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Zakladatelem rodinné stomatologické fi rmy je MUDr. Stanislav 
Voborný, který „zubařině“ zasvětil celý svůj život. 
V roce 1970 nastoupil na zubní oddělení Polikliniky Velké Meziříčí, kde 
od roku 1979 byl vedoucím celého zubního oddělení. V roce 1990 odešel 
do Osové Bítýšky na uvolněné místo obvodního stomatologa. Tam pak 
od ledna 1993 začal provozovat svou vlastní stomatologickou praxi v pro-
najatých prostorách zdravotního střediska obce.
V roce 1997 do fi rmy přišla jeho dcera MUDr. Eva Brázdilová (na snímku 
s otcem), která v roce 2011 celou praxi od svého táty převzala. Začala in-
vestovat do modernizace celého provozu nemalé prostředky. „Bohužel stav 
budovy zdravotního střediska v Osové Bítýšce a umístění ordinací v prvním 
patře bez výtahu mně nevyhovoval, proto jsem se rozhodla, že postavíme pro 
naši stomatologickou praxi zcela novou budovu. Nové Centrum zubní péče 
B smile jsme slavnostně otevřeli 2. ledna 2015. B smile znamená česky 
„usmívej se“ — naším cílem je, aby pacient byl maximálně spokojený, 
kvalitně ošetřený a po návštěvě našeho Centra se mohl znovu usmívat. 
Snažíme se vytvořit model rodinného stomatologa, který ošetřuje všech-
ny členy rodiny včetně dětí. I když máme v současné době 4500 pacientů, 
stále registrujeme nové,“ říká Eva Brázdilová.
V  Centru zubní péče B smile poskytuje služby 5 stomatologů, kteří se 
specializují v  rámci Centra např. na  dětskou stomatologii, prevenci, es-
tetickou stomatologii, stomatochirurgii, zubní implantáty, endodoncii 
a další. V Centru je prodejna dentální hygieny s milou paní recepční, která 
umí poradit a nabídne kompletní sortiment pomůcek pro ústní hygienu. 
V  týmu je také dentální hygienistka, odbornice na  čištění zubů a  péči 

o krásný úsměv. V nové budově je i zubní laboratoř, která přímo v místě 
řeší specifi cké potřeby pacientů ohledně zubních náhrad. Samozřejmostí 
je příjemné a čisté prostředí, dětský koutek, WI-FI, možnost občerstvení, 
TV a rozhlas v čekárně. Vzhledem k modernímu vybavení je zde posky-
tován opravdu vysoký stupeň hygieny s  nastavenými standardy, většina 
prostor je navíc bezbariérových. O management a administrativu fi rmy se 
stará manžel Evy Brázdilové – Michal.

„Bez týmové spolupráce se prostě dnes moderní stomatologie neobejde. Je to 
obor velmi náročný na vybavení — jak přístrojové, nástrojové i materiálové. 
Proto si myslím, že systém jednotlivých zubařů rozesetých po kraji už brzy 
nebude možný. Jedinec prostě nebude schopen sám čelit těmto zvyšujícím se 
nákladům, složitější administrativě a legislativním požadavkům. Sdílení ná-
kladů a zvyšování efektivity práce je i tady nezbytné,“ říká Eva Brázdilová, “
a její otec Stanislav Voborný dodává: „Stomatologie udělala za posledních 
40 let velký pokrok. Zatímco systém prevence nám závidí celý svět, postu-
py a materiály hrazené u zubaře zcela ze zdravotního pojištění zůstaly 
ještě v minulém století. To znamená, že pokud chce mít pacient pěkné 
a zdravé zuby, musí do péče o ně začít investovat sám.“

Co bylo zatím v podnikání nejtěžší?
„Nejtěžší bylo najít odvahu učinit rozhodnutí postavit zcela novou budovu 
pro naši stomatologickou praxi na venkově v Osové Bítýšce. Taková centra 
se staví většinou jen ve velkých městech. Dnes není totiž vůbec jednoduché 
najít kvalitního zubaře a sestru a ještě navíc 
je přesvědčit, aby šli pracovat na venkov. Od-
borníci dnes chtějí pracovat jen v úspěšných 
fi rmách s vizí a s možností dalšího růstu. Ale 
nezaslouží si kvalitní ošetření v  příjemném 
prostředí i lidé na venkově?“
Co byste poradila začínajícím podnikate-
lům?
„Nenechat se odradit negativismem okolí, ale 
inspirovat se lidmi, kteří něco dokázali. Tako-
ví se nebojí překážek a jdou si za svými sny.“

Pediatři Kašovi: Smyslem bytí jsou naše děti. O ně se starají již 20 let

Dvacet let v životě jednoho člověka je poměrně dlouhá doba. Za tu 
dobu se určitě leccos změní, člověk něco získá a něco zase ztratí. To-
též se dá říci i o existenci jedné fi rmy — rodinné fi rmy MUDr. Ivety 
a Jiřího Kašových, jejichž dětská ordinace funguje ve Velkém Mezi-
říčí již od roku 1996.
S tím, jak smrtelný člověk stárne a začíná – dříve či později – přemýšlet 
o smyslu svého života, dochází k závěru, že jediným podstatným smyslem 
života je život sám. A ten život musí mít své zákonité pokračování, svůj 
otisk do budoucna. 
„Ano, naším smyslem bytí jsou naše děti. A pokud vše funguje normálně, 
snažíme se pro své potomky v rámci vlastní rodiny vytvořit co nejlepší pod-
mínky pro jejich rozvoj, pro jejich růst – jak fyzický, tak  intelektuální,“ říkají 
pediatři Kašovi, „bylo naším velkým štěstím, že kromě péče o vlastní rodi-
nu, o vlastní děti, jsme se mohli – a stále můžeme – i profesně věnovat péči 
o zdraví a zdravý vývoj více než tisícovky dětí z Velkého Meziříčí a jeho oko-
lí,“ dodávají Kašovi a připojují pár“ vzpomínek.

Píše se rok 1996. Je léto, manželé mají krátce po svatbě, on je zaměstnan-
cem záchranné služby okresu Žďár nad Sázavou, jeho žena právě priva-
tizovaného Domu zdraví. Noví majitelé tohoto objektu neumožňují další 
privatizaci zaměstnancům této instituce. Také největší zdravotní pojišťov-
na –  VZP – nemá zájem o rozšiřování zdravotnických služeb. „My však 
nemáme zájem – z různých důvodů —  se dále angažovat v zaměstnaneckém 
poměru. Co dál? Partyzánsky, s nejmenší možnou propagací, budujeme svou 
novou ordinaci v objektu naproti starým lisovnám plastů v ulici Moráňská. 
Technická stránka není problém, ale boj s byrokracií a následně i s novými 
majiteli Domu zdraví však ano!“ vzpomínají lékaři. Po mnoha jednáních 
a po mnoha nocích s divokými sny o eventuálním neúspěchu jejich spo-
lečné akce se však nakonec dostavuje kýžené vítezství – od 1. září 1996 pro-
vozuje MUDr. Iveta Kašová svou dětskou praxi jakožto osoba samostatně 
výdělečně činná ve svých ambulantních prostorách! Přechází k ní praktic-
ky veškerá její stávající klientela z polikliniky a i manžel —  v rámci svých 
možností vedoucího lékaře záchranné služby ve Velkém Meziříčí – začíná 
s ordinací pomáhat… Svou nezapomenutelnou úlohu v tomto náročném 
období privatizace sehrává i dosavadní dětská sestra Alena Švandová – své 
lékařce je absolutně věrná a následuje ji do její nové praxe.
A nastává všední, rutinní práce s dětskou klientelou. Situace se uklidňuje, 
střídají se ordinační dny pro nemocné děti s hodinami pro prevenci kojen-
ců, batolat i školáků… Od roku 2002 Kašovi provozují svoji praxi v nových 
prostorách v téže ulici, pouze o dům dále… V roce 2007 se jim narodila 
druhá dcera, otec se tedy zapojuje více do práce v ordinaci. „To, že jsme 
během praxe mohli založit rodinu a ordinace fungovala bez omezení dál, je 
hlavně zásluhou paní doktorky Boženy Doležalové, která před svým odcho-
dem do důchodu byla velmi populární meziříčskou dětskou lékařkou a v do-
bách narození našich dcer nám v ambulanci vydatně pomáhala!“ oceňují.
Další změna nastává v roce 2014, kdy zasloužilá sestřička Alena Švandová 
odchází do důchodu a na její místo přichází – prací na záchranné službě 
zocelená – Míša Polová. A aby bývalé sestry ze záchranky medicínu zcela 
nezapomněly, pomáhá jim občas i bývalá vrchní sestra záchranné služby 
Olga Hladká. O pořádek se ve fi rmě stará již po mnoho let nenahraditelná 
paní uklízečka Hana Kulhánková.
Práce v dětské ordinaci se dále reorganizuje – od ledna 2014 se stává s.r.o. 
Pro klientelu se nic nemění, jde pouze o organizační změnu podnikání…
V současné době ordinace poskytuje více než tisícovce dětských klientů 
péči jak preventivní, tak kurativní. Tato péče je převážně hrazena zdravot-
ními pojišťovnami, s nimiž má zmíněná praxe uzavřeny smlouvy.
Do kompetence jejího zařízení patří i osvětová a přednášková činnost.

Samozřejmostí je velmi dobrá spolupráce s ambulancemi odborných léka-
řů, s laboratoří, RTG a UZ pracovištěm.
Z techniky v ordinaci se nepostradatelným stal přístroj na měření tzv. CRP, 
pomocí něhož mohli výrazně snížit spotřebu antibiotik u svých dětských 
pacientů. Jsou rovněž zapojeni v programu Akord VZP. Pacienti se do or-
dinace objednávají, čímž se výrazně snížil pobyt dětí s rodiči v čekárně. 
Velmi často manželé-pediatři pracují paralelně, ve dvou ordinacích, tím se 
opět snižuje doba čekání dětských pacientů na minimum.
„Moc nás těší, že se k nám hlásí stále noví klienti se svými novorozenými dět-
mi.  O to více je potěšující, že některé maminky a tatínky novorozenců pama-
tujeme ještě jako své dětské pacienty! Je nám ctí, že naší ordinací prošli – coby 
dětští pacienti – dnes úspěšní mladí lidé – fotbalista Th eodor Gebre Selassie 
a  jeho sestra, házenkářka Anna, hokejista Pavel Zacha, pilot Pavel Náde-
níček, zpěvák Tomáš Beroun, lékař Dan Blaha a další…“ uzavírají Kašovi.

A jaké je naše poučení z podnikání? 
„Nevzdávat se a bojovat! Pracovat nezávisle je 
jistě těžší, ale ona relativní svoboda stojí za to 
– profesionální život bez šéfů musí být sice 
zodpovědnější, ale vaše jméno, vaše úspěchy – 
či neúspěchy – jsou jen vaší vizitkou!“

Zleva: Sestra Alena Švandová, MUDr. Iveta Kašová, 
MUDr. Jiří Kaše, Bc. Olga Hladká, sestra Michaela 
Polová. Sedící: MUDr. Božena Doležalová.

Kontakty:
MUDr. IVETA KAŠOVÁ s.r.o. 
Moráňská 141/21,  VM
Tel.: 566 524 870
Web: detskylekar-velkeme-
zirici.cz

Centrum zubní péče B smile: Snažíme se, aby se naši pacienti mohli znovu usmívat

Stomatologická klinika B smile, Osová BítýškaS l i ká kli ik B il O á Bí ýšk
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KREJZL 
PILA

NETÍN

Kontakty:
CENTRUM ZUBNÍ PÉČE  
B SMILE 
594 53 Osová Bítýška 303
Tel.: 566 536 712
GSM:  733 610 662
e-mail: info@zubniob.cz
www.bsmile.cz
REGISTRUJEME 
NOVÉ PACIENTY.Náš tým - to jsou odborníci, které baví to, co dělají. 

Můžete se o tom sami přesvědčit.
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Firmu založil v roce 1935 tesařský mistr František Krejzl — dědeček 
současných majitelů. 

„Dědova práce spočívala v přípravě veškeré stavební dokumentace, kres-
lil stavební plány. Pracoval na stavbách stodol, střech a rodinných obydlí. 
Trámy a řezivo se připravovalo ručně, často ve stísněných podmínkách. 
Proto děda realizoval myšlenku postavit si vlastní pilnici, kterou v  roce 
1947 uskutečnil. Práci u mistra tesařského našlo přes čtyřicet lidí,“ vysvět-
luje vnuk Jiří Krejzl.
Po 2. světové válce se republika mění, v roce 1948 přichází k moci ko-
munistická strana, která diktuje tvrdé podmínky pro živnostníky, ruší 
soukromé podnikání a znárodňuje veškerý majetek včetně polí, půdy 
a lesů. Hned v první vlně znárodňování byl František Krejzl dne 11. 12. 
1948 obviněn z protikomunistické činnosti, před očima své ženy a svých 
dětí byl spoután a odveden do vyšetřovací vazby. Po propuštění a ne-
dobrovolném vrácení svého živnostenského listu pracoval ve stavebním 
podniku.

Historie pily
Pilnice byla postavena v  roce 1947, původně dřevěná, o  rozmě-
rech 14m×9m. Vybavena byla rámovou pilou, hoblovačkou, frézou 
a okružní pilou. V roce 1948 byla pila zabavena, v říjnu 1951 z ní byly 
bez vědomí původního majitele odebrány elektromotory, vozíky, ko-
lejnice a  raznice, které byly převezeny na Horáckou pilu do  Jihlavy. 
Budova v Netíně chátrala.  
V  roce 1968 pilu začalo provozovat JZD. „Budovu jsme po  delším 
soudním jednání dostali zpět v roce 1992, díky našemu tatínkovi, Mi-
lanu Krejzlovi. Mohli jsme začít pracovat, nabízet služby a postupně 
zkvalitňovat vybavení pilnice. Modernizací prošel celý provoz a rozší-
řili jsme i skladové prostory. 

V  současné době se řadíme mezi malé dřevozpracující provozovny. 
Převážnou částí výroby je stavební řezivo, materiál na  dřevodomky, 
vazby, pergoly, obalový materiál apod. Dále jsme schopni díky teplo-
vzdušné sušárně nabízet sušený truhlářský materiál. Na  pile pracu-
je v  současné době 8 lidí,“ říkají bratři Milan, Roman, Pavel a Jiří 
Krejzlovi, kteří fi rmu po svých předcích vedou dál. Letos vstoupili 
tedy do již pětadvacátého roku svého podnikání.

Jsme jen správci svěřeného majetku, který 
předáme dál

„Náš tatínek Milan 
Krejzl se těšil z vrácení 
pily. Všechny své síly 
vynaložil na  její vrá-
cení a obnovu. Miloval 
práci u  voňavého dře-
va, rád poslouchal jak 
„šustí“ katr, každý den 
až do svých 76 let cho-
dil brousit pily a  po-
máhal nám se vším, 
co mu dovolily jeho 
síly. Byl to správný 
táta, který nám uká-
zal směr a  naučil, jak 
vyplnit den smyslupl-
nou prací. Jsem rád, že 
společně se svými bra-
try rozvíjíme rodin-
nou fi rmu. Staráme se 
o  dědictví, které jsme 
převzali a  budeme 
předávat dalšímu po-
kolení...,“ zakončuje “
vyprávění Jiří Krejzl, 
spolumajitel a vedou-
cí provozu. 
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Příloha I. Vyšla v čísle 22 dne 1. června 2016 
k 70. výročí zahájení výroby kabelů ve Velkém 
Meziříčí.

Příloha II. Vyšla v č. 27 dne 7. července 2016. V ní 
se představily fi rmy Auto Dobrovolný, Tiskárna 
Protisk Prchal, Boty Štipák a Stavebniny Smejkal.
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Příloha III. Vyšla v čísle 35 dne 29. září 2016. Byla 
o Sklenářství Marek, Optice Otto Němec, Autocoloru 
Šoukal a Klempířství a pokrývačství Špaček.
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Příloha IV. Vyšla v čísle 39 dne 26. října 2016. 
Psalo se zde o fi rmách Lisovna plastů Velké Meziříčí 
a Horácké autodružstvo Velké Meziříčí.

Příloha V. Vyšla v čísle 44 dne 30. listopadu 2016. 
Celá byla věnována 25. výročí založení Tiskárny 
Protisk Prchal Velké Meziříčí.

Příloha VI. Vychází v č. 46 dne 14. prosince 2016. 
Představují se v ní Ordinace Ivety Kašové VM, Centrum 
zubní péče B smile Osová Bítýška a Krejz-pila Netín.
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Pohled do historie
Pro potřebné využití areálu býva-
lé klihárny a zajištění pracovních 
příležitostí byl na jaře roku 1946

nalezen vážný zájemce. Rozho-
dujícím dnem založení kabe-
lovny ve Velkém Meziříčí se stal 
6. červen 1946. Tehdy byla uza-
vřena dohoda o převedení výro-

by kabelů a  vodičů z  pražského
sídla fi rmy „Továrna  na  káble 
a  gumové zboží L. Köppel  a. s.“
do  takto pronajatých prostor 
ve Velkém Meziříčí.

Dohoda byla ve II. pololetí roku 
1946 rychle uváděna  do  praxe. 
Nejprve bylo odstraněno pů-
vodní vybavení a provedena pří-
prava pro  instalaci kabelářských 
strojů. Za  pomoci a  dohledu 
některých pražských zaměstnan-
ců instalovali první pracovníci 
z  Velkého Meziříčí, v  počtu asi
dvaceti, základní stroje a v listo-
padu byla zahájena výroba v této 
nové kabelovně. Tímto navá-
záním bylo značně usnadněno
zvládnutí technologie výroby. 
Tak v přeneseném smyslu může-
me posunout tradice kabelářské 
výroby do  konce minulého sto-
letí, kdy vznikla původní fi rma
Köppel a. s.
První jednodušší výrobky se ob-
jevily na  trhu na  začátku roku
1947. Základní náplň tvořily 
vodiče, textilní šňůry, hadicové
kabely, smaltované dráty, dyna-
modráty a svářecí kabely. Výroba 
se dynamicky rozšiřovala tak, že 
byly zavedeny tři směny.
Znárodnění v roce 1948 změnilo
radikálně vlastnické poměry. Vzá-
pětí bylo vyměněno i výkonné ve-
dení společnosti. Dobře zaučení 
pracovníci však zůstali na  svých 
místech. Ti i  jejich nástupci se 
stali největší devizou kabelovny 
i  v  období socialismu. Obětavou 
a svědomitou prací většiny z nich
byla zajištěna  další existence to-
várny a  její rozvoj v  desetiletích 
trvání socialismu. Rozhodnutí
o perspektivnosti velkomeziříčské
kabelovny uskutečněné po  zná-
rodnění znamenalo obnovení 
stavby velké výrobní haly zahájené 
ještě za trvání akciové společnosti.
Do Velkého Meziříčí se stěhovaly 
stroje ze zrušených kabeloven 
v Liberci, Vsetíně i dalších. První
intenzívní etapa výstavby byla za-
končena v roce 1953 přemístěním
výroby sdělovacích vodičů a šňůr 
z brněnské provozovny do Velké-
ho Meziříčí.
Pro město byla i za těchto podmí-
nek přínosem. Zajišťování bytové 
výstavby, podpora sportu, kultur-
ních akcí i  veřejně prospěšných
staveb byly trvalými efekty, které 
jsou využívány dodnes. Samotná 
továrna se po roce 1953 potýkala 
s  následky jednotlivých období 
útlumu a  následujícím oživením 
socialistického průmyslu. Mezi-
období útlumu se vyznačovala 
značným úsilím v  překonávání 
potíží v odbytu zboží. Velmi čas-
to byly překážkou výroby nedo-
statky v  zásobování surovinami 
i elektrickou energií.
Přes všechny tyto i  další potíže 
rostla velkomeziříčská továr-
na  nejdynamičtěji v  tehdejší 
ČSSR. Po obdobích intenzívní vý-
stavby v letech 1956 až 1959, 1967 
až 1972 a  1978 až 1981 se stává 
největší výrobní jednotkou tohoto 
oboru v  republice. Nezastavil se 
ani růst technické úrovně výrob-
ků a další rozšiřování. Dále se zvy-
šovala i kvalifi kace zaměstnanců.
Tak vstoupila velkomeziříčská 
kabelovna  znovu jako samostat-
ný státní podnik do začátku de-
vadesátých let.

Výroba kabelů ve Velkém Meziříčí
l h b k b l d č k h h d b

í á á ý í áSnímek zachycuje vchod do areálu v sedmdesátých letech. Vpop edí vrátnice.

ý á é úCelkový pohled na areál z jiného úhlu.

á š ž ý í é éZávod se postupn  rozši oval. D ležitým mezníkem byla mimo jiné také
sedmdesátá léta.

á ý í ú íBuchsbaumova klihárna v roce 1945. S malými stavebními úpravami probíhala 
ýv tomto areálu výroba kabel  a vodi  od konce roku 1946 až do roku 1949.

ý í í éVýroba kabel  st edního nap tí Pruné ov.

ý íVýroba sd lovacích kabel  - hala MOKA. Dnes 
této a e p sob a us c atav této hale p sobí fi rma MusicData.

ý š áž žVýroba fl exoš r, kde pracovaly p evážn  ženy.

áProvoz gumárny.

ší á í íN kdejší závodní jídelna.
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Privatizace
Privatizační proces kabelovny 
ve Velkém Meziříčí v letech 1994 
až 1996 probíhal ve  třech eta-
pách, vzpomíná někdejší ředitel 
závodu ing. Jan Musil. V prvním 
kole byly nabídky natolik pře-
mrštěné, že i samotné minister-
stvo privatizace a fond národní-
ho majetku je vyhodnotilo jako 
nereálné. Proto následovalo kolo 
druhé, které probíhalo podobně 
jako předchozí. Úspěšné bylo 
nakonec až kolo třetí, poslední. 
V  tomto případě mezi sebou 
soutěžili dva zájemci – Kablo  
Elektro Vrchlabí podporované 
Investiční a  poštovní bankou 
(IPB) a  Elektrárna Opatovice.
Lépe byla hodnocena nabídka 
Kabla Elektro, takže privatizace 

proběhla v jeho prospěch. IPB si 
tak zajistila výkon vlastnických 
práv ve  Velkém  Meziříčí přes
Kablo Elektro Vrchlabí, které už
v té době vlastnila. Velkému Me-
ziříčí zůstala sice právní entita,
ale organizačně bylo začleněno 
do skupiny Kablo Elektro.
V  následujícím období se IPB 
dostala do  fi nančních problé-
mů a  nakonec byla začleněna 
pod Československou obchodní
banku. Ta měla oproti  IPB na-
prosto odlišnou strategii – tou 
byly ryze bankovní aktivity. Pro-
to skupinu Kablo Elektro a  ně-
které další  výrobní  jednotky 
prodala. Novým majitelem se 
stala agresivní slovensko-česká 
fi nanční skupina J&T. Ta násled-
ně celé Kablo Elektro prodala
společnosti nkt cables.

Situace dnes
Dnes je bývalé KABLO Velké Mezi-
říčí součástí silné evropské skupiny 
výrobců kabelů – nkt cables group
– která sídlí v Kolíně nad Rýnem.
Tu vlastní dánský pr myslovýkk  hol-ý
ding NKT sdružující několik spo-
lečností, jehož akcie se obchodují
na dánské burze cenných papír .
Skupina  nkt cables group sdružuje
výrobce kabelů v  Dánsku, Švédsku, 
Německu, Norsku, České republice,
Polsku a v Číně. Zaměstnává v nich
více než 3 000 lidí a  její roční obrat 
převyšuje 1 mld. EUR. Své výrobky 
dodává především na evropské trhy.
„Závod ve  Velkém Meziříčí za-
městnává téměř 190 zaměstnan-
ců. Při  naplňování ambiciózních
cílů se společnost spoléhá zejmé-
na na dlouholeté zkušené zaměst-
nance,“ říká personální ředitel 
Bc.  František Šourek a  pokračuje,
„ti předávají své zkušenosti novým 
kolegům, kterých v  posledních 
dvou letech nastoupilo více než 60.
I v současnosti doplňujeme a zkva-
litňujeme personál, aktuálně hledá-
me vhodné uchazeče na pozice:
operátor výroby – kabelář, elektri-
kář, elektronik, zámečník.“
Společnost zaměstnancům nabízí:
• spravedlivé fi nanční ohodnocení 

(průměrná mzda zaměstnance
kategorie Dělník v  roce 2015 – 
26 314 Kč hrubého)

• 5 týdnů dovolené
• příspěvek 1 000 Kč měsíčně

na penzijní či životní pojištění
• závodní stravování, stravenky
• akce pro zaměstnance (Rodinné

dny, vánoční večírky, posezení 
s jubilanty…)

Zabezpečení kvality
V  rámci zajištění kvality zavedlo 
a certifi kovalo tehdejší  Kablo Vel-
ké Meziříčí státní podnik  systém 
managementu kvality podle normy 
ISO 9001 již v  roce 1994. Násled-
ně jako jedna z prvních kabeloven 
v  republice v  roce 1996 zavedlo 
a  certifi kovalo systém environ-
mentálního managementu podle

normy ISO 14001. V roce 2013, již 
jako nkt cables s.r.o. závod Velké
Meziříčí, zavedením a  certifi kací
systému řízení bezpečnosti ochra-
ny zdraví při práci podle normy 
OHSAS 18001 dává zaměstnan-
cům  a  dalším zainteresovaným
stranám  na  vědomí, že aktivně 
chrání zdraví a  bezpečnost svých
zaměstnanců, nastínil ing.  Josef 
Chatrný, manažer kvality.
Nkt cables s.r.o. závod VM je 
schváleným dodavatelem kabelů 
významným energetickým fi rmám 
a společnostem jako je E.ON, ČEZ, 
RWE. EnBW, francouzské energe-
tické společnosti EDF, rakouským 
energetikám TIWAG a  KELAG
a  mnoha dalším. Kvalitu svých
výrobků úspěšně obhajuje v rámci 
zákaznických auditů a přejímek. 
Závod s  ohledem na  požadavky 
zákazníků zajišťuje požadované 
výrobkové certifi káty podle našich 
i  zahraničních norem a  zákaznic-
kých specifi kací na akreditovaných
zkušebnách jako je např. Elekt-
rotechnický zkušební ústav, s.p. 
Praha, VDE zkušebna v Německu,
EVPÚ Nová Dubnica na  Sloven-
sku, zkušebna BBJ v Polsku.

Investiční akce
Z významných investičních akcí je
třeba připomenout instalaci něko-
lika linek. Předně jde o linku na vý-
robu středněnapěťových kabelů
Troester, která byla instalována v r. 
2005. Dále o izolační linku K33, jež 
byla uvedena do  provozu v  roce
2013. „Umožňuje vyrábět kabely 
do  napětí 50 kV a  průřezu jádra 
tisíc milimetrů čtverečních,“ vy-
jmenovává ředitel závodu ing. Ivan 
Beseda a  pokračuje, „významnou 
akcí byla loni výstavba nové haly 
s  názvem Stínění. Velmi dobře
jsme propojili dvě stávající haly, 
a  to Spořilov a  Prunéřov. Do  této
haly byla začátkem r. 2016 instalo-
vána stínicí linka S 27 z Kolína nad
Rýnem, jež byla také významně 
zmodernizována. Ze současných 
právě probíhajících investičních 

akcí bych jmenoval přípravu insta-
lace hliníkového hrubotahu – rea-
lizace v prosinci 2016 – a investici
do  měděného středotahu, který 
budeme instalovat letos v  srpnu. 
Nejvýznamnější akcí je pro nás
přestěhování izolační linky z Číny 
a její instalace také během letošní-
ho srpna. Ta bude vyrábět kabely 
do  napětí 110 kV. I  díky těmto 
investicím bude velkomeziříčský 
závod schopen vyrábět namísto 
objemu 18 tisíc kilometrů kabelů 
22 tisíc km. Tyto linky jsou vybave-
ny počítačovými i bezdotykovými
rentgenovými systémy, takže v dal-
ších letech budeme otevřeni přijí-
mat schopné zaměstnance, o něž se 
umíme náležitě postarat jak z hle-
diska fi nančního ohodnocení, tak 
dalších benefi tů. Tento závod má
před sebou velkou perspektivu.“
Ředitel Beseda vyjádřil upřímné 
poděkování a  uznání všem spo-
lupracovníkům za vysoké nasazení
při práci a plnění úkolů, které mají
pozitivní vliv na  výsledky závodu 
v  efektivitě a  zeštíhlování výroby 
i  úspor materiálu. Také vyzdvihl 
faktor bezpečnosti práce. V těchto
dnech závod dosáhl hranice 5 let 
bez jediného pracovního úrazu 
s  pracovní neschopnosti. To vše
podtrhuje význam 70. výročí.

