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Tradičním titulárním partnerem 

kategorie Firma roku je již po jede-
nácté významná česká telekomuni-
kační společnost. 

Jak říká její obchodní ředitel 
Michal Müller, podnikatelé a firmy 
jsou páteří českého hospodářství, a 
často hrají významnou roli v rozvoji 
regionu, kde působí. 

„Investují nejen do ekonomiky, ale 
také do společnosti a inovací. A v tom 
jim chceme být partnerem,“ dodá-
vá. Pomocí ke zvýšení konkurence-
schopnosti jim může být třeba síť 
úzkopásmového internetu věcí (tzv. 
NB-IoT) kterou společnost spustila 
jako první v Česku. 

„Velmi se těším na podzimní kraj-
ská kola Firmy roku, kde se potkáme s 
inspirativními lídry české ekonomiky a 
oceníme ty nejlepší,“ říká Müller. 

Titulárním partnerem kategorie 
Živnostník roku je jedna z největ-
ších českých bank. „Je až neuvěřitel-
né, kolik inspirativních příběhů zaží-
vají živnostníci a drobní podnikatelé. 
Většina z nich často zůstává širšímu 
okolí skryta. Přitom jejich sdílení může 
posunovat dále řadu dalších podnika-
telů, a s nimi i celou naši ekonomiku,“. 
říká Petr Zelenka, manažer segmen-
tu podnikatelů a malých firem.

Soutěž Živnostník roku podle 
něho poskytuje ideální příležitost

napomáhat realizaci podnikatel-
ských aktivit a přispívat k jejich zvi-
ditelňování a oceňování.

 

Finále bude na Žofíně
Loni národní kolo soutěže Živ-

nostník roku vyhrál pražský hrač-
kář Viktor Hrdina, autor originál-
ního houpacího prkna. 

„Myslím si, že v dnešní době ma-
jí děti méně možností přirozeného 
pohybu, a tak se snažím pohyb netra-
dičně podpořit,“ uvedl vítězný živ-
nostník. 

Českou Firmou roku 2017 se sta-
la brněnská společnost Frentech 
Aerospace. Vyrábí díly a vesmírné 
mechanismy pro vědecké mise,  i 
pro komerční vesmírné projekty 
jako je ARIANE 5, vesmírné mise 
ExoMars 2016 a 2020. Její subsys-
témy poletí k Jupiteru, dodala asi 
jeden a půl milionu dílů pro letadla 
Airbus. 

„Netušil jsem, že si někdy budu 
moci sáhnout na díly zamontova-
né v letadlech, natož ve vesmírných 
lodích,“ uvedl podnikatel Pavel 
Sobotka. -lko-

Začíná soutěž o českého...
Harmonogram soutěží
� Krajská kola: 12. 9. - 18. 10.

� Volba Firmy roku 2018
     - finálová porota: 7. 11.

� Volba Živnostníka roku 2018 - 
     finálová porota 14. 11. 

� Finální galavečer v Praze:
     12. 12. 2018.

Trička s českými motivačními 
citáty, nové dárky pro novorozence 
či bezlepkovou cukrárnu přihlásili 
letos do celostátní soutěže „Rozjez-
dy“ začínající podnikatelé z Vysoči-
ny. 

Podnikatelská soutěž hledá nejen 
neotřelé nápady, ale zároveň podnika-
tele, kteří mají se svým nápadem reál-
nou šanci uspět. Pořádá ji význam-
ná česká telekomunikační společnost 
provozující mobilní síť.

Do letošního osmého ročníku se 
přihlásilo na 483 projektů z celého 
Česka. Kraj Vysočina zastupuje 13 
nápadů, nejčastěji to jsou designové 
výrobky. Např. trička s českými moti-
vačními citáty, bezlepková cukrárna 
nebo nové dárky pro novorozence…

Letos se mohli do soutěže až do 
března hlásit  ti, kteří ještě vůbec 
nepodnikají, nebo se soutěžním nápa-
dem nepodnikají déle než rok.

V úterý 24. dubna proběhlo v Brně 
regionální kolo soutěže, které dalo 
vítěze postupující do celostátního ko-
la. Že se tak ale dělo v době tisku ŽN, 
zatím neznáme výsledky. Podívat se 
ale můžete na www.rozjezdy.cz. Pře-
dem víme, že v každém kraji mohou 
vyhrát tři vítězové, kteří získají finanč-
ní odměnu, podporu expertů na růz-
né aspekty podnikání, balíčky služeb 
a věcné ceny, které pomohou s rozjez-
dem podnikání. 

Jména dvou celostátních vítězů sou-

těže se dozvíme 22. června.
Kromě toho může veřejnost roz-

hodnout o vítězi Ceny veřejnosti pro-
střednictvím on-line hlasování. Bez-
platné regionální semináře otevřené 
široké veřejnosti se konaly v dubnu a 
pokračují v květnu.

Jak informuje manažerka pořádající 
společnosti Eva Karasová, letos se do 
„Rozjezdů“ přihlásilo o 40 začínajících 
podnikatelů více než loni. „Již tradičně 
má nejvíce zástupců hlavní město, kde 
soutěží 123 projektů. Na 70 projektů 
přihlásili začínající podnikatelé v Jiho-
moravském kraji a 47 v kraji Moravsko-
slezském,“ upřesňuje Karasová.

Větší účast  si pořadatelé vysvětlu-
jí i díky faktu, že se daří ekonomice a 
loni v ČR přibylo hodně podnikatelů. 
Živnostenský list si dle jejích informa-
cí pořídilo nově více než 44 tisíc lidí, 
nejvíce z Prahy a středních Čech. Nej-
méně podnikatelů přibylo v Karlo-
varském a ve Zlínském kraji. V celém 
Česku má nyní registraci k podnikání 
18 % lidí, na Vysočině je to jen 16,7 %. 

Díky „Rozjezdům“ se v minulos-
ti postavilo na vlastní nohy i něko-
lik úspěšných podnikatelů z Vysoči-
ny. Nejblíže Žďáru jedna „vymazlená 
kavárna“ v Havlíčkově Brodě.

 -lko-

V Rozjezdech je 13 projektů
podnikatelů z Vysočiny

Kraj Vysočina letos 
zastupují neotřelé nápady


