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Ovládání zařízení
a spotřebičů

Vzdálený přístup
díky mobilní
aplikaci

Napojení na
Bezpečnostní centrum

INZERCE

Speciál DNES je komerční příloha MF DNES

ČESKÁ MINCOVNA 4-5
Bezpečná investice i v nejisté době je do zlata. S
produktem Zlaté spoření od České mincovny si
můžete prostřednictvím pravidelných měsíčních
plateb uchovat hodnotu svých peněz. Vsadit
můžete i na investiční zlaté mince. Ty od České
mincovny se navíc hrdě hlásí k vlastenectví.

PIVOVAR ROHOZEC 6
Gastronomické, sportovní a kulturní vyžití v srdci
Českého ráje nabízí areál Pivovaru Rohozec v
domově tradičního zlatavého moku.

POHŘEBNÍ SLUŽBY KOPAL 8
Jaký je rozdíl mezi pohřební službou a pohřební
agenturou? Úplně stejný, jako mezi cestovní kan-
celáří a cestovní agenturou, v objemu a obsahu
poskytovaných služeb. Pohřební služba však
mívá většinu potřeb pod jednou střechou.

JABLOTRON 10
Firma Jablotron nedávno oslavila 30 let působení
na českém i zahraničním trhu. Ve svých aktivitách
nepolevuje a následuje svůj dlouhodobý cíl „být
lídry v zabezpečovací technice u nás i ve světě“.

VĚZNICE RÝNOVICE 12
Zaměstnávání vězňů nabízí hned několik benefi-
tů. Ať již jde o zvýhodněné podmínky pro odmě-
nu odsouzených, smluvní cenu práce, kdy je na
výběr z hodinové sazby nebo ocenění na základě
úkolové mzdy, u odsouzených navíc odpadá čer-
pání dovolené.

NADACE PRECIOSA 22
Za 27 let své existence věnovala Nadace Preciosa
na dobročinné účely víc než 270 milionů korun.
Ročně pomáhá penězi a věcnými dary asi 600
projektů a individuálním žádostem.

Vedoucí komerčních příloh:
Kamila Hudečková

Koordinátorka projektu:
Jana Blažková

Inzerce:
MAFRA, a. s.,
odd. inzertních poradců
Praha, Karla Engliše 571 /11, 150
00 Praha 5

Regionální obchod:
Věra Novotná

vera.novotna@mafra.cz
Mobil: 725 397 267

Oddělení pro klíčové
zákazníky:
Václav Faměra
vaclav.famera@mafra.cz
Mobil: 602 658 922
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TEXT: (PAV)
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S
ituace obecně vyvolávala u drob-
nějších střadatelů nejistotu.
Ačkoliv se v relativně krátké
době stav vrátil do normálu,
mnozí začali uvažovat o tom,

jak své investice ještě více ochránit do
budoucna. A řešení existuje.

Nejméně jedna komodita nejenže ustá-
la hýbání trhu bez ztráty kytičky, ale
navíc její hodnota dlouhodobě rostla a
roste. Jde o zlato. A nemusíte být zrovna
ostříleným burzovním makléřem, abyste
do něj mohli investovat. Můžete se obrá-
tit na jabloneckou Českou mincovnu,
která kromě toho, že razí české oběživo a
pamětní zlaté a stříbrné mince pro Čes-
kou národní banku, nabízí také vlastní
produkty. A jeden z nich je právě investi-
ce do zlata. Překážkou není ani fakt, že
nemáte pohromadě větší obnos. S Čes-
kou mincovnou lze do zlata vkládat i
menší částky.

INVESTICE PRO KAŽDÉHO
S produktem Zlaté spoření od České min-
covny si můžete prostřednictvím pravi-
delných měsíčních plateb uchovat hod-
notu svých peněz. „Díky značnému

potenciálu zhodnocení je investiční zlato
bez DPH ideálním prostředkem spoření
do budoucna. Nejprve si zvolíte formu:
buď můžete každý měsíc spořit konkrét-
ní částku, nebo peníze spořit pro koupi
konkrétního produktu. Kromě slitků a
cihel lze investovat také do zlatých
pamětních mincí či medailí a dalších pro-
duktů, jejichž hodnota v čase roste,“
komentuje spoření s Českou mincovnou
její mluvčí Lenka Klimentová.

U pravidelných investic je výhodou, že
si sami můžete zvolit výši měsíčního
obnosu, který do zlata vložíte. Dokonce
si i sami vyberete dobu spoření a den v
měsíci, kdy budete na své konto zasílat
pravidelnou platbu. Pro potvrzení už pak
jen stačí, abyste si zkontrolovali všechny
nastavené parametry spoření, které poté
schválíte. Pak už zbývá jen potvrdit
online smlouvu a složit vratnou jistinu.
Nikam nemusíte chodit, objednáte dis-
krétně prostřednictvím webových strá-

nek České mincovny. A vše je bez skry-
tých poplatků.

BEZPEČNÉ ULOŽENÍ V TREZORECH
Navíc získáváte další příjemný bonus.
„Zlato koupené v České mincovně si
můžete bezpečně nechat zdarma ulože-
né v našich trezorech,“ upozorňuje Kli-
mentová.

Střádání na zlaté produkty může být
také cesta, jak zabezpečit děti či vnouča-
ta do budoucna. Postupně jim vytvořit
jejich zlatý poklad. „V současné době evi-
dujeme více než 4 500 klientů, kteří si
Zlaté spoření založili. Nejčastější kombi-
nací je spoření 1 000 korun měsíčně na
dobu pěti let,“ doplňuje Jaroslav Černý,
šéf marketingu České mincovny.

Jde o druh postupného střádání, které
si může dovolit opravdu každý. Pravidel-
né měsíční platby, které si zájemce nasta-
ví podle vlastních možností, se na jeho
účtu mincovny průběžně mění ve zlaté
mince nebo cihly.

„Naspořené zlato, na rozdíl od virtuál-
ních jedniček a nul na bankovním kontě,
existuje fyzicky – můžete si na něj sáh-
nout, odnést si ho domů, uložit v trezoru
České mincovny, uchovat pro budoucí
generace nebo ho se ziskem odprodat,“
vysvětluje obchodní ředitel mincovny
Aleš Brix.

INVESTICE DO ZLATA NA OBRÁZKU VLEVO JE ZLATÁ DVOUUNCOVÁ MINCE S MOTIVEM SV. LUDMILY A SV. VÁCLAVA, VPRAVO NAHOŘE SE NACHÁZÍ
ZLATÁ INVESTIČNÍ MINCE PAPEŽ JAN PAVEL II. A POD NÍM JE MINCE Z KOLEKCE SEDM DIVŮ STAROVĚKÉHO SVĚTA.

Založte si Zlaté spoření na
stránkách www.zlaty-zivot.cz,
zadejte akční kód KNIHA a zís-
káte od nás 500 korun do
začátku. Váš kód je platný do
31. 12. 2021.
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Loňské jaro s příchodem pandemie otřáslo nejedním investičním trhem. I jindy bezpečné
investice do opatrných podílových fondů zaznamenaly prudký pokles.
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P
ak vsaďte na investiční zlaté
mince. Ty od České mincovny
se navíc hrdě hlásí k vlastenec-
tví.

„Kromě Zlatého spoření je
další nejčastější formou spoření našich
zákazníků produkt investiční zlatá mince
Český lev. Náš Český lev je zatím velmi
mladý, ale už hrdě stojí po boku reprezen-
tantů z celého světa,“ vyzdvihuje Jaroslav
Černý, šéf marketingu, jeden z produktů
nabízených ve spoření s Českou mincov-
nou. „Květen roku 2017 se může směle
zařadit mezi další přelomový milník v
dějinách ryze českého podniku, České
mincovny. Od tohoto data razí první ryze
investiční mince ‚Český lev‘ v České
republice, které jsou dostupné v řadě gra-
máží,“ pokračuje.

V DOBRÉ SPOLEČNOSTI
ZEMÍ CELÉHO SVĚTA
Česká mincovna s vlasteneckou témati-
kou následuje další mnohé země Evropy
i celého světa. Namátkou můžeme jme-
novat Vídeňské filharmoniky (Rakous-
ko), Javorový list (Kanada), Australského
klokana (Austrálie), Čínskou pandu
(Čína) či Amerického orla (USA). Stejně
jako v těchto zemích má tak Česká repub-

lika díky České mincovně investiční pro-
dukt s jednoznačnou symbolikou. A to již
čtvrtým rokem. „Český lev se záhy pevně
usadil s respektem ostatních mezi tuto
prestižní společnost. Hned od počátku
emise byl o náš ‚bullion coin‘ velký zájem
nejen doma, ale i ve světě. Investiční
mince jsou totiž příležitostí jak uložit
peníze do fyzična – do drahého kovu s
prestižním uměleckým ztvárněním. Do
své nabídky si je vyžádal rovněž největší
online distributor drahých kovů na světě
APMEX a získaly evropskou ochrannou
známku. Vedle investičního potenciálu
zaujaly také atraktivním vlasteneckým
reliéfem, který se dočkal několika
obměn,“ vyzdvihuje zájem o Českého lva
ve formě investiční mince Lenka Klimen-
tová.

Jedním z důvodů, proč se investiční
mince tak rychle zařadily po bok slav-
ných světových protějšků, je jejich nízký
emisní náklad. Zatímco investiční mince
zahraničních mincoven jsou raženy v
řádech milionů kusů, emisní limit mincí
ražených u nás se počítá na stovky či tisí-
ce. „Tato skutečnost zvyšuje potenciál
zhodnocení investice a přidává jí sběra-
telský rozměr. Díky uměleckému zpraco-
vání pak mince skvěle poslouží také jako
originální a hodnotný dárek – k promoci,
ke svatbě, k narození dítěte i jen tak pro
radost,“ uzavírá obchodní ředitel mincov-

ny Aleš Brix. A dobrá zpráva pro všechny
střadatele do zlata na závěr – na rozdíl od
tradičních peněz zlato odolává znehod-
nocení úspor vlivem inflace a navíc
nákup investičního zlata i jeho prodej
jsou osvobozeny od zdanění.

Chtěli byste, aby vaše spoření do zlata mělo i svou konkrétní tvář a upřednostňujete zlato
ve vyvedeném designu? Pak vsaďte na investiční zlaté mince.