Hlavní milníky
1946 – Založení akciové společ-
nosti „Továrna na káble a gumo-
vé zboží L. Köppel a. s.“
1948 – Znárodnění – závod ná-
rod. podniku KABLO Bratislava
1950 – Vznik samostatného ná-
rodního podniku KABLO VM
1958 – Závod n. p. KABLO Kladno
1988 – Kombinátní podnik ZSE
Praha
1990 – Státní podnik KABLO 
Velké Meziříčí
1996 – Privatizace státního pod-
niku a vznik KABLO ELEKTRO 
Velké Meziříčí, spol. s r. o.
1996 – 2004 KABLO ELEKTRO 
Velké Meziříčí – v rámci vlastnic-
ké struktury Kabla Elektro

2004 – 2007 KABLO ELEKTRO
Velké Meziříčí – v rámci vlastnic-
ké struktury skupiny J&T
Od 1. 1. 2007 – vstup do skupiny
nkt cables. Změna názvu společ-
nosti na nkt cables Velké Meziříčí
k.s., člen skupiny nkt cables
2013 – Změna názvu společnos-
ti na  nkt cables Velké Meziříčí
s.r.o., člen skupiny nkt cables
2013 – Certifi kace systému
BOZP dle ISO 18001
2014 – Fúze do  společnosti nkt
cables s.r.o.
2015 – Nárůst výroby, investice,
nábor cca 50 nových kolegů.

Ředitelé kabelovny
Karel Mader – 5. 6. 1946 -  bře-r
zen 1949
Bohumil Sivera – srpen 1949 – 30.a
10. 1952. (Pozn. v období od břez-
na  do  srpna  1949 nebyla funkce
ředitele obsazena. Řízením závodu
byl pověřen Ladislav Kalaš, pra-
covník Kabla Bratislava, n. p.)
Otakar Peřina – 30. 10. 1952 –
10. 5. 1961
Jaromír Hanák – 10. 5. 1961 – 31.k
12. 1972
Ing. Karel Minařík – 1. 1. 1973 –k
31. 12. 1985
Ing.  Stanislav Tvarůžek –k
1. 1. 1986 – 31. 10. – 1992
Ing. Miroslav Trojan – 1. 11. 1992n
– 31. 8. 1994
Ing. Jan Musil – 1. 9. 1994 – 1996
Ing. Jaroslav Nykl - 1996 – 1998 
Ing. Pavel Metelka – 1999 – 2004 
Mgr. Marek Janča, pověřený ředi-
tel - duben 2004 
Tomáš Jelinowicz, výkonný ředitel
- 3. 11. 2004 – 9. 12. 2005
Ing. Zdeněk Sýkora –  leden 2006
–  červenec 2007
Peter Hawlan – 7/2007 – 10/2007
Ing. Karel Ziemba, výkonný ředi-
tel – 1. 10. 2007 – 30. 9. 2008
Ing. Tomáš Vrbata, generální ře-
ditel – 1. 10. 2008 – 30. 11. 2012
Ing. Ivan Beseda, ředitel závodu
V. Meziříčí – 1. 12. 2012 - dosud.
(Text: kolektiv autorů. Foto: Antonín
Dvořák, Iva Horká a archiv Kabla.)

á é í íeditel závodu ve Velkém Mezi í í Ivan Beseda.á í ášGenerální editel nkt cables s. r. o. Tomáš Vrbata.

é ý á í á š íTechnolog Vilém Lavický ml. provádí návšt vníky
p jed é e up i jedné z exkurzí.

á á í á éUspo ádání nástroj  v souladu se systémem 5S.

í á ý ýSklad cívek s Al drátem p ipravených k výrob
lana.lana.

ý é á íBudova bývalé gumárny, dnes administrativní 
budo a t cab esbudova nkt cables.

nkt cables s.r.o., závod Velké Mezi í í
U Tržišt  685/1
594 22 Velké Mezi í í

eská republika
Tel.: +420 566 511 780
www.nktcables.com

Sídlo: Velké Mezi í í, eská republika
Výroba: St edn nap ové kabely
Po et zam stnanc : tém  190
Rozloha m²: 110,000 m²
Popis: Výroba ve Velkém Mezi í í je specializována na st edn nap ové kabely
s nap tím do 50 kV v souladu s národními i mezinárodními normami

ž í f é í í žZasloužilí zam stnanci: idi  VZV Josef Janda je nejdéle pracujícím v Kablu - letos tomu bude 47 let. Manažer 
ý y ( p ) p p y p ( p )výroby Jind ich Nahodil (uprost ed) odpracoval v závodu 44 let a operátor linky K33 Jaroslav Filip (vpravo) 42 let.

Personální odd lení závodu
ve Velkém Mezi í í
Tel.: 725 647 174.
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Na začátku roku 1991 – tedy před 25 
lety – se Emil Dobrovolný rozhodl 
zúročit své třicetileté zkušenosti 
v  autoopravárenství do  vlastní fi r-
my. A  nebránil mu v  tom ani věk 
– bylo mu tehdy 56 let. Prozíravě 
proto do  podnikání zapojil svého 
mladého syna Milana a  spolu za-
ložili společnost Auto Dobrovolný.  
„Na  začátku to byly hlavně tátovy 
zkušenosti v kombinaci s mojí ob-
rovskou chutí do  podnikání, dra-
vosti mládí a  zdravého riskovaní, 
které nás dostaly tam, kde jsme 
dnes,“ říká Milan.
Na  začátku ve  fi rmě pracovalo asi 
deset lidí (Miroslav Maleček, Pavel 
Duda, Jaroslav Urbánek, František 
Šoukal, Milan Šibl, ing.  Vítězslav 
Novák, ing. Pavel Křivský, ing. Mi-
roslav Hritz, Emil Dobrovolný, Mi-
lan Dobrovolný), dnes má fi rma 76 
zaměstnanců. 

Stejný nárůst se týkal i  zákazní-
ků – v roce 1992 jich bylo více než 
sto. V  roce 2015 odjelo ze salonů 
od Dobrovolných rekordních 1084 
nových i ojetých vozidel.
Teď ale od začátku.
Smlouva o prodeji a servisu se znač-
kou Opel byla podepsána už v led-
nu 1990, tedy v době, kdy byl Emil 
Dobrovolný vedoucím provozovny 
HAD  Velké Meziříčí a  Milan tam 
pracoval jako automechanik-elek-
tro. Posléze se ale tandem Dobro-
volných osamostatnil. Pan Emil 
odešel v r. 1992 z HAD, Milan v r. 
1991 koupil s  kamarádem tehdy 
v první veřejné dražbě, která se ko-
nala v  Meziříčí, budovu Domusu. 
„Začínali jsme v  Domusu na  No-
vosadech, kde za výlohou stál Opel 
Omega a za ním se prodávaly látky, 
koberce, boty, kožešiny a vedle po-
traviny. První autoservis jsme měli 

v garážích u polikliniky,“ vzpomíná 
obchodní ředitel M. Dobrovolný 
a  dodává, že začátky byly spojeny 
s Radoslavem  Smejkalem. Posléze 
se jejich cesty rozešly, ale podnika-
jí dodnes oba – Milan zůstal věrný 
značce Opel a Radek zase obchod-
nímu domu.
Po odchodu z Domusu v roce 1993 
začala rodinná fi rma budovat nový 
autosalon na  ulici Františky Strá-
necké. V roce 1996 – tedy před 20 
lety – následovalo otevření nové 
servisní a  prodejní pobočky v  Jih-
lavě, o  rok později se Auto Dob-
rovolný ve  VM rozrůstá a  kupuje 
prodejní a  servisní areál na  ulici 
Jihlavská. Po dohodě s importérem 
OPEL C&S je část budovy uprave-
na jako centrální školicí středisko 
pro české a slovenské dealery Opel 
a Chevrolet. Druhá část budovy je 
využita pro karosárnu a  přípravu 
vozů. Na podzim 1999 byla zaháje-
na a v lednu 2000 dokončena nová 
moderní karosárna v areálu na Jih-

lavské ulici. V červnu 2000 je zahá-
jena dostavba prodejních prostor 
na ulici Fr. Stránecké. Již v prosinci 
téhož roku je zahájen provoz v no-
vých prostorách, kde lze vystavit až 
9 nových vozů a je vytvořeno dosta-
tečné zázemí pro zákazníky. Díky 
tomuto může fi rma přijmout denně 
až 20 vozů na opravu.
V  roce 2001 byla v  areálu na  ulici 
Jihlavská dokončena výstavba nové 
moderní autolakovny, která patří 
svým vybavením k nejmodernějším 
a  nejproduktivnějším autolakov-
nám v ČR. Na jaře 2002 byl zahájen 
provoz. V průběhu tohoto roku se 
také začalo s  rozšířením areálu fi r-
my v Jihlavě. Na jaře 2003 byla do-
končena výstavba nové karosárny 
včetně nové servisní dílny pro užit-
kové vozy. Na podzim 2004 zahaju-
je Auto Dobrovolný v pronajatých 
prostorách své prodejní a  servisní 
aktivity i ve Znojmě. 
Zdejší fi rma rozšířila také sorti-
ment prodávaných vozů – v  roce 

2003 o  značku Chevrolet, kterou 
si mohli zákazníci koupit ve  Vel-
kém Meziříčí až do roku 2014, kdy 
Chevrolet ukončil své obchodní 
aktivity v  Evropě. Další důležitý 
krok udělala fi rma v roce 2007, kdy 
zahájila prodej a servis vozů Škoda 
v Jihlavě.
 „Chtěl jsem prodávat a  serviso-
vat také českou značku Škoda, ale 
nechtěli jsme dělat konkurenci 
Horáckému autodružstvu, bývalé 
fi rmě, kde jsem pracoval, tak jsme 
zvolili variantu v  krajském městě 
Jihlavě. Tam teď najde zákazník jak 
vozy Opel, tak Škoda. V  Meziříčí 
a ve Znojmě pouze osobní a užit-
kové vozy Opel a širokou nabídku 
ročních vozů plus – www.rocni-
vozyplus.cz,“  vysvětlil strategii E. 
Dobrovolný. 

A co bylo nejtěžší v podnikání?
Prosadit se. A  prosadit fi rmu 
ve Velkém Meziříčí. (Dnes je Auto 

Dobrovolný cca třetím největším 
prodejcem vozů OPEL v  ČR). Fi-
lozofi e Opelu byla, že chtěli zaklá-
dat autosalony Opel pouze v kraj-
ských či okresních městech, nebo 
městech, kudy vede dálnice a  je 
v  blízkosti benzinová pumpa. Ale 
nakonec se nám to přece jenom po-
dařilo, dodal Emil Dobrovolný.

Rada pro začínající podnikatele
Hlavně se nebát. A  taky se musí 
riskovat, vzkazuje E. Dobrovolný, 
který dnes ničeho nelituje. Naopak. 
Firmu vede dál jeho syn Milan, pra-
cují v ní i jeho další potomci a pří-
buzní. Jeho tehdejší rozhodnutí se 
ukázalo jako správné.

Kontakty:Kontakty:
AUTO DOBROVOLNÝ V.M. s. r. o. AUTO DOBROVOLNÝ V.M. s. r. o. 
Fr. Stránecké 1330/2Fr. Stránecké 1330/2
594 01 Velké Meziříčí594 01 Velké Meziříčí
infolinka: 608 808 200 
tel. +420 566 502 311
email: info@autodobrovolny.cz

Tiskárna Protisk Prchal letos sla-
ví 25 let fungování a  patří tak 
k  jedné z  nejstarších fi rem v  na-
šem městě, které byly založeny 
po sametové revoluci. Působí zde 
již od 2. listopadu roku 1991. Její 
zakladatel Antonín Prchal měl 
k polygrafi i vždycky blízko a jako 
absolvent Střední uměleckoprů-
myslové školy v  Brně se dlouho 
nerozmýšlel, co bude po sametové
revoluci dělat.
Začínal sám v  pronajatých pro-
storách na Mlýnské ulici s  jedním 
tiskovým jednobarvovým strojem, 
na němž pořizoval propagační ma-
teriály fi rem. „Jedním z  prvních 
a  současně i  hlavních zákazníků 
byla tehdy zdejší hotelová škola 
a  fi rma Poex,“ vzpomíná majitel 
tiskárny. 

Začátky byly složité, na osvit jezdil
A. Prchal do  Brna autobusem, fi -
remní auto pořídil až v roce 2000.
Postupně ale začaly zakázky při-
bývat a  podnik se rozrůstal. Prv-
ního zaměstnance, tiskaře, přijal
Antonín Prchal z tiskárny Charvát 
v roce 1993. Nakoupil zařízení, po-
sléze s přicházející digitalizací počí-
tače i příslušné programy. Do fi rmy 
přišla také manželka, aby převzala
administrativu a  posílila tandem
s manželem.
Další rozvoj na  sebe nenechal 
dlouho čekat – z Mlýnské se fi rma 
v roce 2000 stěhovala do vlastního 
na  Uhřínovskou ulici. Proběhla
rekonstrukce objektu a  výstavba 
nové haly. Přibylo opět nové zaříze-
ní, zejména čtyřbarvový špičkový 
stroj Heidelberg s  formátem B3, 

ale nastoupili i  noví zaměstnanci. 
V  průběhu let se fi rma rozrostla
na  celkem 27 lidí, vlivem ekono-
mické krize v roce 2009 se však je-
jich počet snížil na současných 18.
Jelikož pokrok v technologiích pádí 
kupředu rychle, místo čtyřbarvové-
ho stroje fi rma koupila pětibarvový 
MAN ROLAND s  formátem B2
a s lakovací jednotkou. V průběhu 
let se její sortiment vyprofi loval 
do  barvotisku katalogů, brožur,
propagačních materiálů pro fi rmy,
obce, společnosti, ale i  jednotliv-
ce. Někteří zákazníci jsou tiskárně 

věrni dodnes – například Design
Graphic p.  Jaroslava Novotného
Jihlava, Studio Aspekt, Grafi es Line
Žďár nad Sázavou a další.
O  kvalitní práci zmíněné tiskárny 
hovoří samy zakázky. „Vážíme si
pochopitelně všech zákazníků, ale
některé zakázky jsou opravdu výji-
mečné,“ říká Eva Prchalová a uka-
zuje brožuru A  Heart for Václav 
Havel, kterou si nechal zákazník 
vytisknout u  nich a  pak putovala 
až k prezidentu USA B. Obamovi 
do Bílého domu. Pochlubit se mo-
hou ale také exkluzivním tiskem programů Plesů v  opeře Praha, 

propagační materiály pro Fotba-
lovou asociaci ČR, nyní na „cestu 
do Francie“ na Mistrovství Evropy 
2016, ale kupříkladu i  tiskem ro-
dinných kronik ručně vázaných 
v efektní kožené či plátěné vazbě se 
zlatou ražbou a mnohými dalšími
pracemi.
I  tento rodinný podnik má svého 
pokračovatele. Do  vedení vstoupil
v roce 2014 syn manželů Prchalo-
vých Antonín, který převzal celou 
výrobu a  zakázky. Dcera pracuje
ve fi rmě také, nyní si ale užívá ma-
teřskou dovolenou.
Letos v listopadu si fi rma připome-
ne 25. výročí založení.

U této příležitosti vyjde v Medřič-
ských listech speciální příloha.

Co bylo nejtěžší v podnikání?
Rozhodnout se začít.

Rada pro začínající podnikatele
Nenechat se odradit od svého pů-
vodního záměru a nezaleknout se
toho, že musím udělat něco, s čím 
jsem nepočítal.

Kontakty:Kontakty:
PROTISK Prchal s. r. o.PROTISK Prchal s. r. o.
Uhřínovská 302Uhřínovská 302
594 01 Velké Meziříčí594 01 Velké Meziříčí
www.protiskprchal.cz
mobil: +420 608 885 400, 
+420 775 126 199
tel.: +420 566 520 385

Prchalova tiskárna představila svoji práci až v americkém Bílém domě

P vodní prostory, které Prchalovi koupili. Foto: TP

Jeden z p vodních stroj . Foto archiv TP

Na snímku autosalon v Jihlav , který prošel 
rekonstrukcí v letošním roce. Zajiš uje prodej voz
Opel i Škoda. Autosalon ve Velkém Mezi í í byl 
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opraven loni. Foto: archiv MD

Milan (vlevo) a Emil Dobrovolní. Foto: Iva Horká

V Domusu Opel za ínal. Foto: archiv MD

Manželé Eva a Antonín Prchalovi. Foto: Iva Horká

Program plesu 
v Ope e. Foto: TP

Brožura do USA.

Otec a syn Dobrovolní spolu podnikají již více než 25 let 

Sou asný areál tiskárny na Uh ínovské ul. Foto: TP
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S  trochou nadsázky lze říct, že 
značka Boty Štipák je ve Velkém 
Meziříčí pojem jako v  republice 
Baťa.  Byť Štipák boty nevyrábí, 
zato je ale už čtvrtstoletí prodává.
„S  Velkým Meziříčím nás pojí 
tradice,“ říkají zakladatelé Václav 
a Miroslav Štipákovi. V roce 1991 
jsme založili fi rmu Boty Štipák 
jako sdružení spolu se synem. 
Začínali jsme na místě, kde byly 

vždy boty, pamětníci vzpomenou
pana Kaštana. Pokračovali jsme
v  duchu jeho ochoty, nabídky 
dobrého zboží s solidnosti.  „Stej-
ně jako my starší rodinnou fi rmu
prodávající boty v  našem městě
nenajdete,“ zdůrazňují podnika-
telé, jež jsou na trhu 25 let, „obuli
jsme celou jednu generaci a  za-
vazuje nás důvěra, kterou k nám
naši zákazníci mají.“

První prodejna fungovala v  Ko-
menského ulici a  prodávala se
tam zejména obuv českých výrob-
ců. Z důvodu postupné likvidace 
českých výrobců obuvi byli nuce-
ni přejít i na sortiment z okolních 
zemí, avšak s důrazem na kvalitu,
která byla známa od českých vý-
robců.
Postupně se sortiment rozrostl 
o sportovní textil. V této době na-
stala i  potřeba rozšíření prodejní
plochy. Z tohoto důvodu byla 15. 
3. 2004 prodejna přestěhována 

na ulici Novosady, do nových re-
prezentativních prostor. Firma
byla v  tomto roce také přejme-
nována na  Boty – Sport Štipák 
a sortiment se rozrostl o sportov-
ní vybavení. Od  této doby vede 
fi rmu Miroslav Štipák se svojí 
ženou. Jeho otec už si užívá důcho-
dového věku.
Doba, kdy začínali sami je pryč, 
nyní zaměstnávají dvě prodavač-
ky.
V prodejně si tedy na své přijdou, 
jak ženy, tak muži, děti i  sportov-
ci. Nakoupíte zde také peněžen-

ky, opasky, kabelky, domácí obuv 
a další sortiment potřebný k údrž-
bě obuvi, například impregnační 
přípravky či roztahovače obuvi 
a  další. Specialitou této prodej-
ny je také termoprádlo z  merino 
vlny značky Devold, které oblékal
i Amundsen.
Postarají se i o boty, které potře-
bují opravu
Devízou této rodinné fi rmy je sku-
tečnost, že se postarají také o opra-
vy vašich bot. Tuto službu zajišťují 
ve  spolupráci s  externím dodava-
telem.
„Ne každou opravu lze provést,
ale uděláme maximum k  vaší
spokojenosti,“ přidává M. Štipák.
Lhůty jsou skvělé. Opravy provádí
většinou do týdne. Každý čtvrtek se
boty odvážejí a přivážejí opravené. 
Ve čtvrtek odpoledne jsou oprave-
né boty přichystané k vyzvednutí.
Nejčastější oprava je výměna pat-
níků, která se pohybuje od 100 Kč. 
Dále provádí šití, lepení bot, výmě-

nu podrážek a  podešví, výměnu 
zipů, gumiček, záplaty, roztažení 
obuvi a další opravy.

Co bylo nejtěžší v podnikání?
Jelikož jsme začínali v oboru, který 
jsme ani jeden z nás nedělal, já jsem
byl veterinární technik a táta stro-
jař, nebylo jednoduché vůbec začít. 

Bylo to hodně učení a odvahy. Ale
tohoto rozhodnutí nelituji, práce
nás baví a odměnou pro nás je, že
máme zákazníky z  celé republiky
i  ze zahraničí. Také nám dodnes
pomáhá to, že podnikáme ve svém.

Rada pro začínající podnikatele:
Nebát se a  jít si za  svým cílem či
představou.

Kontakty:
Miroslav Štipák/Boty – sportMiroslav Štipák/Boty – sport
Novosady 2045Novosady 2045
594 01 Velké Meziříčí594 01 Velké Meziříčí
www.botystipak.cz
Telefon +420 566 522 292
mail: info@botystipak.cz
Provozní hodiny:
Pondělí 8.00 – 17.30
Úterý 8.00 – 17.30
Středa 8.00 – 17.30
Čtvrtek 8.00 – 17.30
Pátek 8.00 – 17.30
Sobota 8.00 – 11.00
Neděle Zavřeno

Firma Stavebniny Libor Smejkal 
vznikla prvního června roku 1993. 
Avšak její zakladatel Libor Smej-
kal pracoval v oboru – v tehdejším 
Okresním stavebním podniku 
ve Velkém Meziříčí – i před tímto 
datem. V roce 1990 dostal nabídku 
od fi rmy Gremis, aby se stal jedním 
ze společníků. Odtud po  nějaké 
době odešel a  začal podnikat pod 
názvem Stavebniny Jelínek a Smej-
kal.
V té době reprezentovali stavebni-

ny pouze tři lidé. Ti stáli za zrodem 
fi rmy a jejími prvními úspěchy. Prá-
vě v tomto období se dostalo jmé-
no fi rmy do  povědomí veřejnosti. 
Od počátku působila v pronajatých 
prostorách fi rmy Jelínek s.r.o. s pro-
najatou destou a nakladačem Hon 
UN51. Majetkem fi rmy v této době 
byla jediná multikára, pracovní sto-
ly, židle, nově zakoupený počítač, 
ale hlavně obrovská chuť do práce. 
Finanční prostředky na rozjezd fi r-
my a zásoby – v prvním roce asi půl 
milionu korun – krátkodobě zapůj-
čily soukromé osoby.

Od prvního ledna 1995 fi rma změ-
nila název na současný Stavebniny 
Smejkal Libor – fyzická osoba. V té
době pracovali ve  fi rmě již čtyři
lidé. Neustálou usilovnou prací se
fi rmě dařilo prosadit se na místním
trhu. Čím dál více se rozvíjel i vel-
koobchod, a to dokonce i zahranič-
ní  – např. vývoz zdravotní kerami-
ky do Polska.
„V roce 1997 jsme otevřeli pobočku
v střediskové obci Budišov v okrese
Třebíč. Tam prodáváme také v pro-
najatých prostorách. Podařilo se
nám opět rozšířit okruh zákazníků,
kteří jsou – doufáme – spokojeni,“
vzpomíná Libor Smejkal, vystudo-
vaný zootechnik. Přiznává ale, že
začátky opravdu nebyly lehké.
V roce 1999 koupili pozemek a bu-
dovy na  ulici Oslavická a  hned
následující rok rozšířili prodejní
a  výstavní plochu v  budově, kde
jsou kanceláře a šatny pro zaměst-
nance. O rok později pořídili nový 
vůz Renault o nosnosti 9t s hydrau-
lickou rukou o  nosnosti 3t. Tento
pracovitý pomocník slouží spolu
s vozem Liaz + HR a Avia sklopka
pro rozvoz stavebních materiálů
zákazníkům. Tuto službu praktikují
od samého vzniku fi rmy.
V  roce 2002 navázali spolupráci
s  fi rmou Vando s.r.o., pro kterou
začali zajišťovat autodopravu – roz-
voz telekomunikačního materiálu
po celé ČR. V tom samém roce do-
šlo k  rozsáhlé rekonstrukci areálu
stavebnin. Bankovní úvěr, vlastní
síly a  pomoc fi rem Buildingcen-
trum VM a  Suchá výstavba Zde-
něk Barták, zajistily vyasfaltování
celé plochy o rozloze cca 5200 m²,
postavily novou plechovou halu

se čtyřmi vchody o  rozměru 60x 
12 m, dále boxy na sypké materiály,
přední a zadní plot, dostavěly dílnu, 
opravily střechu staré budovy, fasá-
du, vyměnily okna, opravily sklad 
a v neposlední řadě byla rozšířena 
plocha prodejny. „Toto vše probí-
halo za plného provozu po dobu 8
měsíců,“ podotýká L. Smejkal.
V  roce 2003 došlo k  obměně ná-
kladního vozidla. Liazku prodali 
a  k  ní koupili automobil MAN 
s  hydraulickou rukou Palfi nger
16000L. Tím došlo ke zlepšení pra-
covních podmínek řidiče a doprava
materiálů se zrychlila. Za rok k vo-
zidlu přibyl nákladní vlek Panav 
o nosnosti 14 t. Tato souprava navá-
ží a rozváží materiál a též se zapo-
jila do rozvozu telekomunikačního 
materiálu pro fi rmu Telecom.
„O  tři roky později jsme provedli
opravu posledního plotu za  skla-
dovou halou stavebnin a  chceme
využít i  poslední opomenutý kout
nádvoří s odloženými věcmi,“ plá-
nuje majitel, jehož fi rma před šesti
lety odkoupila vedlejší nevyužitý 

pozemek a  okamžitě zahájila sta-
vební práce. Nová asfaltová plocha 
byla dokončena před čtyřmi lety.
Firma, v  níž pracoval majitelův 
tchán a vypomáhají i  jeho dva sy-
nové, v současné době zaměstnává 
devět lidí, z toho jsou tři ženy. Mezi
nimi i manželka majitele, Edita. Ta 
převzala část práce, kterou zpočát-
ku dělal její manžel. Dnes se stará 
o chod prodeje, nákup zboží a nový 
sortiment. K  tomu původnímu, 
mezi něž patřily zejména písek,
cement a cihly, přibyl další. Kupří-
kladu v  prodejně může zákazník 
zakoupit nově železo do  betonu, 
ekobrikety na topení v krbu či ba-
zénové technologie apod. Za bonus 
pro zákazníky považuje majitel 
stavebnin to, že vybudoval vlast-
ní dopravu a  velkou výhodu vidí
v  možnosti uskladnění materiálu,
který si u  něho zákazník koupí. 
„Nemusí si ho odvážet hned, my 
mu ho v  našem areálu na  určitou 
dobu uskladníme,“ dodává s  tím,
že sám vpodstatě funguje také jako 
skladník, který vydává zboží. V ro-

dinné fi rmě totiž dělají všichni i to,
co je momentálně potřeba.
Přízně všech zákazníků si váží. 
„Děkuji i  touto cestou všem fi r-
mám a  soukromým osobám, kte-
ré u  nás dlouhodobě nakupují,“
říká na závěr Libor Smejkal. Ten je 
u  veřejnosti mimo jiné znám také
z fotbalového prostředí. V současné 
době působí ve  funkci místopřed-
sedy a trenéra A mužstva FC Velké
Meziříčí, jehož je také dlouholetým 
sponzorem. Stejně tak každoročně
podporuje zrakově a  sluchově po-
stižené děti, hokejisty, lyžaře i sko-
kana na lyžích Jana Maturu.

