martinu Flanderkovou a Michala Apltauera. Blahopřejeme. Výherce budeme kontaktovat a obdrží věcné ceny od CSG.
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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.