Český lev je jistota
zhodnocení s hrdostí

INVESTIČNÍ
ZLATO
Investiční zlato má nejčastěji
podobu zlatých cihliček, desti-
ček nebo mincí. Požadavky na
jednotlivé typy komodity pak
upřesňuje zákon o DPH s tím,
že cihly nebo destičky musí mít
vlastní číslo, označení výrobce,
hmotnosti a ryzosti, která má
být nejméně 995 (maximum je
1 000).
Zlaté investiční mince pak
podle legislativy musí mít
ryzost nejméně 900 tisícin,
byly vyraženy po roce 1800,
jsou nebo byly v zemi svého
původu zákonným platidlem a
jsou obvykle prodávány za
cenu, která nepřevyšuje vol-
nou tržní hodnotu jejich zlaté-
ho obsahu o více než 80 pro-
cent.
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INVESTICE V ROCE 2017 PŘEDSTAVILA ČESKÁ
MINCOVNA SVÉ VLASTNÍ INVESTIČNÍ MINCE
NAZVANÉ ČESKÝ LEV.
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P
říhodná poloha rohozeckého
pivovaru vybízí k mnoha spor-
tovním aktivitám v malebném
prostředí Českého ráje. Kolem
něj se vine známá cyklostezka

Greenway Jizera, lze zde podniknout
mnoho pěších výletů se zajímavými turis-
tickými cíli či sjíždět řeku Jizeru.
Výlet je možné poté zakončit poctivým

obědem a pivem v Rohozecké Restaura-
ci, která jako jediná nabízí rohozecké tan-
kové pivo. Uvelebit semůžete na venkov-
ní zahrádce a pochutnáte si na tradiční
české kuchyni, lahodných domácích
dezertech a samozřejmě pivu, které se
zde točí celkem z dvanácti píp, včetně let-
ního hitu Nealko Pomelo.
„Cílem výletumůže být i samotný pivo-

var, který každoročně od dubna do října
nabízí exkurze se závěrečnou ochutnáv-
kou piva. Zkušený průvodce či dokonce
samotný sládek se vás srdečně ujme na
nádvoří, nejdříve vás zasvětí do historie
fungování pivovaru a posléze nakoukne-
te téměř do všech jeho částí, prohlédnete
si varnu, spilku či sklepení. Nezapomeň-
te se teple obléknout, protože teploty ve
sklepení klesají až na pět stupňů. Letos
se prohlídky rozběhnout hned, jak to dle
vládních opatření bude možné,“ láká k
příjemným aktivitám František Jung-
mann.

KONCERTY BUDOU
Epidemiologická situace přinesla bohu-
žel i smutné zprávy, a to opětovné zruše-
ní Slavností piva Rohozec, které se měly
konat v červnu 2021. Je to tak již druhý
rok, kdy si tuto velkolepou událost bude-
me muset nechat ujít. Pivovar ale již
oznámil data několika menších letních
hudebních akcí, které minulý rok měly
kladný ohlas. Pivo teklo proudem, grilo-
vala se selátka a panovala příjemná
domácí nálada. Atmosféra menších kon-
certů má zkrátka také něco do sebe.
„Hned na začátku července zahraje

hardrocková skupina Traktor a předkape-
la Seven s Tomášem Karglem. O týden
později své nástroje rozezní Walda Gang
a Alkehol. Měsíc pak 30. 7. 2021 ve vel-
kém uzavře Vypsaná fixa s frontmanem
Márdim a hity ‚Bestiálně šťastní‘, ‚Krása
nesmírná‘ a další. V srpnu a v září proběh-
nou v pivovaru ještě další menší akce,
které budou postupně upřesňovány. Veš-
keré informace, včetně cen vstupného a

předprodeje, naleznete na oficiálních
stránkách pivovaru, které jsou
www.pivorohozec.cz,“ nastiňuje pouta-
vý program František Jungmann.

ŽIVÁ MUZIKA PŘI
PIVNÍCH ČTVRTCÍCH
Rohozecká Restaurace také plánuje opě-
tovné pořádání Pivních čtvrtků, kdy
hrála příjemná živá muzika a čtvrté tan-
kové pivo bylo zdarma.
V případě, že nemáte žádné plány na

září, zvažte také účast v tradičním již 10.
ročníku Rohozeckého triatlonu, který se
koná v okolí zříceniny hradu Valečov. Dis-
ciplíny jsou běh na 3 km, 20 km jízdy na
kole, a to nejlepší na závěr – tři kousky
piva Podskalák. Registrace budou spuště-
ny běhemměsíce srpna.

Rohozecké pivo si takémůžete vychut-
nat v centru Liberce, kde ho v restauraci
U Šesti Kohoutů točí ze šesti píp včetně
limonády Erko Oranž. Zakoupit si zde
můžete i veškerý rohozecký sortiment v
lahvích. Čeká na vás kompletně zrekon-
struovaná terasa, grilovaná kuřata nebo i
speciální akce jako například degustační
menu s názvem Gril párty. Třeba potkáte
i samotného kohouta Rudyho, maskota
restaurace.
A pokud chcete zůstat v Jablonci, tak

následující letní měsíce přímo vybízí k
posezení u dominanty města – Přehrady
Mšeno.
V oblíbeném stánku Základna u domu

Povodí Labe vám usměvavý personál
načepuje rohozeckého Skaláka 11° nebo
Jedenáctku řezanou.

ZÁBAVA A PIVO NA ROHOZCI LÁKAJÍ K ZÁBAVĚ. PIVOVAR NAPŘÍKLAD JIŽ OZNÁMIL DATA
NĚKOLIKA MENŠÍCH LETNÍCH HUDEBNÍCH AKCÍ, KTERÉ MINULÝ ROK MĚLY KLADNÝ OHLAS.
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Gastronomické, sportovní a kulturní vyžití v srdci Českého ráje. To vše nabízí areál
Pivovaru Rohozec v domově tradičního zlatavého moku.

Prožijte léto na Rohozci
TEXT: (PAV)
FOTO: PIVOVAR ROHOZEC

P
říhodná poloha rohozeckého
pivovaru vybízí k mnoha spor-
tovním aktivitám v malebném
prostředí Českého ráje. Kolem
něj se vine známá cyklostezka

Greenway Jizera, lze zde podniknout
mnoho pěších výletů se zajímavými turis-
tickými cíli či sjíždět řeku Jizeru.
Výlet je možné poté zakončit poctivým

obědem a pivem v Rohozecké Restaura-
ci, která jako jediná nabízí rohozecké tan-
kové pivo. Uvelebit semůžete na venkov-
ní zahrádce a pochutnáte si na tradiční
české kuchyni, lahodných domácích
dezertech a samozřejmě pivu, které se
zde točí celkem z dvanácti píp, včetně let-
ního hitu Nealko Pomelo.
„Cílem výletumůže být i samotný pivo-

var, který každoročně od dubna do října
nabízí exkurze se závěrečnou ochutnáv-
kou piva. Zkušený průvodce či dokonce
samotný sládek se vás srdečně ujme na
nádvoří, nejdříve vás zasvětí do historie
fungování pivovaru a posléze nakoukne-
te téměř do všech jeho částí, prohlédnete
si varnu, spilku či sklepení. Nezapomeň-
te se teple obléknout, protože teploty ve
sklepení klesají až na pět stupňů. Letos
se prohlídky rozběhnout hned, jak to dle
vládních opatření bude možné,“ láká k
příjemným aktivitám František Jung-
mann.

KONCERTY BUDOU
Epidemiologická situace přinesla bohu-
žel i smutné zprávy, a to opětovné zruše-
ní Slavností piva Rohozec, které se měly
konat v červnu 2021. Je to tak již druhý
rok, kdy si tuto velkolepou událost bude-
me muset nechat ujít. Pivovar ale již
oznámil data několika menších letních
hudebních akcí, které minulý rok měly
kladný ohlas. Pivo teklo proudem, grilo-
vala se selátka a panovala příjemná
domácí nálada. Atmosféra menších kon-
certů má zkrátka také něco do sebe.
„Hned na začátku července zahraje

hardrocková skupina Traktor a předkape-
la Seven s Tomášem Karglem. O týden
později své nástroje rozezní Walda Gang
a Alkehol. Měsíc pak 30. 7. 2021 ve vel-
kém uzavře Vypsaná fixa s frontmanem
Márdim a hity ‚Bestiálně šťastní‘, ‚Krása
nesmírná‘ a další. V srpnu a v září proběh-
nou v pivovaru ještě další menší akce,
které budou postupně upřesňovány. Veš-
keré informace, včetně cen vstupného a

předprodeje, naleznete na oficiálních
stránkách pivovaru, které jsou
www.pivorohozec.cz,“ nastiňuje pouta-
vý program František Jungmann.

ŽIVÁ MUZIKA PŘI
PIVNÍCH ČTVRTCÍCH
Rohozecká Restaurace také plánuje opě-
tovné pořádání Pivních čtvrtků, kdy
hrála příjemná živá muzika a čtvrté tan-
kové pivo bylo zdarma.
V případě, že nemáte žádné plány na

září, zvažte také účast v tradičním již 10.
ročníku Rohozeckého triatlonu, který se
koná v okolí zříceniny hradu Valečov. Dis-
ciplíny jsou běh na 3 km, 20 km jízdy na
kole, a to nejlepší na závěr – tři kousky
piva Podskalák. Registrace budou spuště-
ny běhemměsíce srpna.

Rohozecké pivo si takémůžete vychut-
nat v centru Liberce, kde ho v restauraci
U Šesti Kohoutů točí ze šesti píp včetně
limonády Erko Oranž. Zakoupit si zde
můžete i veškerý rohozecký sortiment v
lahvích. Čeká na vás kompletně zrekon-
struovaná terasa, grilovaná kuřata nebo i
speciální akce jako například degustační
menu s názvem Gril párty. Třeba potkáte
i samotného kohouta Rudyho, maskota
restaurace.
A pokud chcete zůstat v Jablonci, tak

následující letní měsíce přímo vybízí k
posezení u dominanty města – Přehrady
Mšeno.
V oblíbeném stánku Základna u domu

Povodí Labe vám usměvavý personál
načepuje rohozeckého Skaláka 11° nebo
Jedenáctku řezanou.

ZÁBAVA A PIVO NA ROHOZCI LÁKAJÍ K ZÁBAVĚ. PIVOVAR NAPŘÍKLAD JIŽ OZNÁMIL DATA
NĚKOLIKA MENŠÍCH LETNÍCH HUDEBNÍCH AKCÍ, KTERÉ MINULÝ ROK MĚLY KLADNÝ OHLAS.

6

Gastronomické, sportovní a kulturní vyžití v srdci Českého ráje. To vše nabízí areál
Pivovaru Rohozec v domově tradičního zlatavého moku.