Co bylo nejtěžší v podnikání?
Mám pocit, že podnikání samo
o  sobě není jednoduché. Při-
znám se, že já osobně bych 
do  toho už znovu nešel. Proto
obdivuji všechny, kteří v  dnešní
době cokoliv nového rozjíždějí,
jsou schopni se udržet a  platit 
daně. A je jedno, zda je to velký 
podnikatel nebo malý živnost-

ník. Zkrátka, už jenom to, že uži-
ví sám sebe, je obdivuhodné.
Rada pro začínající podnikatele:
Řekl bych, že by měl být připra-
ven na obrovský tlak okolí a měl
by mít zajištěny fi nanční zdroje
– jak vlastní, tak úvěry. Pak by si
měl nasmlouvat co nejvíc odbě-
ratelů, pokud možno seriozních,
a rozhodně se nespoléhat jenom
na  jednoho. A  pak to hlavně
všechno ustát…

Kontakty:
Stavebniny Libor Smejkal
Sídlo fi rmy:Sídlo fi rmy:
Oslavická 8Oslavická 8
594 01 Velké Meziříčí594 01 Velké Meziříčí
tel.: 566 521 644, 561 110 189
mob.: 777 622 320
Pobočka Budišov:
675 03 Budišov 59
tel., fax: 568 875 055
www.stavebninysmejkal.cz

Boty Štipák je ve Velkém Meziříčí pojem jako Baťa v naší republice. Už 25 letk

Libor Smejkal míní, že podnikání není jednoduché. Přesto vydržel dodnes

Libor Smejkal. 
Foto: Iva Horká

Sídlo fi rmy a prodejna ve VM. Foto: Iva Horká

Pohled na n kdejší areál na Oslavické. Foto: ar ls

P vodní prodejna na Komenského. Foto: archiv MŠ

I takovouto nabídku najdete v prodejn  Boty - 
Štipák – elegantní obuv eského výrobce ve stejném 
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designu pro ženu i pro muže. Foto: Iva Horká

Nové sídlo rodinné fi rmy na Novosadech.
Foto: Iva Horká

Speciální p íloha týdeníku MED I SKÉ LISTY — Vydavatel: Aleš Horký, Markova 4, 594 01 Velké Mezi í í, I O: 02303086. Tel.: 739 446 820. Šéfredaktorka: Bc. Ing. Ivana Horká. Tel.: 732 203 787. E-mail: ivahorka@seznam.cz
Adresa redakce: Nám stí 4, 594 01 Velké Mezi í í (pr jezdem Kv tiná ství Flouma, ve dvorku doleva — vedle prodejny Bioprodukt). Otev eno: úterý, st eda 13 – 16 hodin; tvrtek, pátek 9 – 13 hodin.

Přílohu připravila: Iva Horká

Miroslav Štipák ve svojí prodejn . Foto: Iva Horká

Václav Štipák. Foto: ar MŠ
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Zakladatel fi rmy Otto Němec 
pracuje jako oční optik již 
od roku 1973 a oboru oční op-
tiky zasvětil celý svůj život. 
Ve  Velkém Meziříčí začal pra-
covat ve  Státním podniku Oční 
optika v  roce 1978. Zboží bylo 
v  tomto období do  optik rozdě-
lováno centrálně a  výběr brýlo-
vých obrub byl velmi omezený. 
V  roce 1991 zanikla celorepub-
liková síť Státního podniku Oční 
optika a v srpnu 1991 Otto Němec 
zakoupil zboží a  vybavení a  začal 
v  původních prostorách podni-
kat — převzal tím zodpovědnost 
za  vlastní živnost. V  září tohoto 
roku tedy slaví jeho fi rma 25 let. 

Firma sídlí na  Náměstí 81/5
ve  Velkém Meziříčí. V  letech 
2008-2010 zde proběhla kom-
pletní rekonstrukce, při níž byly 
prostory provozovny rozšířeny 
na  150 m², byla také vybudová-
na vyšetřovna pro měření zraku
a aplikaci kontaktních čoček. 
V roce 1997 byla zřízena poboč-
ka také ve Velké Bíteši, kde může
zákazník rovněž využít služby 
měření zraku a  aplikace kon-
taktních čoček. Další pobočka 
ve Velkém Meziříčí pak byla loni 
otevřena u Kablovky. Ve stopách
svého otce kráčí potomci pana
Němce — syn Marian Němec 
a dcera Veronika Kroulíková.

Ti se rozhodli pokračovat v  ro-
dinné tradici a  věnovat se oční 
optice a  optometrii. Oba vy-
studovali bakalářské studium 
na  VŠ, obor optometrie. Kromě 
vhodných rad při výběru brý-
lí a  brýlových čoček se zabývají 
měřením oční vady (tedy měře-
ním dioptrií), kontrolou před-
ního segmentu oka, odborným
poradenstvím v oblasti správné-
ho vidění a aplikací kontaktních 
čoček. Veronika také letos úspěš-
ně zakončila bakalářské studium 
ortoptiky na LF MU. V budouc-
nu se bude zabývat zlepšováním 
a nápravou vidění, léčbou tupo-
zrakosti a screeningovým záchy-
tem zrakových vad u dětí. 
Nemalé investice byly vynalože-
ny do  moderních vyšetřovacích 
přístrojů: pro měření zraku a sta-
novení optimálních dioptrií, pro 
správnou aplikaci kontaktních 
čoček, pro přesný zábrus brý-
lových čoček nebo pro centraci 
multifokálních brýlových čoček. 
Ty jsou určené pro zákazníky, 
kteří již potřebují různé dioptrie 
na  různé pohledové vzdálenosti
(potřebují brýle současně na dál-
ku i na čtení, na počítač atd.).
Pro účely ortoptiky a  screenin-
gového vyšetření zraku dětí
je využíván jedinečný přístroj
Plusoptix, jímž je možno bez-
kontaktně, rychle a zcela bezbo-
lestně vyšetřit i  děti, které jsou 
na  běžné vyšetření příliš malé
nebo neposedné, nebo i  men-
tálně postižené či nespolupra-

cující klienty. Vyšetření slouží
ke včasnému záchytu závažných
zrakových vad – pokud jsou to-
tiž některé oční vady zachyceny 
v  předškolním věku, existuje 
vysoká šance na  jejich nápravu 
a  je umožněn další fyziologický 
vývoj oka.
„Na  co jsme náležitě hrdi, je, že
v  naší fi rmě obslouží zákazníka 
vždy jen kvalifi kovaní odborní-
ci s  patřičným vzděláním – oční 
optici a  optometristé. Kolegyně 
Jitka Příhodová je s námi od sa-
mého začátku, pracovní kolektiv 
se postupně rozšířil na dva opto-
metristy a čtyři oční optiky,“ říká 
Otto Němec. 
O  administrativní zázemí fi rmy 
se stará téměř po  celou dobu
manželka Otty Němce – Marie.
V  provozovnách je pro zákaz-
níky nachystáno téměř 2000 di-
optrických a přes 700 slunečních 
brýlových obrub nejrůznějších 
tvarů, barev, materiálů a  de-
signu. Sortiment je pravidelně
obměňován, každoročně navště-
vujeme veletrhy a sledujeme mo-
derní trendy.
„Jsme rádi, když našim zákaz-
níkům brýle od  nás dobře slouží 
a  sluší, když se v  nich cítí dobře
a  přirozeně. Při výběru také sa-
mozřejmě bereme v  úvahu oční 
vadu – to, kolik ,má člověk di-
optrií‘, poradíme a  upozorníme
na různé možnosti korekce – zá-
leží na  materiálu brýlových čo-
ček, úpravách (antireflexní vrst-
va, zabarvování), ztenčení (zlepší 

estetiku) a  mnoha jiných para-
metrech. Máme velmi dobrou
spolupráci s  místními i  bítešský-
mi očními lékaři. Práce, kterou 
děláme, nás baví a  je pro nás
koníčkem – a takto přistupujeme
i k našim zákazníkům — jsme tu 
pro ně! Naše motto je: Kompletní 
péče o váš zrak! Cílem je, aby byli
naši zákazníci spokojeni se svým
viděním a  aby se v  brýlích nebo
kontaktních čočkách od nás dobře 
cítili a rádi se k nám vraceli,“ do-“
dává Otto Němec.

Co bylo v podnikání nejtěžší?
„Když v  roce 1991 skončil Státní 
podnik Oční optika, bylo nutné se
rozhodnout, zda začít samostatně 
podnikat. Musel jsem sehnat fi -
nance, vzít si úvěr, zastavit vlastní 
dům, takže bylo zapotřebí hodně 
odvahy a podpora celé rodiny.“

Rada pro začínající podnikatele:
„Je nutné počítat s  tím, že práce 
není časově ohraničena, ale hlav-
ně zpočátku je třeba podnikání 
obětovat spoustu sil, času a fi nan-
cí. Důležité je umět se obklopit 
schopnými, loajálními a  empa-
tickými spolupracovníky a  v  na-
šem oboru počítat s  celoživotním 
vzděláváním, protože oční optika 
a optometrie jde neustále kupředu 
mílovými kroky.“

Kontakty:
O ní optika a optometrie 
N MEC, s .r. o.
Nám stí 81/5,  Velké Mezi í í,
tel. 566 522 293
U Tržišt  3, Velké Mezi í í,
tel.: 566 520 987
Hrn í ská 127, Velká Bíteš, 
tel.: 566 531 566
www.optika-nemec.cz

Je to dvacet pět let, kterých 
uplynulo od chvíle, kdy Ja-
roslav Marek starší se synem
Jaroslavem koupili zařízení
provozovny sklenářství v malé 
privatizaci od tehdejšího
Okresního podniku služeb. 
Tato koupě vyplynula jako sa-
mozřejmost, protože pan Jaro-
slav Marek starší pracoval jako 
sklenář od  roku 1951, kdy šel
do  učení a  jeho syn Jaroslav 
od roku 1988 až do ukončení čin-
nosti Okresního podniku  služeb  
v  roce 1991. Ve  sklenářství, již 
pod názvem Marek-Sklenářství,
od data  4. 11. 1991, pracovali Ja-
roslav Marek starší s manželkou,
syn Jaroslav a  jeden zaměstna-
nec, pan Jan Kolouch.
Služby zasklívání oken, broušení, 
vrtání plochého skla, rámování 

obrazů provozovali nadále v  pro-
storách pronajatých od  Městské-
ho úřadu, v  budově „Obecníku“
na Náměstí 79/13.
V  roce 1995, kdy již nebyla pro-
dloužena nájemní smlouva, bylo 
potřeba zajistit nové prostory pro 
provozování této služby. Po koupi 
nemovitosti a  stavebních úpra-
vách se v dubnu 1996 sklenářství 
Marek přestěhovalo do  vlastního
na  ulici Hornoměstská 367. Zde
již kromě klasických sklenářských 
služeb začali Markovi vyrábět 
izolační skla. Pořídili linku na vý-
robu izolačních skel, řezací stůl, 
nákladní auto KIA. V průběhu let
měla fi rma šest zaměstnanců.
Od  března 2015 nabízí své skle-
nářské služby v nových prostorách 
na Jestřábci, v areálu pana Bartoše,
Lukáš Marek se svým otcem Jaro-

slavem, tedy již třetí generace, která
se věnuje živnosti sklenářství. Ved-
le běžných služeb jako je zasklívá-
ní, řezání, broušení plochého skla, 
vrtání skla, výroba izolačních skel, 
rámování obrazů (možno vybrat 
z více než 400 druhů rámů), lepení
akvárií, nabízí fi rma také žaluzie, 
rolety či sítě do oken. Také dodá-
vá homologovaná bezpečnostní 

skla pro automobilový průmysl.
„Naše práce je běžná sklenařina, 
kterou potřebuje občas snad každá
domácnost. Jako neobvyklou práci 
můžeme uvést například zasklívá-
ní hodin na kostelní věži ve Velkém
Meziříčí (viz foto vlevo). Rukama
nám prošla spousta vzácných obra-
zů. Našimi skly jsou zasklena napří-
klad okna v budově Senátu v Praze. 

Homologovaná skla s naší značkou
jsou zabudována v obytných přívě-
sech, které se vyvážejí do řady zemí. 
Všichni v naší rodinné fi rmě se snaží 
vyjít zákazníkům vstříc. Děkujeme 
proto touto cestou všem, kteří na-
šich služeb využívají, najdou si nás 
a vracejí se k nám přesto, že naše síd-
lo je mimo centrum našeho města.“

Co bylo či je v podnikání nej-
těžší?
„Nejtěžší pro mne bylo rozhod-
nout se, jestli vůbec pokračovat,
protože jsem už od otce věděl, jak
těžké je udržet se a platit daně, za-
městnance, půjčky,  bez těch může 
jen málokdo  začínat. Můj děda
vždy říkal, že nejsme podnikatelé,
ale živnostníci — od slova uživit 
se. Snad to zvládnu.“

Co byste doporučil začínají-
cím podnikatelům?
„Nedovolím si, jako začínají-
cí živnostník, jakkoli radit, jen 
mohu využít zkušeností dědy 
a  otce a  snažit se vyvarovat 
stejných chyb — být obezřetný 
v  tom, koho si do  svého podni-
kání pustím.“

Kontakty:
Lukáš Marek  Sklená ství
Lavi ky 118 Jest ábec
594 01 Velké Mezi í í.
Tel.: 725 938 193
e-mail: mareksklenarstvi.cz
www.sklenarstvimarek.cz

Provozní doba:
Po, St, Pá   7.30-12.00, 13.00-15.00
Út, t         7.30-12.00, 13.00-17.00

Dv  generace – zleva Otto N mec, Veronika 
Kroulíková a Marian N mec na snímku z ervna 2016.

ŠOUKAL

Ve stopách optika Otto Němce kráčí i jeho potomci. Firma slaví čtvrtstoletí

Živnosti Sklenářství Marek se věnuje již třetí generace. Letos pětadvacátým rokem

T i generace – zleva Jaroslav Marek ml., Jaroslav 
Marek st. a Lukáš Marek v roce 2016.

Interiér provozovny na
Jest ábci s novou linkou.
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Klempířství a pokrývačství 
Milana Špačka je bezesporu 
jednou z nejstarších fi rem 
ve Velkém Meziříčí.
Podniká totiž od  1. února roku 
1989, kdy obdržel povolení k  po-
skytování klempířských služeb 
včetně oprav komínových hlav 
a nátěrů klempířských konstrukcí.
Dnes je mu 72 let a  podnikání 
zůstal věrný úctyhodných 27 let. 
A s ním i jeho rodina. Dnes ve fi r-
mě pracuje jak manželka, tak syn 
s  partnerkou, kteří obstarávají in-

ternetový obchod a účetnictví, ale
i  vnuk, tedy nejmladší generace
rodiny Špačkových.
Milan Špaček senior navázal na ro-
dinnou tradici zcela přirozeně. 
Jeho otec před válkou provozoval 
vinárnu a  výrobu likérů. Po  válce
mu byl však dům na náměstí zná-
rodněn a rodina ho dostala zpátky 
až v  roce 1968. Ve  svém rodném 
domě na náměstí č. 5, kde dnes síd-
lí optika Otto Němce, tedy Milan 
Špaček začínal. „Nejprve tam bylo 
klempířství, pak i prodejna,“ vzpo-
míná na  začátky podnikání mistr 
pokrývačského řemesla, „ pak jsem 
v malé privatizaci v roce 1991 kou-
pil klempířství na  Horním městě 
a  malířství v  Křižanově. Na  Hor-
noměstské jsem měl jednu dobu 
i jedenáct zaměstnanců. Teď je nás
pět. Pracujeme celá rodina a  jeden 
zaměstnanec, pan Janák, který je 
u nás od roku 1992,“ říká M. Špaček 
a  smutně dodává, že klempíři bo-

hužel nejsou. I když nyní doufá, že 
se na něho štěstí usmálo a jednoho
čerstvě vyučeného by mohl získat.
Stěhování do nových prostor čeka-
lo na Špačkovu fi rmu ještě jednou, 
a to v roce 2002, tedy po jedenácti 
letech fungování na Horním městě.
V uvedeném roce majitelé postavili 
novou dílnu, prodejnu i sídlo fi rmy 
na ulici Františky Stránecké, kde je
zákazníci najdou dodnes. Skladové 
prostory využívají v areálu bývalé-
ho školního statku.
Sortiment i  nabídka prací se po-
stupem času rozrostly, přibyl také 
internetový obchod, kde najde zá-
kazník na  tisícovku klempířských 
výrobků včetně těch atypických.
„Od jednoho výrobku je totiž spous-
ta druhů a  poddruhů, takže sorti-
ment je opravdu široký,“ doplňuje “
svého otce syn Miroslav, který má 
právě e-shop na starosti. Podle jeho 
slov objednané zboží posílá místní 

fi rma poštou, anebo si ho zákazník 
může vyzvednout ve  velkomezi-
říčské prodejně. Kromě uvedené-
ho sortimentu žlabů, háků, kolen, 
svodů, kouřových výměníků či ko-
mínových stříšek a  dalších, fi rma
vyrábí i poklopy, střešní vikýře, a to
z nejrůznějších materiálů a v mno-
ha barvách, vše dle přání zákazníka. 
V čem je ale Milan Špaček skuteč-
ným mistrem, to jsou prejzy, tedy 
speciální střešní krytina. „Prejzy 
jsme dělali na  historické budově 
na  Malé Straně v  Praze, kde sídlí 
Komerční banka. Jde o  druh staré 
krytiny, která připomíná korýtka.
Ta se musí podmazávat maltou,
no a  my to umíme podplechovat,“ 
vysvětlil náročnou ruční práci prej-
zař Milan Špaček. Mezi odborníky 
je známá věc, že položit správně 
prejzy zvládne jen každý padesátý 
pokrývač. Proto je dobré vybírat si
prejzaře podle jejich referencí.

Zakázky si Milan Špaček po-
dle svých slov shání raději sám. 
„Na výběrová řízení moc nevěřím, 
vím, jak to chodí,“ říká a  vyjme-“
novává některé  další zajímavé 
zakázky. Například měděná stře-
cha, kterou jeho fi rma dělala,   je
vidět na  největším farním koste-
le ve  Frenštátě pod Radhoštěm, 
pracovali též na kapli v Oslavičce
nebo synagoze v Golčově Jeníko-
vě a na mnoha dalších montážích 
plechových či živičných střech
apod. Dodávky zabezpečují s do-
pravou a skládáním hydraulickou
rukou.

Co bylo nejtěžší v podnikání?
„Měl jsem výhodu, že už jsem pra-
coval v  oboru dávno před začát-
kem podnikání, a  měl jsem tedy 
základní vybavení. Ale stejně jsem 
musel nakoupit na  půjčku nové 
zařízení, které stálo nemalé pení-
ze. Nejtěžší na tom bylo, že člověk 
měl strach, že ty půjčky nesplatí. 
Ale šel bych do toho znovu.“

Co byste poradil začínajícím pod-
nikatelům?
„Ať si dají pozor na Babiše, protože
to, co vymýšlí, živnostníky likvidu-
je,“ uzavírá majitel fi rmy, která je“
členem cechu klempířů, pokrýva-
čů a tesařů. A jeho syn dodává, že
kdo začne podnikat, musí si uvě-
domit, že bude ze začátku praco-
vat od  rána do  večera. „Kdo tohle
nechce podstoupit, ať se raději nechá
zaměstnat,“ míní Miroslav Špaček.

Kontakty: Milan Špa ek,
Klempí ství a pokrýva ství
Frant, Stránecké 2128/11a, 
594 01 Velké Mezi í í
Tel.: + 420 566 521 663
        + 420 603 766 888
        + 420 736 161 094
Internetový obchod: 
Družstevní 2123, V. Mezi í í
info@klempirstvispacek.cz
Tel.: + 420 608 706 480 
        + 420 608 856 277
www.klempirstvispacek.cz

Speciální p íloha nezávislého tydeníku MED I SKÉ LISTY — Vydavatel: Aleš Horký, Markova 4, 594 01 Velké Mezi í í, I O: 02303086. Tel.: 739 446 820. Šéfredaktorka: Bc. Ing. Ivana Horká. Tel.: 732 203 787. E-mail: ivahorka@seznam.cz
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Položit správně prejzy — speciální střešní krytinu — umí jen mistři tohoto
řemesla. Klempířství a pokrývačství Milana Špačka patří mezi ně

T i generace  zleva Miroslav Špa ek s partnerkou,
Milan Špa ek st. a vpravo naho e vnuk Milan Špa ek. 
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Firma Autocolor Šoukal je příkladem toho, jak lze podnikání vhodně rozšiřovatl
František Šoukal začal s pod-
nikáním v oboru lakýrnické 
služby v roce 1993. 
První lakovnu vozů si zřídil 
v  pronajatých prostorách v  are-
álu bývalé provozovny Lesy ČR 
na ulici Třebíčská. Jeho hlavním 
zákazníkem byla tehdy fi rma 
Auto Dobrovolný, pro niž vozy 
lakoval. O  pět let později, tedy 
v  roce 1998, si postavil vlastní 
lakovnu a  přistavil také prodej-
nu barev a  drogerii. Protože se 
celý život pohyboval kolem ba-
rev, zbýval jenom krok k  tomu, 
aby zavedl ve  Velkém Meziříčí 
jednu z  největších specializova-
ných prodejen tohoto druhu. Ta 
ve  městě totiž doposud chyběla. 
A  jelikož k  barvám samozřejmě 
patří také drogerie, doplnil i  tu. 
O  chod se v  obchodě původně 
starali čtyři zaměstnanci, v  la-
kovně pracovali dva lidé. Rok 
nato do  obchodu nastoupila 
manželka Fr. Šoukala Dana.
Že bylo zaměření fi rmy správ-

né, se ukázalo již během pár let.
Stávající prostory přestávaly vy-
hovovat, a  tak byly v  roce 2002
rozšířeny. Dobře si vedla také
lakovna, proto se Fr. Šoukal roz-
hodl vstoupit do celosvětové sítě
autoservisů – Bosch Car Service
a investovat do přístavby mecha-
nické a karosářské dílny a do au-
tosalonu značky Volkswagen.
V  této době vznikla společnost
AUTOCOLOR Šoukal s. r. o. Ta
už zaměstnávala celkem 11 lidí.
V  roce 2003 se majitel rozhodl
opět rozšířit obor podnikání, a to
o  pronájem a  prodej techniky 
pro práci ve výškách, tedy lešení
a  žebříky. Co ho k  tomu vedlo?
„Malíři, kteří si k nám chodili na-
kupovat barvy, stále řešili, z  čeho
natřou fasády,“ vzpomíná na dů-“
vody svého rozhodnutí, „a  tak 
jsem se chopil příležitosti.“
To se opět osvědčilo, dnes v tom-
to oboru zaměstnává 18 lidí, sta-
ví lešení po celé České republice
a  poslední roky se také zaměřil

na  realizace monolitických žele-
zobetonových konstrukcí. Svou 
‚troškou do  mlýna‘ přispěl stav-
bou lešení při realizaci rozhledny 
na Fajtově kopci ve Velkém Me-
ziříčí (viz foto nahoře).
Není bez zajímavosti, že prodej-
na barev vstoupila v  roce 2004
do  řetězce maloobchodních 
prodejen Dům barev, o  čtyři 
roky později pak také drogerie
do řetězce Teta drogerie, kde byla
do letošního dubna. Od května je
v řetězci TOP drogerie. 
Postupem času se k  otci zakla-
dateli a  matce, která řídí chod
prodejny barev a  drogerie, při-
daly i  tři ze čtyř Šoukalových 
dětí. Syn Vojtěch převzal prodej
ojetých vozů, jenž se pomalu 
rozjel v  roce 2004; poslední dva
roky se však fi rma zaměřuje už
pouze na prodej zánovních nebo
mírně jetých vozů s  garancí pů-
vodu a najetých kilometrů a pro-

dlouženu zárukou pod názvem 
GarantAuto. Starší dcera Dana má 
na starosti fi nanční a ekonomický 
chod obou fi rem a nejmladší dcera 
Tereza pak administrativu. 
Další změnu rodinný podnik za-
znamenal v roce 2008, kdy se spo-
lečnost AUTOCOLOR opět měni-
la. „Společnost jsme rozdělili na dvě 
samostatné jednotky. Firmu AUTO-
COLOR Šoukal s. r. o., která nadále
poskytuje služby v  prodeji nových 
i ojetých vozů a jejich oprav a prode-
ji a pronájmu lešení a bednění. A fi r-
mu AUTOCOLOR DS s. r. o., která 
je zaměřena na  prodej sortimentu
barvy-laky, drogerie a ochranné pra-
covní pomůcky,“ vysvětlují majitelé 
Šoukalovi. Ve  stejném roce fi rma 
AUTOCOLOR DS s. r. o. začala 
zaměstnávat osoby se zdravotním
postižením a poskytovat náhradní 
plnění. V  současné době v obou 
fi rmách dohromady pracuje přes
čtyřicet zaměstnanců.

„Za své úspěchy vděčíme především 
spokojeným zákazníkům, kteří se
do naší fi rmy rádi vracejí. Děkujeme
vám!“ uzavírají Šoukalovi.

Co bylo nejtěžší v podnikání? 
„Najít odvahu, postavit si vlastní 
prostory k  podnikání, zaměstnat 
první zaměstnance a  podstoupit 
tak fi nanční riziko. A pak také ne-
vzdat to, když se nedaří.“ 
Rada pro začínající podnikatele:
„Nejdůležitější je, s  kým pracuje-
te, ať už jsou to zaměstnanci nebo
obchodní partneři. 

