Krajská hospodářská komora Střední Čechy

Poznáváme firmy ve
středních Čechách

soutěž 2016

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
1.

2.

3.

4.

Do soutěže se přihlásíte tím, že v této brožuře, tzv. návštěvní knížce,
vyplníte své identifikační údaje (str. 7), 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 2016 resp. od 15. června
do 30. listopadu 2016 potvrzení Vaší návštěvy v uvedených firmách.
Seznam firem a informace o jejich termínech návštěvy tzv. dnů
otevřených dveří, naleznete v brožuře na str. 5-14
Vaši návštěvu v dané firmě si necháte potvrdit tamějším 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 7. prosince 2016 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 druhým a třetím největším počtem návštěv získají tablety.
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 14.12.2016). Přesný termín bude
uveden na www stránkách komory a bude příslušným oceněným
sdělen i písemně (poštou či mailem).
11. Na str. 15 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; 724 613 949
e-mail: sizlingova@komora.cz
www.khkstrednicechy.cz
Termín uzávěrky:
Doručit na uvedenou adresu nejpozději do 5.12.2016 do 13:00 hodin.
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Jakou firmu navštívit?
KAVALIERGLASS, a.s., Sklářská 359, 285 06 Sázava,
www.kavalier.cz;
- Přední výrobce s více jak 175 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.

Beznoska s.r.o. , Dělnická 2727, 272 01 Kladno, www.beznoska.cz
- Ryze český rodinný podnik se zázemím v kladenském regionu, ale působnost
firmy je rozšířena na celé území České republiky i na zahraniční trhy. Firma
Beznoska vznikla v roce 1992 privatizací provozu „Chirurgie“ bývalé Poldi
Kladno. Vyrábí implantáty, nástroje a operační pomůcky určené pro potřeby
ortopedie a traumatologie. Úzce spolupracují s předními odborníky z řad
lékařů i metalurgů. Firma je vlastníkem několika patentů.
Za rok se ve firmě Beznoska vyrobí kolem 8,5 tisíce kloubních náhrad spolu s
dalším příslušenstvím. Výrobní prostory firmy Beznoska nabízejí nejmodernější
technologie výroby a stroje sloužící k výrobě kloubních implantátů a nástrojů k
operacím vč. nové 3D tiskárny, kde se pacientovi tisknou implantáty přímo na
míru dle CT dat. Prohlídka může nabídnout i výstavní místnosti se současnými i
historickými výrobky, které se zde implantovaly v dobách Československa.
Doprava: auto-parkoviště u firmy, od MHD Kladno 4 min chůze.

Geomine a.s., Husova 570, 261 01 Příbram VI, www.geomine.cz
-Společnost založena v roce 1991 v Příbrami. Zabývá se zakázkovou výrobou
plechových dílů a vývojem výrobků z plechu. Nabízí nejen dílčí operace
(děrování, řezání laserem, ohraňování apod.), ale i převzetí celkové výroby
plechových kompletů a sestav. Zajišťuje podporu při vývoji plechových dílů,
přes jejich vlastní výrobu až po následnou logistiku. V současnosti dodává své
výrobky do celé Evropy a mezi zákazníky patří především velké nadnárodní
společnosti.
Doprava: auto-parkoviště 200 m, od MHD 3B vzdálenost 400 m.
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KOSTAL CR, spol. s r.o. , Černín 89, 267 51 Zdice, www.kostal.cz;
Skupina KOSTAL je nezávislý rodinný podnik založený 1912 v německém městě
Lüdenscheid rodákem z Mnichova Hradiště Leopoldem Kostalem. Působí ve 20
zemích světa. KOSTAL CR je mezinárodní dodavatel elektronických a
mechatronických komponentů pro automobilový průmysl, který si zakládá na
špičkové kvalitě. 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 PrazeZličíně. 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, autobusová zastávka Zdice (2,1 km), vlakZdice (3km).