Prožijte léto na Rohozci



TEXT: (PAV)

P
ři návštěvách největšího rekre-
ačního střediska západních
Krkonoš hraje hlavní roli nád-
herná příroda a také nepřeber-
né možnosti, jak si udělat

radost. Jednou z nich je čtyřsedačková
lanovka umístěná přímo v centru maleb-
ného horského města. Nahoru stoupá
vedle mamutího můstku pro lety na
lyžích.
„Lanovka Sportovního areálu Harra-

chov představuje pro cykloturisty a pěší
turisty nejsnazší příležitost, jak se dostat
z údolí nahoru k jedinečným výhledům
do českého vnitrozemí. Z Čertovy hory
vysoké 1020 metrů mohou turisté zvyso-
ka pohodlně obkroužit celý Harrachov,“
říká provozní náměstek Sportovního are-
álu Harrachov Vlastislav Fejkl. „Nebo se
vydat ještě výš na dvě z nejvíce známých

krkonošských bud – na Dvoračky či na
Voseckou. Z Čertovy hory se před výletní-
ky otevírá za jasného počasí výhled až na
Lužické hory a České středohoří. Při
cestě z Harrachova na Lysou horu uvidí-
te rovněž Český ráj.“
Vedle dolní stanice lanovky se rozpro-

stírá Dětský park, jemuž vévodí dvě hop-
sinková hřiště – jedno pro větší a jedno
pro menší děti.
Desítky pružných koulí staví před děti

výzvu, aby si vyzkoušely svou obratnost a
odvahu. Poblíž najdou dřevěný hrad,
nafukovací hrad, vzduchovou trampolí-
nu a dvě slack line.
Na Čertově hoře, kde čtyřsedačková

lanovka končí, potěšímalé i velké výletní-
ky šikovně vymyšlené bludiště, oblíbený
fotopoint a dřevěný čert, v jehož tlamě se
lze také vyfotografovat.
V údolí pod Čertovou horou si nikdo

nenechá ujít procházku k Mumlavskému

vodopádu, nejvodnatějšímu v Čechách.
Do koryta řeky burácí z výšky skoro dese-
ti metrů. Nad ním vytvarovala řeka do
žuly kotle, známé jako Čertova oka. Adre-
nalin si můžete užít v lanovém centru a
na letní bobové dráze.

GOLF, KOUPALIŠTĚ
I ČTYŘI MUZEA
V Harrachově se ukrývá přírodní koupa-
liště v Zákoutí, sousedící s tenisovými
kurty, horolezeckou stěnou nebo mini-
golfem. Harrachov nabízí devítijamkové
klasické golfové hřiště. Na turisty čekají
čtyři muzea – sklářské, hornické, muze-
um lesnictví amyslivosti amuzeum lyžo-
vání.
Popularita Harrachova roste díky ještě

jedné přednosti. Navzdory vysoké
návštěvnosti zůstává městem s přátel-
ským charakterem nezkaženým snob-
stvím.
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Tiché nebo bouřlivé? Hravé či vzrušující? Plné pohybu i klidných chvil v krkonošské
zeleni? Dny prožité v Harrachově mají od všeho trochu. Vlastně od všeho hodně.

Harrachov dělá radost

INZERCE

TEXT: (PAV)

P
ři návštěvách největšího rekre-
ačního střediska západních
Krkonoš hraje hlavní roli nád-
herná příroda a také nepřeber-
né možnosti, jak si udělat

radost. Jednou z nich je čtyřsedačková
lanovka umístěná přímo v centru maleb-
ného horského města. Nahoru stoupá
vedle mamutího můstku pro lety na
lyžích.
„Lanovka Sportovního areálu Harra-

chov představuje pro cykloturisty a pěší
turisty nejsnazší příležitost, jak se dostat
z údolí nahoru k jedinečným výhledům
do českého vnitrozemí. Z Čertovy hory
vysoké 1020 metrů mohou turisté zvyso-
ka pohodlně obkroužit celý Harrachov,“
říká provozní náměstek Sportovního are-
álu Harrachov Vlastislav Fejkl. „Nebo se
vydat ještě výš na dvě z nejvíce známých

krkonošských bud – na Dvoračky či na
Voseckou. Z Čertovy hory se před výletní-
ky otevírá za jasného počasí výhled až na
Lužické hory a České středohoří. Při
cestě z Harrachova na Lysou horu uvidí-
te rovněž Český ráj.“
Vedle dolní stanice lanovky se rozpro-

stírá Dětský park, jemuž vévodí dvě hop-
sinková hřiště – jedno pro větší a jedno
pro menší děti.
Desítky pružných koulí staví před děti

výzvu, aby si vyzkoušely svou obratnost a
odvahu. Poblíž najdou dřevěný hrad,
nafukovací hrad, vzduchovou trampolí-
nu a dvě slack line.
Na Čertově hoře, kde čtyřsedačková

lanovka končí, potěšímalé i velké výletní-
ky šikovně vymyšlené bludiště, oblíbený
fotopoint a dřevěný čert, v jehož tlamě se
lze také vyfotografovat.
V údolí pod Čertovou horou si nikdo

nenechá ujít procházku k Mumlavskému

vodopádu, nejvodnatějšímu v Čechách.
Do koryta řeky burácí z výšky skoro dese-
ti metrů. Nad ním vytvarovala řeka do
žuly kotle, známé jako Čertova oka. Adre-
nalin si můžete užít v lanovém centru a
na letní bobové dráze.

GOLF, KOUPALIŠTĚ
I ČTYŘI MUZEA
V Harrachově se ukrývá přírodní koupa-
liště v Zákoutí, sousedící s tenisovými
kurty, horolezeckou stěnou nebo mini-
golfem. Harrachov nabízí devítijamkové
klasické golfové hřiště. Na turisty čekají
čtyři muzea – sklářské, hornické, muze-
um lesnictví amyslivosti amuzeum lyžo-
vání.
Popularita Harrachova roste díky ještě

jedné přednosti. Navzdory vysoké
návštěvnosti zůstává městem s přátel-
ským charakterem nezkaženým snob-
stvím.

7

Tiché nebo bouřlivé? Hravé či vzrušující? Plné pohybu i klidných chvil v krkonošské
zeleni? Dny prožité v Harrachově mají od všeho trochu. Vlastně od všeho hodně.

Harrachov dělá radost

INZERCE



TEXT: (PAV)
FOTO: PS LADISLAV KOPAL

V
pohřebnictví to znamená, že

pohřební agentura vám větši-
nu služeb zprostředkuje u
pohřební služby (a mnohdy se
to ani nedozvíte, nebo jste

dokonce postupně k pohřební službě
agenturou odesíláni), kdežto právě
pohřební služba mívá většinu potřeb tak-
zvaně pod jednou střechou. A u Pohřeb-
ní služby Ladislav Kopal, která v Jablonci
nad Nisou působí již desítky let, to platí
násobně.

„My jsme rodinná firma, která se kaž-
dému klientovi věnuje s maximální péčí,
diskrétností a empatií. Kromě toho
umíme pohřeb zajistit kompletně od A
do Z, což je pro pozůstalé velice důležité.
Odpadají jim v jejich těžkých chvílích sta-
rosti s tím, co vše je potřeba zařídit.
Máme vše zajištěné jak personálně, od
sjednavatelek přes obřadníky, řečníky,
organizátory rozptylů až po hrobníky,
tak disponujeme i širokým vozovým par-
kem,“ vysvětluje Ladislav Kopal.

Navíc po celou dobu pohřebního pro-
cesu dbají na to, aby u všeho byl nejmé-
ně jeden ze zástupců rodiny přítomen a
klienta jím provedl. K diskrétnosti a
empatii přispívá také provozovna
pohřební služby, která sídlí v těch
samých místech, jako sídlila od roku
1945. Jen prošla obrovskou proměnou a
dnes v ní klienti najdou intimitou oplýva-
jící čekárnu, kde najdou vše potřebné,
včetně možnosti občerstvení nebo WC
vyhrazeného pro zákazníky. Ladislava
Kopala mrzí, že některé pohřební služby
či právě zmiňované agentury v době covi-
dové zákazníky odrazovaly od konání
pohřebních obřadů: „My jsme po celou
dobu smuteční rozloučení pořádali, pro-
tože si uvědomujeme, jak je pro pozůsta-
lé důležité projít si právě touto fází
odchodu jejich blízkých. Mnohdy, pokud
si rozloučení nepřejí, později litují.“

K DISPOZICI 24 HODIN DENNĚ
Obrovskou výhodou je také „provozní
doba“ pohřební služby. V uvozovkách
proto, že vlastně žádná neexistuje. Mini-
málně pohotovostně na telefonu jsou u
Ladislava Kopala pro klienty nepřetržitě,
dvacet čtyři hodin sedm dní v týdnu. Stej-

ně tak pro případ nutnosti jejich pomoci
ze strany záchranné služby nebo policie.

„A když hovořím o komplexnosti služ-
by, od března letošního roku disponuje-
me také vlastním krematoriem. Prozatím
mu v areálu v Novinách pod Ralskem
chybí obřadní místnost a zázemí pro
smuteční hosty, počítáme ale, že to se
podaří zkolaudovat do konce roku,“
pokračuje Ladislav Kopal s tím, že ani
nyní ale není problém krematoria využít
i pro zájemce z Jablonce. Jeho krematori-
um drží jeden primát – jako jediná v
České republice je spalovna vybavena
XXL pecemi, v nichž je možné zpopelnit
zemřelé až s hmotností 450 kilogramů.

Další unikát má dokonce v rámci celé
Evropy. Jako jediná pohřební služba má
ve svém velice širokém vozovém parku
také limuzínu Cadillac Escalade, která se
využívá zejména při hodně velkých

pohřbech. Od roku 1997 je nepřetržitým
držitelem Znaku kvality, což znamená,
že pravidelně prochází náročnými kon-
trolami dohlížejícími na kvality služeb.
Tímto hodnocením se může pochlubit
zhruba pouhých dvacet pohřebních slu-
žeb u nás. Je držitelem také veškerých cer-
tifikátů, kterých je možné dosáhnout,
včetně certifikací pro hrobníky.

Pohřební služba Ladislav Kopal je čle-
nem Evropské federace pohřebních slu-
žeb, z tohoto titulu může zajišťovat jaké-
koliv mezinárodní převozy. Ladislav
Kopal sám je předsedou Sdružení
pohřebnictví ČR, které čítá na 155 členů,
což je zhruba polovina veškerých pohřeb-
ních služeb v ČR. Hlavním posláním
Sdružení je zvyšování kvality poskytova-
ných služeb, pořádá nejrůznější profesní
školení pro své členy, vydává zpravodaj s
poradenstvím.

TRADICE A ZÁRUKA KVALITY POHŘEBNÍ SLUŽBA LADISLAV KOPAL V JABLONCI NAD NISOU
PŮSOBÍ JIŽ DLOUHÉ DESÍTKY LET.
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Jaký je rozdíl mezi pohřební službou a pohřební agenturou? Úplně stejný, jako mezi
cestovní kanceláří a cestovní agenturou. V objemu a obsahu poskytovaných služeb.

„Smuteční rozloučení je
důležitá fáze pohřbu“
TEXT: (PAV)
FOTO: PS LADISLAV KOPAL
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PIETA RODINNÁ FIRMA SE KAŽDÉMU
KLIENTOVI VĚNUJE S MAXIMÁLNÍ PÉČÍ.