Mít kolem sebe dobrý tým lidí, to 
je základ.  Sice to chvíli trvá, ale já
jsem teď pyšný, že máme v kolekti-
vu skvělé lidi a profesionály. 
Důležité je taky nebát se chopit 
příležitosti.“ 

Kontakty:
AUTOCOLOR Šoukal s.r.o.
AUTOCOLOR DS s.r.o.
T ebí ská 474, 
594 01 Velké Mezi í í
tel., fax: 566 521 065
    + 420 603 240 831
 www.autocolor.cz

Přílohu připravila Iva Horká

František Šoukal, který podniká více jak 20 let, se
svojí ženou a t emi d tmi v areálu fi rmy - zá í 2016.
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Nástrojárna LPVM má mnoha-
letou tradici s dodávkou a údrž-
bou forem pro vstřikování
plastů a tvoří zásadní technic-
kou podporu společnosti.
Nástrojárna disponuje moder-
ními výrobními technologiemi, 
které umožnují výrobu, opravy 
a servis lisovacích nástrojů a pří-
pravků. Zabývá se sériovými
a prototypovými formami zejmé-
na pro výrobu technických, dvou-
komponentních, záliskovaných, 
pohledových či optických dílů. 
Ve vývojovém oddělení designují
širokou škálu forem vč. kontrol-
ních a  montážních přípravků. 
Konstruktéři využívají soft ware 
PTC CREO a SOLID WOKRS.
Firemní tým navrhne koncepci 
formy, provede FMEA analýzu
konstrukce a  optimalizuje výli-
sek prostřednictvím MouldFlow 
analýzy. Pro zpracování 2D/3D
dokumentace primárně používá
špičkový konstrukční 3D CAD 
systém PTC CREO a  SOLID
WORKS a  dále programy So-
lidWorks 2017.
V technologické přípravě je pou-
žíván program SOLID WORKS 
pro tvorbu 3D modelů elektrod 
určených pro elektroerozivní

hloubení, obráběcí programy se 
tvoří v soft waru SOLID CAM.
Ve spolupráci s vlastní nástrojár-
nou a  výrobními úseky vyvíjejí 
jejich designéři moderní nástroje
a  přípravky, které jsou tak reali-
zovány na jednom místě od etapy 
návrhu až po jejich samotnou vý-
robu a odladění.
Nabídka:
• výroba, oprava a  údržba vstři-
kovacích forem
• modifi kace vstřikovacích forem 
• výroba dílů pro vstřikovací for-
my (vložky, rámy…)
• výroba speciálních přípravků 
a měřidel
• tvorba výkresové dokumentace
• zkoušení forem
•  kontrola a měření špičkovými  

3D a 2D měřicími přístroji
• digitalizace dílců do 3D modelů 
pomocí laser scannu
Výrobní technologie:
• elektroerozivní obrábění  
• CNC obrábění frézováním v pě-
tiosých a tříosých centrech
• Modelování a výroba elektrod
• Obrábění konvenčními soustruhy
• Přesné broušení, vrtání, svařování
• Výroba z  materiálů — ocel, ne-
rez, hliník a slitina, měď, plasty
Přednosti nástrojárny:
• Nová, moderní výrobní hala 
o  rozloze 600 m² (modernizace 
v 2015, investice za 25 mil. Kč)
• Dlouholetá zkušenost s výrobou
nástrojů
• Moderní strojní park
• Tým zkušených konstruktérů,
programátorů a 20 nástrojařů
• Moderní 3D měřidla WENZEL
• Specializované svářečské praco-
viště s  navařováním tvrdokovem, 
v  ochranné atmosféře, systémem
TIG-WIG, Laser welding
• Nejmodernější soft warové vyba-
vení
• Kompletní servis od návrhu dílu, 
kooperaci s R&D, MouldFlow ana-&&
lýzy, optimalizaci dílů pro kon-
strukci, výrobu formy včetně vzo-
rování a lisování sériových dílů ve 
vlastní lisovně.

Nástrojárna a konstrukce má tradici Rozšíření závodu navýší kapacity o 70 %
Vzhledem k  neustále narůstají-
címu počtu vyhraných projektů
a novým akvizicím čeká Lisovnu
plastů Velké Meziříčí v roce 2017
rozšíření závodu za 105 milionů
korun. To navýší stávající výrob-
ní kapacity o sedmdesát procent.
Nová výrobní hala bude vybave-
na novými vstřikolisy s vysokou
mírou robotizace, což povede
k  ještě přesnější a  efektivnější 
výrobě. Může využívat nejmo-
dernější technologie jako 3D 
scanning, 3D optické měření, 
tvorbu Mold fl ox analýz, auto-
matickou kamerovou kontrolu 
a další.

V sou asné dob  za ala demolice objekt  v areálu 
fi rmy, aby na uvoln ném míst  byla ješt  letos
zahájena výstavba nové budovy.

Vizualizace nového areálu fi rmy na Karlov . Vpravo zep edu parkovišt  a krytý sklad.
Za nimi administrativní budova, nástrojárna a stávající výrobní hala. V ásti nalevo
p ibude nov  p istav ný objekt. P jde o rozší ení výrobní a montážní haly z 2.880 m²
na 5.250m². Nová skladovací hala se bude rozprostírat na ploše 2.000 m² s kapacitou
5.000 EURO palet. Kolaudace je naplánována na poslední tvrtletí roku 2017.

Kontakty: LISOVNA PLAST
Karlov 139, 594 01 Velké Mezi í í
Czech republic 
+420 566 502 541 
www.lisovnavm.cz 

Personální odd lení:
Mgr. Kate ina Nováková, 
vedoucí personáln -právního úseku 
katerina.novakova@lisovna.cz
+420 566 502 566 

Lisovna plastů (LPVM), společ-
nost s téměř padesátiletou
tradicí, sídlí ve Velkém Mezi-
říčí na Karlově a se svými 200
pracovníky patří k významným
zaměstnavatelům v regionu.

Respektovaný dodavatel vstři-
kovacích forem a  vysoce pre-
cizních plastových dílů se 
spealizací na  2K technologie se 
postupně vyprofi loval na  do-
davatele výhradně do  automo-
bilového průmyslu. Lisované 
díly, kterých fi rma vyrobí přes 
16 milionů měsíčně, lze nalézt
ve  světlometech, zpětných zr-
cátkách, interiéru, v motorovém 
prostoru, jako součást palivové 

nádrže nebo kabelových svazků
ve většině modelů největších ev-
ropských značek.
„Dlouhodobě zvyšujeme tržby, 
za  což vděčíme vývoji na  trhu 
s  automobily, ale zejména pak 
našim zaměstnancům,“ říká ře-“
ditel společnosti Jaroslav Pazde-
ra, „mým největším pracovním 
úspěchem je to, že se mi podařilo
v  LPVM shromáždit tým skvě-
lých lidí, ze kterých se stali špič-
koví odborníci,“ zdůrazňuje. 
Tým tvořený zkušenými kon-
struktéry forem, zručnými ná-
strojaři, ale i  zodpovědnými 
kolegy na  směnách, je hnacím 
motorem společnosti. Za  po-
slední čtyři roky se obrat firmy 

zdvojnásobil a nadcházející hos-
podářský rok se očekává překro-
čení hranice půl miliardy korun.
Klíčem ke  spokojenému zákaz-
níkovi jsou dobře motivovaní
zaměstnanci, čemuž odpovídá
personální politika. „Nabízíme
nadstandardní výdělky, 13. a 14. 
mzdu, podíly na  hospodářských
výsledcích společnosti, širokou 
škálu benefitů – příspěvek na do-
pravu, sportovní či společenské 
akce, pět až šest týdnů dovolené, 
systém kaizenů nebo vzdělávací 
kurzy a  školení apod.,“ dodává
Kateřina Nováková, vedoucí
personálně-právního úseku.
* Aktuálně nabízené pozice najdete 
na straně 4 a na webu LPVM.*

LISOVNA PLASTŮ: Jsme úspěšní, protože chceme
mít spokojené jak zákazníky, tak i zaměstnance

MANAGEMENT FIRMY
Horní ada zleva: Mgr. Jakub Kohout, vedoucí logistiky. Ing. Ji ina Jurdová, vedoucí 
ekonomického úseku. Ing. Jaroslav Pazdera, editel. Mgr. Kate ina Nováková,
vedoucí personáln -právního úseku. Milan Blažek, vedoucí výroby.
Spodní ada zleva: Vlastimil Pazdera, investi ní technik. Mgr. Jaroslav Pazdera, jr., 
vedoucí obchodního úseku. Zden k Smejkal, vedoucí ízení kvality.
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Horácké autodružstvo Velké Meziříčí a Velká Bíteš je fi rmou 
s dlouholetou tradicí, a v našem regionu působí již déle než 50 let. 
Jeho novodobá historie se však datuje od roku 1992, kdy po de-
limitaci Horáckého autodružstva Třebíč vzniklo více družstev 
a jedním z nich bylo i HAD Velké Meziříčí. 

„Začátkem nebyly jednoduché podmínky, ale naše družstvo započalo 
postupně investovat. Po  zakoupení pozemku na  ulici Sokolovská jsme 
postavili v  roce 1994 nový autosalon na  prodej vozidel Škoda a  Seat. 
V tomto novém salonu jsme nabízeli vozidla až do roku 1998. Prodali
jsme zde více jak 1000 vozidel značky Škoda a Seat,“ vzpomíná na za-“
čátky předseda zdejšího HAD Vlastimil Zachoval, „v roce 1994 jsme
také investovali do zakoupení starého domu v ulici Lánice č. 60 ve Velké 
Bíteši, kde po  přestavbě vznikla naše vedlejší provozovna se servisem 
a prodejem vozidel Škoda. Ta dodnes, tedy více jak 20 let, slouží zákaz-
níkům Škoda v Bíteši a okolí.“

V  roce 1998, kdy začal být problém s  odbytem a  prodejem vozidel 
Seat, HAD s touto značkou skončilo. Salon na ulici Sokolovská pro-
najalo a posléze prodalo. V té době byly hlavním cílem prodej a servis
vozidel Škoda, kterému družstvo také podřídilo svůj záměr – rozšířit
a postavit nový salon Škoda ve stávající provozovně na ulici K Nové-
mu nádraží. Ten byl nakonec otevřen v roce 1998. V této době ale už
(od roku 1996) fi rma provozovala čerpací stanici, která byla zásadním 
a stěžejním rozhodnutím družstva. Ukázalo se totiž, že tento krok měl
zásadní vliv na její další podnikání.

 V roce 2003 byl areál čerpací stanice po zbourání staré dílny rozšířen 
o čerpací stanici LPG, kartáčovou a ruční myčku vozidel. O tři roky 
později došlo také na rozvoj služeb servisní smlouvou na servis vozi-
del značky VW užitkové. „Rozšíření naší činnosti o tato vozidla se po-
stupně rozvíjelo samozřejmě k naší spokojenosti, a proto jsme přistoupili 
v roce 2010 k výstavbě nové dílny na VW užitkové. Vznikla velmi solidní 
dílna s vybavením, bez které si dnešní opravy těchto užitkových vozidel 
neumíme představit,“ hodnotí postupná rozhodnutí V. Zachoval.“
V roce 2011 se HAD podařilo získat 50 % dotaci z Fondu ekoenergie 
a za tyto získané peníze opravit a zateplit stávající dílnu a karosárnu. 
O tři roky později došlo ze strany Škoda-Auto Mladá Boleslav k zásad-
nímu rozhodnutí o přestavbě všech autosalonů do nové podoby a před 
Meziříčskými stálo rozhodnutí, zda přistoupit k přestavbě, která byla 
podmínkou setrvání družstva u  značky – což bylo pro HAD zcela
zásadní. Proto po šestnácti letech provozu starého salonu přistoupi-
lo k přestavbě dle nových směrnic Škoda. Slavnostně byl tento salon 
Škoda, který známe z dnešní doby, otevřen 11. 11. 2014.
V  roce 2015 družstvo přistoupilo k certifi kaci lakovny a  karosárny. 
Znamenalo to znovu investovat do technologií v  těchto dílnách tak, 
aby opravy byly prováděny dle technologických postupů daných vý-
robními značkami. „Je to zásadní krok u havarovaných vozidel a tyto 
opravy jsou zaneseny do historie těchto aut. Pokud vím, tak jsme jako 
jediní držitelé tohoto certifi kátu v celém širokém okolí,“ říká předseda. 
Výše uvedené nejdůležitější akce družstvo zrealizovalo za uplynulých 
téměř 25 let.
Z výčtu shora uvedených investic je zřejmé, že cílem jsou služby v ob-
lasti prodeje, servisování vozidel Škoda + VW užitkové i všech dalších
vozidel, která využívají jejich komplexní služby. 
„Nové technologické zařízení, velmi dobře zařízené dílny a tým vyško-
lených pracovníků je zárukou toho, že se na naše družstvo můžete jak
ve Velkém Meziříčí, tak ve Velké Bíteši stále obracet,“ dodává Vlastimil “
Zachoval, „dokladem toho je, že se družstvo v roce 2015 zařadilo mezi 
100 českých nejlepších v oblasti zaměstnanosti a družstevnictví. Zaměst-
náváme po dobu téměř 25 let celkem 50 zaměstnanců a během naše-
ho podnikání jsme nebyli ani jednou ve ztrátě. Družstvo bylo oceněno
na slavnostním vyhlášení loni na podzim na Pražském hradě.“ 
Ocenění převzal předseda zdejšího HAD Vlastimil Zachoval. Ten se 
také stal fi nalistou soutěže Manažer roku 2010.
„Jsme přesvědčeni, že když zákazníci využívají naše služby jak v oblasti 
servisu a oprav, tak i v myčkách a čerpací stanici, je záruka, že budou
solidně obslouženi a že se k nám budou rádi vracet,“ míní  předseda.
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VELKÉ MEZI Í Í: Horní ada zleva: J. Jurek, V. Pospíšil, S. Chytka, D. Pecina, M. Vala, A. Karban, K. Hloušek, M. K ikava, F. 
Veselský, P. Holánek, J. Ve e a, P. Jízdný, F. Kudlá , L. Horký, L. N mec, V. Barták, J. Rous, J. Št pánek, M. Weissová, O. 
Je ábek. Uprost ed zleva: V. Pecina, V. Zachoval ml., J. Fialová, J. Jakubcová, B. Michalová, V. Zachoval – p edseda družstva,a
M. Pospíšilová, E. Nováková, M. Hude ková, J. Doležalová. Spodní ada zleva: M. Kopuletý, M. Habán, V. Krej í, M. Kr a, J. 
Benda, Z. Ham ík, M. Drtina, P. Pešek a V. Je ábek. Na fotce chybí: R. Faltus, L. Vala, I. Valová, R. Dostál, F. Navrátil.

HORÁCKÉ AUTODRUŽSTVO funguje přes 50 let. 
Čerpací stanici provozuje již 20. rokem

g j

Není mnoho lidí, kteří strávili
v jednom zaměstnání celý svůj ži-
vot. Vlastimil Zachoval z Velkého
Meziříčí je jedním z těch, kdo je
věrný svojí fi rmě téměř padesát
let. Začínal v ní jako učeň v roce
1967.

Za celou dobu prošel ve fi rmě nej-
různějšími pozicemi od  servisu,
prodeje až po post nejvyšší, kdy se 
stal předsedou družstva. Nyní vede 
podnik  již pětadvacátým rokem.
„Jsem autař, a  nechtěl jsem nikdy 
dělat nic jiného,“ říká na otázku, co 
ho vedlo k  tomu, že se šel vyučit
v tomto oboru a posléze vystudovat
automobilní průmyslovku.
Má zajistě velkou zásluhu na tom, 
že se družstvo vyprofi lovalo ve sta-
bilní společnost, která má pevné
místo ve  svém oboru nejen v  na-

šem městě. Prosadit některé věci 
však nebylo podle předsedových
slov vždy jednoduché.
„Každý rok jsem měl plán, co by-
chom měli opravit, rozšířit, přikoupit 
apod.,“ poodkrývá výsledky svého “
snažení V. Zachoval, „ať již to byla
výstavba nového autosalonu nebo
otevření provozovny v Bíteši či rea-
lizace nové čerpací stanice a mnoho 
dalšího, co jsme vybudovali. Za stě-
žejní rozhodnutí považuji zcela jistě 
vybudování benzinové pumpy, ale 
obecně i veškerou investici do služeb. 
Nepochybně pro mne bylo velkou 
devizou, že jsem měl štěstí na schop-
né a seriozní lidi okolo sebe. Bez nich 
by to zkrátka nešlo.“
Ale ani on se nevyhnul těžkým
chvílím. Jedna z  nich ho potkala
v roce 1998, kdy družstvo mělo více
jak dvacetimilionový úvěr a nemě-
lo na výplaty.
„Nakonec to dopadlo dobře, ale ni-
kdy bych něco podobného už nechtěl 
zažít,“ přiznává, „naštěstí jsme ale
nikdy nebyli takzvaně v  červených
číslech. A  proto vím, že i  družstvo 
může být dobrou firmou a že se ne-
máme za co stydět. Ba naopak.“
Vzhledem k  tomu, že je předseda 
družstva volen na  pět let, končí  
Vlastimilu Zachovalovi toto obdo-
bí v dubnu příštího roku.
„Chtěl bych předat družstvo v dobré 
kondici a s perspektivní vizí do bu-
doucna pro naše majitele i zaměst-
nance, kterým z tohoto místa děkuji
za dlouholetou spolupráci. 
A  pak se chystám odejít do  dů-
chodu.“

Kontakty: HORÁCKÉ AUTODRUŽSTVO
K Novému nádraží 1345, 594 01 Velké Mezi í í
Tel.: +420 566 523 141  
www.horacke-vm.cz • hadvm@horacke-vm.cz
NONSTOP servis: +420 608 666 326

Čerpací stani-
ce slaví letos
20 let. Přibyla
novinka – sto-
jan AD Blue

V letošním roce
HAD oslavilo 
20 let trvání čer-
pací stanice. Při 
této příležitosti 
rozšířilo opět 
služby, a  sice
o  nový stojan 
na  čerpání AD
BLUE, tkz. mo-
čoviny, která se
tankuje do  die-
selových vozů 
jak nákladních, 
tak osobních.
Součástí sto-
janu je také 
oboustranné 
plnění kapaliny 
do ostřikovačů.
„Rád bych v sou-
vislosti s dvaceti-
letým působením čerpací stanice zmínil, že jsme vsadili na kvalitní paliva 
OMV a po celou dobu existence dbáme skutečně na kvalitu, což dokazuje 
velké množství stálých zákazníků. Ti nabízené produkty ocení a není pro ně 
vždy nejdůležitější jenom cena.“ 

VELKÁ BÍTEŠ: Zleva: P. Ondrá ek, A. Pávek, M. Kožnar, 
I. Kožnarová, M. Mazánková, Z. Mazánek, T. Bíbr.

Vlastimil Zachoval je
v HAD od svého vyučení

Přílohu připravila Iva Horká

TiskárnaTI
„25 let podnikání ve funkci editele.“

Pan Prchal je ve vedení  rmy od jejího
založení. Za ínal bez jakékoliv p ípravy 
a manažerského kurzu na editelskou 
funkci. První dva roky byl editelem sám 
sob , až v kv tnu 1993 p ijímá prvního za-
m stnance, tiska e Karla Kratochvíla. 
A  bylo jeho p ání nemít žádné zam stnance
a všechnu práci si d lat sám, nebylo to možné.
S p ibývajícími zakázkami a dynamickým
rozvojem  rmy, bylo t eba rozší it tým. 
Vždy to byli mladí lidé, p icházející z jiných
podnik , které zanikly a bylo t eba je na-
u it práci v tiskárn . V roce 2007–2008 
m la rma 25 zam stnanc , byl to nej-
vyšší po et v její historii. Zvedla se náro -
nost na organizaci práce a d ležitosti nabý-
valo p edávání profesních zkušeností, mo-
tivace zam stnanc  k odbornému r stu,
mnohdy povzbuzení k lepším výkon m,
aby byly dodrženy termíny výroby zakázek.
Dnes má rma 12 zam stnanc . Nejdéle 
je zam stnaný tiska  Karel Kratochvíl, 
první zam stnanec.  Nejstarší ve rm je
Eva Prchalová, manželka editele  rmy.
Nejmladší ve  rm  je Nikola Babaková, 

asistentka editele a ú etní.

Rozhodování o investicích a hospoda ení 
nebylo zpo átku jednoduché, chyb ly podni-
katelské zkušenosti.

První tiskový stroj, koupený od spole -
nosti Lachema Brno, byl Adast Romayor, jed-
nobarevka formátu B3. Znamenalo to dát pa-
pír ty ikrát do stroje a vytisknout barvotis-
kovou zakázku.

Dnes tiskneme na stroji Man Roland 
formát B2, p tibarva s lakovací jednot-
kou, pln  digitáln ízený. Na jeden pr -
jezd vytiskneme všechny ty i barvy, 
na páté tiskové v ži m že být p ímá barva a 
zárove lakování. Velice dobrým rozhodnu-
tím bylo vybudovat kniha ský provoz a gra-
 cké studio. 

Zákazník m expedujeme kompletn vyro-
bené zakázky – katalogy, brožury, kalendá e, 
ceníky, letáky atd…

Nakoupené technologie zajistily rm
udržitelnost na trhu a dobrou pozici 
u zákazník .

Když se položí otázka: Co je to 25 let…
Vlastn to není NIC – p ed námi je stále ne-
kone no tvo ení na nás již nezávislé…

25 let tisku a dynamického rozvoje 
• GRAFICKÉ STUDIO
V úplných za átcích byla tiskárna vybavena

pouze tiskovým strojem. Litogra  e a mon-
táže se d laly ru n . Jezdili jsme autobusem
do Brna zhotovovat tiskové desky do studií s 
osvitovou jednotkou a vyvoláváním, nej as-
t ji F.R. Z. V Jihlav 20-20, v T ebí í Apage.

S p ibývajícími zakázkami nebylo možné 
tímto zp sobem pracovat a bylo nutné v krát-
kém ase vybavit vlastní gra  cké studio. Zna-
menalo to po ídit osvitovou jednotku a vyvo-
lávací automat, abychom mohli tiskové desky 
d lat sami. Nakoupit po íta e a gra  cké pro-
gramy. Gra  ka dnes není možná bez špi ko-
vých program a digitální zpracování je sa-
moz ejmostí. Vytvá íme vlastní návrhy, kon-
trolujeme data p ed tiskem, máme pod kont-
rolou celý proces p edtiskové p ípravy.

• TISK
V tisku nebyl vývoj tak dramatický. Tis-

kové stroje jsme nakupovali tak, abychom 
zvládali nar stající výrobu zakázek, dodrželi 
kvalitu tisku požadovanou našimi zákazníky
a hlavn stíhali termíny odevzdání zakázek.
Náš cíl být rychlí a nejlepší vyžadoval stále 
sledovat vývoj technologií v polygra i
a reagovat na p ípadné zm ny požadavk
zákazník . Jako první v regionu jsme kou-

pili tiskový stroj zna ky Heidelberg, který
byl považován za nejlepší na polygra  ckém 
trhu. Tento krok p ivedl do  rmy naše nej-
v tší zákazníky.

Dnes máme tiskový stroj pln digi-
táln ízený a kontrole správnosti tisku po-
máhají speciální programy a propojení 
s gra  ckým studiem. Naši tiska i jsou zku-
šení a odborn  vyškolení a zvládají nejnáro -
n jší tisky. 

• KNIHA STVÍ
Abychom udrželi kvalitu kone ného zpra-

cování tiskovin pro nejnáro n jší zákazníky,
po ídili jsme moderní technologie do kni-
ha ského provozu.  Vazbu V1, brožury šité 
skobi kami, V2 lepená, TWIN kroužková, la-
minaci, vrtání, skládání a bigování.

Velkou p edností je komplexní zpracování 
tiskovin od gra ckého návrhu, tisku po kni-
ha ské dokon ení. Zákazník si k nám p ijede
pro hotovou zakázku.

Nejv tší produkce tisku jsou katalogy, ka-
lendá e, letáky a brožury.

Tisk brožury Srdce pro Václava Havla byl 
dar prezidentovi USA Obamovi do Bílého
domu.

25 let! Vždy  je to jen jedno tvrtstoletí 

Naši gra ci Jan Machek a Vít Crha

Antonín Prchal mladší

Antonín Prchal starší

Eva Prchalová, Nikola Babáková - u etní

Karel Kratochvíl - eza

A p esto...
Za ít od nuly, dosáhnout provozu 

s komplexní výrobou tiskových zakázek,
udržet si zam stnance a zákazníky, prožít 
krizová léta a mít nástupce je obrovský
úsp ch.

Hodnotím naši práci a celý vývoj velmi 
kladn  z pohledu jednoho lidského života.

Vždy  jsme za ali až v roce 1991 a to nám
bylo skoro 40 let. 

• BUDOUCNOST
Dnes p ebírá rmu náš syn, Anto-

nín Prchal mladší, tedy jméno rmy po-

kra uje. Je editelem výroby a v pr -
b hu blízké budoucnosti i celého podniku. 
Má velkou podporu v rodin , spolu s ním p i-
jde do  rmy i jeho sestra Vendula. V ím 
mladým lidem, budou mít jiné podmínky roz-
voje, ale velká oddanost práci a zodpov d-
nost je nemine.

• P ÁNÍ
P ijít s dobrými nápady, mít št stí a od-

vahu je uskute nit, nebát se ob as neúsp -
chu.

PROTISK Prchal s.r.o. 
Uh ínovská 302, 594 01 
Velké Mezi í í
Telefon: 566 520 385
mail: kalkulace@protiskprchal.cz
www.protiskprchal.cz

TiskárnaTIa

Antonín Prchal založil rmu Protisk 
v roce 1991, protože um l tiska ské 
emeslo a vystudoval Um leckopr my-

slovou školu v Brn , obor propaga ní
gra ka a plakát. Dnes má za sebou 
25 let práce a vývoje podniku s kompletní 
polygra ckou výrobou - tedy gra cké 
studio, tisk, dokon ovací kniha ské práce 
a digitální tisk. „Naši gra  ci vnáší do 
tvorby nové, moderní prvky a zajímavé
nápady a ešení podoby tiskovin. V tisku
se rma od po átku specializuje na 
plnobarevný tisk náro n jších tiskovin 
hlavn  katalog , brožur, knih, kalendá , 

asopis a leták . Inovací a modernizací 
kniha ského provozu dosáhla rma velké 
p esnosti a rychlosti zpracování. Naši 
zákazníci oce ují kvalitu tisku, vst ícné 
jednání a p edevším dodržení termínu 
výroby zakázek.“ 

Významným datem byl pro  rmu první 
leden 2014, kdy potvrdila svoji pozici na
trhu a transformovala se z fyzické osoby 
na spole nost s ru ením omezeným. 

Partnerem v podnikání se stal  syn
Antonín Prchal ml. a postupn  v 
budoucích letech p evezme chod 
podniku. Zodpov dn se ujal vedení 
výroby a jednání se zákazníky a velmi
dbá na dodržování kvality odevzdaných 
zakázek. Finan ní editelka Eva Prchalová,
žena Antonína Prchala, se podílí na chodu 
podniku v oblasti ekonomiky a státních 
institucí.
Navázala úsp šnou podporu projekt
editele Mgr. Josefa Prokopa a u itelky

Mgr. Dagmar Jánové ZŠ a praktické školy 
ve Velkém Mezi í í a sponzorskými dary
pomáhá i jiným základním a odborným 
školám. Do budoucna chce navázat 
spolupráci s Gra  ckou školou v Jihlav . 

P áním ale nejv tším je udržet dobré 
jméno  rmy a nadále zvyšovat kvalitu
poskytovaných tiskových služeb pomocí 
nejmodern jších technologií tak, aby 
byla zachována spokojenost a d v ra
zákazník . 

ROZŠI UJEME NÁŠ 

TÝM!

„Sou asnost rychle m ní minulost
a my se nesta íme divit....“
listopad 2016 - je za námi 25. rok

Tiskárna 
PROTISK

Uh ínovská 302, Velké Mezi í í

Jana Žandová - kniha ka

Michal Jašek - kniha

TÝM!
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Zakladatelem rodinné stomatologické fi rmy je MUDr. Stanislav 
Voborný, který „zubařině“ zasvětil celý svůj život. 
V roce 1970 nastoupil na zubní oddělení Polikliniky Velké Meziříčí, kde
od roku 1979 byl vedoucím celého zubního oddělení. V roce 1990 odešel
do Osové Bítýšky na uvolněné místo obvodního stomatologa. Tam pak 
od ledna 1993 začal provozovat svou vlastní stomatologickou praxi v pro-
najatých prostorách zdravotního střediska obce.
V roce 1997 do fi rmy přišla jeho dcera MUDr. Eva Brázdilová (na snímku
s otcem), která v roce 2011 celou praxi od svého táty převzala. Začala in-
vestovat do modernizace celého provozu nemalé prostředky. „Bohužel stav 
budovy zdravotního střediska v Osové Bítýšce a umístění ordinací v prvním 
patře bez výtahu mně nevyhovoval, proto jsem se rozhodla, že postavíme pro 
naši stomatologickou praxi zcela novou budovu. Nové Centrum zubní péče
B smile jsme slavnostně otevřeli 2. ledna 2015. B smile znamená česky
„usmívej se“ - naším cílem je, aby pacient byl maximálně spokojený,
kvalitně ošetřený a po návštěvě našeho Centra se mohl znovu usmívat.
Snažíme se vytvořit model rodinného stomatologa, který ošetřuje všech-
ny členy rodiny včetně dětí. I když máme v současné době 4500 pacientů,
stále registrujeme nové,“ říká Eva Brázdilová.
V  Centru zubní péče B smile poskytuje služby 5 stomatologů, kteří se 
specializují v  rámci Centra např. na  dětskou stomatologii, prevenci, es-
tetickou stomatologii, stomatochirurgii, zubní implantáty, endodoncii 
a další. V Centru je prodejna dentální hygieny s milou paní recepční, která 
umí poradit a nabídne kompletní sortiment pomůcek pro ústní hygienu.
V  týmu je také dentální hygienistka, odbornice na  čištění zubů a  péči

o krásný úsměv. V nové budově je i zubní laboratoř, která přímo v místě
řeší specifi cké potřeby pacientů ohledně zubních náhrad. Samozřejmostí
je příjemné a čisté prostředí, dětský koutek, WI-FI, možnost občerstvení,
TV a rozhlas v čekárně. Vzhledem k modernímu vybavení je zde posky-
tován opravdu vysoký stupeň hygieny s  nastavenými standardy, většina
prostor je navíc bezbariérových. O management a administrativu fi rmy se
stará manžel Evy Brázdilové – Michal.