SVÚM a.s., Tovární 2053, 250 88 Čelákovice, www.svum.cz
-Společnost je privátní výzkumnou organizací, přední centrum výzkumu
v oblasti kovových materiálů, plastů a jejich zkoušení v akreditovaných
laboratořích. Hlavními činnostmi jsou: výzkum a vývoj, zkoušení materiálů,
svařování, speciální technologie a výroba. V oblasti Speciální technologie a
výroba nabízí protikorozní povlaky, výrobky z PTFE, teflonu-samomazné kluzné
folie METALOPLAST.
Doprava: auto-parkoviště u firmy, vzdálenost od zastávky 1 500 m.

Kostal Kontakt Systeme GmbH, Čenkov 8, 262 23 Jince, www.kostal.cz
- Divize Kostal Kontakt Systeme v České republice je výrobcem kontaktních
systémů pro automobilový průmysl se sídlem v Čenkově u Příbrami, kde působí
téměř 500 zaměstnanců. Zákazníky jsou významní celosvětoví přední výrobci
automobilů, zejména BMW, Daimler, VW, Ford, Renault aj. a jejich dodavatelé.
Výrobky firmy : jde o elektromechanické konstrukční prvky, zejména
konektory. Jedná se převážně o výrobky se specifickým použitím v
automobilovém průmyslu. Vývoj výrobků a procesů probíhá za použití
nejmodernějších počítačových systémů.
Doprava: auto-parkoviště 100 m, vzdálenost od zastávky 400m.
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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 leze 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 výrobky dle požadavku
zákazníka. Vše je vyvíjeno a testováno přímo ve firmě v Želevčicích. Firma
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

Julius Starove–GLASSTAR, Nenačovice 69, 266 01 www.ceske-sklo.cz/glasstar/
Sklářská huť nedaleko Berouna, cca 5 km od dálnice D5, EXIT 10. Firma se
zabývá výhradně ruční výrobou hutního skla, cca 200 druhů výrobků, např.
zvířata, květiny, vázy, těžítka, ovoce, skleněné bonbony. Rádi vám nechají do
řemesla nahlédnout. Při návštěvě uvidíte při práci vyučené skláře, se kterými
můžete pohovořit o výrobě nebo i o studiu, jak a kde se vyučili.
Doprava: auto –parkoviště 100m, vzdálenost od zastávky 150 m

