Krajská hospodářská komora Střední Čechy

Poznáváme firmy ve
středních Čechách

soutěž 2017

Vážení objevovatelé a příznivci středních Čech!
Krajská hospodářská komora Střední Čechy ve spolupráci se Středočeským
krajem pro vás připravila soutěž o zajímavé ceny. Jste žáci či studenti, kteří
přemýšlí, kam vyrazit na výlet, a přitom necestovat daleko a dozvědět či
vyzkoušet si zajímavé věci? Znáte významné a zajímavé podnikatelské subjekty
na území středních Čech? Rádi byste tyto podniky osobně navštívili, třeba i
s doprovodem rodičů, prarodičů, přátel? Chtěli byste dostat příležitost si na
vlastní oči prohlédnout provoz podniku, dozvědět se čím se zabývá, co vyrábí?
Přihlaste se do naší soutěže: „Poznáváme firmy ve středních Čechách“ a
dostanete tak příležitost nahlédnout pod pokličku středočeských podniků.
Dozvíte se o jejich historii a zajímavých událostech. Mimo jiné budete mít
možnost hlasovat o nejlepší den otevřených dveří ve firmě, a to nejhlavnější prostřednictvím vámi zaslané vyplněné návštěvní knížky se automaticky
zařadíte do výherního slosování o lákavé ceny.

Hraje se podle pravidel – bez nich to opravdu nejde
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2.

3.

4.

Do soutěže se přihlásíte tím, že v této brožuře, tzv. návštěvní knížce,
vyplníte své identifikační údaje (str. 21), které vyloučí použití
návštěvní knížky jinou osobou. Knížku nebo hrací kartu si můžete
stáhnout na webu www.khkstrednicechy.cz, popřípadě hrací kartu
také získáte u každé zapojené firmy ve vrátnici firmy. Zúčastnit se
soutěže mohou žáci ZŠ a SŠ..
Úkolem soutěže je nasbírat v průběhu roku 2017 resp. od 15. června
do 30. listopadu 2017 potvrzení Vaší návštěvy v uvedených firmách.
Seznam firem a informace o jejich termínech návštěvy tzv. dnů
otevřených dveří, naleznete v brožuře na str. 5-15.
Vaši návštěvu v dané firmě si necháte potvrdit tamnějším pověřeným
pracovníkem, který Vám orazítkuje hrací kartu a uvede datum
uskutečněné prohlídky.
Podrobnější informace o firmách včetně adres najdete na dalších
stránkách této brožury.
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5.

Příležitost získat odměnu mají nejen první 3 návštěvníci, kteří získají
nejvíce potvrzení o návštěvě, ale i ostatní, kteří budou následně
zařazeni do losování soutěžících. Do losování bude zařazen každý,
kdo navštíví alespoň jednu firmu.
6. Hrací kartu (z firmy) popřípadě odstřiženou stránku (z webu
www.khkstrednicechy.cz) s Vašimi identifikačními údaji a stránky s
vyplněnými potvrzeními zašlete na adresu úřadu Krajské hospodářské
komory Střední Čechy.
7. Vyhodnocení a losování odměn proběhne dne 14. prosince 2017 za
účasti komise.
8. TOP ceny tzv. ceny „pilného návštěvníka“, získají 3 návštěvníci, kteří
navštívili největší počet firem. Na základě vyhodnocení poroty
návštěvník s největším počtem návštěv získá iPad, návštěvníci
s druhýmnejvětším počtem návštěv získá tablet a s třetím největším
počtem návštěv získá fotoaparát.
9. Ostatní účastníci s minimálně jednou návštěvou, kteří nebudou
vyhodnoceni mezi 3 nejúspěšnějšími, budou zařazeni do losování o
ceny útěchy. Celkem budou vylosováni 3 návštěvníci. První
vylosovaný získá tablet, druhý fotoaparát a třetí dárkové poukázky.
10. Ceny pro TOP „pilné návštěvníky“ a 3 vylosované návštěvníky budou
předány zajímavými osobnostmi Středočeského kraje v termínu
určeného komisí (předpoklad 19.12.2017). Přesný termín bude
uveden na www stránkách komory a bude příslušným oceněným
sdělen i písemně (poštou či mailem).
11. Na str. 21 máte možnost ještě hlasovat o tom, ve které z uvedených
navštívených firem se Vám líbilo nejvíce. Arch s Vámi nominovanou
firmou můžete rovněž zaslat či odevzdat na adresu sídla úřadu KHK
Střední Čechy.
12. Podrobnosti o soutěži naleznete na webových stránkách
www.khkstrednicechy.cz
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Vědět o činnostech Krajské hospodářské komory Střední Čechy se může
vyplatit
Krajská hospodářská komora Střední Čechy (dále jen KHK Střední Čechy) vznikla
v roce 1993 jako zájmové sdružení okresních hospodářských komor působících
ve Středočeském kraji na základě zákona. Je složkou Hospodářské komory
České republiky.
KHK Střední Čechy je subjekt, který zastupuje podnikatelskou veřejnost,
podporuje podnikatelské aktivity. Snaží se přispívat k rozvoji Středočeského
kraje.

Kam doručit potvrzení o návštěvách:
Doručovací adresa Krajské hospodářské komory Střední Čechy
Krajská hospodářská komora Střední Čechy
Pražská 298
250 01 Brandýs nad Labem
tel.: 724 613 952; 702 020 489
e-mail: sizlingova@komora.cz
www.khkstrednicechy.cz
Termín uzávěrky:
Doručit na uvedenou adresu nejpozději do 7.12.2017 do 13:00 hodin.
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Jakou firmu navštívit?
KAVALIERGLASS, a.s., Sklářská 359, 285 06 Sázava,
www.kavalier.cz;
- Přední výrobce se 180 letou tradicí ve výrobě borosilikátového skla. Nabízí
široký sortiment domácenského, průmyslového, laboratorního a technického
skla, trubic a průmyslových aparatur. Výrobky distribuuje pod vlastními
značkami Simax® a Kavalier®. Exportuje do více než 90 zemí světa,
jedním z nejvýznamnějších trhů je Německo.
Doprava: auto-parkoviště u firmy, vlaková i autobusová zastávka 100 m.
Kontakt: +420 327 550 111, Email: kavalier@kavalier.cz