„Bez týmové spolupráce se prostě dnes moderní stomatologie neobejde. Je to 
obor velmi náročný na vybavení — jak přístrojové, nástrojové i materiálové.
Proto si myslím, že systém jednotlivých zubařů rozesetých po kraji už brzy 
nebude možný. Jedinec prostě nebude schopen sám čelit těmto zvyšujícím se
nákladům, složitější administrativě a legislativním požadavkům. Sdílení ná-
kladů a zvyšování efektivity práce je i tady nezbytné,“ říká Eva Brázdilová, “
a její otec Stanislav Voborný dodává: „Stomatologie udělala za posledních 
40 let velký pokrok. Zatímco systém prevence nám závidí celý svět, postu-
py a materiály hrazené u zubaře zcela ze zdravotního pojištění zůstaly 
ještě v minulém století. To znamená, že pokud chce mít pacient pěkné 
a zdravé zuby, musí do péče o ně začít investovat sám.“

Co bylo zatím v podnikání nejtěžší?
„Nejtěžší bylo najít odvahu učinit rozhodnutí postavit zcela novou budovu
pro naši stomatologickou praxi na venkově v Osové Bítýšce. Taková centra 
se staví většinou jen ve velkých městech. Dnes není totiž vůbec jednoduché 
najít kvalitního zubaře a sestru a ještě navíc 
je přesvědčit, aby šli pracovat na venkov. Od-
borníci dnes chtějí pracovat jen v úspěšných 
fi rmách s vizí a s možností dalšího růstu. Ale 
nezaslouží si kvalitní ošetření v  příjemném 
prostředí i lidé na venkově?“
Co byste poradila začínajícím podnikate-
lům?
„Nenechat se odradit negativismem okolí, ale 
inspirovat se lidmi, kteří něco dokázali. Tako-
ví se nebojí překážek a jdou si za svými sny.“

Dvacet let v životě jednoho člověka je poměrně dlouhá doba. Za tu
dobu se určitě leccos změní, člověk něco získá a něco zase ztratí. To-
též se dá říci i o existenci jedné fi rmy — rodinné fi rmy MUDr. Ivety 
a Jiřího Kašových, jejichž dětská ordinace funguje ve Velkém Mezi-
říčí již od roku 1996.
S tím, jak smrtelný člověk stárne a začíná – dříve či později – přemýšlet 
o smyslu svého života, dochází k závěru, že jediným podstatným smyslem 
života je život sám. A ten život musí mít své zákonité pokračování, svůj 
otisk do budoucna.
„Ano, našim smyslem bytí jsou naše děti. A pokud vše funguje normálně, 
snažíme se pro své potomky v rámci vlastní rodiny vytvořit co nejlepší pod-
mínky pro jejich rozvoj, pro jejich růst – jak fyzický, tak  intelektuální,“ říkají
pediatři Kašovi, „bylo naším velkým štěstím, že kromě péče o vlastní rodi-
nu, o vlastní děti, jsme se mohli – a stále můžeme – i profesně věnovat péči 
o zdraví a zdravý vývoj více než tisícovky dětí z Velkého Meziříčí a jeho oko-
lí,“ dodávají Kašovi a připojují pár“ vzpomínek.

Píše se rok 1996. Je léto, manželé mají krátce po svatbě, on je zaměstnan-
cem záchranné služby okresu Žďár nad Sázavou, jeho žena právě priva-
tizovaného Domu zdraví. Noví majitelé tohoto objektu neumožňují další
privatizaci zaměstnancům této instituce. Také největší zdravotní pojišťov-
na –  VZP – nemá zájem o rozšiřování zdravotnických služeb. „My však 
nemáme zájem – z různých důvodů —  se dále angažovat v zaměstnaneckém 
poměru. Co dál? Partyzánsky, s nejmenší možnou propagací, budujeme svou 
novou ordinaci v objektu naproti starým lisovnám plastů v ulici Moráňská.
Technická stránka není problém, ale boj s byrokracií a následně i s novými
majiteli Domu zdraví však ano!“ vzpomínají lékaři. Po mnoha jednáních 
a po mnoha nocích s divokými sny o eventuálním neúspěchu jejich spo-
lečné akce se však nakonec dostavuje kýžené vítezství – od 1. září 1996 pro-
vozuje MUDr. Iveta Kašová svou dětskou praxi jakožto osoba samostatně 
výdělečně činná ve svých ambulantních prostorách! Přechází k ní praktic-
ky veškerá její stávající klientela z polikliniky a i manžel —  v rámci svých
možností vedoucího lékaře záchranné služby ve Velkém Meziříčí – začíná
s ordinací pomáhat… Svou nezapomenutelnou úlohu v tomto náročném 
období privatizace sehrává i dosavadní dětská sestra Alena Švandová – své 
lékařce je absolutně věrná a následuje ji do její nové praxe.
A nastává všední, rutinní práce s dětskou klientelou. Situace se uklidňuje,
střídají se ordinační dny pro nemocné děti s hodinami pro prevenci kojen-
ců, batolat i školáků… Od roku 2002 Kašovi provozují svoji praxi v nových
prostorách v téže ulici, pouze o dům dále… V roce 2007 se jim narodila 
druhá dcera, otec se tedy zapojuje více do práce v ordinaci. „To, že jsme
během praxe mohli založit rodinu a ordinace fungovala bez omezení dál, je
hlavně zásluhou paní doktorky Boženy Doležalové, která před svým odcho-
dem do důchodu byla velmi populární meziříčskou dětskou lékařkou a v do-
bách narození našich dcer nám v ambulanci vydatně pomáhala!“ oceňují.
Další změna nastává v roce 2014, kdy zasloužilá sestřička Alena Švandová
odchází do důchodu a na její místo přichází – prací na záchranné službě
zocelená – Míša Polová. A aby bývalé sestry ze záchranky medicínu zcela
nezapomněly, pomáhá jim občas i bývalá vrchní sestra záchranné služby 
Olga Hladká. O pořádek se ve fi rmě stará již po mnoho let nenahraditelná 
paní uklízečka Hana Kulhánková.
Práce v dětské ordinaci se dále reorganizuje – od ledna 2014 se stává s.r.o. 
Pro klientelu se nic nemění, jde pouze o organizační změnu podnikání…
V současné době ordinace poskytuje více než tisícovce dětských klientů 
péči jak preventivní, tak kurativní. Tato péče je převážně hrazena zdravot-
ními pojišťovnami, s nimiž má zmíněná praxe uzavřeny smlouvy.
Do kompetence jejího zařízení patří i osvětová a přednášková činnost.

Samozřejmostí je velmi dobrá spolupráce s ambulancemi odborných léka-
řů, s laboratoří, RTG a UZ pracovištěm.
Z techniky v ordinaci se nepostradatelným stal přístroj na měření tzv. CRP,
pomocí něhož mohli výrazně snížit spotřebu antibiotik u svých dětských
pacientů. Jsou rovněž zapojeni v programu Akord VZP. Pacienti se do or-
dinace objednávají, čímž se výrazně snížil pobyt dětí s rodiči v čekárně. 
Velmi často manželé-pediatři pracují paralelně, ve dvou ordinacích, tím se 
opět snižuje doba čekání dětských pacientů na minimum.
„Moc nás těší, že se k nám hlásí stále noví klienti se svými novorozenými dět-
mi.  O to více je potěšující, že některé maminky a tatínky novorozenců pama-
tujeme ještě jako své dětské pacienty! Je nám ctí, že naší ordinací prošli – coby 
dětští pacienti – dnes úspěšní mladí lidé – fotbalista Th eodor Gebre Selassie
a  jeho sestra, házenkářka Anna, hokejista Pavel Zacha, pilot Pavel Náde-
níček, zpěvák Tomáš Beroun, lékař Dan Blaha a další…“ uzavírají Kašovi.

A jaké je naše poučení z podnikání? 
„Nevzdávat se a bojovat! Pracovat nezávisle je 
jistě těžší, ale ona relativní svoboda stojí za to 
– profesionální život bez šéfů musí být sice 
zodpovědnější, ale vaše jméno, vaše úspěchy –
či neúspěchy – jsou jen vaší vizitkou!“

Stomatologická klinika B smile, Osová BítýškaS l i ká kli ik B il O á Bí ýšk

Pediatři Kašovi: Smyslem bytí jsou naše děti. O ně se starají již 20 let

Zleva: Sestra Alena Švandová, MUDr. Iveta Kašová, 
MUDr. Ji í Kaše, Bc. Olga Hladká, sestra Michaela 
Polová. Sedící: MUDr. Božena Doležalová.

Kontakty:
MUDr. IVETA KAŠOVÁ s.r.o. 
Moráňská 141/21,  VM
Tel.: 566 524 870
Web: detskylekar-velkeme-
zirici.cz

Centrum zubní péče B smile: Snažíme se, aby se naši pacienti mohli znovu usmívat

ORDINACE DĚTSKÉHO LÉKAŘEORDINACE DĚTSKÉHO LÉKAŘE
  MUDR. IVETA A JIŘÍ KAŠOVI, VELKÉ MEZIŘÍČÍ  MUDR. IVETA A JIŘÍ KAŠOVI, VELKÉ MEZIŘÍČÍ

KREJZL 
PILA

NETÍN

Kontakty:
CENTRUM ZUBNÍ PÉČE  
B SMILE 
594 53 Osová Bítýška 303
Tel.: 566 536 712
GSM:  733 610 662
e-mail: info@zubniob.cz
www.bsmile.cz
REGISTRUJEME 
NOVÉ PACIENTY.

Náš tým - to jsou odborníci, které baví to, co d lají.
M žete se o tom sami p esv d it.

Rodinnou fi rmu Krejzl-pila Netín vlastní čtyři bratři. Založil ji v r. 1935 dědeček

Tesařský mistr František Krejzl s partou dělníků na 
stavbě v Netíně.

Katr od fi rmy Vítek-Postřelmov 
sloužil na pile do roku 1995.

Rodinná fi rma: táta Milan Krejzl se svými čtyřmi 
syny v době, kdy fi rma slavila desáté výročí.

Zleva: Bratři Milan, Roman, Pavel a Jiří Krejzlovi 
u adventního věnce v roce 2016: „Do nového roku 
2017 přejeme všem našim zákazníkům pevné 
zdraví a zároveň jim děkujeme za projevenou 
přízeň v letošním roce.″

Přílohu připravila: Iva Horká

Kontakty:
KREJZL-PILA
Netín 22
594 44 Radostín nad Oslavou
mob: 603 239 040
www.krejzlpila.cz
e-mail: info@krejzlpila.cz

V našich speciálních přílohách se letos prezentovalo již 15 fi rem
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Firmu založil v roce 1935 tesařský mistr František Krejzl - dědeček 
současných majitelů.

„Dědova práce spočívala v přípravě veškeré stavební dokumentace, kres-
lil stavební plány. Pracoval na stavbách stodol, střech a rodinných obydlí.
Trámy a řezivo se připravovalo ručně, často ve stísněných podmínkách.
Proto děda realizoval myšlenku postavit si vlastní pilnici, kterou v  roce
1947 uskutečnil. Práci u mistra tesařského našlo přes čtyřicet lidí,“ vysvět-
luje vnuk Jiří Krejzl.
Po 2. světové válce se republika mění, v roce 1948 přichází k moci ko-
munistická strana, která diktuje tvrdé podmínky pro živnostníky, ruší
soukromé podnikání a znárodňuje veškerý majetek včetně polí, půdy 
a lesů. Hned v první vlně znárodňování byl František Krejzl dne 11.
12. 1948 obviněn z protikomunistické činnosti, před očima své ženy 
a svých dětí byl spoután a odveden do vyšetřovací vazby. Po propuš-
tění a  nedobrovolném vrácení svého živnostenského listu pracoval
ve stavebním podniku.

Historie pily
Pilnice byla postavena v  roce 1947, původně dřevěná, o  rozmě-
rech 14m×9m. Vybavena byla rámovou pilou, hoblovačkou, frézou
a okružní pilou. V roce 1948 byla pila zabavena, v říjnu 1951 z ní byly,
bez vědomí původního majitele, odebrány elektromotory, vozíky, ko-
lejnice a  raznice, které byly převezeny na Horáckou pilu do  Jihlavy. 
Budova v Netíně chátrala.  
V roce 1968 pilu začalo provozovat JZD.„Budovu jsme po delším soud-
ním jednání dostali zpět v roce 1992, díky našemu tatínkovi, Milanu 
Krejzlovi. Mohli jsme začít pracovat, nabízet služby a postupně zkva-
litňovat vybavení pilnice. Modernizací prošel celý provoz a  rozšířili 
jsme i skladové prostory. 

V  současné době se řadíme mezi malé dřevozpracující provozovny.
Převážnou částí výroby je stavební řezivo, materiál na  dřevodomky,
vazby, pergoly, obalový materiál apod. Dále jsme schopni díky teplo-
vzdušné sušárně nabízet sušený truhlářský materiál. Na  pile pracu-
je v  současné době 8 lidí,“ říkají bratři Milan, Roman, Pavel a Jiří
Krejzlovi, kteří fi rmu po svých předcích vedou dál. Letos vstoupili 
tedy do již pětadvacátého roku svého podnikání.

Jsme jen správci svěřeného majetku, který 
předáme dál

„Náš tatínek Milan 
Krejzl se těšil z vrácení 
pily. Všechny své síly 
vynaložil na  její vrá-
cení a obnovu. Miloval 
práci u  voňavého dře-
va, rád poslouchal jak
„šustí“ katr, každý den
až do svých 76 let cho-
dil brousit pily a  po-
máhal nám se vším, 
co mu dovolily jeho
síly. Byl to správný 
táta, který nám uká-
zal směr a  naučil jak
vyplnit den smyslupl-
nou prací. Jsem rád, že 
společně se svými bra-
try rozvíjíme rodin-
nou fi rmu. Staráme se 
o  dědictví, které jsme 
převzali a  budeme
předávat dalšímu po-
kolení...,“ zakončuje “
vyprávění Jiří Krejzl,
spolumajitel a  vedou-

cí provozu. 
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P íloha I. Vyšla v ísle 22 dne 1. ervna 2016 
k 70. výro í zahájení výroby kabel  ve Velkém
Mezi í í.

P íloha II. Vyšla v . 27 dne 7. ervence 2016. V ní 
se p edstavily  rmy Auto Dobrovolný, Tiskárna 
Prchal, Stavebniny Smejkal a Boty Štipák.

p y y ýý
P íloha III. Vyšla v ísle 35 dne 29. zá í 2016. Byla
o Sklená ství Marek, Optice N mec, Autocoloru 
Šoukal a Klempí ství Špa ek.

p

P íloha IV. Vyšla v ísle 39 dne 26. íjna 2016.
Psalo se zde o  rmách Lisovna plast  Velké Mezi í í 
a Horácké autodružstvo Velké Mezi í í.

P íloha V. Vyšla v ísle 44 dne 30. listopadu 2016.
Celá byla v nována 25. výro í založení Tiskárny 
Protisk Prchal Velké Mezi í í.

P íloha VI. Vychází dnes, 14. prosince 2016, v . 46. 
P edstavují se v ní pediat i Kašovi VM, Centrum zubní 
pé e B smile Osová Bítýška a Krejz-pila Netín.
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Pohled do historie
Pro potřebné využití areálu býva-
lé klihárny a zajištění pracovních 
příležitostí byl na jaře roku 1946

nalezen vážný zájemce. Rozho-
dujícím dnem založení kabe-
lovny ve Velkém Meziříčí se stal 
6. červen 1946. Tehdy byla uza-
vřena dohoda o převedení výro-

by kabelů a  vodičů z  pražského
sídla fi rmy „Továrna  na  káble 
a  gumové zboží L. Köppel  a. s.“
do  takto pronajatých prostor 
ve Velkém Meziříčí.

Dohoda byla ve II. pololetí roku 
1946 rychle uváděna  do  praxe. 
Nejprve bylo odstraněno pů-
vodní vybavení a provedena pří-
prava pro  instalaci kabelářských 
strojů. Za  pomoci a  dohledu 
některých pražských zaměstnan-
ců instalovali první pracovníci 
z  Velkého Meziříčí, v  počtu asi
dvaceti, základní stroje a v listo-
padu byla zahájena výroba v této 
nové kabelovně. Tímto navá-
záním bylo značně usnadněno
zvládnutí technologie výroby. 
Tak v přeneseném smyslu může-
me posunout tradice kabelářské 
výroby do  konce minulého sto-
letí, kdy vznikla původní fi rma
Köppel a. s.
První jednodušší výrobky se ob-
jevily na  trhu na  začátku roku
1947. Základní náplň tvořily 
vodiče, textilní šňůry, hadicové
kabely, smaltované dráty, dyna-
modráty a svářecí kabely. Výroba 
se dynamicky rozšiřovala tak, že 
byly zavedeny tři směny.
Znárodnění v roce 1948 změnilo
radikálně vlastnické poměry. Vzá-
pětí bylo vyměněno i výkonné ve-
dení společnosti. Dobře zaučení 
pracovníci však zůstali na  svých 
místech. Ti i  jejich nástupci se 
stali největší devizou kabelovny 
i  v  období socialismu. Obětavou 
a svědomitou prací většiny z nich
byla zajištěna  další existence to-
várny a  její rozvoj v  desetiletích 
trvání socialismu. Rozhodnutí
o perspektivnosti velkomeziříčské
kabelovny uskutečněné po  zná-
rodnění znamenalo obnovení 
stavby velké výrobní haly zahájené 
ještě za trvání akciové společnosti.
Do Velkého Meziříčí se stěhovaly 
stroje ze zrušených kabeloven 
v Liberci, Vsetíně i dalších. První
intenzívní etapa výstavby byla za-
končena v roce 1953 přemístěním
výroby sdělovacích vodičů a šňůr 
z brněnské provozovny do Velké-
ho Meziříčí.
Pro město byla i za těchto podmí-
nek přínosem. Zajišťování bytové 
výstavby, podpora sportu, kultur-
ních akcí i  veřejně prospěšných
staveb byly trvalými efekty, které 
jsou využívány dodnes. Samotná 
továrna se po roce 1953 potýkala 
s  následky jednotlivých období 
útlumu a  následujícím oživením 
socialistického průmyslu. Mezi-
období útlumu se vyznačovala 
značným úsilím v  překonávání 
potíží v odbytu zboží. Velmi čas-
to byly překážkou výroby nedo-
statky v  zásobování surovinami 
i elektrickou energií.
Přes všechny tyto i  další potíže 
rostla velkomeziříčská továr-
na  nejdynamičtěji v  tehdejší 
ČSSR. Po obdobích intenzívní vý-
stavby v letech 1956 až 1959, 1967 
až 1972 a  1978 až 1981 se stává 
největší výrobní jednotkou tohoto 
oboru v  republice. Nezastavil se 
ani růst technické úrovně výrob-
ků a další rozšiřování. Dále se zvy-
šovala i kvalifi kace zaměstnanců.
Tak vstoupila velkomeziříčská 
kabelovna  znovu jako samostat-
ný státní podnik do začátku de-
vadesátých let.

Výroba kabelů ve Velkém Meziříčí
l h b k b l d k h h d b

í á á ý í áSnímek zachycuje vchod do areálu v sedmdesátých letech. Vpop edí vrátnice.

ý á é úCelkový pohled na areál z jiného úhlu.

á š ž ý í é éZávod se postupn  rozši oval. D ležitým mezníkem byla mimo jiné také
sedmdesátá léta.

á ý í ú íBuchsbaumova klihárna v roce 1945. S malými stavebními úpravami probíhala 
ýv tomto areálu výroba kabel  a vodi  od konce roku 1946 až do roku 1949.

ý í í éVýroba kabel  st edního nap tí Pruné ov.

ý íVýroba sd lovacích kabel  - hala MOKA. Dnes 
této a e p sob a us c atav této hale p sobí  rma MusicData.

ý š áž žVýroba  exoš r, kde pracovaly p evážn  ženy.

áProvoz gumárny.

ší á í íN kdejší závodní jídelna.
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Privatizace
Privatizační proces kabelovny 
ve Velkém Meziříčí v letech 1994
až 1996 probíhal ve  třech eta-
pách, vzpomíná někdejší ředitel 
závodu ing. Jan Musil. V prvním 
kole byly nabídky natolik pře-
mrštěné, že i samotné minister-
stvo privatizace a fond národní-
ho majetku je vyhodnotilo jako 
nereálné. Proto následovalo kolo 
druhé, které probíhalo podobně 
jako předchozí. Úspěšné bylo 
nakonec až kolo třetí, poslední.
V  tomto případě mezi sebou
soutěžili dva zájemci – Kablo  
Elektro Vrchlabí podporované
Investiční a  poštovní bankou 
(IPB) a  Elektrárna Opatovice.
Lépe byla hodnocena nabídka 
Kabla Elektro, takže privatizace

proběhla v jeho prospěch. IPB si 
tak zajistila výkon vlastnických 
práv ve  Velkém  Meziříčí přes
Kablo Elektro Vrchlabí, které už
v té době vlastnila. Velkému Me-
ziříčí zůstala sice právní entita,
ale organizačně bylo začleněno 
do skupiny Kablo Elektro.
V  následujícím období se IPB 
dostala do  fi nančních problé-
mů a  nakonec byla začleněna 
pod Československou obchodní
banku. Ta měla oproti  IPB na-
prosto odlišnou strategii – tou 
byly ryze bankovní aktivity. Pro-
to skupinu Kablo Elektro a  ně-
které další  výrobní  jednotky 
prodala. Novým majitelem se 
stala agresivní slovensko-česká 
fi nanční skupina J&T. Ta násled-
ně celé Kablo Elektro prodala
společnosti nkt cables.

Situace dnes
Dnes je bývalé KABLO Velké Mezi-
říčí součástí silné evropské skupiny 
výrobců kabelů – nkt cables group
– která sídlí v Kolíně nad Rýnem.
Tu vlastní dánský pr myslovýkk hol-ý
ding NKT sdružující několik spo-
lečností, jehož akcie se obchodují
na dánské burze cenných papír .
Skupina  nkt cables group sdružuje
výrobce kabelů v  Dánsku, Švédsku, 
Německu, Norsku, České republice,
Polsku a v Číně. Zaměstnává v nich
více než 3 000 lidí a  její roční obrat 
převyšuje 1 mld. EUR. Své výrobky 
dodává především na evropské trhy.
„Závod ve  Velkém Meziříčí za-
městnává téměř 190 zaměstnan-
ců. Při  naplňování ambiciózních
cílů se společnost spoléhá zejmé-
na na dlouholeté zkušené zaměst-
nance,“ říká personální ředitel 
Bc.  František Šourek a  pokračuje,
„ti předávají své zkušenosti novým 
kolegům, kterých v  posledních 
dvou letech nastoupilo více než 60.
I v současnosti doplňujeme a zkva-
litňujeme personál, aktuálně hledá-
me vhodné uchazeče na pozice:
operátor výroby – kabelář, elektri-
kář, elektronik, zámečník.“
Společnost zaměstnancům nabízí:
• spravedlivé fi nanční ohodnocení 

(průměrná mzda zaměstnance
kategorie Dělník v  roce 2015 – 
26 314 Kč hrubého)

• 5 týdnů dovolené
• příspěvek 1 000 Kč měsíčně

na penzijní či životní pojištění
• závodní stravování, stravenky
• akce pro zaměstnance (Rodinné

dny, vánoční večírky, posezení 
s jubilanty…)

Zabezpečení kvality
V  rámci zajištění kvality zavedlo 
a certifi kovalo tehdejší  Kablo Vel-
ké Meziříčí státní podnik  systém 
managementu kvality podle normy 
ISO 9001 již v  roce 1994. Násled-
ně jako jedna z prvních kabeloven 
v  republice v  roce 1996 zavedlo 
a  certifi kovalo systém environ-
mentálního managementu podle

normy ISO 14001. V roce 2013, již 
jako nkt cables s.r.o. závod Velké
Meziříčí, zavedením a  certifi kací
systému řízení bezpečnosti ochra-
ny zdraví při práci podle normy 
OHSAS 18001 dává zaměstnan-
cům  a  dalším zainteresovaným
stranám  na  vědomí, že aktivně 
chrání zdraví a  bezpečnost svých
zaměstnanců, nastínil ing.  Josef 
Chatrný, manažer kvality.
Nkt cables s.r.o. závod VM je 
schváleným dodavatelem kabelů 
významným energetickým fi rmám 
a společnostem jako je E.ON, ČEZ, 
RWE. EnBW, francouzské energe-
tické společnosti EDF, rakouským 
energetikám TIWAG a  KELAG
a  mnoha dalším. Kvalitu svých
výrobků úspěšně obhajuje v rámci 
zákaznických auditů a přejímek. 
Závod s  ohledem na  požadavky 
zákazníků zajišťuje požadované 
výrobkové certifi káty podle našich 
i  zahraničních norem a  zákaznic-
kých specifi kací na akreditovaných
zkušebnách jako je např. Elekt-
rotechnický zkušební ústav, s.p. 
Praha, VDE zkušebna v Německu,
EVPÚ Nová Dubnica na  Sloven-
sku, zkušebna BBJ v Polsku.

Investiční akce
Z významných investičních akcí je
třeba připomenout instalaci něko-
lika linek. Předně jde o linku na vý-
robu středněnapěťových kabelů
Troester, která byla instalována v r. 
2005. Dále o izolační linku K33, jež 
byla uvedena do  provozu v  roce
2013. „Umožňuje vyrábět kabely 
do  napětí 50 kV a  průřezu jádra 
tisíc milimetrů čtverečních,“ vy-
jmenovává ředitel závodu ing. Ivan 
Beseda a  pokračuje, „významnou 
akcí byla loni výstavba nové haly 
s  názvem Stínění. Velmi dobře
jsme propojili dvě stávající haly, 
a  to Spořilov a  Prunéřov. Do  této
haly byla začátkem r. 2016 instalo-
vána stínicí linka S 27 z Kolína nad
Rýnem, jež byla také významně 
zmodernizována. Ze současných 
právě probíhajících investičních 

akcí bych jmenoval přípravu insta-
lace hliníkového hrubotahu – rea-
lizace v prosinci 2016 – a investici
do  měděného středotahu, který 
budeme instalovat letos v  srpnu. 
Nejvýznamnější akcí je pro nás
přestěhování izolační linky z Číny 
a její instalace také během letošní-
ho srpna. Ta bude vyrábět kabely 
do  napětí 110 kV. I  díky těmto 
investicím bude velkomeziříčský 
závod schopen vyrábět namísto 
objemu 18 tisíc kilometrů kabelů 
22 tisíc km. Tyto linky jsou vybave-
ny počítačovými i bezdotykovými
rentgenovými systémy, takže v dal-
ších letech budeme otevřeni přijí-
mat schopné zaměstnance, o něž se 
umíme náležitě postarat jak z hle-
diska fi nančního ohodnocení, tak 
dalších benefi tů. Tento závod má
před sebou velkou perspektivu.“
Ředitel Beseda vyjádřil upřímné 
poděkování a  uznání všem spo-
lupracovníkům za vysoké nasazení
při práci a plnění úkolů, které mají
pozitivní vliv na  výsledky závodu 
v  efektivitě a  zeštíhlování výroby 
i  úspor materiálu. Také vyzdvihl 
faktor bezpečnosti práce. V těchto
dnech závod dosáhl hranice 5 let 
bez jediného pracovního úrazu 
s  pracovní neschopnosti. To vše
podtrhuje význam 70. výročí.