TEXT: (PAV)
FOTO: ARCHIV DANIELA PERNERA

A
čkoliv se v průběhu staletí
měnili majitelé panství i
mlýna, hlavní zásady přetrva-
ly: úcta k řemeslu, nejvyšší
kvalita surovin i mouky a efek-

tivní způsob mletí. O tom, jak funguje
mlynářské řemeslo ve 21. století, jsme si
povídali s Danielem Pernerem, který
pokračuje v rodinné tradici a mlýn vede
od roku 2007.

Mlýn s historií sahající až do 15. století
jste přetvořili do nejmodernějšího
provozu na mletí mouky v republice,
který dokáže umlít mouku jako žádný
jiný. Čím to je?
Od doby, kdy se rodině v roce 1992 mlýn
vrátil v docela zuboženém stavu, jsme
věděli, jak chceme mlýn rozvíjet. Naším

cílem bylo a stále je přicházet s výrobky s
přidanou hodnotou a ukazovat lidem, co
všechno je možné. Mlít celozrnné mouky
do hladka umíme v Česku jen my ve Svija-
nech a po celé Evropě najdete jen málo
výrobců, kteří to dokáží. Nutností jsou
nejmodernější technologie ale i tým lidí,
který sleduje současné trendy v mlýnské
technologii i nejnovější poznatky z růz-
ných oblastí, jako jsou výživa i technolo-
gie potravin. Díky tomu dokážeme umlít

mouky té nejvyšší kvality, ze kterých peči-
vo skvěle chutná, hezky voní, a navíc
dodá lidskému tělu tolik potřebnou
vlákninu a další zdraví prospěšné látky.

V čem je unikátnost vašich technologií?
Nejdůležitější je, že díky technologiím
dokážeme umlít celozrnné mouky na gra-
nulaci mouky hladké. Cesta k umletí hlad-
ké celozrnné mouky je ale dlouhý proces,
kde musíte pečlivě a poctivě vyladit kaž-
dou jeho část. Od zajištění kvalitních
surovin a jejich kontrolu před vstupem
do celého procesu až po proces vlastního
mletí, balení a distribuce. To je dnešní
úkol mlynáře. Je to náročný proces,
jehož výsledky ale stojí za vynaložené
úsilí. Myslím tím zejména celozrnné Per-
nerky s opravdu vysokým obsahem
vlákniny. Mám velikou radost, že jejich
obliba je mezi zákazníky vysoká a stále
roste.

MAJITELMLÝNA DANIEL PERNER.

BISTRO
PERNERKA
BISTRO

PERNERKA

Dobrá zpráva
pro všechnymilovníky
kvalitního jídla je tady!
V červnu otevírá zbrusu nové designo-
vé Bistro Pernerka v malebném prostředí
Bedřichova, kde si budete moci dopřát neoby-
čejný kulinářský zážitek v podobě pestré nabídky
kvalitní kuchyně z lokálních surovin prémiové kvality
a příjemného prostředí.
Zastavte se třeba na domácí klobásky, oblo-
žené sendviče z celozrnného pečiva nebo
jen pro voňavý chléb. Návštěvu Bistra
můžete spojit i s výletem do Jizer-
ských hor, protože Bedřichov
je ideálnímmístem pro
turistiku i výlety na
kole. Tak přijďte.

Chlebíček s humusem

Chlebíček s vajíčkovou pomazánkou
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INZERCE

Pokud pojedete po dálnici D10, spojující Liberec s Prahou, určitě nepřehlédněte výrazný
areál Mlýna Perner na břehu řeky Jizery, v místech, kde se mouka mele už od roku 1420.

Mouku tu umímlít nejlépe
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TEXT: (PAV)
FOTO: JABLOTRON GROUP

N
a začátku byla čtveřice zruč-
ných techniků s vizí a chutí
podnikat. Za třicet let se jí
podařilo vybudovat firmu o
téměř 180 lidech, celá skupi-

na JABLOTRON GROUP čítá něco přes
550 zaměstnanců. Společným jmenovate-
lem všech je nadšení pro věc, snaha
posouvat věci dopředu a houževnatost,
která pomáhá překonávat dílčí problé-
my.
Od počátku zní krédo Jablotronu: „V

jednoduchosti je síla. Tvoříme chytré
věci jednoduché navenek.“
Touha dobývat svět chytrými výrobky

se špičkovou technologií už dnes není
pouze o geografickém růstu. Firma rozši-
řuje funkce nabízených systémů tak, aby
si každý zákazník našel to svoje. Nabídka
zabezpečovací techniky se dynamicky
rozvíjí a roste, přesto se objevují stále
nové příležitosti, ať už se jedná o poptáv-
ku po malých, levných systémech, nebo
naopak po rozsáhlých instalacích v prů-
myslových objektech. Významným tren-
dem je automatizace procesů v domác-
nostech i podnikání, ale také ekologické
a ekonomické aspekty provozu budov,
které chytré systémy pomáhají optimali-
zovat.
„Motivací všech v Jablotronu nadále

zůstává vtělit do každého výrobku oprav-
dový zájem o zákazníka,“ říká Miroslav
Jarolím, výkonný ředitel JABLOTRON
ALARMS.
„Dlouhodobý vztah budujeme neje-

nom s koncovými uživateli našich tech-
nologií, ale především s našimi obchodní-
mi partnery a spolupracovníky po celém
světě,“ dodává.

INOVACE A TECHNOLOGIE MAJÍ
JABLOTROŇÁCI V GENECH
O tom, jak funguje ve firmě společenská
zodpovědnost, promluvil Miroslav Jaro-
lím, výkonný ředitel společnosti JABLOT-
RON ALARMS a.s.

V čem je vaše firma přínosem pro české
hospodářství? Na co jste hrdí?
Jsme čistě česká firma, určitě chceme v
Česku „daňově“ zůstat a být i nadále na
špičce oboru. Navíc Jablotron je v regio-
nu vyhledávaným zaměstnavatelem a

jsme rádi, že nemálo zaměstnanců pracu-
je v našich firmách řadu let. Jsme si plně
vědomi společenské odpovědnosti spoje-
né s lokalitami, ve kterých podnikáme.
Budeme pokračovat v podpoře zajíma-
vých startupů prostřednictvímnaší nada-
ce.
O její činnosti více informujeme na

webu www.nadacejablotron.cz a jsme
velmi rádi, že se daří podporovat mnoho
prospěšných lokálních projektů.

Jaký máte vztah k inovacím a
technologiím?
Jsem si jistý, že většina Jablotroňáků má
tato slova „v genech“.

TŘI OTÁZKY PRO DALIBORA
DĚDKA, ZAKLADATELE
JABLOTRONU
Když jste společnost v roce 1990 zakládal, pracoval jste s
výhledem desetiletí?
Ne, s výhledem na celý život. Chtěli jsme světu dokázat, že Češi
dokážou vyrábět světovou elektroniku, která má šmrnc.

Kam až vaše představivost dosáhla?
Vzali jsme si do hlavy, že vybudujeme firmu, která bude mít celo-
světové renomé.

Co bude podle vás nejvýraznějším trendem ve vašem oboru?
Trendy ať se řídí průměrné firmy. Pokud má být Jablotron úspěš-
ný, musí být úplně jiný, než je průměr. Úspěch se musí vysnít a
potom odmakat svojí vlastní cestou. Jít s davem a říkat tomu
trend, to umí každý osel…

DVACET JEDNA FIREM
JABLOTRONU SE ÚSPĚŠNĚ
DOPLŇUJE.

Skupinu Jablotron tvoří již 21
firem, které působí samostatně
a zároveň velmi úzce spolupra-
cují. JABLOTRON ALARMS tak
doplňuje svými službami bez-
pečnostní centrum JABLOT-
RON SECURITY, výrobce reku-
peračních jednotek a systémů
větrání JABLOTRON LIVING
TECHNOLOGY, výrobce vodí-
kových palivových článků
LEANCAT, nebo JABLOTRON
CONTROLS, zabývající se systé-
my pro kontrolu vnitřního kli-
matu budov.
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Jablotron nedávno oslavil 30 let působení na českém i zahraničním trhu. Ve svých
aktivitách nepolevuje a následuje cíl „být lídry v zabezpečovací technice u nás i ve světě“.

V jednoduchosti je síla,
zní z úspěšné společnosti
TEXT: (PAV)
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HARRACHOV MÁ VŠECHNO, CO UDĚLÁ RADOST MĚSTO POTĚŠÍ HORAMI, NA JEJICHŽ VRCHOLY SE MŮŽETE NECHAT VYVÉZT LANOVKOU VE
SPORTOVNÍM AREÁLU. DĚTI A MLÁDEŽ SE TU ZASE MOHOU BAVIT V DĚTSKÉM PARKU. 3X FOTO: SPORTOVNÍ AREÁL HARRACHOV

11

Harrachov si užije každý

INZERCE

HARRACHOV MÁ VŠECHNO, CO UDĚLÁ RADOST MĚSTO POTĚŠÍ HORAMI, NA JEJICHŽ VRCHOLY SE MŮŽETE NECHAT VYVÉZT LANOVKOU VE
SPORTOVNÍM AREÁLU. DĚTI A MLÁDEŽ SE TU ZASE MOHOU BAVIT V DĚTSKÉM PARKU. 3X FOTO: SPORTOVNÍ AREÁL HARRACHOV

11

Harrachov si užije každý



TEXT: (PAV)
FOTO: VĚZNICE RÝNOVICE

T
a průběžně hledá pracovní příle-
žitosti pro odsouzené. Souběžně
s pracovními silami nabízí rov-
něž volné prostory ve zmoderni-
zovaných výrobních halách.

„Zaměstnávání vězňů nabízí hned něko-
lik benefitů. Ať již jde o zvýhodněné pod-
mínky pro odměnu odsouzených, smluv-
ní cenu práce, kdy je na výběr z hodinové
sazby nebo ocenění na základě úkolové
mzdy, u odsouzených navíc odpadá čerpá-
ní dovolené. Je možné dohodnout jak jed-
nosměnný, tak i vícesměnný provoz,
navíc v případě onemocnění vězně nebo
při navýšení výroby je věznice schopna
velmi rychle a pružně zajistit další vhod-
nou pracovní sílu. Kromě toho věznice
zajišťuje i nábor, mzdovou a daňovou
administrativu, což je pro firmu další výho-
dou,“ vyjmenovává plusy pro firmy Moni-
ka Králová, tisková mluvčí Věznice Jablo-
nec nad Nisou – Rýnovice.

I VĚZNICE SAMA NABÍZÍ
VOLNÁ MÍSTA
A dodává další pozitivum – odsouzení
jsou mnohdy daleko více motivováni pra-
covat než běžní zaměstnanci. V případě
zájmu mohou firmy kontaktovat Ing.

