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optická kontrola
tiskových desek 
mikroskopem

Vítězný tiskový arch 
– detail měřených tiskových 
škál a ostatních kontrolních obrazců

Grafika
Digitální fotografie
Skeny, retuše, fotomontáž
Sazba, zlom tiskovin

Kontrolní barevné nátisky
Osvit filmů (CTF) 
Výroba tiskových desek (CTP)

Ofsetový tisk
Knihařina a vazba tiskovin
Zlacení, ražba, číslování, laminace, výsek
Digitální malonákladový tisk
Hromadné rozesílání zásilek, personalizace

Nakladatelství, knižní produkce
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Reklamní předměty
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Důsledná vzájemná kalibrace celého výrobního 
řetězce pro tisk, kvalitní materiály, technologie 
a správně dodržované pracovní postupy.  
To jsou atributy, které zaručují špičkový a opakovatelný
výsledek.  Že nejde o náhodu, o tom svědčí vítězství 
v soutěži pořádané firmou FUJIFILM.  Kontrolní tiskový 
arch sestavený specializovanou konzultační firmou 
a vyhodnocený nezávislou komisí odborníků byl vybrán
mezi ostatními archy z jiných tiskáren jako nejlepší.  

A to je to, co chceme. Být nejlepší.
Odměnou nám je nejenom první cena v této 
soutěži – profesionální digitální fotoaparát FUJI 
(již úspěšně nasazený v našem studiu).
Nejdůležitější je to, že ti, kteří se stanou našimi
klienty se k nám vrací.  To je ta nejcennější výhra 
a zároveň závazek pro nás do budoucna.

Telefony:    email: 
577 688 122  info@tigris.cz 
577 688 128 
577 688 187  Fax:  
577 688 170  577 433 935 

CTP/CTF tel:   email:
577 688 177   osvit@tigris.cz

Datové přenosy na FTP server:
ftp.tigris.cz



Výrobní linka CTP desek. 
Přesná termální techologie tvorby tiskové desky 

Práce na mezinárodních projektech jde u nás 
poznat někdy na první pohled... :-)

Měření tiskových desek 
CCD densitometrem 
při kalibraci CTP

Rozvoz a dovoz zboží je samozřejmostí...

D E S I G N

F OTO G R A F I E

P O LY G R A F I E

(CZ) Hmotnost netto: 
(SK) Hmotnosť netto:
(PL) Waga netto:
(HU) Nettó tömeg:
(RO) Cantitate netă: 
(SCG) Neto težina:
(LT) Masė:
(CZ) Datum výroby: 
(SK) Dátum výroby:
(PL) Data produkcji: 
(HU) Gyártási idö:
(RO) Data fabricatiei:
(SCG) Datum proizvodnje:
(LT) Pagaminta:
(CZ) Minimální trvanlivost do: 
(SK) Minimálna trvanlivosť do: 
(PL) Najlepiej spożyć przed:
(HU) Minőségét megőrzi (nap/hó/év):
(RO) A se consuma de preferintã inainte de:
(SCG) Rok trajanja:
(LT) Tinka vartoti iki:

(CZ) Hmotnost pevného podílu: 
(SK) Hmotnosť pevného podielu: 
(PL) Masa po odsączeniu:
(HU) Töltö tömeg:
(RO) Cantitate netã dupã scurgere:
(SCG) Ocedjena masa:
(LT) Grynoji masė:

TUŇÁK SENDVIČOVÝ VE VLASTNÍ ŠŤÁVĚ – TUNA FLAKES IN BRINE
Rybí konzerva / Rybia konzerva / Konserwa rybna / 
Produs sterilizat / Riblja konzerva / Žuvies konservai