Hlavní milníky
1946 – Založení akciové společ-
nosti „Továrna na káble a gumo-
vé zboží L. Köppel a. s.“
1948 – Znárodnění – závod ná-
rod. podniku KABLO Bratislava
1950 – Vznik samostatného ná-
rodního podniku KABLO VM
1958 – Závod n. p. KABLO Kladno
1988 – Kombinátní podnik ZSE
Praha
1990 – Státní podnik KABLO 
Velké Meziříčí
1996 – Privatizace státního pod-
niku a vznik KABLO ELEKTRO 
Velké Meziříčí, spol. s r. o.
1996 – 2004 KABLO ELEKTRO 
Velké Meziříčí – v rámci vlastnic-
ké struktury Kabla Elektro

2004 – 2007 KABLO ELEKTRO
Velké Meziříčí – v rámci vlastnic-
ké struktury skupiny J&T
Od 1. 1. 2007 – vstup do skupiny
nkt cables. Změna názvu společ-
nosti na nkt cables Velké Meziříčí
k.s., člen skupiny nkt cables
2013 – Změna názvu společnos-
ti na  nkt cables Velké Meziříčí
s.r.o., člen skupiny nkt cables
2013 – Certifi kace systému
BOZP dle ISO 18001
2014 – Fúze do  společnosti nkt
cables s.r.o.
2015 – Nárůst výroby, investice,
nábor cca 50 nových kolegů.

Ředitelé kabelovny
Karel Mader – 5. 6. 1946 -  bře-r
zen 1949
Bohumil Sivera – srpen 1949 – 30.a
10. 1952. (Pozn. v období od břez-
na  do  srpna  1949 nebyla funkce
ředitele obsazena. Řízením závodu
byl pověřen Ladislav Kalaš, pra-
covník Kabla Bratislava, n. p.)
Otakar Peřina – 30. 10. 1952 –
10. 5. 1961
Jaromír Hanák – 10. 5. 1961 – 31.k
12. 1972
Ing. Karel Minařík – 1. 1. 1973 –k
31. 12. 1985
Ing.  Stanislav Tvarůžek –k
1. 1. 1986 – 31. 10. – 1992
Ing. Miroslav Trojan – 1. 11. 1992n
– 31. 8. 1994
Ing. Jan Musil – 1. 9. 1994 – 1996
Ing. Jaroslav Nykl - 1996 – 1998 
Ing. Pavel Metelka – 1999 – 2004 
Mgr. Marek Janča, pověřený ředi-
tel - duben 2004 
Tomáš Jelinowicz, výkonný ředitel
- 3. 11. 2004 – 9. 12. 2005
Ing. Zdeněk Sýkora –  leden 2006
–  červenec 2007
Peter Hawlan – 7/2007 – 10/2007
Ing. Karel Ziemba, výkonný ředi-
tel – 1. 10. 2007 – 30. 9. 2008
Ing. Tomáš Vrbata, generální ře-
ditel – 1. 10. 2008 – 30. 11. 2012
Ing. Ivan Beseda, ředitel závodu
V. Meziříčí – 1. 12. 2012 - dosud.
(Text: kolektiv autorů. Foto: Antonín
Dvořák, Iva Horká a archiv Kabla.)

á é í íeditel závodu ve Velkém Mezi í í Ivan Beseda.á í ášGenerální editel nkt cables s. r. o. Tomáš Vrbata.

é ý á í á š íTechnolog Vilém Lavický ml. provádí návšt vníky
p jed é e up i jedné z exkurzí.

á á í á éUspo ádání nástroj  v souladu se systémem 5S.

í á ý ýSklad cívek s Al drátem p ipravených k výrob
lana.lana.

ý é á íBudova bývalé gumárny, dnes administrativní 
budo a t cab esbudova nkt cables.

nkt cables s.r.o., závod Velké Mezi í í
U Tržišt  685/1
594 22 Velké Mezi í í

eská republika
Tel.: +420 566 511 780
www.nktcables.com

Sídlo: Velké Mezi í í, eská republika
Výroba: St edn nap ové kabely
Po et zam stnanc : tém  190
Rozloha m²: 110,000 m²
Popis: Výroba ve Velkém Mezi í í je specializována na st edn nap ové kabely
s nap tím do 50 kV v souladu s národními i mezinárodními normami

ž í f é í í žZasloužilí zam stnanci: idi  VZV Josef Janda je nejdéle pracujícím v Kablu - letos tomu bude 47 let. Manažer 
ý y ( p ) p p y p ( p )výroby Jind ich Nahodil (uprost ed) odpracoval v závodu 44 let a operátor linky K33 Jaroslav Filip (vpravo) 42 let.

Personální odd lení závodu
ve Velkém Mezi í í
Tel.: 725 647 174.
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Na začátku roku 1991 – tedy před 25 
lety – se Emil Dobrovolný rozhodl 
zúročit své třicetileté zkušenosti 
v  autoopravárenství do  vlastní fi r-
my. A  nebránil mu v  tom ani věk 
– bylo mu tehdy 56 let. Prozíravě 
proto do  podnikání zapojil svého 
mladého syna Milana a  spolu za-
ložili společnost Auto Dobrovolný.  
„Na  začátku to byly hlavně tátovy 
zkušenosti v kombinaci s mojí ob-
rovskou chutí do  podnikání, dra-
vosti mládí a  zdravého riskovaní, 
které nás dostaly tam, kde jsme 
dnes,“ říká Milan.
Na  začátku ve  fi rmě pracovalo asi 
deset lidí (Miroslav Maleček, Pavel 
Duda, Jaroslav Urbánek, František 
Šoukal, Milan Šibl, ing.  Vítězslav 
Novák, ing. Pavel Křivský, ing. Mi-
roslav Hritz, Emil Dobrovolný, Mi-
lan Dobrovolný), dnes má fi rma 76 
zaměstnanců. 

Stejný nárůst se týkal i  zákazní-
ků – v roce 1992 jich bylo více než 
sto. V  roce 2015 odjelo ze salonů 
od Dobrovolných rekordních 1084 
nových i ojetých vozidel.
Teď ale od začátku.
Smlouva o prodeji a servisu se znač-
kou Opel byla podepsána už v led-
nu 1990, tedy v době, kdy byl Emil 
Dobrovolný vedoucím provozovny 
HAD  Velké Meziříčí a  Milan tam 
pracoval jako automechanik-elek-
tro. Posléze se ale tandem Dobro-
volných osamostatnil. Pan Emil 
odešel v r. 1992 z HAD, Milan v r. 
1991 koupil s  kamarádem tehdy 
v první veřejné dražbě, která se ko-
nala v  Meziříčí, budovu Domusu. 
„Začínali jsme v  Domusu na  No-
vosadech, kde za výlohou stál Opel 
Omega a za ním se prodávaly látky, 
koberce, boty, kožešiny a vedle po-
traviny. První autoservis jsme měli 

v garážích u polikliniky,“ vzpomíná 
obchodní ředitel M. Dobrovolný 
a  dodává, že začátky byly spojeny 
s Radoslavem  Smejkalem. Posléze 
se jejich cesty rozešly, ale podnika-
jí dodnes oba – Milan zůstal věrný 
značce Opel a Radek zase obchod-
nímu domu.
Po odchodu z Domusu v roce 1993 
začala rodinná fi rma budovat nový 
autosalon na  ulici Františky Strá-
necké. V roce 1996 – tedy před 20 
lety – následovalo otevření nové 
servisní a  prodejní pobočky v  Jih-
lavě, o  rok později se Auto Dob-
rovolný ve  VM rozrůstá a  kupuje 
prodejní a  servisní areál na  ulici 
Jihlavská. Po dohodě s importérem 
OPEL C&S je část budovy uprave-
na jako centrální školicí středisko 
pro české a slovenské dealery Opel 
a Chevrolet. Druhá část budovy je 
využita pro karosárnu a  přípravu 
vozů. Na podzim 1999 byla zaháje-
na a v lednu 2000 dokončena nová 
moderní karosárna v areálu na Jih-

lavské ulici. V červnu 2000 je zahá-
jena dostavba prodejních prostor 
na ulici Fr. Stránecké. Již v prosinci 
téhož roku je zahájen provoz v no-
vých prostorách, kde lze vystavit až 
9 nových vozů a je vytvořeno dosta-
tečné zázemí pro zákazníky. Díky 
tomuto může fi rma přijmout denně 
až 20 vozů na opravu.
V  roce 2001 byla v  areálu na  ulici 
Jihlavská dokončena výstavba nové 
moderní autolakovny, která patří 
svým vybavením k nejmodernějším 
a  nejproduktivnějším autolakov-
nám v ČR. Na jaře 2002 byl zahájen 
provoz. V průběhu tohoto roku se 
také začalo s  rozšířením areálu fi r-
my v Jihlavě. Na jaře 2003 byla do-
končena výstavba nové karosárny 
včetně nové servisní dílny pro užit-
kové vozy. Na podzim 2004 zahaju-
je Auto Dobrovolný v pronajatých 
prostorách své prodejní a  servisní 
aktivity i ve Znojmě. 
Zdejší fi rma rozšířila také sorti-
ment prodávaných vozů – v  roce 

2003 o  značku Chevrolet, kterou 
si mohli zákazníci koupit ve  Vel-
kém Meziříčí až do roku 2014, kdy 
Chevrolet ukončil své obchodní 
aktivity v  Evropě. Další důležitý 
krok udělala fi rma v roce 2007, kdy 
zahájila prodej a servis vozů Škoda 
v Jihlavě.
 „Chtěl jsem prodávat a  serviso-
vat také českou značku Škoda, ale 
nechtěli jsme dělat konkurenci 
Horáckému autodružstvu, bývalé 
fi rmě, kde jsem pracoval, tak jsme 
zvolili variantu v  krajském městě 
Jihlavě. Tam teď najde zákazník jak 
vozy Opel, tak Škoda. V  Meziříčí 
a ve Znojmě pouze osobní a užit-
kové vozy Opel a širokou nabídku 
ročních vozů plus – www.rocni-
vozyplus.cz,“  vysvětlil strategii E. 
Dobrovolný. 

A co bylo nejtěžší v podnikání?
Prosadit se. A  prosadit fi rmu 
ve Velkém Meziříčí. (Dnes je Auto 

Dobrovolný cca třetím největším
prodejcem vozů OPEL v  ČR). Fi-
lozofi e Opelu byla, že chtěli zaklá-
dat autosalony Opel pouze v kraj-
ských či okresních městech, nebo
městech, kudy vede dálnice a  je
v  blízkosti benzinová pumpa. Ale
nakonec se nám to přece jenom po-
dařilo, dodal Emil Dobrovolný.

Rada pro začínající podnikatele
Hlavně se nebát. A  taky se musí
riskovat, vzkazuje E. Dobrovolný,
který dnes ničeho nelituje. Naopak.
Firmu vede dál jeho syn Milan, pra-
cují v ní i jeho další potomci a pří-
buzní. Jeho tehdejší rozhodnutí se
ukázalo jako správné.

Kontakty:Kontakty:
AUTO DOBROVOLNÝ V.M. s. r. o.AUTO DOBROVOLNÝ V.M. s. r. o.
Fr. Stránecké 1330/2Fr. Stránecké 1330/2
594 01 Velké Meziříčí594 01 Velké Meziříčí
infolinka: 608 808 200 
tel. +420 566 502 311
email: info@autodobrovolny.cz

Tiskárna Protisk Prchal letos sla-
ví 25 let fungování a  patří tak 
k  jedné z  nejstarších fi rem v  na-
šem městě, které byly založeny 
po sametové revoluci. Působí zde 
již od 2. listopadu roku 1991. Její 
zakladatel Antonín Prchal měl 
k polygrafi i vždycky blízko a jako 
absolvent Střední uměleckoprů-
myslové školy v  Brně se dlouho 
nerozmýšlel, co bude po sametové
revoluci dělat.
Začínal sám v  pronajatých pro-
storách na Mlýnské ulici s  jedním 
tiskovým jednobarvovým strojem, 
na němž pořizoval propagační ma-
teriály fi rem. „Jedním z  prvních 
a  současně i  hlavních zákazníků 
byla tehdy zdejší hotelová škola 
a  fi rma Poex,“ vzpomíná majitel 
tiskárny.

Začátky byly složité, na osvit jezdil
A. Prchal do  Brna autobusem, fi -
remní auto pořídil až v roce 2000.
Postupně ale začaly zakázky při-
bývat a  podnik se rozrůstal. Prv-
ního zaměstnance, tiskaře, přijal
Antonín Prchal z tiskárny Charvát 
v roce 1993. Nakoupil zařízení, po-
sléze s přicházející digitalizací počí-
tače i příslušné programy. Do fi rmy 
přišla také manželka, aby převzala
administrativu a  posílila tandem
s manželem.
Další rozvoj na  sebe nenechal 
dlouho čekat – z Mlýnské se fi rma 
v roce 2000 stěhovala do vlastního 
na  Uhřínovskou ulici. Proběhla
rekonstrukce objektu a  výstavba 
nové haly. Přibylo opět nové zaříze-
ní, zejména čtyřbarvový špičkový 
stroj Heidelberg s  formátem B3, 

ale nastoupili i  noví zaměstnanci. 
V  průběhu let se fi rma rozrostla
na  celkem 27 lidí, vlivem ekono-
mické krize v roce 2009 se však je-
jich počet snížil na současných 18.
Jelikož pokrok v technologiích pádí 
kupředu rychle, místo čtyřbarvové-
ho stroje fi rma koupila pětibarvový 
MAN ROLAND s  formátem B2
a s lakovací jednotkou. V průběhu 
let se její sortiment vyprofi loval 
do  barvotisku katalogů, brožur,
propagačních materiálů pro fi rmy, 
obce, společnosti, ale i  jednotliv-
ce. Někteří zákazníci jsou tiskárně 

věrni dodnes – například Design
Graphic p.  Jaroslava Novotného
Jihlava, Studio Aspekt, Grafi es Line
Žďár nad Sázavou a další.
O  kvalitní práci zmíněné tiskárny 
hovoří samy zakázky. „Vážíme si
pochopitelně všech zákazníků, ale
některé zakázky jsou opravdu výji-
mečné,“ říká Eva Prchalová a uka-
zuje brožuru A  Heart for Václav 
Havel, kterou si nechal zákazník 
vytisknout u  nich a  pak putovala 
až k prezidentu USA B. Obamovi 
do Bílého domu. Pochlubit se mo-
hou ale také exkluzivním tiskem programů Plesů v  opeře Praha, 

propagační materiály pro Fotba-
lovou asociaci ČR, nyní na „cestu 
do Francie“ na Mistrovství Evropy 
2016, ale kupříkladu i  tiskem ro-
dinných kronik ručně vázaných 
v efektní kožené či plátěné vazbě se 
zlatou ražbou a mnohými dalšími
pracemi.
I  tento rodinný podnik má svého 
pokračovatele. Do  vedení vstoupil
v roce 2014 syn manželů Prchalo-
vých Antonín, který převzal celou 
výrobu a  zakázky. Dcera pracuje
ve fi rmě také, nyní si ale užívá ma-
teřskou dovolenou.
Letos v listopadu si fi rma připome-
ne 25. výročí založení.

U této příležitosti vyjde v Medřič-
ských listech speciální příloha.

Co bylo nejtěžší v podnikání?
Rozhodnout se začít.

Rada pro začínající podnikatele
Nenechat se odradit od svého pů-
vodního záměru a nezaleknout se
toho, že musím udělat něco, s čím
jsem nepočítal.

Kontakty:Kontakty:
PROTISK Prchal s. r. o.PROTISK Prchal s. r. o.
Uhřínovská 302Uhřínovská 302
594 01 Velké Meziříčí594 01 Velké Meziříčí
www.protiskprchal.cz
mobil: +420 608 885 400, 
+420 775 126 199
tel.: +420 566 520 385

Prchalova tiskárna představila svoji práci až v americkém Bílém domě

P vodní prostory, které Prchalovi koupili. Foto: TP

Jeden z p vodních stroj . Foto archiv TP

Na snímku autosalon v Jihlav , který prošel 
rekonstrukcí v letošním roce. Zajiš uje prodej voz
Opel i Škoda. Autosalon ve Velkém Mezi í í byl 

j j j

opraven loni. Foto: archiv MD

Milan (vlevo) a Emil Dobrovolní. Foto: Iva Horká

V Domusu Opel za ínal. Foto: archiv MD

Manželé Eva a Antonín Prchalovi. Foto: Iva Horká

Program plesu 
v Ope e. Foto: TP

Brožura do USA.

Otec a syn Dobrovolní spolu podnikají již více než 25 let 

Sou asný areál tiskárny na Uh ínovské ul. Foto: TP
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S  trochou nadsázky lze říct, že 
značka Boty Štipák je ve Velkém 
Meziříčí pojem jako v  republice 
Baťa.  Byť Štipák boty nevyrábí, 
zato je ale už čtvrtstoletí prodává.
„S  Velkým Meziříčím nás pojí 
tradice,“ říkají zakladatelé Václav 
a Miroslav Štipákovi. V roce 1991 
jsme založili fi rmu Boty Štipák 
jako sdružení spolu se synem. 
Začínali jsme na místě, kde byly 

vždy boty, pamětníci vzpomenou
pana Kaštana. Pokračovali jsme
v  duchu jeho ochoty, nabídky 
dobrého zboží s solidnosti.  „Stej-
ně jako my starší rodinnou fi rmu
prodávající boty v  našem městě
nenajdete,“ zdůrazňují podnika-
telé, jež jsou na trhu 25 let, „obuli
jsme celou jednu generaci a  za-
vazuje nás důvěra, kterou k nám
naši zákazníci mají.“

První prodejna fungovala v  Ko-
menského ulici a  prodávala se
tam zejména obuv českých výrob-
ců. Z důvodu postupné likvidace 
českých výrobců obuvi byli nuce-
ni přejít i na sortiment z okolních 
zemí, avšak s důrazem na kvalitu,
která byla známa od českých vý-
robců.
Postupně se sortiment rozrostl 
o sportovní textil. V této době na-
stala i  potřeba rozšíření prodejní
plochy. Z tohoto důvodu byla 15. 
3. 2004 prodejna přestěhována 

na ulici Novosady, do nových re-
prezentativních prostor. Firma
byla v  tomto roce také přejme-
nována na  Boty – Sport Štipák 
a sortiment se rozrostl o sportov-
ní vybavení. Od  této doby vede 
fi rmu Miroslav Štipák se svojí 
ženou. Jeho otec už si užívá důcho-
dového věku.
Doba, kdy začínali sami je pryč, 
nyní zaměstnávají dvě prodavač-
ky.
V prodejně si tedy na své přijdou, 
jak ženy, tak muži, děti i  sportov-
ci. Nakoupíte zde také peněžen-

ky, opasky, kabelky, domácí obuv 
a další sortiment potřebný k údrž-
bě obuvi, například impregnační 
přípravky či roztahovače obuvi 
a  další. Specialitou této prodej-
ny je také termoprádlo z  merino 
vlny značky Devold, které oblékal
i Amundsen.
Postarají se i o boty, které potře-
bují opravu
Devízou této rodinné fi rmy je sku-
tečnost, že se postarají také o opra-
vy vašich bot. Tuto službu zajišťují 
ve  spolupráci s  externím dodava-
telem.
„Ne každou opravu lze provést,
ale uděláme maximum k  vaší
spokojenosti,“ přidává M. Štipák.
Lhůty jsou skvělé. Opravy provádí
většinou do týdne. Každý čtvrtek se
boty odvážejí a přivážejí opravené. 
Ve čtvrtek odpoledne jsou oprave-
né boty přichystané k vyzvednutí.
Nejčastější oprava je výměna pat-
níků, která se pohybuje od 100 Kč. 
Dále provádí šití, lepení bot, výmě-

nu podrážek a  podešví, výměnu 
zipů, gumiček, záplaty, roztažení 
obuvi a další opravy.

Co bylo nejtěžší v podnikání?
Jelikož jsme začínali v oboru, který 
jsme ani jeden z nás nedělal, já jsem
byl veterinární technik a táta stro-
jař, nebylo jednoduché vůbec začít. 

Bylo to hodně učení a odvahy. Ale
tohoto rozhodnutí nelituji, práce
nás baví a odměnou pro nás je, že
máme zákazníky z  celé republiky
i  ze zahraničí. Také nám dodnes
pomáhá to, že podnikáme ve svém.

Rada pro začínající podnikatele:
Nebát se a  jít si za  svým cílem či
představou.

Kontakty:
Miroslav Štipák/Boty – sportMiroslav Štipák/Boty – sport
Novosady 2045Novosady 2045
594 01 Velké Meziříčí594 01 Velké Meziříčí
www.botystipak.cz
Telefon +420 566 522 292
mail: info@botystipak.cz
Provozní hodiny:
Pondělí 8.00 – 17.30
Úterý 8.00 – 17.30
Středa 8.00 – 17.30
Čtvrtek 8.00 – 17.30
Pátek 8.00 – 17.30
Sobota 8.00 – 11.00
Neděle Zavřeno

Firma Stavebniny Libor Smejkal 
vznikla prvního června roku 1993.
Avšak její zakladatel Libor Smej-
kal pracoval v oboru – v tehdejším 
Okresním stavebním podniku 
ve Velkém Meziříčí – i před tímto 
datem. V roce 1990 dostal nabídku
od fi rmy Gremis, aby se stal jedním 
ze společníků. Odtud po  nějaké 
době odešel a  začal podnikat pod
názvem Stavebniny Jelínek a Smej-
kal.
V té době reprezentovali stavebni-

ny pouze tři lidé. Ti stáli za zrodem 
fi rmy a jejími prvními úspěchy. Prá-
vě v tomto období se dostalo jmé-
no fi rmy do  povědomí veřejnosti.
Od počátku působila v pronajatých 
prostorách fi rmy Jelínek s.r.o. s pro-
najatou destou a nakladačem Hon 
UN51. Majetkem fi rmy v této době
byla jediná multikára, pracovní sto-
ly, židle, nově zakoupený počítač, 
ale hlavně obrovská chuť do práce. 
Finanční prostředky na rozjezd fi r-
my a zásoby – v prvním roce asi půl 
milionu korun – krátkodobě zapůj-
čily soukromé osoby.

Od prvního ledna 1995 fi rma změ-
nila název na současný Stavebniny 
Smejkal Libor – fyzická osoba. V té
době pracovali ve  fi rmě již čtyři
lidé. Neustálou usilovnou prací se
fi rmě dařilo prosadit se na místním
trhu. Čím dál více se rozvíjel i vel-
koobchod, a to dokonce i zahranič-
ní  – např. vývoz zdravotní kerami-
ky do Polska.
„V roce 1997 jsme otevřeli pobočku
v střediskové obci Budišov v okrese
Třebíč. Tam prodáváme také v pro-
najatých prostorách. Podařilo se
nám opět rozšířit okruh zákazníků,
kteří jsou – doufáme – spokojeni,“
vzpomíná Libor Smejkal, vystudo-
vaný zootechnik. Přiznává ale, že
začátky opravdu nebyly lehké.
V roce 1999 koupili pozemek a bu-
dovy na  ulici Oslavická a  hned
následující rok rozšířili prodejní
a  výstavní plochu v  budově, kde
jsou kanceláře a šatny pro zaměst-
nance. O rok později pořídili nový 
vůz Renault o nosnosti 9t s hydrau-
lickou rukou o  nosnosti 3t. Tento
pracovitý pomocník slouží spolu
s vozem Liaz + HR a Avia sklopka
pro rozvoz stavebních materiálů
zákazníkům. Tuto službu praktikují
od samého vzniku fi rmy.
V  roce 2002 navázali spolupráci
s  fi rmou Vando s.r.o., pro kterou
začali zajišťovat autodopravu – roz-
voz telekomunikačního materiálu
po celé ČR. V tom samém roce do-
šlo k  rozsáhlé rekonstrukci areálu
stavebnin. Bankovní úvěr, vlastní
síly a  pomoc fi rem Buildingcen-
trum VM a  Suchá výstavba Zde-
něk Barták, zajistily vyasfaltování
celé plochy o rozloze cca 5200 m²,
postavily novou plechovou halu

se čtyřmi vchody o  rozměru 60x 
12 m, dále boxy na sypké materiály,
přední a zadní plot, dostavěly dílnu, 
opravily střechu staré budovy, fasá-
du, vyměnily okna, opravily sklad 
a v neposlední řadě byla rozšířena 
plocha prodejny. „Toto vše probí-
halo za plného provozu po dobu 8
měsíců,“ podotýká L. Smejkal.
V  roce 2003 došlo k  obměně ná-
kladního vozidla. Liazku prodali 
a  k  ní koupili automobil MAN 
s  hydraulickou rukou Palfi nger
16000L. Tím došlo ke zlepšení pra-
covních podmínek řidiče a doprava
materiálů se zrychlila. Za rok k vo-
zidlu přibyl nákladní vlek Panav 
o nosnosti 14 t. Tato souprava navá-
ží a rozváží materiál a též se zapo-
jila do rozvozu telekomunikačního 
materiálu pro fi rmu Telecom.
„O  tři roky později jsme provedli
opravu posledního plotu za  skla-
dovou halou stavebnin a  chceme
využít i  poslední opomenutý kout
nádvoří s odloženými věcmi,“ plá-
nuje majitel, jehož fi rma před šesti
lety odkoupila vedlejší nevyužitý 

pozemek a  okamžitě zahájila sta-
vební práce. Nová asfaltová plocha 
byla dokončena před čtyřmi lety.
Firma, v  níž pracoval majitelův 
tchán a vypomáhají i  jeho dva sy-
nové, v současné době zaměstnává 
devět lidí, z toho jsou tři ženy. Mezi
nimi i manželka majitele, Edita. Ta 
převzala část práce, kterou zpočát-
ku dělal její manžel. Dnes se stará 
o chod prodeje, nákup zboží a nový 
sortiment. K  tomu původnímu, 
mezi něž patřily zejména písek,
cement a cihly, přibyl další. Kupří-
kladu v  prodejně může zákazník 
zakoupit nově železo do  betonu, 
ekobrikety na topení v krbu či ba-
zénové technologie apod. Za bonus 
pro zákazníky považuje majitel 
stavebnin to, že vybudoval vlast-
ní dopravu a  velkou výhodu vidí
v  možnosti uskladnění materiálu,
který si u  něho zákazník koupí. 
„Nemusí si ho odvážet hned, my 
mu ho v  našem areálu na  určitou 
dobu uskladníme,“ dodává s  tím,
že sám vpodstatě funguje také jako 
skladník, který vydává zboží. V ro-

dinné fi rmě totiž dělají všichni i to,
co je momentálně potřeba.
Přízně všech zákazníků si váží. 
„Děkuji i  touto cestou všem fi r-
mám a  soukromým osobám, kte-
ré u  nás dlouhodobě nakupují,“
říká na závěr Libor Smejkal. Ten je 
u  veřejnosti mimo jiné znám také
z fotbalového prostředí. V současné 
době působí ve  funkci místopřed-
sedy a trenéra A mužstva FC Velké
Meziříčí, jehož je také dlouholetým 
sponzorem. Stejně tak každoročně
podporuje zrakově a  sluchově po-
stižené děti, hokejisty, lyžaře i sko-
kana na lyžích Jana Maturu.