Jitku Čapkovou. Ta poskytne bližší infor-
mace na e-mailu JCapkova@vez.ryn.justi-
ce.cz nebo na telefonním čísle 483 338
377.

Na druhou stranu by ale i jablonecká
věznice ráda rozšířila svůj kolektiv. Hledá
zejména strážné a dozorce, kteří by měli
mít občanství ČR, být trestně bezúhonní,
mít středoškolské vzdělání s maturitou a
zdravotní a fyzickou způsobilost. Odmě-
nou jim bude nástupní služební příjem
ve výši 27 620 Kč, šest týdnů dovolené
ročně, příspěvek na rekreaci, sport a kul-

turu ve výši 10 500 Kč ročně, po dosažení
15 let služby výsluhový příspěvek a
ozdravné a rehabilitační aktivity.

„Nabízíme rovněž motivační náborový
příspěvek pro příslušníky ve výši 100 000
Kč. Kromě strážných a dozorců poptává-
me také vychovatele, psychologa a léka-
ře. Další informace k volným pozicím
najdou zájemci na www.vscr.cz, nebo
mohou kontaktovat našeho kolegu na
telefonním čísle 483 338 379 nebo na
e-mailové adrese VPytlik@vez.ryn.justi-
ce.cz,“ dodává mluvčí.

RÝNOVICKÁ VĚZNICE NABÍZÍ VOLNÁ MÍSTA.

VĚTŠÍ MOTIVACE PODLE ZKUŠENOSTÍ VĚZNICE JSOU ODSOUZENÍ MNOHDY DALEKO VÍCE
MOTIVOVÁNI PRACOVAT NEŽ BĚŽNÍ ZAMĚSTNANCI.
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Nedostatek zaměstnanců dlouhodobě trápí nejednu firmu. A přitom řešení může být blíž,
než se zdá. Jednou z možností je spolupráce s rýnovickou věznicí.

Odsouzení mají mnohdy
větší motivaci k práci
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TEXT: (PAV)
FOTO: NADACE PRECIOSA

T
a trpí mozkovou obrnou a epilep-
tickými záchvaty. Desítky lidí z
nadace již v červenci usednou
do sedla jízdních kol a zdolají
trasu 2 222 kilometrů, aby jí

pomohly. Barunka z Jilemnice měla
nelehký vstup na svět. Trpí mozkovou
obrnou, která postihla obě dolní končeti-
ny a pravou ruku. Také ji trápí časté epi-
leptické záchvaty. „Rádi bychom vybrali
na rehabilitační pobyty, které jí pomáha-
jí, a na nákup kompenzačních pomůcek,
díky kterým bude moci posilovat a zpev-
ňovat svalstvo,“ uvedla ředitelka Nadace
Preciosa Andrea Kroupová.

Smíšený cyklotým Nadace PRECIOSA
každoročně absolvuje cyklistický závod
Handy Cyklo Maraton, neboli nonstop
závod kolem celé České republiky, který
je dlouhý 2 222 kilometrů s časovým limi-

tem 111 hodin. „Jedeme ho pět dnů a pět
nocí. Letos vyrážíme 27. července s ostat-
ními týmy z Čech a Moravy,“ doplnila
Kroupová s tím, že v čele týmu lidí z Preci-
osy se dvěma handbikery, Pavlem Dvořá-
kem a Aloisem Serbusem, stojí opět skvě-
lý Ondřej Litresits z Preciosy Lighting.
„Každý rok máme patrona závodu, člově-
ka s hendikepem. Pro něj jedeme a pro

něj se snažíme vybrat co nejvíce peněz
na zkvalitnění jeho života,“ doplnila ředi-
telka. Podpořit Barunku může také veřej-
nost. A to koupí dresu cyklotýmu nadace
nebo finančním příspěvkem na sbírkový
účet Nadace PRECIOSA 115-1546940277
/0100. Variabilní symbol je vaše rodné
číslo a do poznámky pro příjemce uveď-
te BARUNKA.

CYKLOTÝM NADACE PRECIOSA ABSOLVUJE CYKLISTICKÝ ZÁVOD HANDY CYKLO MARATON.
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INZERCE

Každý rok vyráží cyklotým Nadace PRECIOSA na jedinečný závod kolem České republiky,
aby podpořil lidi s handicapem. Letos výtěžek poputuje šestileté Barunce.

Týmpodpoří Barunku
TEXT: (PAV)
FOTO: NADACE PRECIOSA
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TEXT: PAVLÍNA STRÁNSKÁ
FOTO: ARCHIV IVY LINDEROVÉ

L
inderová má bohaté zkušenosti
jako euromanažerka nebo s pro-
jektovým poradenstvím včetně
zahraniční spolupráce. V Jablon-
ci žije více než 30 let a je dvojná-

sobnou maminkou.
Nová funkce pro ni znamená nejen

novou zkušenost, ale především výzvu.
„Především bych ráda přispěla k tomu,
aby se komora více přiblížila mladým
podnikatelům,“ říká Iva Linderová.

Byla jste zvolena ředitelkou OHK v
Jablonci nad Nisou, co to pro vás
znamená?
Práci ředitelky OHK v Jablonci nad Nisou
jsem přijala velmi ráda. Znamená to pro
mě nejen změnu ve způsobu práce, ale
hlavně velkou výzvu. Dosud jsem praco-
vala pouze sama za sebe jako projektová
manažerka. V kanceláři OHK mám mož-
nost spolupracovat s výborným a zkuše-
ným kolektivem. Už teď mohu říci, že
tato změna pro mě byla velmi prospěšná,
do své kanceláře chodím moc ráda a
každý den se těším na nová setkání. Ráda
bych využila své dosavadní zkušenosti a
při své práci pro komoru skutečně přispě-
la ke zlepšení podnikatelského prostředí
na Jablonecku.

Křeslo ředitele přebíráte po dlouholetém
působení Oskara Mužíčka. S jakými
poznatky budete pokračovat?
Převzetí práce od pana Mužíčka je pro
mě velká zodpovědnost. Pan Mužíček
odvedl za léta své činnosti pro komoru
velký kus práce a dosáhl nemalých úspě-
chů. Stále zjišťuji, že byl velmi akceptova-
ným partnerem pro spolupráci na
mnoha úrovních. Mým úkolem je na
jeho práci navázat, pokračovat v tom, co
mělo úspěch a pokusit se jít i do oblastí,
ve kterých naše komora třeba dosud nefi-
gurovala. Pan Mužíček mi v tom stále
ještě pomáhá, za což jsem mu velmi vděč-
ná.

Působila jste jako euromanažerka a máte
bohaté zkušenosti s projektovým
poradenstvím. Jak je zúročíte při práci
pro komoru?
Samozřejmě že své dosavadní zkušenosti

ráda využiji při práci pro komoru. Mám v
plánu využít různé dotační zdroje pro
zlepšení prostředí pro podnikání na Jab-
lonecku i v Libereckém kraji, chtěla bych
připravit a realizovat projekty také s vyu-
žitím přeshraničních partnerství jak na
straně Svobodného státu Sasko, tak i v
Polsku. Kromě toho bych chtěla své zku-
šenosti nabídnout také přímo našim fir-
mám a pomáhat podnikatelům při získá-
vání dalších dotací. A to nejen pro jejich
podnikatelskou činnost, ale také pro
jejich další prospěšné aktivity, které vyko-
návají buď pro město nebo pro různé
cílové skupiny. Právě setkávání s takový-
mi zodpovědnými a velmi schopnými
lidmi mě velmi těší a ráda bych jim jejich
záslužnou práci trochu usnadnila.

Přibydou nějaké novoty v OHK?
Zatím bych nerada mluvila o novotách –
myslím si, že je vždy dobré nejprve pořád-
ně poznat stávající situaci a dosavadní
úspěch svých předchůdců a pak teprve
vymýšlet změny a novoty. Nějaké plány
už mám, ale ještě je brzy na jejich realiza-
ci.

Jaké jsou nyní podmínky pro podnikání
na Jablonecku v době covidu?
Podmínky pro podnikání v době covidu

jsou na Jablonecku stejně těžké jako v
celé České republice. Různá opatření
podnikatelům znemožňují provozovat
své podnikání a nabízené kompenzace
zdaleka nestačí na zahojení utržených
ztrát. Doba je pro některé firmy extrém-
ně nespravedlivá a mám pochopení pro
všechny, kteří zvažují svou další podnika-
telskou činnost. My se společně s kolegy-
němi snažíme zprostředkovávat informa-
ce a kontakty a pomáhat firmám, aby
tuto těžkou dobu přežily.

Má šanci se uplatnit nováček, který chce
začít podnikat? V jakém oboru nejlépe?
Každý, kdo chce začít s podnikáním, má
určitě velkou šanci být úspěšný. Záleží
jen na jeho invenci a pracovitosti. V naší
OHK má každý nováček vždy dveře ote-
vřené. Snažíme se podporovat každého,
kdo má zajímavý nápad. V této souvislos-
ti také spolupracujeme s krajskou firmou
Lipo.ink a do budoucna plánujeme spo-
lečné aktivity na podporu nejen začínají-
cích podnikatelů. Já bych velmi ráda při-
spěla k tomu, aby se komora více přiblíži-
la mladým podnikatelům.

Jaké služby komora v současné době
nabízí a jaké jsou výhody být jejím
členem?
Oblast služeb, které komora nabízí, je
velmi široká – od poradenství v různých
situacích, do kterých se podnikatel může
dostat, přes poskytování informací o
nabídkách na české straně (mise nebo
konference se zahraničními subjekty) i
na straně našich sousedů v Sasku a v Pol-
sku až po zprostředkování jednání s
úřady. Naší významnou nabídkou pro
podnikatele je zhotovení certifikátů o
původu zboží nebo ATA karnetů. V naší
kanceláři v centru Jablonce nad Nisou
také poskytujeme veškeré služby Czech
POINTu od ověřování podpisů a originá-
lů po výpisy z různých rejstříků.

Všichni v naší komoře se snažíme
vytvořit přátelské prostředí, kam budou
podnikatelé i veřejnost rádi chodit. A
odkud budou odcházet s pocitem, že zís-
kali, co potřebovali, aniž by bojovali s
nepříjemným úředním šimlem. Naše
komora je otevřená pro všechny od drob-
ných živnostníků až po velké firmy a
vždy rádi přivítáme nové zájemce o člen-
ství.

NOVÁ ŘEDITELKA IVA LINDEROVÁ SE SVOJÍ
VNUČKOU JOSEFÍNKOU.
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Iva Linderová nastoupila do funkce ředitelky jablonecké Okresní hospodářské komory.
Obsadila křeslo po Oskaru Mužíčkovi, který stál v čele komory více než 17 let.