Beznoska s.r.o. , Dělnická 2727, 272 01 Kladno, www.beznoska.cz
Firma BEZNOSKA, s.r.o., je ryze českým rodinným podnikem, bez podílu cizího
kapitálu, a to po celou dobu své existence. Je to středně velká firma se
zázemím v kladenském regionu, ale její působnost je rozšířena na celé území
celé České republiky i na zahraniční trhy. K nejdůležitějším trhům patří
Slovenská republika, kde v roce 2001 společnost založila v Bánské Bystřici
dceřinou firmu BEZNOSKA SLOVAKIA, s.r.o.. K hlavním obchodním partnerům
dále patří především Rusko, Ukrajina, Kazachstán, Dánsko, Portugalsko,
Arménie a další země. Firma vyrábí implantáty, nástroje a operační pomůcky
určené pro potřeby ortopedie a traumatologie. Toto specifické zaměření této
výroby vyžaduje široký rozsah odborných znalostí technického a medicinského
charakteru, proto BEZNOSKA, s.r.o. úzce spolupracuje s předními odborníky
z řad lékařů i metalurgů. Vzhledem k dlouhodobé spolupráci s četnými
klinickými pracovišti na vývoji a díky neustálé inovaci výrobních technologií a
výrobního programu se firmě podařilo zrealizovat několik patentů. V roce 2016
firma získala 3. místo v soutěži Equa bank Rodinná firma roku 2016.
Doprava: auto-parkoviště u firmy
Kontakt: +420 312 811 219, Email: marketing@beznoska.cz

KOSTAL CR, spol. s r.o. , Černín 89, 267 51 Zdice, www.kostal.cz;
Skupina KOSTAL je nezávislý rodinný podnik založený roku 1912 v německém
městě Lüdenscheid rodákem z Mnichova Hradiště Leopoldem Kostalem. Působí
ve 21 zemích světa.
KOSTAL CR je mezinárodní dodavatel elektronických a mechatronických
komponentů pro automobilový průmysl, který si zakládá na špičkové kvalitě.
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Hlavními produkty jsou podvolantové moduly, kterých vyrobí více jak 7,5 mil.
za rok. Zákazníky jsou významné světové automobilky – např. Volkswagen,
Audi, PSA, Ford, Daimler, Fiat, Škoda, Porsche, Bentley, Lamborghini, Seat,
Suzuki. Patří mezi největší zaměstnavatele regionu, zaměstnává více než 1000
zaměstnanců a díky novým projektům se dále rozšiřuje. V roce 2015 byly
založeny nové pobočky v Cerhovicích a v Praze-Zličíně. V pobočce v Cerhovicích
je středisko automatizace, špičková nástrojárna, konstrukce nástrojů
a modelárna. V Praze na Zličíně je konstrukční centrum.
Doprava: auto - parkoviště u firmy, autobus - Zdice (2,1 km), vlak - Zdice (3km)
Kontakt: +420 311 653 587, Email: zivotopis-cr@kostal.com

SVÚM a.s., Tovární 2053, 250 88 Čelákovice, www.svum.cz
Výzkumná organizace zabývající se výzkumem a vývojem kovů, plastů,
kompozitů a zkouškám jejich vlastností v akreditovaných laboratořích. Firma
má od roku 1949 velmi bohatou historii a nyní sídlí v novém areálu
v Čelákovicích, kam se přestěhovala v roce 2013. Během prohlídky je možnost
zhlédnutí některých zkoušek vlastností materiálů, ať už v reálném čase nebo ze
záznamu doplněným zajímavým výkladem.
Doprava: auto-parkoviště u firmy, vzdálenost od zastávky 1 500 m.
Kontakt: +420 274 023 170, Email: i.hain@svum.cz

Gebrüder Weiss, spol.s.r.o., Průmyslová 477, 252 61 Jeneč www.gw-world.cz
S cca 6 500 pracovníky, 150 vlastními firemními pobočkami a předběžným
ročním obratem 1,36 miliardy EUR (předběžně 2016) se společnost Gebrüder
Weiss řadí k vedoucím přepravním a logistickým poskytovatelům v Evropě. Pod
hlavičkou Gebrüder Weiss Holding AG se sídlem v Lauterachu (Vorarlbersko)
sdružuje společnost vedle svých hlavních oborů činnosti pozemní přepravy,
letecké a námořní dopravy a logistiky i řadu efektivních speciálních řešení a
dceřiných společností – mimo jiné logistické poradenství x|vise, tectraxx
(oborový specialista pro high-tech podniky), inet-logistics (softwarová řešení
managementu přepravy TMS), dicall (telefonní služby, consulting,
telemarketing), Railcargo (železniční přeprava) a balíkovou službu Gebrüder
Weiss, společníka rakouské DPD.
Toto spojení nám umožňuje rychle a pružně reagovat na potřeby zákazníků.
Doprava: auto-parkoviště u firmy, vzdálenost od zastávky 200 m bus, 500 m
vlak
Kontakt: +420 224 726 222, Email: edv75@gw-world.com

6

Blažek Glass s.r.o. , Olbrachtova 600, 290 01 Poděbrady www.blazek-glass.cz
V roce 1997 vyrobila firma Blažek Glass první skleněný pilník na světě. Skleněný
pilník ihned po uvedení na trh oslovil nejen uživatele ale i odborníky. V roce
1998 bylo skleněnému pilníku uděleno nejvyšší ocenění na výstavě Sicilium
Bohemica - Zlatý křišťál. Následovala řada dalších významných ocenění po
celém světě. Firma v současné době dodává své originální skleněné pilníky
v širokém sortimentu velikostí a dekorací do celého světa. Zákazníky jsou
mimo jiné nejvýznamnější kosmetické firmy. Firma Blažek Glass je svým
jménem spjata se svým zakladatelem Josefem Blažkem. Firma dekoruje sklo
nepřetržitě již po dobu téměř sedmi desetiletí. I když v době po znárodnění
byla firma součástí státního podniku, přesto se v ní sklo vždy vyrábělo. Firma ve
svých současných výrobcích zúročila zkušenosti se zpracováním skla a nabízí
sklo tradiční i moderní.
Doprava: auto-parkoviště u firmy
Kontakt: +420 325 603 200, Email: info@blazek-glass.cz