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
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Gebrüder Weiss, spol.s.r.o., Průmyslová 477, 252 91 Jeneč www.gw-world.cz
S cca 6 000 pracovníky, 150 vlastními firemními pobočkami a ročním obratem
1,28 miliardy EUR (2015) se společnost 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, také I řadu dalších speciálních oddělení, což umožní pružně reagovat
na potřeby zákazníků. Historie rodinné společnosti sahá vice jak 500 let do
minulosti, v ČR působí již od roku 1992 v 8 pobočkách po celé ČR, s centrálou v
Jenči u Prahy, s celkovým počtem 330 zaměstnanců.
Doprava: auto-parkoviště u firmy, vzdálenost od zastávky 200 m bus, 500 m
vlak
Jokey Praha CZ s.r.o., Nový Dvůr 93, 250 87 Mochov www.jokey.cz
Společnost je výrobcem plastových obalů s tradicí od roku 1968. Na českém
trhu působí od roku 1998 a má 80% podíl v segmentu dodávek plastových
obalů. Dodáváme pro zákazníky z potravinářského I nepotravinářského
průmyslu. Naši hlavní zákazníci jsou: Hollandia, Polabské mlékárny, Delimax,
HET, Primalex a další. Sídlo společnosti a výrobní závod, ve kterém pracuje vice
než 100 zaměstnanců, naleznete v Mochově (Praha-východ) 4km od Čelákovic.
Doprava: auto-parkoviště u firmy
F&N dodavatelé, s.r.o. (FAN sladidla), U Cihelny 225, 277 15 Tišice
www.fansladidla.cz
Společnost F&N dodavatelé, s.r.o. se zabývá výrobou a distribucí náhradních
sladidel a doplňků zdravé stravy. Na českém trhu se pohybuje již 25 let a je
lídrem v tomto segmentu. Zásobuje většinu obchodních řetězců, velkoobchody
s potravinami a lékárenské dodavatele. Mezi nejprodávanějšími výrobky
společnosti jsou sladidla na bázi steviol-glykosidů, Samaritan ® nebo Inulin.
Ve firmě je možné zakoupit výrobky firmy za velmi příznivé ceny.
Doprava: auto-parkoviště v areálu firmy, vzdálenost od zastávky 400 m vlak
Blažek Glass s.r.o. , Olbrachtova 600, 290 01 Poděbrady www.blazek-glass.cz
Firma je tradičním výrobcem zboží z českého křišťálu. V sortimentu najdete
ručně broušený křišťál, křišťálové urny, světla, skleněné trofeje, šperky a další.
Vyrábí originální skleněné pilníky v širokém sortimentu velikostí a dekorací,
pilníky pro domácí mazlíčky, pilníky na plast, dřevo a kovy. Během exkurze
můžete navštívit výrobní prostory a vzorkovnu a dozvíte se o dlouhé historii
firmy. Tradice sedmi generací této rodiny je spjata s výrobou a zdobením skla a
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sahá až do 18. století. První firma pak byla založena již v roce 1933. Její
produkty vždy oceňovali zákazníci po celém světě pro jeho kvalitu a originalitu.
Doprava: auto-parkoviště u firmy, vzdálenost od zastávky - vlak-20 min, bus 10
min
ČSOB Pojišťovna, a.s., Pražská 298, 250 01 Brandýs nad Labem
www.csobpoj.cz
Během exkurze se dozvíte zajímavosti z pojišťovnictví a mnoho informací
týkajících se administrativní práce v pojišťovně. Pracovníci pojišťovny vás také
seznámí s nutnými obchodními dovednostmi, které potřebujete pro tuto práci.
Doprava: auto-parkoviště 50 m, vzdálenost od zastávky – 300 m
FM Česká s.r.o., U Špejcharu 351, 252 67 Tuchoměřice www.fmlogistic.cz
FM LOGISTIC je francouzská společnost založená roku 1967 pány Claudem a
Edmondem Faure a Jean-Marie Machetem. Původně dopravní společnost
započala v roce 1982 skladovací aktivity a od roku 1987 také obalové aktivity –
tzv. copacking. Věnuje se skladování, obalovým úpravám a dopravě na 3
kontinentech a 12 zemích světa. FM LOGISTIC v ČR = FM ČESKÁ s.r.o. byla
založena v roce 1997. Po téměř 20 letech působení na trhu zaměstnává více
než 400 lidí a operuje na třech platformách. Dvě v Tuchoměřicích, kde v jedné
z nich je centrála společnosti. Třetí sklad má firma v Olomouci. Skladuje a balí
výrobky společností Nestlé, Unilever, Hasbro, JTI (tabákové výrobky), Travel
Free,
Yves
Rocher,
Mapa
Spontex,
Michelin
a
další..
Doprava: auto-parkoviště u firmy, z Prahy bus č.312 (zastávka 400m od firmy)
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
ABRASIV a.s. , Pod Borkem 312, 293 01 Mladá Boleslav www.abrasiv.cz
Česká obchodní společnost založená roku 1990. Profesionální dodavatel
brusiva a techniky pro průmysl a řemesla – ABRASIV jako obchodní společnsot
nabízí firmám I soukromým osobám velký výběr nástrojů na broušení, řezání,
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vrtání, frézování, nýtování. Nabízí také tryskací materiál, tryskací kabiny,
brusky. Technickým poradenstvím šetří čas a peníze zákazníků a pracovníků.
Doprava: auto-parkoviště u firmy, vzdálenost od zastávky – 300 m
NAREX BYSTŘICE s.r.o. Dr. E. Beneše 349, 257 51 Bystřice www.narextools.cz
Firma se od r. 1919 zabývá výrobou ručního řemeslnického nářadí-především
šroubováky, dláta na dřevo –truhlářská, řezbářská, sekáče a další.
Zakladatelem firmy byl pan Richter, pod jehož jménem se výrobky distribuovali
až do znárodnění v r.1948. Později byla firma začleněna do státního podniku
„Nářadí Praha“. Tato společnost vytvořila značku „narex“. V r.1991 došlo
k rozdělení tohoto uskupení na 10 samostatných podniků. S produkty
společnosti se lze setkat po celém světě, cca 50 % výrobků jde na export do 53
zemí. Firma zaměstnává kolem 100 pracovníků a vyrábí 1.800 položek –typů
ručního nářadí.
Doprava: auto-v areálu firmy, vzdálenost od zastávky – 400 m
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
úvazky. Pro návštěvníky je připravena ochutnávka-možnost vyzkoušet si
některou ze zmíněných technik.
Doprava: auto-v areálu, vzdálenost od zastávky busu– 4 min