TUŇÁK

185 g

31/12/2009

185 g 130 g

2006

(CZ) Země původu: Vietnam
(SK) Krajina pôvodu: Vietnam
(PL) Kraj pochodzenia: Wietnam
(HU) Származási ország: Vietnam
(RO) Tara de origine: Vietnam
(SCG) Zemlja porekla: Vijetnam
(LT) Kilmės šalis: Vietnamas
Dovozce: GASTON, spol. s r.o., Hluboká 5254, Zlín, ČR
Dovozca: GORAL, spol. s r.o., Družstevná 373/29, Dolné Vestenice, SR
Forgalmazza: GAFOOD Kft, Raktárvárosi út. 1, 2046 Törökbálint, HU
Importer: GIANA, Sp. z o.o., Puławska 42 lok. 112, 05-500 Piaseczno, PL
Importator: S.C.AGRIROM S.R.L, V. Milea 44, 310178 Arad, RO, 
tel.: 0257/250880, fax: 0257/250525
Uvoznik za SCG Thymos d.o.o., Bački Petrovac, SCG, tel.: 21/782-663
Importuotojas: VP Market, Savanoriu pr. 247, 02242 Vilnius-53, LT

Proizvodjač: FOODTECH, Thin Long An, Vietnam

www.gaston.cz

(CZ) Tuňák sendvičový ve vlastní šťávě
(SK) Tuniak sendvičový vo vlastnej šťave
(PL) Tuńczyk w sosie własnym
(HU) Aprított tonhal saját lében
(RO) Ton maruntit in suc propriu
(SCG) Tunjevina seckana v sopstvenom saftu
(LT) Smulkinti tunai savo sultyse
(CZ) Složení: Sekané maso z tuňáka, pitná voda,
jedlá sůl
(SK) Zloženie: Sekané mäso z tuniaka, pitná
voda, jedlá soľ
(PL) Skład: Tuńczyk, woda, sól
(HU) Összetevők: tonhal, ivóvíz, só
(RO) Ingrediente: Ton, apǎ, sare
(SCG) Sastav: Tunjevina, voda, so
(LT) Sudėtis: tunai, druska, geriamasis vanduo

(CZ) Skladujte v chladu a suchu
(SK) Skladovať v suchu, chrániť pred pôsobením
priameho slnečného žiarenia a pred mrazom
(PL) Przechowywać w miejscu chłodnym
i suchym
(HU) Száraz, hüvös helyen tárolandó
(RO) A se păstra la loc uscat si răcoros
(SCG) Skladištenje u suvim i mračnim
prostorijama, čuvati od mraza
(LT) Laikyti nuo +2 ° iki +26 °C temp

Vietnam No. DH 174

TUŇÁK SENDVIČOVÝ V ROSTLINNÉM OLEJI – TUNA FLAKES IN VEGETABLE OIL
Rybí konzerva / Rybia konzerva / Konserwa rybna / 
Produs sterilizat / Riblja konzerva / Žuvies konservai
(CZ) Tuňák sendvičový v rostlinném oleji
(SK) Tuniak sendvičový v rastlinnom oleji
(PL) Tuńczyk w oleju 
(HU) Aprított tonhal növényi olajban
(RO) Ton maruntit in ulei
(SCG) Tunjevina seckana u semenskom ulju
(LT) Smulkinti tunai aliejuje
(CZ) Složení: Sekané maso z tuňáka, rostlinný
olej, pitná voda, jedlá sůl
(SK) Zloženie: Sekané mäso z tuniaka, rastlinný
olej, pitná voda, jedlá soľ
(PL) Skład: Tuńczyk, olej roślinny, woda, sól
(HU) Összetevök: Tonhal, növényi olaj, ivóvíz, só
(RO) Ingrediente: Ton, ulei vegetal, apǎ, sare
(SCG) Sastav: Tunjevina, biljno ulje, voda, so
(LT) Sudėtis: tunai, augalinis aliejus, druska,
geriamasis vanduo

(CZ) Skladujte v chladu a suchu
(SK) Skladovať v suchu, chrániť pred pôsobením
priameho slnečného žiarenia a pred mrazom
(PL) Przechowywać w miejscu chłodnym
i suchym
(HU) Száraz, hüvös helyen tárolandó
(RO) A se păstra la loc uscat si răcoros
(SCG) Skladištenje u suvim i mračnim
prostorijama, čuvati od mraza
(LT) Laikyti nuo +2 ° iki +26 °C temp