5D Ateliér s.r.o., Nové Habří 503, 251 69 Velké Popovice www.5datelier.cz
Firma zabývající se zpracováním kovu-kovovýrobě. Od samého počátku se
věnuje řemeslné výrobě, sériové výrobě I individuálním zakázkám ve
strojírenství a stavebnictví. Díky dokonalé znalosti řemesla může umělecké
kovářství spolupracovat se špičkovými architekty a konstruktéry, zdokonalovat
a prohlubovat jejich návrhy v oblasti realizace interiérů a restaurování.
Specializací firmy je industriální nábytek, industriální architektura, design a
retro styl. Při jejich navrhování plně využívají umělecká řemesla.
Doprava: auto-parkoviště 20 m, vzdálenost od zastávky – 300 m
Kontakt: +420 222 363 500, Email: info@5datelier.cz

Ateliér 6tej smysl , Maxe Švabinského 117/29, 250 01 Brandýs nad LabemStará Boleslav www.atelier6tejsmysl.cz
Ateliér byl založen v r.2011 jako výtvarně keramická dílna pro lidi s mentálním
nebo jiným postižením. V současnosti nabízí terapeutické dílny zaměřené na
keramiku, tkalcovské techniky, linorytové tisky, výrobu šperků a v neposlední
řadě specialitu ateliéru-zpracování ovčího rouna od stříhání, praní, barvení,
plstění, spřádání až k hotovým výrobkům. Firma zřídila tři chráněná pracovní
místa , v ateliéru je zaměstnáno šest pracovníků s handicapem na částečné
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úvazky. Pro návštěvníky je připravena ochutnávka-možnost vyzkoušet si
některou ze zmíněných technik.
Doprava: auto-v areálu, vzdálenost od zastávky busu– 4 min
Kontakt: 736 710 047, Email: alex.opp@seznam.cz

L I N E T spol. s r.o., Želevčice 5, 274 01 Slaný , www.linet.cz
Firma je ryze českým výrobcem a prodejcem nemocničních lůžek a
příslušenství. Byla založena r.1990 třemi společníky, Luďkem Šofrem, Ivanem
Husákem a Zbyňkem Frolíkem, z nichž poslední je jednatelem dodnes. Firma
začínala s kapitálem 400 000 Kč a několika málo zaměstnanci. Dnes se obrat
vyšplhal na 3 miliardy Kč a počet zaměstnanců se blíží tisícovce pouze
v Čechách, k čemuž lze přičíst stovky dalších v dceřiných společnostech po
světě. Linet je špičkou ve svém oboru v Evropě i mezi světovými lídry. Zdravotní
postele můžete vidět nejen v mnoha českých i světových nemocnicích, ale
blýskly se i v proslulých seriálech (House of Cards, Ordinace v růžové zahradě) a
filmech (Casino Royale, Ted). Firma vytváří výrobky od samého začátku,
v odděleních konstrukce, marketingu, obchodu tvoří lúžka dle požadavku
zákazníka. Vše je vyvíjeno a testováno přímo ve firmě v Želevčicích. Společnost
zajišťuje nejen záruční a pozáruční servis, ale také pravidelné kontroly a údržby
lůžek, konstrukční úpravy, nákup vybraného příslušenství a mnoho dalších
služeb, vše je orientováno přímo na přání a potřeby zákazníka.
Doprava: auto –parkoviště 100m, vzdálenost od zastávky 200m
Kontakt: 312 576 523, Email: klara.dusickova@linet.cz

Crystal Bohemia, a.s. , Jiráskova 223, 290 01 Poděbrady www.crystalbohemia.com
Český olovnatý křišťál-krása, která neublíží!
Návštěva skláren nejen zpestří vhodně volný čas, ale i obohatí o
nezapomenutelné zážitky. Návštěvníci odhalí tajemství zrodu křehké krásy skla,
shlédnou výrobu skla ve sklářských pecích a stanou se svědky vzniku
neobyčejných dekorů v rukách zručných brusičů. Prohlídka také umožní nákup
dárků z českého křišťálu za výhodnější velkoobchodní ceny než v běžných
prodejnách.
Doprava: auto –parkoviště 50 m, vzdálenost od zastávky 300 m
Kontakt: 702 175 784, Email: company@crystal-bohemia.com
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Mubea spol. s.r.o., Za dálnicí 510, 267 53 Žebrák, www.mubea.com
Společnost Mubea je německá rodinná firma se stoletou tradicí, patřící mezi
nejvýznamnější výrobce automobilových komponentů na celém světě. Dodává
součástky předním automobilovým výrobcům, jako jsou například Škoda Auto,
Porsche, audi, BMW, Renault, Ford, Aston Martin, Bentley a další. V České
republice zahájili výrobu v roce 1995 a v současné době na pobočkách
v Žebráku, Prostějově, Dolních Kralovicích a Olomouci zaměstnává více než
3000 pracovníků. V dubnu 2014 byla v Plzni otevřena nová konstrukční
kancelář a v březnu 2017 byla otevřena konstrukční kancelář také v Praze. Mezi
naše výrobky patří: komponenty v karbonových vláknech, opěrky hlavy, rámy
sedaček, svařované díly, napínáky klínového řemene a další.
Doprava: auto-parkoviště
Kontakt: 606 047 498, Email: andrea.kupcova@mubea.com