SENCO Příbram spol.s r.o., Plynárenská 292, 261 01 Příbram I,
www.sencopb.eu
SENCO Příbram spol. s r.o. je českou rychle rostoucí společností s 25letou
tradicí, obchodující převážně se zeměmi EU. Je zaměřena na konstrukci a
výrobu elektrických rozvaděčů, rozvaděčových skříní, ovládacích pultů,
práškové lakování a elektromontáže. Hlavní činností společnosti je konstrukce a
výroba zakázkových elektrických rozvaděčů nízkého napětí, jak po stránce
elektrické, tak mechanické. Tyto rozvaděče jsou určeny pro stroje a výrobní
linky z různých průmyslových odvětví jako např. farmacie, potravinářství atd.
Doprava: auto-parkování u firmy, bus č.4 – zastávka 400m
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AERO Vodochody AEROSPACE a.s. U Letiště 374, 250 70 Odolena Voda
www.aero.cz
AERO Vodochody AEROSPACE a.s. nabízí prostředí firmy s téměř stoletou
tradicí a příležitost nahlédnout pod pokličku výroby leteckých celků pro
společnosti jako Airbus, Embraer či Sikorsky, nebo vývoje nových letounů divize
Defence&MRO. Naše firemní hodnoty jako kvalita, včasnost, týmovost,
hodnota a „jde to“ jsou základem přístupu nejen k zákazníkovi ale i k sobě
navzájem.
Doprava: auto-parkování u firmy, bus – zastávka 50m
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Firmy v přehledu

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

NÁZEV FIRMY

PODMÍNKY NÁVŠTĚVY
Návštěvní dny: 17.6.; 15.7.; 19.8.;
16.9.; 21.10.;18.11.2016 popřípadě
dle dohody 09:00-13:00 hod
Vstupné - bez poplatku

Beznoska s.r.o.
Dělnická 2727, 272 01 Kladno

Návštěvní dny : 11.8. 2016,
25.8.2016,začátek exkurze v 9:00 h
Vstupné – bez poplatku