„Každýmá v podnikání
šanci být úspěšný“
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FOTO: ARCHIV IVY LINDEROVÉ
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Z
ačátek stezek je na vrcholu Tan-
valdského Špičáku a konec na
parkovišti u nástupní stanice
na lanovou dráhu Tanvaldský
Špičák I. Vybudovány jsou dva

traily – modrý a červený – v celkové délce
cca 8 km. Traily vedou lesem z vrcholu
Špičáku a jsou široké zhruba jeden metr.

„Při jejich sjíždění budete zdolávat
různé klopené zatáčky a terénní nerov-
nosti. Za zmínku stojí kamenná sekce ve
vrchní části červeného trailu, která vede
těsně kolem skály. V této technické sekci
doporučujeme jet pomalu, narazíte
například na netradiční rockgarden
zatáčku,“ upozorňuje Pavel Bažant, jed-
natel společnosti Ski Bižu s.r.o., která
celý areál provozuje. Jak zároveň dodává,
ani amatéři se trailů nemusí bát – nejed-

ná se o sjezdové trasy plné skoků a dřevě-
ných překážek, naopak, stezky jsou urče-
ny pro širokou cyklistickou veřejnost a
sjedou ho i zručné děti. Na druhou stra-
nu si ho ale užijí i zkušení bikeři.

K cestě nahoru slouží lanová dráha
Tanvaldský Špičák 1. U nástupní stanice

lanové dráhy je nový, padesát metrů
dlouhý hliněný pumptrack a zároveň ve
stejném místě funguje půjčovna kol, pro-
dej drobných cyklodoplňků a servis. Pro-
vozní doba bikeparku a lanovky je od
května do září. Bližší info hledejte na
www.skijizerky.cz.

Na své si v areálu přijdou i nejmenší,
kteří ještě třeba kolům neholdují. Jsou
zde pro ně připravené dvě stezky, po
jejichž absolvování na ně čeká i odměna.
Smrčkova stezka je naučná stezka vedou-
cí z vrcholu Tanvaldského Špičáku. Na
stanovištích jsou připraveny pestré otáz-
ky. Na Orientační stezce na vrcholu Tan-
valdského Špičáku je úkolem najít podle
mapy všechna stanoviště a otisknout
razítka do hrací karty.

Příjemným bonusem za vyplnění karet
je možnost zisku drobných odměn, které
jsou pro děti připraveny v půjčovně na
Tanvaldském Špičáku 1.

ZÁBAVA I ADRENALIN BIKEPARK JE ATRAKCÍ
PRO VŠECHNY GENERACE.
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INZERCE

LANOVÁ DRÁHA 9:30 - 17:00
OD 4. 6. DO 3. 10. 2021

ČERVEN A ZÁŘÍ OD STŘEDY DO NEDĚLE
ČERVENEC A SRPEN OD PONDĚLÍ DO NEDĚLE

PŮJČOVNA KOL
A RESTAURACE

PUMPTRACK

BIKEPARK TANVALDSKÝ ŠPIČÁK
8KM TERÉNNÍCH STEZEK

www.skijizerky.cz

Bikepark Tanvaldský Špičák nabízí v letní sezoně jednosměrné terénní stezky v lesích na
svazích stejnojmenného vrchu. Využívají je profesionálové i amatéři.

Bikepark je pro všechny
TEXT: (PAV)
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TEXT: (PAV)
FOTO: ARCHIV ZF

V
devátém a desátém patře jab-
loneckého mrakodrapu mezi
nákupním centrem Rýnovka a
areálem bývalého Jablonexu
nedaleko přehrady se nacháze-

jí vývojové laboratoře, které poskytují
prostor pro každodenní práci 150 vývojá-
řům.
Najdeme mezi nimi 3D konstruktéry,

simulační a softwarové inženýry, mecha-
niky a inženýry měřicích laboratoří.
Všichni společně právě teď navrhují,
počítají a testují brzdy, posilovače a jed-
notky ABS, které se za rok objeví na
autech téměř všech známých značek od
Volkswagenu, přes Renault-Nissan, s
odbočkou do PSA až po Audi nebo Por-
sche.
„Pojďme se společně podívat, co všech-

no se musí v jabloneckém ZF stát, než
sešlápnete pedál ve vašem autě třeba
před přechodem pro chodce. Nejprve
brzdu, posilovač nebo jednotku ABS kon-
struktér namodeluje pomocí 3D softwa-
ru. Poté přichází na řadu spolupráce
mezi konstruktérem a simulačním inže-

nýrem, kteří ještě před vyrobením první-
ho prototypu na virtuálnímmodelu otes-
tují daný produkt z funkčního hlediska
pomocí počítačových simulací. Softwaro-
vý inženýr mezitím pracuje na vývoji a
testování softwaru jednotky elektrické
parkovací brzdy, tak aby vám pomohla
například s rozjezdem v prudkém kopci
u přehrady,“ popisuje proces Lukáš Sei-
fert z oddělení Simulací a měření hluku
ZF.
A pokračuje vysvětlením, že než se

taková brzda nebo posilovač dostane do
výroby, testuje brzdumechanik ve spolu-

práci s inženýrem hned v několika proto-
typových fázích na funkčních testova-
cích stavech, v teplotních a solných
komorách nebo na vibračním zkušeb-
ním stavu. Až v okolí Jablonce nebo Liber-
ce uvidíte, tedy spíš neuvidíte, maskova-
né auto, tak to někdo z týmu jízdních
zkoušek právě testuje brzdu přímo na
autě.

PAN WASSERMANN
ZE ZADNÍ SEDAČKY
„A protože poptávka po práci jablonecké-
ho vývoje stoupá, rozšiřujeme vývoj
nejen v rámci Jablonce, ale část vývojo-
vých kapacit přesouváme i do sousední-
ho Liberce do ulice V Horkách, kde bude
ZF v následujících měsících rekonstruo-
vat bývalé výrobní prostory. Do nových
oddělení v Liberci i do stávajících prostor
v Jablonci hledáme posily do vývojového
týmu.Mechanici, inženýři, bakaláři, tech-
nici, i vy se můžete stát součástí dobře
vyšlapujícího týmu vývoje v Jablonci u
přehrady nebo v Liberci pod Ještědem.
Pište, přijďte, volejte. Vaším kolegou
bude i milý pan Wassermann, kterého
vozíme na zadních sedačkách při tes-
tech,“ uzavírá Lukáš Seifert.

TESTOVÁNÍ TAKZVANÝ PANWASSERMANN
SLOUŽÍ K TESTOVÁNÍ BRZD.
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V jabloneckém závodě ZF se kromě výroby brzd pro osobní automobily věnují i vývoji
dalších brzdových systémů. Děje se tak v mrakodrapu mezi Rýnovkou a Jablonexem.

Vývojové centrum se
rozšiřuje a hledá posily
TEXT: (PAV)
FOTO: ARCHIV ZF
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V jabloneckém závodě ZF se kromě výroby brzd pro osobní automobily věnují i vývoji
dalších brzdových systémů. Děje se tak v mrakodrapu mezi Rýnovkou a Jablonexem.

Vývojové centrum se
rozšiřuje a hledá posily





INZERCE

Pohodové letní dny a teplé večery pod širým nebem, navíc
s dobrou muzikou! Taková je představa organizátorů
z příspěvkové organizace Kultura Jablonec pro nadcházející
měsíce. Program na Letní scéně Eurocentra, který připravují,
by měl zahrnovat různé žánry, aby si mohl vybrat každý.

Léto v jabloneckém amfiteátru nabité kulturou

“Máme k dispozici vzdušný amfiteátr přímo uprostřed historické-
ho centra města, který dovoluje uskutečnit velmi kvalitní koncerty
i jiná umělecká vystoupení. Náš program by měl zaujmout různé
cílové skupiny tak, aby si po měsících izolace a online kultury mohl
každý užít svůj oblíbený žánr naživo,” zve Petr Vobořil, ředitel Kul-
tury Jablonec.

červen
● 24. 6. Malina Brothers ● 20. 6. Big Band Železný Brod

červenec
● 1. 7. Country Sisters ● 2. 7. Krucipüsk ● 8. 7. Můžem i s mužem
● 9. 7. Nezmaři ● 13.–17. 7. Workshopy Voicingers on Tour Cze-
chia 2021 ● 13. 7. Ridina Ahmed & Mateusz Szewczyk (CZ/PL)
● 14. 7. Pawel Kaczmarczyk Trio (PL) ● 15. 7. Marta Kloučková
Quintet (CZ/PL) ● 16. 7. Karnas Formula feat. MichalWróblewski
(PL/CZ) ● 17. 7. Koncert studentů & All Star Bandu lektorů
Voicingers Czechia 2021 ● 22. 7. Cop ● 29. 7. Žalman & Spol.

srpen
● 3. 8. Kinder Fest ● 4. 8. Iron Maiden revival ● 6. 8. Činoherní
studio Bouře: Intimní příběhy z Ráje ● 8. 8. Imjoy: Letní impro-
hraní ● 12.–15. 8. Křehká krása 2021 ● 16.8 - Edith Piaf ● 17. 8.
7 pádů Honzy Dědka ● 19. 8. Lukáš Pavlásek ● 26. 8. Robert
Křesťan & Druhá tráva

září
● 2. 9. Tara Fuki ● 3. 9. Slam Poetry Show ● 12. 9. Nisanka
& Jizera & Šafrán ● 19. 9. Jinjer (UA), hosté: Humanity´s Last
Breath (SWE) a Hypno5e (F) ● 24. 9. Čechomor

Proces tvorby programu je stále živý. Mnoho vystoupení není ještě
kvůli hektické situaci detailně ukotveno. A několik představení ještě
na seznamu přibude. Aktuální informace jsou průběžně uveřejňo-
vány na webu www.kulturajablonec.cz, kde si návštěvníci mohou
online zakoupit i vstupenku.

ADVERTORIAL

TEXT: (PAV)
FOTO: MUZEUM OBRNĚNÉ TECHNIKY

M
uzeum je zároveň největším
soukromým tankovým muze-
em v celé střední Evropě.

„Sbírka obsahuje přede-
vším tanky, ale najdeme zde

také polopásová a kolová vozidla, dělo-
střeleckou expozici a další militárie. Sou-
částí muzea jsou i dvě pracovní plochy
pro opravu a restaurování exponátů.
Posledním kompletně zrestaurovaným
exponátem je americký lehký tank Stuart
M3A1 z roku 1942,“ říká Karel Janoušek,
který společně se svým otcem Jarosla-
vem Janouškem muzeum spravuje.

Kromě toho uvedl, že v současné době
probíhá rozsáhlá údržba samohybného
děla SD-100, poté bude následovat reno-
vace tanku T-34/85 a britského Cromwel-
la, který byl ve výzbroji Československé

samostatné obrněné brigády a účastnil
se bojů u Dunkerku v posledních letech
války.