VALEO VÝMĚNÍKY TEPLA, s.r.o., Skandinávská 992, 267 53 Žebrák,
www.valeo.cz
Valeo v Žebráku je moderní výrobní závod, který vznikl v roce 2001 a patří do
obchodní skupiny Termální systémy, která se soustředí na technologie
přispívající k většímu komfortu v jízdní kabině (chlad, teplo). Je výrobcem
výparníků určený pro montáž do klimatizací osobních a nákladních automobilů.
Zákazníky společnosti jsou především závody patřící do obchodní skupiny
Termální systémy, které montují výparníky jako součásti klimatizačních
jednotek a ty se následně dodávají společnostem jako jsou Škoda Auto, audi,
VW, BMW, Nissan, Opel, Renault, TPCA, Mazda, Mercedes Benz a mnoho
dalších. V celosvětovém měřítku společnost patří mezi největší dodavatele
automobilového průmyslu. Valeo vyvíjí hi-tech produkty, které dělají řízení
automobilů pohodlnější, zábavnější, bezpečnější, a šetrnější k životnímu
prostředí. Technologie společnosti Valeo jsou unikátní, produkty inovativní a
udává směr, kterým se budou ubírat nové technologie automobilového
průmyslu. Výsledek práce společnosti Valeo je výroba výparníků klimatizace a
chladičů EGR
Doprava: auto-parkoviště, vzdálenost od zastávky – 1 km
Kontakt: 731 623 453, Email: lucie.semeradova@valeo.com

SYNTHOS Kralupy a.s., O. Wichterleho 810, 278 01 Kralupy nad Vltavou,
www.synthosgroup.com
SYNTHOS Kralupy a.s. (dříve KAUČUK, a.s.) je chemický podnik s dlouholetou
tradicí, jehož základy byly položeny v roce 1954, kdy bylo rozhodnuto o jeho
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výstavbě v Kralupech nad Vltavou. Samotná výstavba byla započata v roce 1958
na místě bývalého vojenského letiště. V roce 1963 byla zahájena výroba
syntetického kaučuku. Ve spolupráci s mateřskou společností SYNTHOS S.A. je
SYNTHOS Kralupy a.s. předním dodavatelem zejména polystyrenových plastů a
kaučuků na bázi styrenu a butadienu. Mimo Polskou a Českou republiku vlastní
mateřská společnost výrobní závody v Nizozemsku a Francii. Hlavní využití
vyráběných produktů je v gumárenském a obuvnickém průmyslu, při výrobě
drobných domácích doplňků, sportovních potřeb, v obalové technice včetně
použití v potravinářství, v elektrotechnickém a spotřebním průmyslu a jako
tepelné nebo protihlukové izolace v podobě desek obecně ve stavebnictví.
Společnost SYNTHOS Kralupy a.s., jako nástupce společnosti KAUČUK a.s., je
nepřetržitě držitelem osvědčení „Bezpečný podnik“ od roku 2000. Stejně tak v
rámci systémů řízení je společnost od roku 1993 nepřetržitě držitelem
certifikace systému řízení v oblasti kvality výroby (ISO 9001) a od roku 1999 v
oblasti životního prostředí (ISO 14 001). Od roku 1994 plní společnost principy
Responsible Care – Odpovědné podnikání v chemii.
Doprava: auto-parkoviště, vzdálenost od zastávky – 50 m
Kontakt: 315 712 082, Email: Ivona.Suszkova@synthosgroup.com

Muromato Manufacturing Europe s.r.o, Skandinávská 991, 267 53 Žebrák
www.muramoto.eu
Společnost Muramoto Manufacturing Europe s.r.o (MME) byla založena roku
2005 jako dceřiná firma japonského rodinného závodu Muramato Industry Co.,
Ldt sídlící ve městě Kobé v Japonsku. MME je jediným závodem skupiny
Muramoto nacházejícím se na území Evropy. Hlavním předmětem činnosti
společnosti je výroba kovových komponent určených pro automobilový
průmysl a komponent do interiérových a venkovních klimatizačních jednotek.
V současné době firma zaměstnává okolo 180 zaměstnanců. Největšími
přednostmi společnosti jsou především moderní, bezpečné a čisté pracovní
prostředí a malý a přátelský pracovní kolektiv.
Doprava: auto-parkoviště, vzdálenost od zastávky – 1,3 km
Kontakt: 775 869 354, Email: s.kotingova@mme.muramoto.com

Vitana, a.s., Mělnická 133, 277 32 Byšice, www.vitana.cz
Vitana se specializuje především na dehydratované a předpřipravované
potraviny a ochucovadla. Většina lidí má tuto oblíbenou značku spojenou
především s polévkami. Současné portfolio je však mnohem širší. Vitana je
rovněž také silnou značkou ve sladké kategorii.
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Cílem společnosti Vitana je přinášet radost do života spotřebitelů. Snaží se
proto nabízet chutné a kvalitní výrobky, které nevyžadují složitou přípravu.
Na vývoji vitanských produktů usilovně pracuje vlastní vývojové oddělení.
Společnost Vitana má zájem o schopné pracovníky, kteří pomohou
v každodenním boji o co nejdokonalejší uspokojování potřeb tuzemských
spotřebitelů. Uplatnění zde mohou nalézt odborníci zaměření na potravinářský
průmysl.
Doprava: auto-parkoviště, vzdálenost od zastávky – 300 m
Kontakt: 315 645 282, Email: renata.loviskova@vitana.cz

SPEL a.s., Třídovská 1402, Kolín, www.spel.cz
SPEL Manufacturing s.r.o.
Značnou část aktivit firmy SPEL a.s. představují projekce a dodávky řídicích
systémů pro řízení technologických procesů. V této oblasti se zaměřujeme na
komplexní dodávky na klíč v rámci nichž dle potřeby zákazníka zajišťujeme
analýzu procesu, návrh systémového řešení řídicího systému, zpracování
projektu, tvorbu aplikačního software, konstrukci a dodávku rozvaděčů,
uvedení do provozu a zaškolení zákazníka. Ostatní práce spojené s komplexní
dodávkou (montáže, stavební činnost, silnoproudé rozvody, atd.) zajišťujeme
jako subdodávky se specializovanými firmami. Součástí aktivit firmy SPEL a.s. je
i výrobní činnost v oblasti montáže nízkonapěťových prvků pro firmu Rockwell
Automation (Allen-Bradley), výroba vodičových a kabelových svazků pro další
významné firmy jako jsou např. Ingersoll-Rand, ThyssenKrupp, Emerson, apod.
a výroba nízkonapěťových rozvaděčů.
Doprava: auto –parkoviště u firmy, vzdálenost od zastávky 500m
Kontakt: 321 742 013, Email: schillerova@spel.cz

