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je jednou z nejlepších v republice

PREZIDENT Hospodářské komory ČR Vladimír Dlouhý označil OHK Třebíč za nejednu z nejlépe pracujících okresních 
hospodářských komor.  Foto: archiv OHK Třebíč

TŘEBÍČ V ROCE 2015 navštívila i vnučka Jana Antonína Bati paní Dolores 
Baťa Arambasic.  Foto: archiv OHK Třebíč

Někteří představitelé fi rem 
sdružených v OHK Třebíč loni 
vycestovali i do zahraničí.

To je pravda, jednalo se o pod-
nikatelské mise, jejichž cílem bylo 
oslovit potenciální partnery. Zde 
mohu jmenovat únorovou cestu do 
Jihoafrické republiky a zejména misi 
připravovanou s Krajem Vysočina a 
Krajskou hospodářskou komorou 
Kraje Vysočina do Číny na přelomu 
května a června. 

Zde jsme se v Pekingu nejprve 
setkali s naším velvyslancem Libo-
rem Sečkou a pak se přesunuli do 
provincie Hubei, kde se navázalo 
na memorandum o spolupráci mezi 
touto provincií a naším krajem. Jen 
pro představu uvedu několik čí-
sel. Hubei má 68 milionů obyvatel, 
kdežto v Kraji Vysočina žije něco 
přes půl milionu lidí. Hlavním měs-
tem provincie je Wuhan se zhruba 
12 miliony obyvatel. Druhým nej-
větším městem v provincii Hubei je 
Yichang se 4,5 miliony obyvatel.

 A právě vedení města Yichang se 
na představitele našeho kraje obrá-
tilo o doporučení vhodného part-
nerského města v Kraji Vysoči-
na. Hejtman Jiří Běhounek navrhl 
právě Třebíč. Na základě toho se v 
září konala další návštěva Yichan-
gu, kde jsme spolu se zástupci měs-
ta prezentovali už samotnou Třebíč 
a místostarosta Pavel Pacal spolu s 
primátorem Yichangu Li Lechen-
gem podepsali memorandum o 
spolupráci. 

Zde odbočím do trochu méně 
vážného duchu, protože se zde pří-
mo nabízí určitá paralela. Třebíč 
i Yichang jsou obě ve svém regi-
onu druhá největší města. Navíc 
Yichang má kousek od města pře-
hradu Tři soutěsky, my máme Dale-
šice. Takže určitá podobnost tu je. 

A i když čísla v počtu obyvatel i 
výkonech vodních elektráren jsou 
poněkud odlišná, možnosti spolu-
práce mezi 4,5milionovým Yichan-
gem a 37tisícovou Třebíčí jsou vel-
ké. 

Připravili jsme nabídku pro čín-

ské investory a získali celou řadu 
obchodních kontaktů, které nadále 
rozvíjíme. Další naše mise do Číny 
se koná už teď v dubnu.

Jak se OHK Třebíč prezentuje 
veřejnosti?

Loni proběhl například veletrh 
práce Fortel, který se konal v areá-
lu bývalé borovinské továrny. Ten 
navštívilo téměř 6,5 tisíce návštěv-
níků a představilo se něm 49 fi rem z 
Třebíče a okolí a místní školy. Jeho 
cílem bylo ukázat pravou hodno-
tu slova práce, umožnit vystavova-
telům získání nových zákazníků a 
dodavatelů, studentům a veřejnosti 
prezentovat široké spektrum fi rem, 
představit možnosti našeho regionu 
a zlepšit obraz podnikatelů v očích 
veřejnosti.

Velmi intenzivní spolupráci máme 
i se školami. Jednak je to meziná-
rodní veletrh vzdělávání Didacta, 
který OHK Třebíč organizuje a kte-
rý se loni konal už podvacáté. Dále 
je to Memorandum o podpisu spo-
lupráce škol a fi rem. 