Rozsah sbírky válečných i poválečných
exponátů je o to cennější, že muzeum
nemá žádné stálé zaměstnance. O celko-
vý chod se stará několik opravdových
nadšenců ve svém volném čase.

Zhruba čtyři desítky exponátů z druhé světové války, ale také poválečného období nabízí
k vidění Muzeum obrněné techniky ve Smržovce v Jizerských horách.

HISTORIE ZA MUZEEM VOJENSKÉ TECHNIKY
VE SMRŽOVCE STOJÍ PARTA NADŠENCŮ.

TANKOVÉ
DNY VE
SMRŽOVCE
O víkendu 24. 7. – 25. 7. 2021
se budou konat Tankové dny,
kde budou mít návštěvníci mož-
nost se svézt na exponátech
T-55, VT-55 a VP-90.
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Lákají na sbírku tanků
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 ENYAQ – REVOLUČNÍ, PLNĚ ELEKTRICKÝ VŮZ (PREMIÉRAOD 13. 5. 2021)
 AKČNÍ, ZVÝHODNĚNÉMODELY – SCALA, KAMIQ, OCTAVIA, KAROQ
 TRADE IN BONUS – VÝKUPNÍ BONUS 25 000,- KČ - 30 000,- KČ
 MOBILITA PLUS (5 LET ZÁRUKA+ASISTENCE) – SKVĚLÁ CENA 3 990,- KČ
 PŘEDPRODEJ NOVÉ GENERACE ŠKODA FABIA

Autosalon ASTRA, Jarní 28, Jablonec n. N., T: 602 182 022, E: prodej@astra-auto.cz

INZERCE

TEXT: (MT)
FOTO: ARCHIV MAFRA

T
oužíte podnikat? Podle porotců
soutěže Město pro byznys tak
čiňte rozhodně v Jablonci nad
Nisou. To tituly z tohoto klání
nejen že sbírá celkem pravidel-

ně, ale druhé největší město kraje předlo-
ni dokonce získalo ocenění Město pro
byznys desetiletí.

„V celorepublikové TOP 10 se
pětačtyřicetitisícové město opakovaně
umísťuje například vysokým počtem pod-
nikatelů nebo kvalitní podporou webo-
vých stránek,“ uvedl za organizátory sou-
těže David Pavlát.

Podle primátora Jablonce Jiřího Čeřov-
ského je však neustále co zlepšovat. „Jab-
lonec je ve srovnávacím výzkumu dlou-
hodobě úspěšný, a to nejen v krajském
hodnocení, ale i v tom celorepubliko-

vém. Nemyslím si, že je to jen záležitost
rady a zastupitelstva, ale je to práce
všech, kteří pracují na magistrátu, ať už
ve výkonu státní správy nebo samosprá-

vy. To je důležité, jak tito profesionální
pracovníci v kontaktu s podnikatelskou
veřejností město pomyslně zastupují a
jaké mu dělají jméno,“ řekl primátor.

MÍSTO PRO PODNIKÁNÍ PODLE ODBORNÍKŮ SE V JABLONCI DOBŘE PODNIKÁ.
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Zdá se, že Jablonec je místem, kde se podnikání velice daří. Svědčí o tom zisk několika
titulů krajského Města pro byznys i titulu Město pro byznys desetiletí.

V Jablonci se dobře daří
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TEXT: (PAV)
FOTO: NADACE PRECIOSA

V
eřejné sbírky, podpora projek-
tů, Křišťálové tvoření, COVID
pomoc v regionu, podpora
nemocnicím, školám a dětem.
To je jen zlomek toho, co má

na svém účtu Nadace PRECIOSA, která
přispívá tam, kde je potřeba. Za 27 let své
existence věnovala na dobročinné účely
víc než 270 milionů korun. Ročně pomá-
há penězi a věcnými dary asi šesti stov-
kámprojektů a individuálním žádostem.
Působí především v rámci Libereckého

kraje a v místech, kde se zrodila a působí
společnost Preciosa.

VEŘEJNÉ SBÍRKY
Nadace v rámci svého působení vyhlašu-
je veřejné sbírky. Jednou z nich byla sbír-
ka pro Zuzku,mladoumaminku po cévní
příhodě. Zuzana peníze využije na reha-
bilitace, intenzivní rehabilitační pobyty a
nákup kompenzačních pomůcek, které
nutně potřebuje pro návrat do plnohod-
notného života.
„Chcemepoděkovat všem, kteří společ-

ně s námi pomáhají, nakupují naše chari-
tativní náramky nebo posílají peníze
přímo na sbírkový účet Nadace Preciosa.
Díky také patří sportovním klubům
SuperFitness a Spartan Gym Jablonec,

které na podporu naší veřejné sbírky
pořádaly on-line sportovní akce,“ pozna-
menala ředitelka Nadace PRECIOSA
Andrea Kroupová. Další veřejná sbírka s
názvemKřišťálové tvořenímá dlouhodo-
bý charakter.
„Za pět let své existence pomohla

lidem a projektům částkou přes dvamili-
ony korun,“ doplnila Kroupová s tím, že
nadace finančně podpořila také vývoj glu-

kometru pro nevidomé diabetiky.

PENÍZE NA NÁKUP
PLICNÍCH VENTILÁTORŮ
Nadace také reaguje na aktuální situaci,
dobu covidovou. Vznikl samostatný pro-
jekt, a to COVID pomoc v regionu. „V
reakci na mimořádnou situaci v souvis-
losti s koronavirem jsme poslali 1,2milio-
nu korun Krajské nemocnici Liberec,“
uvedla ředitelka. Akce proběhla v part-
nerství se sesterským Slovanem Liberec.
Nemocnice za poskytnuté příspěvky

nakoupila dva plicní ventilátory a dva
další přístroje na podporu dýchacích
cest.
A nezapomnělo se ani na děti. 29 škol a

školek v kraji fungovalo i po dobu všech
omezení pro děti klíčových pracovníků v
boji s covidem-19. Nadace proto připravi-
la ve spolupráci s odborem školství Libe-
reckého kraje velkou akci Křišťálové tvo-
ření pomáhá dětem v hodnotě tři sta tisíc
korun. „Cílem bylo především zprostřed-
kovat v dnešní on-line době a výuce sku-
tečný kreativní zážitek, zpestřit den ve
školách i reálnou aktivitou a také připo-
menout dětem, že žijí v kraji sklářů, v
Křišťálovém údolí,“ popsala Kroupová.
Zároveň Nadace PRECIOSA vyhlásila

soutěž v tvořivosti z křišťálových kompo-
nentů pro školy, školky i jednotlivé děti.
Ta stále trvá a zapojit se mohou i klasické
třídy, které se vrací postupně do škol.
Nadace podpořila také organizátora akce
Čteme s dětmi a děti s rodiči Nadační
fond Lepší život. Podpora nadace je urče-
na na zajímavé projekty v regionu, rozvoj
komunitního života, záchranu děl a kul-
turních památek, provozmalých sportov-
ních oddílů. Kromě stálého týmuNadace
PRECIOSA, který tvoří vedení nadace,
správní rada a správci fondů nadace, se
aktivity nadace opírají o dobrovolníky.
V roce 2021 jich má již čtyřicet, ale

zájem o služby nadace je tak velký, že
Nadace PRECIOSA hledá další.

BEZ POMOCI TO NĚKDY NEJDE NADACE PRECIOSA POMÁHÁ NEJEN V LIBERECKÉM KRAJI JIŽ DLOUHÝCH DVACET SEDM LET.
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Více než 270 milionů korun již rozdala potřebným za takřka tři desetiletí Nadace
PRECIOSA. Ta ročně dokáže finančně podpořit až šest set projektů.

Nadace podpoří ročně
až šest set projektů

„CÍLEM BYLO PŘEDEVŠÍM
ZPROSTŘEDKOVAT V
DNEŠNÍ ON-LINE DOBĚ A
VÝUCE SKUTEČNÝ
KREATIVNÍ ZÁŽITEK.“
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ně s námi pomáhají, nakupují naše chari-
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přímo na sbírkový účet Nadace Preciosa.
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SuperFitness a Spartan Gym Jablonec,

které na podporu naší veřejné sbírky
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menala ředitelka Nadace PRECIOSA
Andrea Kroupová. Další veřejná sbírka s
názvemKřišťálové tvořenímá dlouhodo-
bý charakter.
„Za pět let své existence pomohla

lidem a projektům částkou přes dvamili-
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kometru pro nevidomé diabetiky.

PENÍZE NA NÁKUP
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PRECIOSA, který tvoří vedení nadace,
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V roce 2021 jich má již čtyřicet, ale

zájem o služby nadace je tak velký, že
Nadace PRECIOSA hledá další.

BEZ POMOCI TO NĚKDY NEJDE NADACE PRECIOSA POMÁHÁ NEJEN V LIBERECKÉM KRAJI JIŽ DLOUHÝCH DVACET SEDM LET.

20

Více než 270 milionů korun již rozdala potřebným za takřka tři desetiletí Nadace
PRECIOSA. Ta ročně dokáže finančně podpořit až šest set projektů.

Nadace podpoří ročně
až šest set projektů

„CÍLEM BYLO PŘEDEVŠÍM
ZPROSTŘEDKOVAT V
DNEŠNÍ ON-LINE DOBĚ A
VÝUCE SKUTEČNÝ
KREATIVNÍ ZÁŽITEK.“



TEXT: (PAV)
FOTO: ARCHIV M. KROUPY

F
iremním mottem jsou nadstan-
dardní kapacity jejích služeb,
vstřícnost a podle slov Milana
Kroupy, zakladatele a majitele
firmy, pak i objektivně nejlepší

cenová politika.

Co vás vedlo k založení internetové
společnosti?
GREPA původně vůbec nevznikla jako
internetová firma. Zaměřovala se na
dodávky ekonomických systémů, počíta-
čových sítí a výpočetní techniky. Internet
přišel až později, někdy v roce 2000.

Jak se vaše firma vyvíjela během let?
Ten vývoj byl zábavný a vlastně dobro-
družný. Počítačové sítě jsme budovali už
několik let. Znali jsme je, měli jsme stálé
dodavatele a věděli, jak na to. Wi-Fi tech-
nologie, které v té době v podstatě vůbec
nebyly připravené pro venkovní použití,
byly něco úplně jiného. Vše se vyvíjelo
dost překotně. Hodně výrobců se snažilo
vymýšlet z dnešního pohledu „udělátka“,
aby to venku nějak fungovalo. A ono to
fungovalo, dokud toho najednou v éteru
nebylo až příliš. Pak musely přijít nové
technologie. Lepší, robustnější a také
dražší. Čím byla síť větší, tím byly výmě-
ny technologií u klientů náročnější a
nákladnější. Uprostřed jedné takové glo-
bální obměnyWi-Fi technologie se právě
nacházíme.Někdy v roce 2010 jsme zača-
li s optickými sítěmi. To je absolutní tech-
nologie. Nejlepší, nejkapacitnější, prostě
nej. To je to, co mě osobně nejvíce baví.
Ty technologie v podstatě neznají hrani-
ce.