Erwin Junker Grinding Technology a.s., Řípská 863, 276 01 Mělník
www.junker.cz
Skupina JUNKER Group je předním světovým výrobcem CBNvysokorychlostních brousicích strojů. Nabízíme řešení, odpovídající
individuálním potřebám zákazníků, od jednotlivých strojů až k zařízením
zhotoveným tzv. na klíč pro téměř všechny druhy přesného broušení.
Pro každé zadání broušení nabízíme vyhovující stroj: vícevřetenové brousicí
stroje, stroje pro kombinaci broušení a soustružení tvrdých povrchů, stroje na
broušení profilů, stroj na broušení drážek, brusky na broušení průměrů, stroje
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na broušení řezných nástrojů, stroje na broušení nástrojů, bezhroté brousicí
stroje, stroje na broušení nekruhových profilů.
JUNKER může kromě toho nabídnout bohaté reference z projektů a realizací
výrobních linek a vývoje speciálních brousicích strojů, sestavených na míru dle
konkrétních požadavků zákazníka.
Doprava: auto –parkoviště u firmy, vzdálenost od zastávky 800m
Kontakt: 315 632 276, Email: jana.vajnerova@junker.cz

RAMA BOHEMIA a.s., Spojovací 231, 277 42 Obříství, www.rama-cz.com
Společnost RAMA BOHEMIA, a.s. je akciová společnost se sídlem Londýnská
309/81, 120 00 Praha 2. Provozovna společnosti je v Obříství.
Společnost se převážně specializuje se na výrobu plastových komponentů pro
automobilový a spotřební průmysl. Řeší potřeby zákazníků komplexně od
vývoje, konstrukce, výroby formy až po samotnou výrobu dílů a montáž sestav.
Společnost RAMA BOHEMIA a.s. působí na trhu výrobců plastových výlisků od
roku 1989. Zaměřuje se na výrobu přesných technických a estetických výlisků z
termoplastů. Do výrobního portfolia jsou zařazeny i plastové výlisky
potlačovány, výrobky vyžadující technologii dvojstreků, jakož i montážní
sestavy a podsestavy obsahující kromě lisovaných plastových dílů i prvky z
různých technických materiálů jakými jsou kovy, uretanové pěny, fólie,
magnety a jiné.
Doprava: auto –parkoviště u firmy, vzdálenost od zastávky 750m
Kontakt: +420 326 538 047

BOSAL ČR spol. s.r.o. Zápská 1857, 251 01 Brandýs nad Labem,
www.bosal.com
Bosal v Čr působí od 1994, vyrábět v Brandýse nad Labem firma začalav roce
1998. V Čr je BOSAL reprezentován jednotkou BOSAL ČR, spol. s.r.o., zabývající
se výrobou výfukových systémů a katalyzátorů. Společnost Bosal je přední
nadnárodní výrobce v oblasti automobilového průmyslu. Vyrábí výfukové
systémy pro osobní a nákladní automobily, katalyzátory, tažná zařízení, střešní
nosiče, zvedáky, ocelové trubky, regály, autopříslušenství a další komponenty.
Společnost Bosal zaměstnává více než 800 pracovníků ve výrobní i kancelářské
části. Exkurze bude probíhat o délce 1 hodiny, složena bude z teorie, videí a
prezentace firmy, poté bude následovat ukázka výroby a prohlídka haly.
Vzhledem k BOZP musí mít všichni návštěvníci dlouhé kalhoty a obuv musí mít
pevnou špičku i patu.
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Doprava: auto –parkoviště u firmy, vzdálenost od zastávky 300m
Kontakt: 778 542 444, Email: ivana.popkova@bosal.com
ProfCorm s.r.o., Havlíčkova 822, 280 02, Kolín 4, www.profcom.cz
Společnost ProfCom, s.r.o. (Professional Component Services) je distributor
komponentů průmyslové automatizace značky Delta Electronics a
nízkonapěťových prvků značky SASSIN Electric. Je také specialistou v oblasti
dodávek Just in Time elektro-mechanických a elektronických dílů pro výrobu
rozvaděčů a kabelových svazků od více než 300 dodavatelů z celého světa, jako
například TYCO, Raychem, Schlemmer, ABB, Siemens, Ferraz, BOSCH, Loctite,
Wago, Delphi, Deutsch, atd. Součástí služeb společnosti je aplikační technická
podpora, školení, záruční i pozáruční servis.
Doprava: auto-parkoviště, vzdálenost od zastávky Kolín, Tesla– 20 m
Kontakt: +420 311 240 058, Email: pavla.fugnerova@profcom.cz

TRW-Carr s.r.o., Hlavenec 161, 294 74 Hlavenec, www.trwczech.cz
ZF TRW je pátou divizí společnosti ZF, která se svými 138 000 zaměstnanci patří
mezi přední společnosti automobilového průmyslu. Hlavním předmětem
činnosti je výroba bezpečnostních pásů a zámků, západek a horních nastavení.
Dále pak výroba prototypů a testování výrobků COP. Společnost TRW-Carr
s.r.o. v rámci koncernu ZF neustále inovuje a zdokonaluje jak své produkty, tak
sama sebe. Je certifikovaným dodavatelem největších automobilek a splňuje
náročné normy nejen při produkci výrobků, ale i v rámci ochrany životního
prostředí. ZF působí ve 40 zemích světa a zaměstnává 138000 zaměstnanců a
letos investuje 1,4 miliard EUR na výzkum a vývoj. Jsme ZF a máme
budoucnost.
Doprava: auto-parkoviště, vzdálenost od zastávky 1 km
Kontakt: 736 511 193 Email: david.urbanec@trw.com