www.beznoska.cz

Geomine a.s.
Husova 570, 261 01 Příbram VI
www.geomine.cz

KOSTAL CR, spol. s r.o.
Černín 89, 267 51 Zdice
www.kostal.cz

SVÚM a.s.
Tovární 2053, 250 88 Čelákovice
www.svum.cz

Kostal Kontakt Systeme GmbH
Čenkov 8, 262 23 Jince
www.kostal.cz

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

Návštěvní dny : 28.6.;26.7.;
30.8.;27.9.;25.10.;29.11.2016
15:00-18:00 hod
Vstupné – bez poplatku
Návštěvní dny : 28.6.; 26.7.; 30.8.;
27.9.; 25.10.; 29.11.2016 10:0016:00 hod, nutno objednat předem
na tel. 311 653 587, Bc. Lenka
Holmanová
Vstupné – bez poplatku
Návštěvní dny : pátek
09:00-15:00 hod
Vstupné – bez poplatku,
max. 20 osob/den
Návštěvní dny : 30.6.; 29.7.; 31.8.;
30.9.; 31.10.; 30.11.2016 vždy od
10:00 hod, objednání předem tel:
318 493 363 p. Voříšková
Vstupné – bez poplatku,
max. 15-20 osob/jedna skupina
Návštěvní dny : kdykoli v týdnu
09:00-15:00, po dohodě i v sobotu ,
tel. 733 319 067
Vstupné – bez poplatku
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Julius Starove-GLASSTAR
Nenačovice 69
www.ceske-sklo.cz/glasstar
Crystal Bohemia a.s.
Jiráskova 223,290 01 Poděbrady
www.crystal-bohemia.com

Gebrüder Weiss, spol.s r.o.
Průmyslová 477, 252 91 Jeneč
www.gw-world.cz
Jokey Praha CZ s.r.o.
Nový Dvůr 93, 250 87 Mochov
www.jokey.cz

F& N dodavatelé, s.r.o. (FAN
sladidla), U Cihelny 225, 277 15
Tišice
www.fansladidla.cz

Blažek Glass s.r.o.
Olbrachtova 600, 290 01 Poděbrady
www.blazek-glass.cz
ČSOB Pojišťovna, a.s.
Pražská 298,
250 01 Brandýs nad Labem
www.csobpoj.cz

Návštěvní dny: pracovní dny 09:0012:00 hod; nutné objednat předem
tel. 606 360 903, informovat, že jde
o tuto soutěž
Vstupné - bez poplatku
Návštěvní dny: pracovní dny 08:30
a od 10:15 hod
Vstupné – mládež od 12 -26 let,
senioři – 70 Kč
dospělí-100 Kč
Návštěvní dny: 24.6.; 29.7.; 26.8.;
23.9.; 21.10.; 25.11.2016 vždy od
10:20 hod
Vstupné – bez poplatku
Návštěvní dny: 15.-16.6.; 12.-14.7.;
2.-4.8.; 23.-25.8.; 20.9.-22.9.2016
v čase 09:00-14:00 hod, objednání
na tel. 702 150 145, max.počet 10
osob/ skupina
Vstupné – bez poplatku
Návštěvní dny: 2x měsíčně
1. a 3. pátek v měsíci od 11:2414:00 hod (kromě 3.6.2016). Nutno
objednat předem tel. 326 981 402,
popř. email: fan@fansladidla.cz
Vstupné – bez poplatku
Návštěvní dny: vždy 15. den
v měsíci v čase od 08:00-13:00 hod
Vstupné – bez poplatku
Návštěvní dny: 15.6.; 13.7.; 17.8.;
14.9.; 12.10.; 16.11.2016 v čase od
09:00-17:00 hodin. Nutno objednat
předem na tel. 608 934 621 nebo
alena.ticha@obchod.csobpoj.cz
Vstupné – bez poplatku
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FM Česká s.r.o.
U Špejcharu 351
252 67 Tuchoměřice
www.fmlogistic.cz

Návštěvní dny: 18.7. 9.8. 20.9.
v čase 15:00-17:00

5D Ateliér s.r.o.
Nové Habří 503, 251 69 Velké
Popovice
www.5datelier.cz

Návštěvní dny: kdykoli

ABRASIV, a.s.,
Pod Borkem 312,
293 01 Mladá Boleslav
www.abrasiv.cz

Návštěvní dny: až od 1. října 2016
kdykoli po předchozí domluvě na
tel. 326 551 312 nebo 731 156 790