Je něco, na co jste opravdu pyšný?
Pýcha předchází pád, ale jsou věci, které
mně dělají radost. Mám radost, když je
zákazník spokojený a řekne nám to stej-
ně tak, jako když je nespokojený a doká-
žeme to vyřešit. Mám rád tým lidí ve
firmě. Vnímám je jako přátele, ne jako
zaměstnance. Je důležité, že se nám
podařilo vybudovat přátelské pracovní
prostředí jak pro nás, tak i pro naše klien-
ty. Co mě hodně těší, je, že se nám dařilo
a daří nasazovat top technologie od reno-
movaných výrobců, které jsou spolehlivé

a perspektivní a v podstatě na stejné
úrovni jako u velkých operátorů.

V Jablonci a přilehlém okolí nabízí
internet spousta firem. Čím se podle vás
od nich lišíte? Máte nyní nějakou
speciální nabídku?
To, čím se odlišujeme, je zejména techno-
logické zázemí. Technologie, které použí-
váme, jsou od renomovaných výrobců
jako Cisco, Arista neboHuawei. Disponu-
jeme vlastním datovým centrem, kde
máme pod kontrolou naprostou většinu
všech technologií. Tím, že je v našem
objektu firmy, máme možnost velmi
rychle reagovat na naprostou většinu
potenciálních problémů.Na rozdíl od vel-
kých operátorů reagujeme na požadavky
klientů v řádu minut nebo hodin. Nikdy
ne dnů.
Vybudovali jsme moderní a přívětivé

klientské centrum. Tím, že naše firma
funguje na rodinné bázi, přenášíme toto
nastavení i do komunikace s našimi
zákazníky. Internet je skoro stále o něja-
ké speciální nabídce. Snažíme se nastavit
parametry služby vždy tak, aby byl zákaz-
ník spokojený. Aktuálně běží dvě velmi
zajímavé akce. První je internet za koru-
nu do konce roku 2021. To znamená, že
zákazník si vybere službu a do konce
roku platí opravdu jen jednu korunu
měsíčně. Druhá novinka je internet o
rychlosti 1Gbps neboli 1 000Mbps za 499
Kč. To je, myslím, opravdu skvělá nabíd-

ka. Nezapomínáme ani na naše součas-
né zákazníky, kterým zdarma vyměňuje-
me Wi-Fi routery za aktuálně moderní a
výkonné a také zdarma navyšujeme rych-
losti jejich připojení.

Jakou máte vizi do budoucna?
Mám „jednoduchý vkus“ a spokojím se
jen s tím nejlepším. To znamená, že za
měbudeme určitě síť i nadále zdokonalo-
vat a nasazovat ty nejlepší a nejaktuálněj-
ší technologie. Jak se říká „kdo chvíli stál,
stojí opodál“. Určitě nezaspíme dobu.

Ovlivnila vaši firmu nějakým způsobem
současná situace spojená s covidem-19?
Covid nás nezasáhl. Naše služby jsou
potřeba a dokázali jsme se mu poměrně
zodpovědně vyhnout. Naopak jsme si o
to více uvědomili naši společenskou roli.
To, že jsme stále fungovali, byl v dané
situaci výjimečný dar, a to štěstí neměl
každý. Věděli jsme, že pro mnoho rodičů
je složité dětem zaplatit lepší a rychlejší
internet, natož pak jim koupit notebook,
aby se mohly učit z domova. Proto jsme
se rozhodli pro dvě formy příspěvkumíst-
ní komunitě. Za prvé jsme do škol dodali
celkem 40 nových notebooků v celkové
hodnotě přibližně 250 tisíc. Trochu jsme
doufali, že budeme vzorem pro další
potenciální dárce, ale nikdo další se,
pokud víme, nepřipojil. Za druhé jsme
spustili již dříve uvedenou akci za jednu
korunu v roce 2021.
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Již více jak 20 let poskytuje internetové služby zejména v Jablonci. Řeč je o společnosti
Grepa Networks, jejíhož servisu využívá zásadní část místních průmyslových společností.
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Inzerce

FIRMA LIGUM
Jablonec po 27 letech
Firma LIGUM v Jablonci slavila před dvěma lety kula-

té jubileum – 25 let od zahájení výroby v Jablonci n. N.
V našem oboru patříme pořád ještě mezi ty nejmladší fir-
my, i když zdaleka ne mezi ty nejmenší. V začátku byly na-
šimi hlavními zákazníky především textilní firmy, kterých byl
v Severních Čechách velký počet. Se zánikem textilních fi-
rem byla spojena i jedna historicky významná změna v naší
firmě – nástup do tiskových technologií. Orientace na tisko-
vé technologie byla pak pro LIGUM Jablonec rozhodující.

V roce 1998 jsme vyrobili první sleevs, tehdy pro TAPu Tábor.
Každým dalším rokem narůstal počet našich zákazníků na
sleevs (tiskové formy pro flexotisk, kterými se tisknou oba-
ly). Postupně jsme se díky spolupráci s výrobci laserů a ne-
ustálým vývojem technologie a inovacemi ve výrobě sleevs
posouvali do špice mezi výrobci sleevs. Neustále se také roz-
šiřoval okruh našich zákazníků z tuzemska přes celou Evropu
do USA, Číny, Ruska, Japonska, Indie, JAR, Emirátů… Dnes
92 % vyrobených sleevs směřuje k zahraničním zákazníkům.

Současně jsme rozšiřovali naše výrobní
aktivity v ostatních regionech, základa-
li a pomáhali vybudovat dceřiné výrobní

firmy, které byly zaměřeny především na regionální trhy. Po-
stupně tak vznikaly naše výrobní firmy v okolních zemích:
v Polsku, na Slovensku, na Ukrajině, v Rusku, v USA, v Turec-
ku, a náš poslední projekt, který v současné době realizuje-
me, je otevření nové výrobní firmy v čínském Tai Singu blízko
Šanghaje.

Z tohoto strohého výčtu, za kterým je ovšem schováno vel-
ké množství práce a obrovské nasazení řady lidí, je vidět, že
v těch uplynulých 27 letech jsme příliš nezaháleli. Z původ-
ních 6 lidí, kteří před 27 lety začínali, se ta naše rodina roz-
rostla na cca 400 lidí a obrat se dnes blíží k třem čtvrtinám
miliardy. V průběhu posledních 10 let jsme úspěšně dokončili
čtyři velké inovační projekty, které byly podpořeny dotace-
mi ze strany Ministerstva financí ČR. V rámci těchto projektů
jsme řešili: a/ vývoj technologie výroby sleevs pro flexotisk.
b/ vývoj tiskové formy pro flexotisk, hlubotisk a zušlechťova-
cí procesy (lakování, kašírování, laminování). Instalovali jsme
nejmodernější technologii pro výrobu sleevs (CNC-brusky,
Extrudery + Covermatic, CNC-pily, Skenery), která výrazně
urychlila a několikanásobně zvýšila kapacitu výroby, a tím
i zkrátila dodací termíny k zákazníkům. Mimořádnou pozor-
nost jsme věnovali vývoji materiálů pro kvalitu tisku flexo-

tiskových sleevs a konstrukci sle-
evs. Díky tomuto vývoji materiálů
a inovačním procesům jsme se sta-
li protagonistou technologie graví-
rování motivů do tiskových forem
pomocí laserů a získali jsme status

exluzivního dodavatele sle-
evs pro firmu KODAK a další
světové koncerny. Dnes fir-
ma LIGUM zaměstnává cca
100 lidí přímo v Jablonci nad
Nisou a tento tým zajišťuje
výrobu téměř 70 tisíc sle-
evs ročně, které dodává do
celého světa. Vysoké kré-
do našich firem a to nejen
v zemích, kde máme výrobní
firmy, ale v celém světě se
zaměřením na tiskové tech-
nologie, je naším cílem i pro
další léta.
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do USA, Číny, Ruska, Japonska, Indie, JAR, Emirátů… Dnes
92 % vyrobených sleevs směřuje k zahraničním zákazníkům.

Současně jsme rozšiřovali naše výrobní
aktivity v ostatních regionech, základa-
li a pomáhali vybudovat dceřiné výrobní

firmy, které byly zaměřeny především na regionální trhy. Po-
stupně tak vznikaly naše výrobní firmy v okolních zemích:
v Polsku, na Slovensku, na Ukrajině, v Rusku, v USA, v Turec-
ku, a náš poslední projekt, který v současné době realizuje-
me, je otevření nové výrobní firmy v čínském Tai Singu blízko
Šanghaje.

Z tohoto strohého výčtu, za kterým je ovšem schováno vel-
ké množství práce a obrovské nasazení řady lidí, je vidět, že
v těch uplynulých 27 letech jsme příliš nezaháleli. Z původ-
ních 6 lidí, kteří před 27 lety začínali, se ta naše rodina roz-
rostla na cca 400 lidí a obrat se dnes blíží k třem čtvrtinám
miliardy. V průběhu posledních 10 let jsme úspěšně dokončili
čtyři velké inovační projekty, které byly podpořeny dotace-
mi ze strany Ministerstva financí ČR. V rámci těchto projektů
jsme řešili: a/ vývoj technologie výroby sleevs pro flexotisk.
b/ vývoj tiskové formy pro flexotisk, hlubotisk a zušlechťova-
cí procesy (lakování, kašírování, laminování). Instalovali jsme
nejmodernější technologii pro výrobu sleevs (CNC-brusky,
Extrudery + Covermatic, CNC-pily, Skenery), která výrazně
urychlila a několikanásobně zvýšila kapacitu výroby, a tím
i zkrátila dodací termíny k zákazníkům. Mimořádnou pozor-
nost jsme věnovali vývoji materiálů pro kvalitu tisku flexo-

tiskových sleevs a konstrukci sle-
evs. Díky tomuto vývoji materiálů
a inovačním procesům jsme se sta-
li protagonistou technologie graví-
rování motivů do tiskových forem
pomocí laserů a získali jsme status

exluzivního dodavatele sle-
evs pro firmu KODAK a další
světové koncerny. Dnes fir-
ma LIGUM zaměstnává cca
100 lidí přímo v Jablonci nad
Nisou a tento tým zajišťuje
výrobu téměř 70 tisíc sle-
evs ročně, které dodává do
celého světa. Vysoké kré-
do našich firem a to nejen
v zemích, kde máme výrobní
firmy, ale v celém světě se
zaměřením na tiskové tech-
nologie, je naším cílem i pro
další léta.