K tomu nás vedly doslova šokují-
cí výsledky průzkumu, kdy ze všech 
zhruba 600 deváťáků, kteří loni 
opustili třebíčské základní školy, 
jich 85 % pokračovalo na maturitní 
obory. My ale potřebujeme i řeme-
slníky a chceme dokázat, že řemes-
lo má zlaté dno. 

A proto chceme ve spolupráci s 
podnikateli, fi rmami a středními 
školami nabídnout stipendia pro 
učňovské obory a zintenzivnit do 
nich nábor.

Jste nejen předsedou OHK Tře-
bíč, ale také místopředsedou 
Krajské hospodářské komory 
Kraje Vysočina. Co se loni událo 
tam?

Byla to zejména ona účast na 
zahraničních misích. Ale důležité 
jsou také schůzky s kolegy z komor 
z ostatních okresů. Pořád je totiž 
znát, že Kraj Vysočina je novotvar 
složený ze tří krajů. Jako Třebíčá-
ci se známe s podnikateli ze Žďáru 

či Jihlavy, ale pořád zjišťujeme, že 
o podnikatelských možnostech na 
Havlíčkobrodsku či Pelhřimovsku 
toho víme velmi málo, a máme tam 
velké rezervy. Proto vítáme všech-
ny příležitosti, kdy si s podnikateli z 
ostatních částí kraje můžeme vymě-
ňovat zkušenosti.

Co říkáte na to, že prezident 
Hospodářské komory ČR Vla-
dimír Dlouhý při své návštěvě 
uvedl do místních periodik, že 
OHK Třebíč patří mezi nejlepší z 
okresních hospodářských komor 
v ČR?

Je to samozřejmě velká čest, ale 
i závazek. Pro nás to znamená, že 
nastavené tempo a laťku musíme 
stále zlepšovat a stále také budeme 
pro region užiteční. Myslím ale, že 
většina členů naší okresní komory 
podnikání vnímá stejně jako já – 
tedy, že to není honba za penězi, ale 
vyjádření svobody a seberealizace. 

Jak se loni vyvíjela členská 
základna?

K dnešnímu dni máme 232 čle-
nů, počet právnických osob je 122, 
počet fyzických 110. Nových člen-
ství za minulý rok je 23, ukonče-
ných pouze šest. Jsme tedy silně 
prorůstoví. Zde je zajímavé, že tře-
ba žďárská obchodní komora má 
52 členů, takže nám za poslední rok 
přibyla téměř polovina počtu členů, 
jaký tam působí už několik let. Naší 
snahou je, aby OHK Třebíč byla 
pro region dobrý a užitečný klub, a 
právě tato silná členská základna to 
jen potvrzuje.

Můžete zmínit nějakou událost, 
která vás loni opravdu chytla u 
srdce, byla spojená s podniká-
ním, ale přitom byla velmi lid-
ská?

Zážitků mám spousty, ale jeden z 
největších, na který moc rád vzpo-
mínám, byla návštěva paní Dolores 
Baťa Arambasic v Třebíči. Je to 
vnučka Jana Antonína Bati, velice 
příjemná a milá dáma, která žije v 
Brazílii v městě Bataypora založené-
ho právě jejím dědečkem. 

Do Třebíče si přijela prohlédnout 
areál borovinské továrny a zejmé-
na tam odhalila pamětní desku 
věnovanou Janu Antonínu Baťo-
vi k padesátému výročí jeho úmrtí. 
Právě jeho práce, výstavba nových 
továrních budov a celé borovinské 
čtvrti Třebíč hrozně moc ovlivnily. 
A jeho pracovitost a elán po něm 
zdědila i paní Dolores. 

Opravdu moc na mě její návštěva 
zapůsobila a jsem rád, že jsem se s ní 
setkal a že zavítala k nám do Třebíče. 
Podnikatelská osobnost Tomáše Bati 
a jeho následovníka Jana Antonína 
Bati, kteří dosáhli z moravského Zlí-
na celosvětových úspěchů, jsou pro 
nás současné podnikatele dle mého 
názoru velkými vzory.  -hk-