NAREX BYSTŘICE s.r.o.
Dr. E. Beneše 349,
257 51 Bystřice
www.narextools.cz
Ateliér 6tej smysl
Maxe Švabinského 117/29
25001 Brandýs nad Labem-Stará
Boleslav
www.atelier6tejsmysl.cz
SENCO Příbram spol.s r.o.
Plynárenská 292
261 01 Příbram I
www.sencopb.eu

AERO Vodochody AEROSPACE a.s.
U Letiště 374
250 70 Odolena Voda
www.aero.cz

Vstupné – bez poplatku

Vstupné – bez poplatku

Vstupné – bez poplatku
Návštěvní dny: kdykoli kromě
středy, nutnost objednání předem
tel. 605 952 821, Ing.M.Kristen
Vstupné – bez poplatku
Návštěvní dny: denně 09:00-15:00
hod, nutné objednání předem na
tel. 736 710 047 p. Dolejšová
Vstupné – bez poplatku
Návštěvní dny: 14.7.; 11.8.; 8.9.;
13.10.; 10.11.2016 v čase 12:0014:00 hod, objednat u p.Vinšové
(tel. 318 493 670 nebo E-mailem
Vinsova.Jaroslava@sencopb.eu)
Vstupné – bez poplatku
Návštěvní dny: středa, čtvrtek
dopoledne, objednat minimálně
7 dní předem na tel. 734 518 048
Vstupné – bez poplatku
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Návštěvní dny:
Vstupné
Návštěvní dny:
Vstupné
Návštěvní dny:
Vstupné
Návštěvní dny:
Vstupné
Návštěvní dny:
Vstupné
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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

Geomine a.s.

KOSTAL CR, spol. s r.o.

Datum:______________________

Datum:______________________

Razítko a podpis pracovníka firmy

Razítko a podpis pracovníka firmy

SVÚM a.s.

Zde odstřihněte!

Beznoska s.r.o.

Kostal Kontakt Systeme GmbH

Datum:______________________

Datum:______________________

Razítko a podpis pracovníka firmy

Razítko a podpis pracovníka firmy
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L I N E T spol. s r.o.
Datum:______________________

Datum:______________________

Razítko a podpis pracovníka firmy

Razítko a podpis pracovníka firmy

Crystal Bohemia a.s.

Gebrüder Weiss, spol.s r.o.

Datum:______________________

Datum:______________________

Razítko a podpis pracovníka firmy

Razítko a podpis pracovníka firmy

Jokey Praha CZ s.r.o.

Zde odstřihněte!

Julius Starove-GLASSTAR

F& N dodavatelé, s.r.o.

Datum:______________________

Datum:______________________

Razítko a podpis pracovníka firmy

Razítko a podpis pracovníka firmy
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Blažek Glass s.r.o.

ČSOB Pojišťovna, a.s.

Datum:______________________

Datum:______________________

Razítko a podpis pracovníka firmy

Razítko a podpis pracovníka firmy

FM Česká s.r.o.

5D Ateliér s.r.o.

Datum:______________________

Datum:______________________

Razítko a podpis pracovníka firmy

Razítko a podpis pracovníka firmy

ABRASIV, a.s

NAREX BYSTŘICE s.r.o.

Datum:______________________

Razítko a podpis pracovníka firmy

Razítko a podpis pracovníka firmy

Zde odstřihněte!

Datum:______________________
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Ateliér 6tej smysl

SENCO Příbram spol.s r.o.

Datum:______________________

Datum:______________________

Razítko a podpis pracovníka firmy

Razítko a podpis pracovníka firmy

AERO Vodochody AEROSPACE a.s.

Název firmy:

Datum:______________________

Datum:______________________

Razítko a podpis pracovníka firmy

Razítko a podpis pracovníka firmy

Název firmy :

Název firmy:
Datum:______________________

Razítko a podpis pracovníka firmy

Razítko a podpis pracovníka firmy

Zde odstřihněte!

Datum:______________________
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Název firmy:

Název firmy:

Datum:______________________

Datum:______________________

Razítko a podpis pracovníka firmy

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