Technologický park Hořátev, Hořátev 104, 289 12 Sadská www.tph.cz
Technologický park Hořátev (TPH) je průmyslovou zónou ve Středních Čechách
nacházející se asi 40 km východně od Prahy , ve které působí firmy zabývající se
zdravotnickou, speciální potravinářskou a farmaceutickou výrobou a
podnikáním v oblasti výrobní, měřící a regulační techniky. Zaměření firem
působících v TPH je zdravotnická a farmaceutická výroba, která je
charakterizována výrobou systémů pro filtraci krve, repasí dialyzačních
přístrojů a pevných či kapalných lékových forem. Výroba a zpracování produktů
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na bázi hydrolýzy cukru a potravních doplňků a produktů na bázi biopreparátů.
Strojírenská výroba pak zahrnuje plánování, výrobu, montáž a oživování
procesních systémů pro výrobu piva, nápojů a chemického průmyslu.
Společnosti o kterých se dozvíte více jsou : KIMM Invest s.r.o., BIOMEDICA
spol.s.r.o.,CENTEC
Automatika
s.r.o.
Doprava: auto-parkoviště,
vzdálenost od zastávky vlak.200m, bus 5m
Kontakt: 770 102 744, Email: kracikova@kimm-invest.cz

Continental Automotive Czech Republic s.r.o., Průmyslová 1851, 250 01
Brandýs
nad
Labem
www.continental.jobs.cz
Continental Automotive v Brandýse nad Labem vyrábí elektronické díly pro
automobilový průmysl. Místní multimediální systémy, autorádia a jejich přední
panely, palubní přístroje nebo ovládací panely klimatizací najdete
v nejnovějších modelech automobilů předních značek po celém světě. V čistém
výrobním prostředí obou brandýských závodů pracuje více než 2500
zaměstnanců, kteří jsou součástí globálního Continental týmu čítajícího přes
227 000 pracovníků v 56 zemích světa. V Brandýse nad Labem najdou uplatnění
profesionálové i čerství absolventi nejen technických oborů. Studenti středních,
vyšších odborných či vysokých škol zde mohou absolvovat povinnou praxi nebo
napsat bakalářskou či diplomovou práci. Pro více informací klikněte na
www.continental.jobs.cz
Doprava:
auto-parkoviště,
vzdálenost
od
zastávky
100m
Kontakt: 725 633 957 Email: personalni.brandys@continental-corporation.com

Foxonn Technology CZ s.r.o., Karlov 245, 284 01 Kutná Hora, www.foxconn.cz
Foxconn je nadnárodní společnost s hlavním sídlem na Taiwanu a má více než
čtyřicetiletou tradici. V České republice má továrny v Pardubicích a v Kutné
Hoře.
Co se tedy ve Foxconn v Kutné Hoře vyrábí?
Foxconn v Kutné Hoře je moderní společnost, která zde působí od roku 2008 a
má 1200 kmenových zaměstnanců především obyvatelé města a okolních
vesnic. Celkově Foxconn v ČR zaměstnává přes 5000 osob. České pobočky jsou
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výrobní centrálou IT technologií v Evropě a plně obsluhují region EMEA –
Evropa, Blízký východ a Afrika.
Doprava:
auto-parkoviště,
vzdálenost
od
zastávky
300m
Kontakt: 733 593 203 Email: msklibova@foxconn.cz

Sécheron Tchequie spol.s.r.o. , Podnikatelská 556, 190 00 Praha 9
www.secheon.com
Sécheron a HaslerRail mají více než 130 letou historii, která je bohatá na
úspěchy a inovace. Obě společnosti byly v průběhu celého minulého století
průkopníky v oboru železniční dopravy a stále jsou na vrcholu technologií
podporujících modernizaci železnic i jiných systému veřejné hromadné dopravy
po
celém
světě.
Doprava:
auto-parkoviště,
vzdálenost
od
zastávky
100m
Kontakt: 734 154 605 Email: a.libanska@secheron.cz

Tip na výlet:
Navštivte Zámek v Křinci a Andělskou kavárnu v Křinci, které provozuje firma
Zlatý pruh Polabí, o.p.s., 289 37 Loučeň 1, www.polabi.com,
Email: zlatypruh@polabi.com, Tel: 602 341 361
Návštěvní dny Zámku v Křinci a Andělské kavárny: : aktuálně na webu
www.zamekkrinec.cz , případně dle objednání
Adresa: Zámek Křinec 1, 289 33 Křinec
Kontakt: 602 341 361 Email: zamekkrinec@polabi.com
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Firmy v přehledu

KAVALIERGLASS, a.s
Sklářská 359, 285 06 Sázava
www.kavalier.cz

NÁZEV FIRMY

PODMÍNKY NÁVŠTĚVY
Návštěvní dny: 20.5.; 17.6.; 15.7.;
19.8.; 16.9.; 21.10.;18.11.2017
09:00-13:00 hod, popřípadě dle
dohody tel. 327 550 111

Kontakt: +420 327 550 111
Email: kavalier@kavalier.cz

Vstupné - bez poplatku

Beznoska s.r.o.
Dělnická 2727, 272 01 Kladno
www.beznoska.cz
Kontakt: +420 312 811 219
Email: marketing@beznoska.cz

KOSTAL CR, spol. s r.o.
Černín 89, 267 51 Zdice
www.kostal.cz
Kontakt: +420 311 653 587
Email: zivotopis-cr@kostal.com

SVÚM a.s.
Tovární 2053, 250 88 Čelákovice
www.svum.cz
Kontakt: +420 728 884 081
Email: i.hain@svum.cz

Gebrüder Weiss, spol.s r.o.
Průmyslová 477, 252 61 Jeneč
www.gw-world.cz
Kontakt: +420 224 726 222
Email: edv75@gw-world.com