Co bylo nejtěžší v podnikání?
Mám pocit, že podnikání samo
o  sobě není jednoduché. Při-
znám se, že já osobně bych 
do  toho už znovu nešel. Proto
obdivuji všechny, kteří v  dnešní
době cokoliv nového rozjíždějí,
jsou schopni se udržet a  platit 
daně. A je jedno, zda je to velký 
podnikatel nebo malý živnost-

ník. Zkrátka, už jenom to, že uži-
ví sám sebe, je obdivuhodné.
Rada pro začínající podnikatele:
Řekl bych, že by měl být připra-
ven na obrovský tlak okolí a měl
by mít zajištěny fi nanční zdroje
– jak vlastní, tak úvěry. Pak by si
měl nasmlouvat co nejvíc odbě-
ratelů, pokud možno seriozních,
a rozhodně se nespoléhat jenom
na  jednoho. A  pak to hlavně
všechno ustát…

Kontakty:
Stavebniny Libor Smejkal
Sídlo fi rmy:Sídlo fi rmy:
Oslavická 8Oslavická 8
594 01 Velké Meziříčí594 01 Velké Meziříčí
tel.: 566 521 644, 561 110 189
mob.: 777 622 320
Pobočka Budišov:
675 03 Budišov 59
tel., fax: 568 875 055
www.stavebninysmejkal.cz

Boty Štipák je ve Velkém Meziříčí pojem jako Baťa v naší republice. Už 25 letk

Libor Smejkal míní, že podnikání není jednoduché. Přesto vydržel dodnes

Libor Smejkal. 
Foto: Iva Horká

Sídlo  rmy a prodejna ve VM. Foto: Iva Horká

Pohled na n kdejší areál na Oslavické. Foto: ar ls

P vodní prodejna na Komenského. Foto: archiv MŠ

I takovouto nabídku najdete v prodejn  Boty -
Štipák – elegantní obuv eského výrobce ve stejném 

j p j y

designu pro ženu i pro muže. Foto: Iva Horká

Nové sídlo rodinné  rmy na Novosadech.
Foto: Iva Horká

Speciální p íloha týdeníku MED I SKÉ LISTY — Vydavatel: Aleš Horký, Markova 4, 594 01 Velké Mezi í í, I O: 02303086. Tel.: 739 446 820. Šéfredaktorka: Bc. Ing. Ivana Horká. Tel.: 732 203 787. E-mail: ivahorka@seznam.cz
Adresa redakce: Nám stí 4, 594 01 Velké Mezi í í (pr jezdem Kv tiná ství Flouma, ve dvorku doleva — vedle prodejny Bioprodukt). Otev eno: úterý, st eda 13 – 16 hodin; tvrtek, pátek 9 – 13 hodin.

Přílohu připravila: Iva Horká

Miroslav Štipák ve svojí prodejn . Foto: Iva Horká

Václav Štipák. Foto: ar MŠ
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Zakladatel fi rmy Otto Němec 
pracuje jako oční optik již 
od roku 1973 a oboru oční op-
tiky zasvětil celý svůj život.
Ve  Velkém Meziříčí začal pra-
covat ve  Státním podniku Oční 
optika v  roce 1978. Zboží bylo 
v  tomto období do  optik rozdě-
lováno centrálně a  výběr brýlo-
vých obrub byl velmi omezený. 
V  roce 1991 zanikla celorepub-
liková síť Státního podniku Oční 
optika a v srpnu 1991 Otto Němec 
zakoupil zboží a  vybavení a  začal 
v  původních prostorách podni-
kat — převzal tím zodpovědnost 
za  vlastní živnost. V  září tohoto 
roku tedy slaví jeho fi rma 25 let. 

Firma sídlí na  Náměstí 81/5
ve  Velkém Meziříčí. V  letech 
2008-2010 zde proběhla kom-
pletní rekonstrukce, při níž byly 
prostory provozovny rozšířeny 
na  150 m², byla také vybudová-
na vyšetřovna pro měření zraku
a aplikaci kontaktních čoček. 
V roce 1997 byla zřízena poboč-
ka také ve Velké Bíteši, kde může
zákazník rovněž využít služby 
měření zraku a  aplikace kon-
taktních čoček. Další pobočka 
ve Velkém Meziříčí pak byla loni 
otevřena u Kablovky. Ve stopách
svého otce kráčí potomci pana
Němce — syn Marian Němec 
a dcera Veronika Kroulíková.

Ti se rozhodli pokračovat v  ro-
dinné tradici a  věnovat se oční 
optice a  optometrii. Oba vy-
studovali bakalářské studium 
na  VŠ, obor optometrie. Kromě 
vhodných rad při výběru brý-
lí a  brýlových čoček se zabývají 
měřením oční vady (tedy měře-
ním dioptrií), kontrolou před-
ního segmentu oka, odborným
poradenstvím v oblasti správné-
ho vidění a aplikací kontaktních 
čoček. Veronika také letos úspěš-
ně zakončila bakalářské studium 
ortoptiky na LF MU. V budouc-
nu se bude zabývat zlepšováním 
a nápravou vidění, léčbou tupo-
zrakosti a screeningovým záchy-
tem zrakových vad u dětí. 
Nemalé investice byly vynalože-
ny do  moderních vyšetřovacích 
přístrojů: pro měření zraku a sta-
novení optimálních dioptrií, pro 
správnou aplikaci kontaktních 
čoček, pro přesný zábrus brý-
lových čoček nebo pro centraci 
multifokálních brýlových čoček. 
Ty jsou určené pro zákazníky, 
kteří již potřebují různé dioptrie 
na  různé pohledové vzdálenosti
(potřebují brýle současně na dál-
ku i na čtení, na počítač atd.).
Pro účely ortoptiky a  screenin-
gového vyšetření zraku dětí
je využíván jedinečný přístroj
Plusoptix, jímž je možno bez-
kontaktně, rychle a zcela bezbo-
lestně vyšetřit i  děti, které jsou 
na  běžné vyšetření příliš malé
nebo neposedné, nebo i  men-
tálně postižené či nespolupra-

cující klienty. Vyšetření slouží
ke včasnému záchytu závažných
zrakových vad – pokud jsou to-
tiž některé oční vady zachyceny 
v  předškolním věku, existuje 
vysoká šance na  jejich nápravu 
a  je umožněn další fyziologický 
vývoj oka.
„Na  co jsme náležitě hrdi, je, že
v  naší fi rmě obslouží zákazníka 
vždy jen kvalifi kovaní odborní-
ci s  patřičným vzděláním – oční 
optici a  optometristé. Kolegyně 
Jitka Příhodová je s námi od sa-
mého začátku, pracovní kolektiv 
se postupně rozšířil na dva opto-
metristy a čtyři oční optiky,“ říká 
Otto Němec. 
O  administrativní zázemí fi rmy 
se stará téměř po  celou dobu
manželka Otty Němce – Marie.
V  provozovnách je pro zákaz-
níky nachystáno téměř 2000 di-
optrických a přes 700 slunečních 
brýlových obrub nejrůznějších 
tvarů, barev, materiálů a  de-
signu. Sortiment je pravidelně
obměňován, každoročně navště-
vujeme veletrhy a sledujeme mo-
derní trendy.
„Jsme rádi, když našim zákaz-
níkům brýle od  nás dobře slouží 
a  sluší, když se v  nich cítí dobře
a  přirozeně. Při výběru také sa-
mozřejmě bereme v  úvahu oční 
vadu – to, kolik ,má člověk di-
optrií‘, poradíme a  upozorníme
na různé možnosti korekce – zá-
leží na  materiálu brýlových čo-
ček, úpravách (antireflexní vrst-
va, zabarvování), ztenčení (zlepší 

estetiku) a  mnoha jiných para-
metrech. Máme velmi dobrou
spolupráci s  místními i  bítešský-
mi očními lékaři. Práce, kterou 
děláme, nás baví a  je pro nás
koníčkem – a takto přistupujeme
i k našim zákazníkům — jsme tu 
pro ně! Naše motto je: Kompletní 
péče o váš zrak! Cílem je, aby byli
naši zákazníci spokojeni se svým
viděním a  aby se v  brýlích nebo
kontaktních čočkách od nás dobře 
cítili a rádi se k nám vraceli,“ do-“
dává Otto Němec.

Co bylo v podnikání nejtěžší?
„Když v  roce 1991 skončil Státní 
podnik Oční optika, bylo nutné se
rozhodnout, zda začít samostatně 
podnikat. Musel jsem sehnat fi -
nance, vzít si úvěr, zastavit vlastní 
dům, takže bylo zapotřebí hodně 
odvahy a podpora celé rodiny.“

Rada pro začínající podnikatele:
„Je nutné počítat s  tím, že práce 
není časově ohraničena, ale hlav-
ně zpočátku je třeba podnikání 
obětovat spoustu sil, času a fi nan-
cí. Důležité je umět se obklopit 
schopnými, loajálními a  empa-
tickými spolupracovníky a  v  na-
šem oboru počítat s  celoživotním 
vzděláváním, protože oční optika 
a optometrie jde neustále kupředu 
mílovými kroky.“

Kontakty:
O ní optika a optometrie 
N MEC, s .r. o.
Nám stí 81/5,  Velké Mezi í í,
tel. 566 522 293
U Tržišt  3, Velké Mezi í í,
tel.: 566 520 987
Hrn í ská 127, Velká Bíteš, 
tel.: 566 531 566
www.optika-nemec.cz

Je to dvacet pět let, kterých 
uplynulo od chvíle, kdy Ja-
roslav Marek starší se synem
Jaroslavem koupili zařízení
provozovny sklenářství v malé 
privatizaci od tehdejšího
Okresního podniku služeb. 
Tato koupě vyplynula jako sa-
mozřejmost, protože pan Jaro-
slav Marek starší pracoval jako 
sklenář od  roku 1951, kdy šel
do  učení a  jeho syn Jaroslav 
od roku 1988 až do ukončení čin-
nosti Okresního podniku  služeb  
v  roce 1991. Ve  sklenářství, již
pod názvem Marek-Sklenářství,
od data  4. 11. 1991, pracovali Ja-
roslav Marek starší s manželkou,
syn Jaroslav a  jeden zaměstna-
nec, pan Jan Kolouch.
Služby zasklívání oken, broušení, 
vrtání plochého skla, rámování

obrazů provozovali nadále v  pro-
storách pronajatých od  Městské-
ho úřadu, v  budově „Obecníku“
na Náměstí 79/13.
V  roce 1995, kdy již nebyla pro-
dloužena nájemní smlouva, bylo 
potřeba zajistit nové prostory pro 
provozování této služby. Po koupi 
nemovitosti a  stavebních úpra-
vách se v dubnu 1996 sklenářství 
Marek přestěhovalo do  vlastního
na  ulici Hornoměstská 367. Zde
již kromě klasických sklenářských 
služeb začali Markovi vyrábět 
izolační skla. Pořídili linku na vý-
robu izolačních skel, řezací stůl, 
nákladní auto KIA. V průběhu let
měla fi rma šest zaměstnanců.
Od  března 2015 nabízí své skle-
nářské služby v nových prostorách 
na Jestřábci, v areálu pana Bartoše,
Lukáš Marek se svým otcem Jaro-

slavem, tedy již třetí generace, která
se věnuje živnosti sklenářství. Ved-
le běžných služeb jako je zasklívá-
ní, řezání, broušení plochého skla, 
vrtání skla, výroba izolačních skel, 
rámování obrazů (možno vybrat 
z více než 400 druhů rámů), lepení
akvárií, nabízí fi rma také žaluzie, 
rolety či sítě do oken. Také dodá-
vá homologovaná bezpečnostní 

skla pro automobilový průmysl.
„Naše práce je běžná sklenařina, 
kterou potřebuje občas snad každá
domácnost. Jako neobvyklou práci 
můžeme uvést například zasklívá-
ní hodin na kostelní věži ve Velkém
Meziříčí (viz foto vlevo). Rukama
nám prošla spousta vzácných obra-
zů. Našimi skly jsou zasklena napří-
klad okna v budově Senátu v Praze. 

Homologovaná skla s naší značkou
jsou zabudována v obytných přívě-
sech, které se vyvážejí do řady zemí. 
Všichni v naší rodinné fi rmě se snaží 
vyjít zákazníkům vstříc. Děkujeme 
proto touto cestou všem, kteří na-
šich služeb využívají, najdou si nás 
a vracejí se k nám přesto, že naše síd-
lo je mimo centrum našeho města.“

Co bylo či je v podnikání nej-
těžší?
„Nejtěžší pro mne bylo rozhod-
nout se, jestli vůbec pokračovat,
protože jsem už od otce věděl, jak
těžké je udržet se a platit daně, za-
městnance, půjčky,  bez těch může 
jen málokdo  začínat. Můj děda
vždy říkal, že nejsme podnikatelé,
ale živnostníci — od slova uživit 
se. Snad to zvládnu.“

Co byste doporučil začínají-
cím podnikatelům?
„Nedovolím si, jako začínají-
cí živnostník, jakkoli radit, jen 
mohu využít zkušeností dědy 
a  otce a  snažit se vyvarovat 
stejných chyb — být obezřetný 
v  tom, koho si do  svého podni-
kání pustím.“

Kontakty:
Lukáš Marek  Sklená ství
Lavi ky 118 Jest ábec
594 01 Velké Mezi í í.
Tel.: 725 938 193
e-mail: mareksklenarstvi.cz
www.sklenarstvimarek.cz

Provozní doba:
Po, St, Pá   7.30-12.00, 13.00-15.00
Út, t         7.30-12.00, 13.00-17.00

Dv  generace – zleva Otto N mec, Veronika 
Kroulíková a Marian N mec na snímku z ervna 2016.

ŠOUKAL

Ve stopách optika Otto Němce kráčí i jeho potomci. Firma slaví čtvrtstoletí

Živnosti Sklenářství Marek se věnuje již třetí generace. Letos pětadvacátým rokem

T i generace – zleva Jaroslav Marek ml., Jaroslav 
Marek st. a Lukáš Marek v roce 2016.

Interiér provozovny na
Jest ábci s novou linkou.

Z
p
o
t
V
c
o
v
lo
v
V
li
o
z
v
k
z
r

í

t

J
u
r
J
p
p
O
T
m
s
s
d
o
n
v
p
o
r
s
n
S
v

-

-
n
y 
t 
ý 
-

0
0

V

Ž

STRANA 2 P ÍLOHA MED I SKÝCH LIST . 35 | RODINNÉ FIRMY REGIONU S DLOUHOLETOU TRADICÍ | 29. ZÁ Í 2016

Klempířství a pokrývačství
Milana Špačka je bezesporu 
jednou z nejstarších fi rem
ve Velkém Meziříčí.
Podniká totiž od  1. února roku
1989, kdy obdržel povolení k  po-
skytování klempířských služeb
včetně oprav komínových hlav 
a nátěrů klempířských konstrukcí.
Dnes je mu 72 let a  podnikání
zůstal věrný úctyhodných 27 let. 
A s ním i jeho rodina. Dnes ve fi r-
mě pracuje jak manželka, tak syn 
s  partnerkou, kteří obstarávají in-

ternetový obchod a účetnictví, ale
i  vnuk, tedy nejmladší generace
rodiny Špačkových.
Milan Špaček senior navázal na ro-
dinnou tradici zcela přirozeně. 
Jeho otec před válkou provozoval 
vinárnu a  výrobu likérů. Po  válce
mu byl však dům na náměstí zná-
rodněn a rodina ho dostala zpátky 
až v  roce 1968. Ve  svém rodném 
domě na náměstí č. 5, kde dnes síd-
lí optika Otto Němce, tedy Milan 
Špaček začínal. „Nejprve tam bylo 
klempířství, pak i prodejna,“ vzpo-
míná na  začátky podnikání mistr 
pokrývačského řemesla, „ pak jsem 
v malé privatizaci v roce 1991 kou-
pil klempířství na  Horním městě 
a  malířství v  Křižanově. Na  Hor-
noměstské jsem měl jednu dobu 
i jedenáct zaměstnanců. Teď je nás
pět. Pracujeme celá rodina a  jeden 
zaměstnanec, pan Janák, který je 
u nás od roku 1992,“ říká M. Špaček 
a  smutně dodává, že klempíři bo-

hužel nejsou. I když nyní doufá, že 
se na něho štěstí usmálo a jednoho
čerstvě vyučeného by mohl získat.
Stěhování do nových prostor čeka-
lo na Špačkovu fi rmu ještě jednou, 
a to v roce 2002, tedy po jedenácti 
letech fungování na Horním městě.
V uvedeném roce majitelé postavili 
novou dílnu, prodejnu i sídlo fi rmy 
na ulici Františky Stránecké, kde je
zákazníci najdou dodnes. Skladové 
prostory využívají v areálu bývalé-
ho školního statku.
Sortiment i  nabídka prací se po-
stupem času rozrostly, přibyl také 
internetový obchod, kde najde zá-
kazník na  tisícovku klempířských 
výrobků včetně těch atypických.
„Od jednoho výrobku je totiž spous-
ta druhů a  poddruhů, takže sorti-
ment je opravdu široký,“ doplňuje “
svého otce syn Miroslav, který má 
právě e-shop na starosti. Podle jeho 
slov objednané zboží posílá místní 

fi rma poštou, anebo si ho zákazník 
může vyzvednout ve  velkomezi-
říčské prodejně. Kromě uvedené-
ho sortimentu žlabů, háků, kolen, 
svodů, kouřových výměníků či ko-
mínových stříšek a  dalších, fi rma
vyrábí i poklopy, střešní vikýře, a to
z nejrůznějších materiálů a v mno-
ha barvách, vše dle přání zákazníka. 
V čem je ale Milan Špaček skuteč-
ným mistrem, to jsou prejzy, tedy 
speciální střešní krytina. „Prejzy 
jsme dělali na  historické budově 
na  Malé Straně v  Praze, kde sídlí 
Komerční banka. Jde o  druh staré 
krytiny, která připomíná korýtka.
Ta se musí podmazávat maltou,
no a  my to umíme podplechovat,“ 
vysvětlil náročnou ruční práci prej-
zař Milan Špaček. Mezi odborníky 
je známá věc, že položit správně 
prejzy zvládne jen každý padesátý 
pokrývač. Proto je dobré vybírat si
prejzaře podle jejich referencí.

Zakázky si Milan Špaček po-
dle svých slov shání raději sám. 
„Na výběrová řízení moc nevěřím, 
vím, jak to chodí,“ říká a  vyjme-“
novává některé  další zajímavé 
zakázky. Například měděná stře-
cha, kterou jeho fi rma dělala,   je
vidět na  největším farním koste-
le ve  Frenštátě pod Radhoštěm, 
pracovali též na kapli v Oslavičce
nebo synagoze v Golčově Jeníko-
vě a na mnoha dalších montážích 
plechových či živičných střech
apod. Dodávky zabezpečují s do-
pravou a skládáním hydraulickou
rukou.

Co bylo nejtěžší v podnikání?
„Měl jsem výhodu, že už jsem pra-
coval v  oboru dávno před začát-
kem podnikání, a  měl jsem tedy 
základní vybavení. Ale stejně jsem 
musel nakoupit na  půjčku nové 
zařízení, které stálo nemalé pení-
ze. Nejtěžší na tom bylo, že člověk 
měl strach, že ty půjčky nesplatí. 
Ale šel bych do toho znovu.“

Co byste poradil začínajícím pod-
nikatelům?
„Ať si dají pozor na Babiše, protože
to, co vymýšlí, živnostníky likvidu-
je,“ uzavírá majitel fi rmy, která je“
členem cechu klempířů, pokrýva-
čů a tesařů. A jeho syn dodává, že
kdo začne podnikat, musí si uvě-
domit, že bude ze začátku praco-
vat od  rána do  večera. „Kdo tohle
nechce podstoupit, ať se raději nechá
zaměstnat,“ míní Miroslav Špaček.

Kontakty: Milan Špa ek,
Klempí ství a pokrýva ství
Frant, Stránecké 2128/11a, 
594 01 Velké Mezi í í
Tel.: + 420 566 521 663
        + 420 603 766 888
        + 420 736 161 094
Internetový obchod: 
Družstevní 2123, V. Mezi í í
info@klempirstvispacek.cz
Tel.: + 420 608 706 480 
        + 420 608 856 277
www.klempirstvispacek.cz

Speciální p íloha nezávislého tydeníku MED I SKÉ LISTY — Vydavatel: Aleš Horký, Markova 4, 594 01 Velké Mezi í í, I O: 02303086. Tel.: 739 446 820. Šéfredaktorka: Bc. Ing. Ivana Horká. Tel.: 732 203 787. E-mail: ivahorka@seznam.cz
Adresa redakce: Nám stí 4, 594 01 Velké Mezi í í (pr jezdem Kv tiná ství Flouma, ve dvorku doleva — vedle prodejny Bioprodukt). Otev eno: úterý, st eda 13 – 16 hodin; tvrtek, pátek 9 – 13 hodin.

Položit správně prejzy — speciální střešní krytinu — umí jen mistři tohoto
řemesla. Klempířství a pokrývačství Milana Špačka patří mezi ně

T i generace  zleva Miroslav Špa ek s partnerkou,
Milan Špa ek st. a vpravo naho e vnuk Milan Špa ek. 
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Firma Autocolor Šoukal je příkladem toho, jak lze podnikání vhodně rozšiřovatl
František Šoukal začal s pod-
nikáním v oboru lakýrnické
služby v roce 1993.
První lakovnu vozů si zřídil 
v  pronajatých prostorách v  are-
álu bývalé provozovny Lesy ČR 
na ulici Třebíčská. Jeho hlavním 
zákazníkem byla tehdy fi rma 
Auto Dobrovolný, pro niž vozy 
lakoval. O  pět let později, tedy 
v  roce 1998, si postavil vlastní 
lakovnu a  přistavil také prodej-
nu barev a  drogerii. Protože se 
celý život pohyboval kolem ba-
rev, zbýval jenom krok k  tomu, 
aby zavedl ve  Velkém Meziříčí 
jednu z  největších specializova-
ných prodejen tohoto druhu. Ta 
ve  městě totiž doposud chyběla. 
A  jelikož k  barvám samozřejmě
patří také drogerie, doplnil i  tu. 
O  chod se v  obchodě původně
starali čtyři zaměstnanci, v  la-
kovně pracovali dva lidé. Rok 
nato do  obchodu nastoupila 
manželka Fr. Šoukala Dana.
Že bylo zaměření fi rmy správ-

né, se ukázalo již během pár let.
Stávající prostory přestávaly vy-
hovovat, a  tak byly v  roce 2002
rozšířeny. Dobře si vedla také
lakovna, proto se Fr. Šoukal roz-
hodl vstoupit do celosvětové sítě
autoservisů – Bosch Car Service
a investovat do přístavby mecha-
nické a karosářské dílny a do au-
tosalonu značky Volkswagen.
V  této době vznikla společnost
AUTOCOLOR Šoukal s. r. o. Ta
už zaměstnávala celkem 11 lidí.
V  roce 2003 se majitel rozhodl
opět rozšířit obor podnikání, a to
o  pronájem a  prodej techniky 
pro práci ve výškách, tedy lešení
a  žebříky. Co ho k  tomu vedlo?
„Malíři, kteří si k nám chodili na-
kupovat barvy, stále řešili, z  čeho
natřou fasády,“ vzpomíná na dů-“
vody svého rozhodnutí, „a  tak 
jsem se chopil příležitosti.“
To se opět osvědčilo, dnes v tom-
to oboru zaměstnává 18 lidí, sta-
ví lešení po celé České republice
a  poslední roky se také zaměřil

na  realizace monolitických žele-
zobetonových konstrukcí. Svou 
‚troškou do  mlýna‘ přispěl stav-
bou lešení při realizaci rozhledny 
na Fajtově kopci ve Velkém Me-
ziříčí (viz foto nahoře).
Není bez zajímavosti, že prodej-
na barev vstoupila v  roce 2004
do  řetězce maloobchodních 
prodejen Dům barev, o  čtyři 
roky později pak také drogerie
do řetězce Teta drogerie, kde byla
do letošního dubna. Od května je
v řetězci TOP drogerie. 
Postupem času se k  otci zakla-
dateli a  matce, která řídí chod
prodejny barev a  drogerie, při-
daly i  tři ze čtyř Šoukalových 
dětí. Syn Vojtěch převzal prodej
ojetých vozů, jenž se pomalu 
rozjel v  roce 2004; poslední dva
roky se však fi rma zaměřuje už
pouze na prodej zánovních nebo
mírně jetých vozů s  garancí pů-
vodu a najetých kilometrů a pro-

dlouženu zárukou pod názvem 
GarantAuto. Starší dcera Dana má 
na starosti fi nanční a ekonomický 
chod obou fi rem a nejmladší dcera 
Tereza pak administrativu. 
Další změnu rodinný podnik za-
znamenal v roce 2008, kdy se spo-
lečnost AUTOCOLOR opět měni-
la. „Společnost jsme rozdělili na dvě 
samostatné jednotky. Firmu AUTO-
COLOR Šoukal s. r. o., která nadále
poskytuje služby v  prodeji nových 
i ojetých vozů a jejich oprav a prode-
ji a pronájmu lešení a bednění. A fi r-
mu AUTOCOLOR DS s. r. o., která 
je zaměřena na  prodej sortimentu
barvy-laky, drogerie a ochranné pra-
covní pomůcky,“ vysvětlují majitelé 
Šoukalovi. Ve  stejném roce fi rma 
AUTOCOLOR DS s. r. o. začala 
zaměstnávat osoby se zdravotním
postižením a poskytovat náhradní 
plnění. V  současné době v obou 
fi rmách dohromady pracuje přes
čtyřicet zaměstnanců.

„Za své úspěchy vděčíme především 
spokojeným zákazníkům, kteří se
do naší fi rmy rádi vracejí. Děkujeme
vám!“ uzavírají Šoukalovi.

Co bylo nejtěžší v podnikání? 
„Najít odvahu, postavit si vlastní 
prostory k  podnikání, zaměstnat 
první zaměstnance a  podstoupit 
tak fi nanční riziko. A pak také ne-
vzdat to, když se nedaří.“ 
Rada pro začínající podnikatele:
„Nejdůležitější je, s  kým pracuje-
te, ať už jsou to zaměstnanci nebo
obchodní partneři. 