Návštěvní dny : denně,začátek
exkurze v 09:00 hod, objednání
minimálně 7 dní předem na email:
marketing@beznoska.cz
Vstupné – bez poplatku
Návštěvní dny : každý pracovní den
od 8:00 do 16:00 hod., nutno se
objednat předem na tel.
311 653 587, Bc. Lenka Holmanová
Vstupné - bez poplatku
Návštěvní dny : úterý
09:00-15:00 hod, objednat předem
na tel. 728 884 081
Vstupné – bez poplatku,
max. 20 osob/den
Návštěvní dny: 30.6.; 28.7.; 25.8.;
29.9.; 27.10.; 24.11.2017 vždy od
09:00-14:00 hod
možno domluvit návštěvu i mimo
uvedené dny na emailu:
edv75@gw-world.com
Vstupné – bez poplatku
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Blažek Glass s.r.o.
Olbrachtova 600, 290 01 Poděbrady
www.blazek-glass.cz
Kontakt: +420 325 603 200
Email: info@blazek-glass.cz
5D Ateliér s.r.o.
Nové Habří 503, 251 69 Velké
Popovice
www.5datelier.cz
Kontakt: +420 602 154 828
Email: info@5datelier.cz
Ateliér 6tej smysl
Maxe Švabinského 117/29
25001 Brandýs nad Labem-Stará
Boleslav
www.atelier6tejsmysl.cz

Návštěvní dny: vždy 15. den
v měsíci v čase od 07:00-09:30 hod
a 10:30-14:00 hod; exkurze pouze
pro děti starší 12 let.
Vstupné – bez poplatku
Návštěvní dny: kdykoli, objednání
na tel. 602 154 828
Vstupné – bez poplatku

Návštěvní dny: denně 09:00-15:00
hod, nutné objednání předem na
tel. 736 710 047 p. Dolejšová
Vstupné – bez poplatku

Kontakt: 736 710 047
Email: alex.opp@seznam.cz

L I N E T spol. s r.o.
Želevčice 5, 274 01 Slaný
www.linet.cz

Návštěvní dny : kdykoli v týdnu
nutno objednat tel. 312 576 523,
email: klara.dusickova@linet.cz
Vstupné – bez poplatku

Kontakt: 312 576 523
Email: klara.dusickova@linet.cz

Crystal Bohemia a.s.
Jiráskova 223,290 01 Poděbrady
www.crystal-bohemia.com
Kontakt: 702 175 784
Email: company@crystalbohemia.com
Mubea spol. s.r.o.
Za dálnicí 510, 267 53 Žebrák
www.mubea.com

Návštěvní dny: pracovní dny od
08:30 a od 10:15 hod, objednání na
tel. 325 602 288, 702 175 784 p.
Vencovská
Vstupné - zdarma

Návštěvní dny: pátek 08:00 a od
16:00 hod, objednání tel: 606 047
498
Vstupné – bez poplatku
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Kontakt: 606 047 498
Email:
andrea.kupcova@mubea.com
VALEO VÝMĚNÍKY TEPLA, s.r.o.
Skandinávská 992, 267 53 Žebrák
www.valeo.cz
Kontakt: 731 623 453
Email:
lucie.semeradova@valeo.com
SYNTHOS Kralupy a.s.
O. Wichterleho 810, 278 01 Kralupy
nad Vltavou
www.synthosgroup.com
Kontakt: 315 712 082
Email:
Vaclav.Babuka@synthosgroup.com
Muromato Manufacturing Europe
s.r.o
Skandinávská 991, 267 53 Žebrák
www.muramoto.eu
Kontakt: 775 869 354
Email:
s.kotingova@mme.muramoto.com
Vitana a.s
Mělnická 133, 277 32 Byšice
www.vitana.cz
Kontakt: 315 645 282
E-mail: renata.loviskova@vitana.cz
SPEL a.s.
Třídovská 1402, Kolín
www.spel.cz
Kontakt: 321 742 013

Návštěvní dny: středa, objednání
na tel. 731 623 453
Vstupné – bez poplatku

Návštěvní dny: středa, možno i út.
a čt., nutné objednání předem na
tel. 315 712 082 - Ing. Babuka
Vstupné – bez poplatku
Návštěva možná pouze pro osoby
starší 15 let.

Návštěvní dny: každý pracovní den,
nutné domluvit předem tel. 775
869 354 p. Kotingová
Vstupné – bez poplatku

Návštěvní dny: 18.7., 15.8., 21.9,
12.10., 16.11., 7.12.2017
od 8:00-15:00.
Vstupné – bez poplatku

Návštěvní dny: jeden den v týdnučtvrtek, objednání tel. 321 742 013
Vstupné – bez poplatku
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Email: schillerova@spel.cz

Erwin Junker Grinding Technology
a.s.
Řípská 863, 276 01 Mělník
www.junker.cz
Kontakt: 315 632 276
Email: jana.vajnerova@junker.cz
RAMA BOHEMIA a.s
Spojovací 231, 277 42 Obříství
www.rama-cz.com
Kontakt: +420 326 538 047
Email:
veronika.streleckova@rama-cz.com
BOSAL ČR spol. s.r.o., Zápská 1857,
251 01 Brandýs nad Labem
www.bosal.com
Kontakt: 778 542 444
Email: ivana.popkova@bosal.com
ProfCom s.r.o., Havlíčkova 822,
280 02, Kolín 4
www.profcom.cz
Kontakt: +420 311 240 058
Email:
pavla.fugnerova@profcom.cz
TRW-Carr s.r.o., Hlavenec 161,
294 74 Hlavenec
www.trwczech.cz
Kontakt: 736 511 193
Email: david.urbanec@trw.com

Návštěvní dny: 26.8.2017, pro školy
mimo uvedený termín na objednání
Vstupné – bez poplatku

Návštěvní dny: jeden den v měsíci,
30.6.; 28.7.; 25.8.; 29.9.; 27.10.;
24.11.2017 od 08:00 do 14:00 hod.
Objednání na tel. 601 507 584
Vstupné – bez poplatku

Návštěvní dny: jeden den v týdnu
kromě týdnů 29,30, vždy po
telefonické dohodě. 778 542 444
Vstupné – bez poplatku

Návštěvní dny: 28.6., 12.7., 26.7.,
9.8., 23.8., 6.9., 20.9., 4.10., 18.10.,
1.11., 15.11., 29.11.2017, po
domluvě také jiné dny, 9:00-10:00,
13:00-14:00, tel. 311 240 058
Vstupné – bez poplatku
Návštěvní dny: jeden den v měsíci,
26.6., 26.7., 28.8.,
26.9., 25.10., 22.11.2017, objednání
tel. 736 511 193
Vstupné – bez poplatku
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Technologický park Hořátev,
Hořátev 104, 289 12 Sadská
www.tph.cz
Kontakt: 770 102 744
Email: kracikova@kimm-invest.cz
Continental Automotive Czech
Republic s.r.o.
Průmyslová 1851
250 01 Brandýs nad Labem

www.continental.jobs.cz
Kontakt: 725 633 957
Email:
personalni.brandys@continentalcorporation.com
Foxconn Technology CZ s.r.o.

Karlov 245,
284 01 Kutná Hora
www.foxconn.cz
Kontakt: 733 593 203
Email: msklibova@foxconn.cz
Sécheron Tchequie spol.s.r.o.
Podnikatelská 556
Praha 9
Adresa návštěvního místa:
Park Horní Počernice, hala D1
F.V. Veselého 2635/15
Praha 20 – Horní Počernice

P3

Návštěvní dny: 19.7, 27.7, 8.8.,
23.8., 13.9., 27.9., 11.10., 25.10.,
8.11., 22.11.2017 od 10:00 a od
17:00 hod, objednání tel. 770 102
744
Vstupné – bez poplatku
Návštěvní dny: 30.6., 28.7., 25.8.,
29.9., 27.10., 24.11.2017 od 10:00 –
12:00, nutná telefonická rezervace
na tel.: 725 633 957, nebo email:
personalni.brandys@continentalcorporation.com
Vstupné – bez poplatku
Návštěvní dny: 6.7., 8.8., 7.9.,
5.10., 2.11.2017, nutná telefonická
rezervace 3 dny předem na tel.: 733
593 203, nebo email:
msklibova@foxconn.cz
Vstupné – bez poplatku
Návštěvní dny: čtvrtek, nutná
telefonická rezervace předem na
tel.: 734 154 605, nebo email:

a.libanska@secheron.cz
Vstupné – bez poplatku

www.secheon.com
Kontakt:+420 734 154 605
Email: a.libanska@secheron.cz
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Identifikační údaje soutěžícího
JMÉNO, PŘÍJMENÍ

ADRESA PRO PŘÍPADNÉ DORUČENÍ OZNÁMENÍ O VÝHŘE

TELEFON, email:

Škola, třída:

Nominace do kategorie „Nejlepší den otevřených dveří ve firmě“
Níže vypište firmu, která Vás nejvíce zaujala, kde se Vám prohlídka a celková
návštěva velmi líbila.

Zde odstřihněte!

NÁZEV FIRMY
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Hrací karta-potvrzení o návštěvě

KAVALIERGLASS a.s
Datum:______________________

Datum:______________________

Razítko a podpis pracovníka firmy

Razítko a podpis pracovníka firmy

KOSTAL CR spol. s r.o.

SVÚM a.s.

Datum:______________________

Datum:______________________

Razítko a podpis pracovníka firmy

Razítko a podpis pracovníka firmy

Gebüder Weis spol. s.r.o.

Zde odstřihněte!

Beznoska s.r.o.

Blažek Glass s.r.o.

Datum:______________________

Datum:______________________

Razítko a podpis pracovníka firmy

Razítko a podpis pracovníka firmy
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5D Ateliér s.r.o.

Ateliér 6tej smysl

Datum:______________________

Datum:______________________

Razítko a podpis pracovníka firmy

Razítko a podpis pracovníka firmy

L I N E T spol. s.r.o.

Crystal Bohemia a.s.

Datum:______________________

Datum:______________________

Razítko a podpis pracovníka firmy

Razítko a podpis pracovníka firmy

Mubea spol. s.r.o.

VALEO VÝMĚNÍKY TEPLA s.r.o.

Datum:______________________

Razítko a podpis pracovníka firmy

Razítko a podpis pracovníka firmy

Zde odstřihněte!

Datum:______________________
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SYNTHOS Kralupy a.s.

Muramato Manufacturing s.r.o.

Datum:______________________

Datum:______________________

Razítko a podpis pracovníka firmy

Razítko a podpis pracovníka firmy

Vitana a.s.

SPEL a.s.

Datum:______________________

Datum:______________________

Razítko a podpis pracovníka firmy

Razítko a podpis pracovníka firmy

Erwin Junker Grinding a.s.

RAMA BOHEMIA a.s.

Datum:______________________

Razítko a podpis pracovníka firmy

Razítko a podpis pracovníka firmy

Zde odstřihněte!

Datum:______________________
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BOSAL ČR s.r.o.

ProfCom s.r.o.

Datum:______________________

Datum:______________________

Razítko a podpis pracovníka firmy

Razítko a podpis pracovníka firmy

TRW-Carr s.r.o

Technologický park Hořátev

Datum:______________________

Datum:______________________

Razítko a podpis pracovníka firmy

Razítko a podpis pracovníka firmy

Continental Automotive

Foxconn Technology CZ s.r.o.

Czech Republic s.r.o.
Datum:______________________

Razítko a podpis pracovníka firmy

Razítko a podpis pracovníka firmy

Zde odstřihněte!

Datum:______________________
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Sécheron Tchequie spol.s.r.o.

Název firmy:

Datum:______________________

Datum:______________________

Razítko a podpis pracovníka firmy

Razítko a podpis pracovníka firmy
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Tato akce byla realizována za finanční podpory
Středočeského kraje

Krajská hospodářská komora Střední Čechy
Kontaktní osoba: Vladislava Šizlingová
Email: sizlingova@komora.cz, tel. 702 020 489
www.khkstrednicechy.cz