Mít kolem sebe dobrý tým lidí, to 
je základ.  Sice to chvíli trvá, ale já
jsem teď pyšný, že máme v kolekti-
vu skvělé lidi a profesionály. 
Důležité je taky nebát se chopit 
příležitosti.“ 

Kontakty:
AUTOCOLOR Šoukal s.r.o.
AUTOCOLOR DS s.r.o.
T ebí ská 474, 
594 01 Velké Mezi í í
tel., fax: 566 521 065
    + 420 603 240 831
 www.autocolor.cz

Přílohu připravila Iva Horká

František Šoukal, který podniká více jak 20 let, se
svojí ženou a t emi d tmi v areálu  rmy - zá í 2016.
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Nástrojárna LPVM má mnoha-
letou tradici s dodávkou a údrž-
bou forem pro vstřikování
plastů a tvoří zásadní technic-
kou podporu společnosti.
Nástrojárna disponuje moder-
ními výrobními technologiemi, 
které umožnují výrobu, opravy 
a servis lisovacích nástrojů a pří-
pravků. Zabývá se sériovými
a prototypovými formami zejmé-
na pro výrobu technických, dvou-
komponentních, záliskovaných, 
pohledových či optických dílů. 
Ve vývojovém oddělení designují
širokou škálu forem vč. kontrol-
ních a  montážních přípravků. 
Konstruktéři využívají soft ware 
PTC CREO a SOLID WOKRS.
Firemní tým navrhne koncepci 
formy, provede FMEA analýzu
konstrukce a  optimalizuje výli-
sek prostřednictvím MouldFlow 
analýzy. Pro zpracování 2D/3D
dokumentace primárně používá
špičkový konstrukční 3D CAD 
systém PTC CREO a  SOLID
WORKS a  dále programy So-
lidWorks 2017.
V technologické přípravě je pou-
žíván program SOLID WORKS 
pro tvorbu 3D modelů elektrod 

hloubení, obráběcí programy se 
tvoří v soft waru SOLID CAM.
Ve spolupráci s vlastní nástrojár-
nou a  výrobními úseky vyvíjejí 
jejich designéři moderní nástroje
a  přípravky, které jsou tak reali-
zovány na jednom místě od etapy 
návrhu až po jejich samotnou vý-
robu a odladění.
Nabídka:
• výroba, oprava a  údržba vstři-
kovacích forem
• modifi kace vstřikovacích forem 
• výroba dílů pro vstřikovací for-
my (vložky, rámy…)
• výroba speciálních přípravků 
a měřidel
• tvorba výkresové dokumentace
• zkoušení forem
•  kontrola a měření špičkovými  

3D a 2D měřicími přístroji
• digitalizace dílců do 3D modelů 
pomocí laser scannu
Výrobní technologie:
• elektroerozivní obrábění  
• CNC obrábění frézováním v pě-
tiosých a tříosých centrech
• Modelování a výroba elektrod
• Obrábění konvenčními soustruhy
• Přesné broušení, vrtání, svařování
• Výroba z  materiálů — ocel, ne-
rez, hliník a slitina, měď, plasty
Přednosti nástrojárny:
• Nová, moderní výrobní hala 
o  rozloze 600 m² (modernizace 
v 2015, investice za 25 mil. Kč)
• Dlouholetá zkušenost s výrobou
nástrojů
• Moderní strojní park
• Tým zkušených konstruktérů,
programátorů a 20 nástrojařů
• Moderní 3D měřidla WENZEL
• Specializované svářečské praco-
viště s  navařováním tvrdokovem, 
v  ochranné atmosféře, systémem
TIG-WIG, Laser welding
• Nejmodernější soft warové vyba-
vení
• Kompletní servis od návrhu dílu, 
kooperaci s R&D, MouldFlow ana-&&
lýzy, optimalizaci dílů pro kon-
strukci, výrobu formy včetně vzo-
rování a lisování sériových dílů ve 
vlastní lisovně.

Nástrojárna a konstrukce má tradici Rozšíření závodu navýší kapacity o 70 %
Vzhledem k  neustále narůstají-
címu počtu vyhraných projektů
a novým akvizicím čeká Lisovnu 
plastů Velké Meziříčí v roce 2017
rozšíření závodu za 105 milionů
korun. To navýší stávající výrob-
ní kapacity o sedmdesát procent.
Nová výrobní hala bude vybave-
na novými vstřikolisy s vysokou
mírou robotizace, což povede
k  ještě přesnější a  efektivnější 
výrobě. Může využívat nejmo-
dernější technologie jako 3D 
scanning, 3D optické měření, 
tvorbu Mold fl ox analýz, auto-
matickou kamerovou kontrolu 
a další.

V sou asné dob  za ala demolice objekt  v areálu 
 rmy, aby na uvoln ném míst  byla ješt  letos

zahájena výstavba nové budovy.

Vizualizace nového areálu  rmy na Karlov . Vpravo zep edu parkovišt  a krytý sklad.
Za nimi administrativní budova, nástrojárna a stávající výrobní hala. V ásti nalevo
p ibude nov  p istav ný objekt. P jde o rozší ení výrobní a montážní haly z 2.880 m²
na 5.250m². Nová skladovací hala se bude rozprostírat na ploše 2.000 m² s kapacitou
5.000 EURO palet. Kolaudace je naplánována na poslední tvrtletí roku 2017.

Kontakty: LISOVNA PLAST
Karlov 139, 594 01 Velké Mezi í í
Czech republic 
+420 566 502 541 

Personální odd lení:
Mgr. Kate ina Nováková, 
vedoucí personáln -právního úseku 
katerina.novakova@lisovna.cz

Lisovna plastů (LPVM), společ-
nost s téměř padesátiletou
tradicí, sídlí ve Velkém Mezi-
říčí na Karlově a se svými 200
pracovníky patří k významným
zaměstnavatelům v regionu.

Respektovaný dodavatel vstři-
kovacích forem a  vysoce pre-
cizních plastových dílů se 
spealizací na  2K technologie se 
postupně vyprofi loval na  do-
davatele výhradně do  automo-
bilového průmyslu. Lisované
díly, kterých fi rma vyrobí přes 
16 milionů měsíčně, lze nalézt
ve  světlometech, zpětných zr-
cátkách, interiéru, v motorovém 
prostoru, jako součást palivové 

nádrže nebo kabelových svazků
ve většině modelů největších ev-
ropských značek.
„Dlouhodobě zvyšujeme tržby, 
za  což vděčíme vývoji na  trhu 
s  automobily, ale zejména pak 
našim zaměstnancům,“ říká ře-“
ditel společnosti Jaroslav Pazde-
ra, „mým největším pracovním 
úspěchem je to, že se mi podařilo
v  LPVM shromáždit tým skvě-
lých lidí, ze kterých se stali špič-
koví odborníci,“ zdůrazňuje.
Tým tvořený zkušenými kon-
struktéry forem, zručnými ná-
strojaři, ale i  zodpovědnými 
kolegy na  směnách, je hnacím 
motorem společnosti. Za  po-
slední čtyři roky se obrat firmy 

zdvojnásobil a nadcházející hos-
podářský rok se očekává překro-
čení hranice půl miliardy korun.
Klíčem ke  spokojenému zákaz-
níkovi jsou dobře motivovaní
zaměstnanci, čemuž odpovídá
personální politika. „Nabízíme
nadstandardní výdělky, 13. a 14. 
mzdu, podíly na  hospodářských
výsledcích společnosti, širokou 
škálu benefitů – příspěvek na do-
pravu, sportovní či společenské 
akce, pět až šest týdnů dovolené, 
systém kaizenů nebo vzdělávací 
kurzy a  školení apod.,“ dodává
Kateřina Nováková, vedoucí
personálně-právního úseku.
* Aktuálně nabízené pozice najdete 
na straně 4 a na webu LPVM.*

LISOVNA PLASTŮ: Jsme úspěšní, protože chceme
mít spokojené jak zákazníky, tak i zaměstnance

MANAGEMENT FIRMY
Horní ada zleva: Mgr. Jakub Kohout, vedoucí logistiky. Ing. Ji ina Jurdová, vedoucí 
ekonomického úseku. Ing. Jaroslav Pazdera, editel. Mgr. Kate ina Nováková,
vedoucí personáln -právního úseku. Milan Blažek, vedoucí výroby.
Spodní ada zleva: Vlastimil Pazdera, investi ní technik. Mgr. Jaroslav Pazdera, jr., 
vedoucí obchodního úseku. Zden k Smejkal, vedoucí ízení kvality.
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Horácké autodružstvo Velké Meziříčí a Velká Bíteš je fi rmou
s dlouholetou tradicí, a v našem regionu působí již déle než 50 let. 
Jeho novodobá historie se však datuje od roku 1992, kdy po de-
limitaci Horáckého autodružstva Třebíč vzniklo více družstev 
a jedním z nich bylo i HAD Velké Meziříčí. 

„Začátkem nebyly jednoduché podmínky, ale naše družstvo započalo 
postupně investovat. Po  zakoupení pozemku na  ulici Sokolovská jsme 
postavili v  roce 1994 nový autosalon na  prodej vozidel Škoda a  Seat. 
V tomto novém salonu jsme nabízeli vozidla až do roku 1998. Prodali
jsme zde více jak 1000 vozidel značky Škoda a Seat,“ vzpomíná na za-“
čátky předseda zdejšího HAD Vlastimil Zachoval, „v roce 1994 jsme
také investovali do zakoupení starého domu v ulici Lánice č. 60 ve Velké 
Bíteši, kde po  přestavbě vznikla naše vedlejší provozovna se servisem 
a prodejem vozidel Škoda. Ta dodnes, tedy více jak 20 let, slouží zákaz-
níkům Škoda v Bíteši a okolí.“

V  roce 1998, kdy začal být problém s  odbytem a  prodejem vozidel 
Seat, HAD s touto značkou skončilo. Salon na ulici Sokolovská pro-
najalo a posléze prodalo. V té době byly hlavním cílem prodej a servis
vozidel Škoda, kterému družstvo také podřídilo svůj záměr – rozšířit
a postavit nový salon Škoda ve stávající provozovně na ulici K Nové-
mu nádraží. Ten byl nakonec otevřen v roce 1998. V této době ale už
(od roku 1996) fi rma provozovala čerpací stanici, která byla zásadním 
a stěžejním rozhodnutím družstva. Ukázalo se totiž, že tento krok měl
zásadní vliv na její další podnikání.

V roce 2003 byl areál čerpací stanice po zbourání staré dílny rozšířen 
o čerpací stanici LPG, kartáčovou a ruční myčku vozidel. O tři roky 
později došlo také na rozvoj služeb servisní smlouvou na servis vozi-
del značky VW užitkové. „Rozšíření naší činnosti o tato vozidla se po-
stupně rozvíjelo samozřejmě k naší spokojenosti, a proto jsme přistoupili 
v roce 2010 k výstavbě nové dílny na VW užitkové. Vznikla velmi solidní 
dílna s vybavením, bez které si dnešní opravy těchto užitkových vozidel 
neumíme představit,“ hodnotí postupná rozhodnutí V. Zachoval.“
V roce 2011 se HAD podařilo získat 50 % dotaci z Fondu ekoenergie 
a za tyto získané peníze opravit a zateplit stávající dílnu a karosárnu. 
O tři roky později došlo ze strany Škoda-Auto Mladá Boleslav k zásad-
nímu rozhodnutí o přestavbě všech autosalonů do nové podoby a před 
Meziříčskými stálo rozhodnutí, zda přistoupit k přestavbě, která byla 
podmínkou setrvání družstva u  značky – což bylo pro HAD zcela
zásadní. Proto po šestnácti letech provozu starého salonu přistoupi-
lo k přestavbě dle nových směrnic Škoda. Slavnostně byl tento salon 
Škoda, který známe z dnešní doby, otevřen 11. 11. 2014.
V  roce 2015 družstvo přistoupilo k certifi kaci lakovny a  karosárny. 
Znamenalo to znovu investovat do technologií v  těchto dílnách tak, 
aby opravy byly prováděny dle technologických postupů daných vý-
robními značkami. „Je to zásadní krok u havarovaných vozidel a tyto 
opravy jsou zaneseny do historie těchto aut. Pokud vím, tak jsme jako 
jediní držitelé tohoto certifi kátu v celém širokém okolí,“ říká předseda. 
Výše uvedené nejdůležitější akce družstvo zrealizovalo za uplynulých 
téměř 25 let.
Z výčtu shora uvedených investic je zřejmé, že cílem jsou služby v ob-
lasti prodeje, servisování vozidel Škoda + VW užitkové i všech dalších
vozidel, která využívají jejich komplexní služby. 
„Nové technologické zařízení, velmi dobře zařízené dílny a tým vyško-
lených pracovníků je zárukou toho, že se na naše družstvo můžete jak
ve Velkém Meziříčí, tak ve Velké Bíteši stále obracet,“ dodává Vlastimil “
Zachoval, „dokladem toho je, že se družstvo v roce 2015 zařadilo mezi 
100 českých nejlepších v oblasti zaměstnanosti a družstevnictví. Zaměst-
náváme po dobu téměř 25 let celkem 50 zaměstnanců a během naše-
ho podnikání jsme nebyli ani jednou ve ztrátě. Družstvo bylo oceněno
na slavnostním vyhlášení loni na podzim na Pražském hradě.“ 
Ocenění převzal předseda zdejšího HAD Vlastimil Zachoval. Ten se 
také stal fi nalistou soutěže Manažer roku 2010.
„Jsme přesvědčeni, že když zákazníci využívají naše služby jak v oblasti 
servisu a oprav, tak i v myčkách a čerpací stanici, je záruka, že budou
solidně obslouženi a že se k nám budou rádi vracet,“ míní  předseda.
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VELKÉ MEZI Í Í: Horní ada zleva: J. Jurek, V. Pospíšil, S. Chytka, D. Pecina, M. Vala, A. Karban, K. Hloušek, M. K ikava, F. 
Veselský, P. Holánek, J. Ve e a, P. Jízdný, F. Kudlá , L. Horký, L. N mec, V. Barták, J. Rous, J. Št pánek, M. Weissová, O. 
Je ábek. Uprost ed zleva: V. Pecina, V. Zachoval ml., J. Fialová, J. Jakubcová, B. Michalová, V. Zachoval – p edseda družstva,a
M. Pospíšilová, E. Nováková, M. Hude ková, J. Doležalová. Spodní ada zleva: M. Kopuletý, M. Habán, V. Krej í, M. Kr a, J. 
Benda, Z. Ham ík, M. Drtina, P. Pešek a V. Je ábek. Na fotce chybí: R. Faltus, L. Vala, I. Valová, R. Dostál, F. Navrátil.

HORÁCKÉ AUTODRUŽSTVO funguje přes 50 let.
Čerpací stanici provozuje již 20. rokem

g j

Není mnoho lidí, kteří strávili
v jednom zaměstnání celý svůj ži-
vot. Vlastimil Zachoval z Velkého
Meziříčí je jedním z těch, kdo je
věrný svojí fi rmě téměř padesát
let. Začínal v ní jako učeň v roce
1967.

Za celou dobu prošel ve fi rmě nej-
různějšími pozicemi od  servisu,
prodeje až po post nejvyšší, kdy se 
stal předsedou družstva. Nyní vede 
podnik  již pětadvacátým rokem.
„Jsem autař, a  nechtěl jsem nikdy 
dělat nic jiného,“ říká na otázku, co 
ho vedlo k  tomu, že se šel vyučit
v tomto oboru a posléze vystudovat
automobilní průmyslovku.
Má zajistě velkou zásluhu na tom, 
že se družstvo vyprofi lovalo ve sta-
bilní společnost, která má pevné
místo ve  svém oboru nejen v  na-

šem městě. Prosadit některé věci 
však nebylo podle předsedových
slov vždy jednoduché.
„Každý rok jsem měl plán, co by-
chom měli opravit, rozšířit, přikoupit 
apod.,“ poodkrývá výsledky svého “
snažení V. Zachoval, „ať již to byla
výstavba nového autosalonu nebo
otevření provozovny v Bíteši či rea-
lizace nové čerpací stanice a mnoho 
dalšího, co jsme vybudovali. Za stě-
žejní rozhodnutí považuji zcela jistě 
vybudování benzinové pumpy, ale 
obecně i veškerou investici do služeb. 
Nepochybně pro mne bylo velkou 
devizou, že jsem měl štěstí na schop-
né a seriozní lidi okolo sebe. Bez nich 
by to zkrátka nešlo.“
Ale ani on se nevyhnul těžkým
chvílím. Jedna z  nich ho potkala
v roce 1998, kdy družstvo mělo více
jak dvacetimilionový úvěr a nemě-
lo na výplaty.
„Nakonec to dopadlo dobře, ale ni-
kdy bych něco podobného už nechtěl 
zažít,“ přiznává, „naštěstí jsme ale
nikdy nebyli takzvaně v  červených
číslech. A  proto vím, že i  družstvo 
může být dobrou firmou a že se ne-
máme za co stydět. Ba naopak.“
Vzhledem k  tomu, že je předseda 
družstva volen na  pět let, končí  
Vlastimilu Zachovalovi toto obdo-
bí v dubnu příštího roku.
„Chtěl bych předat družstvo v dobré 
kondici a s perspektivní vizí do bu-
doucna pro naše majitele i zaměst-
nance, kterým z tohoto místa děkuji
za dlouholetou spolupráci. 
A  pak se chystám odejít do  dů-
chodu.“

Kontakty: HORÁCKÉ AUTODRUŽSTVO
K Novému nádraží 1345, 594 01 Velké Mezi í í
Tel.: +420 566 523 141  
www.horacke-vm.cz • hadvm@horacke-vm.cz
NONSTOP servis: +420 608 666 326

Čerpací stani-
ce slaví letos
20 let. Přibyla
novinka – sto-
jan AD Blue

V letošním roce
HAD oslavilo 
20 let trvání čer-
pací stanice. Při 
této příležitosti 
rozšířilo opět 
služby, a  sice
o  nový stojan 
na  čerpání AD
BLUE, tkz. mo-
čoviny, která se
tankuje do  die-
selových vozů 
jak nákladních, 
tak osobních.
Součástí sto-
janu je také 
oboustranné 
plnění kapaliny 
do ostřikovačů.
„Rád bych v sou-
vislosti s dvaceti-
letým působením čerpací stanice zmínil, že jsme vsadili na kvalitní paliva 
OMV a po celou dobu existence dbáme skutečně na kvalitu, což dokazuje 
velké množství stálých zákazníků. Ti nabízené produkty ocení a není pro ně 
vždy nejdůležitější jenom cena.“ 

VELKÁ BÍTEŠ: Zleva: P. Ondrá ek, A. Pávek, M. Kožnar, 
I. Kožnarová, M. Mazánková, Z. Mazánek, T. Bíbr.

Vlastimil Zachoval je
v HAD od svého vyučení

Přílohu připravila Iva Horká
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TiskárnaTI
„25 let podnikání ve funkci editele.“

Pan Prchal je ve vedení rmy od jejího
založení. Za ínal bez jakékoliv p ípravy 
a manažerského kurzu na editelskou 
funkci. První dva roky byl editelem sám 
sob , až v kv tnu 1993 p ijímá prvního za-
m stnance, tiska e Karla Kratochvíla. 
A  bylo jeho p ání nemít žádné zam stnance
a všechnu práci si d lat sám, nebylo to možné.
S p ibývajícími zakázkami a dynamickým
rozvojem rmy, bylo t eba rozší it tým. 
Vždy to byli mladí lidé, p icházející z jiných
podnik , které zanikly a bylo t eba je na-
u it práci v tiskárn . V roce 2007–2008 
m la rma 25 zam stnanc , byl to nej-
vyšší po et v její historii. Zvedla se náro -
nost na organizaci práce a d ležitosti nabý-
valo p edávání profesních zkušeností, mo-
tivace zam stnanc  k odbornému r stu,
mnohdy povzbuzení k lepším výkon m,
aby byly dodrženy termíny výroby zakázek.
Dnes má rma 12 zam stnanc . Nejdéle 
je zam stnaný tiska  Karel Kratochvíl, 
první zam stnanec.  Nejstarší ve rm je
Eva Prchalová, manželka editele  rmy.
Nejmladší ve  rm  je Nikola Babaková, 

asistentka editele a ú etní.

Rozhodování o investicích a hospoda ení 
nebylo zpo átku jednoduché, chyb ly podni-
katelské zkušenosti.

První tiskový stroj, koupený od spole -
nosti Lachema Brno, byl Adast Romayor, jed-
nobarevka formátu B3. Znamenalo to dát pa-
pír ty ikrát do stroje a vytisknout barvotis-
kovou zakázku.

Dnes tiskneme na stroji Man Roland 
formát B2, p tibarva s lakovací jednot-
kou, pln  digitáln ízený. Na jeden pr -
jezd vytiskneme všechny ty i barvy, 
na páté tiskové v ži m že být p ímá barva a 
zárove lakování. Velice dobrým rozhodnu-
tím bylo vybudovat kniha ský provoz a gra-

cké studio.
Zákazník m expedujeme kompletn vyro-

bené zakázky – katalogy, brožury, kalendá e, 
ceníky, letáky atd…

Nakoupené technologie zajistily rm
udržitelnost na trhu a dobrou pozici 
u zákazník .

Když se položí otázka: Co je to 25 let…
Vlastn to není NIC – p ed námi je stále ne-
kone no tvo ení na nás již nezávislé…

25 let tisku a dynamického rozvoje 
• GRAFICKÉ STUDIO
V úplných za átcích byla tiskárna vybavena

pouze tiskovým strojem. Litogra  e a mon-
táže se d laly ru n . Jezdili jsme autobusem
do Brna zhotovovat tiskové desky do studií s 
osvitovou jednotkou a vyvoláváním, nej as-
t ji F.R. Z. V Jihlav 20-20, v T ebí í Apage.

S p ibývajícími zakázkami nebylo možné 
tímto zp sobem pracovat a bylo nutné v krát-
kém ase vybavit vlastní gra cké studio. Zna-
menalo to po ídit osvitovou jednotku a vyvo-
lávací automat, abychom mohli tiskové desky 
d lat sami. Nakoupit po íta e a gra  cké pro-
gramy. Gra ka dnes není možná bez špi ko-
vých program a digitální zpracování je sa-
moz ejmostí. Vytvá íme vlastní návrhy, kon-
trolujeme data p ed tiskem, máme pod kont-
rolou celý proces p edtiskové p ípravy.

• TISK
V tisku nebyl vývoj tak dramatický. Tis-

kové stroje jsme nakupovali tak, abychom 
zvládali nar stající výrobu zakázek, dodrželi 
kvalitu tisku požadovanou našimi zákazníky
a hlavn stíhali termíny odevzdání zakázek.
Náš cíl být rychlí a nejlepší vyžadoval stále 
sledovat vývoj technologií v polygra i
a reagovat na p ípadné zm ny požadavk
zákazník . Jako první v regionu jsme kou-

pili tiskový stroj zna ky Heidelberg, který
byl považován za nejlepší na polygra  ckém 
trhu. Tento krok p ivedl do rmy naše nej-
v tší zákazníky.

Dnes máme tiskový stroj pln digi-
táln ízený a kontrole správnosti tisku po-
máhají speciální programy a propojení 
s gra  ckým studiem. Naši tiska i jsou zku-
šení a odborn  vyškolení a zvládají nejnáro -
n jší tisky. 

• KNIHA STVÍ
Abychom udrželi kvalitu kone ného zpra-

cování tiskovin pro nejnáro n jší zákazníky,
po ídili jsme moderní technologie do kni-
ha ského provozu.  Vazbu V1, brožury šité 
skobi kami, V2 lepená, TWIN kroužková, la-
minaci, vrtání, skládání a bigování.

Velkou p edností je komplexní zpracování 
tiskovin od gra ckého návrhu, tisku po kni-
ha ské dokon ení. Zákazník si k nám p ijede
pro hotovou zakázku.

Nejv tší produkce tisku jsou katalogy, ka-
lendá e, letáky a brožury.

Tisk brožury Srdce pro Václava Havla byl 
dar prezidentovi USA Obamovi do Bílého
domu.

25 let! Vždy  je to jen jedno tvrtstoletí 

Naši gra ci Jan Machek a Vít Crha

Antonín Prchal mladší

Antonín Prchal starší

Eva Prchalová, Nikola Babáková - u etní

Karel Kratochvíl - eza

A p esto...
Za ít od nuly, dosáhnout provozu 

s komplexní výrobou tiskových zakázek,
udržet si zam stnance a zákazníky, prožít 
krizová léta a mít nástupce je obrovský
úsp ch.

Hodnotím naši práci a celý vývoj velmi 
kladn  z pohledu jednoho lidského života.

Vždy  jsme za ali až v roce 1991 a to nám
bylo skoro 40 let. 

• BUDOUCNOST
Dnes p ebírá rmu náš syn, Anto-

nín Prchal mladší, tedy jméno rmy po-

kra uje. Je editelem výroby a v pr -
b hu blízké budoucnosti i celého podniku. 
Má velkou podporu v rodin , spolu s ním p i-
jde do rmy i jeho sestra Vendula. V ím 
mladým lidem, budou mít jiné podmínky roz-
voje, ale velká oddanost práci a zodpov d-
nost je nemine.

• P ÁNÍ
P ijít s dobrými nápady, mít št stí a od-

vahu je uskute nit, nebát se ob as neúsp -
chu.

PROTISK Prchal s.r.o. 
Uh ínovská 302, 594 01 
Velké Mezi í í
Telefon: 566 520 385
mail: kalkulace@protiskprchal.cz
www.protiskprchal.cz

TiskárnaTIa

Antonín Prchal založil rmu Protisk
v roce 1991, protože um l tiska ské 
emeslo a vystudoval Um leckopr my-

slovou školu v Brn , obor propaga ní
gra ka a plakát. Dnes má za sebou 
25 let práce a vývoje podniku s kompletní 
polygra ckou výrobou - tedy gra cké 
studio, tisk, dokon ovací kniha ské práce 
a digitální tisk. „Naši gra  ci vnáší do 
tvorby nové, moderní prvky a zajímavé
nápady a ešení podoby tiskovin. V tisku
se rma od po átku specializuje na 
plnobarevný tisk náro n jších tiskovin 
hlavn  katalog , brožur, knih, kalendá , 

asopis a leták . Inovací a modernizací 
kniha ského provozu dosáhla rma velké 
p esnosti a rychlosti zpracování. Naši 
zákazníci oce ují kvalitu tisku, vst ícné 
jednání a p edevším dodržení termínu 
výroby zakázek.“ 

Významným datem byl pro  rmu první 
leden 2014, kdy potvrdila svoji pozici na
trhu a transformovala se z fyzické osoby 
na spole nost s ru ením omezeným. 

Partnerem v podnikání se stal  syn
Antonín Prchal ml. a postupn  v 
budoucích letech p evezme chod 
podniku. Zodpov dn se ujal vedení 
výroby a jednání se zákazníky a velmi
dbá na dodržování kvality odevzdaných 
zakázek. Finan ní editelka Eva Prchalová,
žena Antonína Prchala, se podílí na chodu 
podniku v oblasti ekonomiky a státních 
institucí.
Navázala úsp šnou podporu projekt
editele Mgr. Josefa Prokopa a u itelky

Mgr. Dagmar Jánové ZŠ a praktické školy 
ve Velkém Mezi í í a sponzorskými dary
pomáhá i jiným základním a odborným 
školám. Do budoucna chce navázat 
spolupráci s Gra ckou školou v Jihlav . 

P áním ale nejv tším je udržet dobré 
jméno rmy a nadále zvyšovat kvalitu
poskytovaných tiskových služeb pomocí 
nejmodern jších technologií tak, aby 
byla zachována spokojenost a d v ra
zákazník . 

ROZŠI UJEME NÁŠ 

TÝM!

„Sou asnost rychle m ní minulost
a my se nesta íme divit....“
listopad 2016 - je za námi 25. rok

Tiskárna 
PROTISK

Uh ínovská 302, Velké Mezi í í

Jana Žandová - kniha ka

Michal Jašek - kniha

TÝM!

Rodinnou fi rmu Krejzl - pila Netín vlastní čtyři bratři. Založil ji v r. 1935 dědeček

Tesa ský mistr František Krejzl s partou d lník  na 
stavb  v Netín .

Katr od  rmy Vítek-Post elmov 
sloužil na pile do roku 1995.

Rodinná  rma: táta Milan Krejzl se svými ty mi 
syny v dob , kdy  rma slavila desáté výro í.

Zleva: Brat i Milan, Roman, Pavel a Ji í Krejzlovi 
u adventního v nce v roce 2016: „Do nového roku
2017 p ejeme všem našim zákazník m pevné 
zdraví a zárove  jim d kujeme za projevenou
p íze  v letošním roce.

P ílohu p ipravila: Iva Horká

Kontakty:
KREJZL - PILA
Netín 22
594 44 Radostín nad Oslavou
mob: 603 239 040
www.krejzlpila.cz
e-mail: info@krejzlpila.cz

V našich speciálních přílohách se letos prezentovalo již 15 fi rem
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