(CZ) Hmotnost netto: 
(SK) Hmotnosť netto:
(PL) Waga netto:
(HU) Nettó tömeg:
(RO) Cantitate netă: 
(SCG) Neto težina:
(LT) Masė:
(CZ) Datum výroby: 
(SK) Dátum výroby:
(PL) Data produkcji: 
(HU) Gyártási idö:
(RO) Data fabricatiei:
(SCG) Datum proizvodnje:
(LT) Pagaminta:
(CZ) Minimální trvanlivost do: 
(SK) Minimálna trvanlivosť do: 
(PL) Najlepiej spożyć przed:
(HU) Minőségét megőrzi (nap/hó/év):
(RO) A se consuma de preferintã inainte de:
(SCG) Rok trajanja:
(LT) Tinka vartoti iki:

31/12/2009

185 g 130 g

2006

(CZ) Hmotnost pevného podílu: 
(SK) Hmotnosť pevného podielu: 
(PL) Masa po odsączeniu:
(HU) Töltö tömeg:
(RO) Cantitate netã dupã scurgere:
(SCG) Ocedjena masa:
(LT) Grynoji masė:

(CZ) Země původu: Vietnam
(SK) Krajina pôvodu: Vietnam
(PL) Kraj pochodzenia: Wietnam
(HU) Származási ország: Vietnam
(RO) Tara de origine: Vietnam
(SCG) Zemlja porekla: Vijetnam
(LT) Kilmės šalis: Vietnamas
Dovozce: GASTON, spol. s r.o., Hluboká 5254, Zlín, ČR
Dovozca: GORAL, spol. s r.o., Družstevná 373/29, Dolné Vestenice, SR
Forgalmazza: GAFOOD Kft, Raktárvárosi út. 1, 2046 Törökbálint, HU
Importer: GIANA, Sp. z o.o., Puławska 42 lok. 112, 05-500 Piaseczno, PL
Importator: S.C.AGRIROM S.R.L, V. Milea 44, 310178 Arad, RO, 
tel.: 0257/250880, fax: 0257/250525
Uvoznik za SCG Thymos d.o.o., Bački Petrovac, SCG, tel.: 21/782-663
Importuotojas: VP Market, Savanoriu pr. 247, 02242 Vilnius-53, LT

Proizvodjač: FOODTECH, Thin Long An, Vietnam

www.gaston.cz

Vietnam No. DH 174

TUŇÁK

185 g

Kvalitní know-how, Kvalitní know-how, 
       technické zázemí,        technické zázemí, 
   spolehlivost...   spolehlivost...

   PDF, TIFF, EPS,    PDF, TIFF, EPS, 
JPG, DOC, RAW, JPG, DOC, RAW, 
     ZIP, SIT, XLS, BMP, PSD...     ZIP, SIT, XLS, BMP, PSD...
DOBRÉ KAFE...a pizza až do domu, DOBRÉ KAFE...a pizza až do domu, 
         když termín nepočká a máme hlad.          když termín nepočká a máme hlad. 
                    My i klient...:-)                    My i klient...:-)

Barva,  typografie, 
      design...

Foto, 
   skeny, retuše...

Loga, grafy, 
            tabulky...

Sazba, 
    korektury, 
 kontrolní nátisky...

ColorManagment, 
       kalibrace, 
    zálohování...

Vzorníky písem, 
         barevných škál, 
      materiálů...

S I G N M A K I N G

P O D P O R A  P RO D E J E

I N T E R I É R  VA Š Í  F I R M Y

E X T E R I É R

M E D I Á L N Í  R E K L A M A

S L U Ž B Y

         GRAFIKA
PRODUKCE 
               TISK

Není zakázek,
které nespěchají,
skoro každé „hoří“ termín
a podklady přijdou 
na poslední chvíli...
proto se snažíme být 
vždy připraveni... :-)

Digitální nátisk. 
V roce 1994 jsme byli mezi prvními co šli touto 
cestou. Dnes je digitál standardem. 
Inu, opět jsme byli průkopníky...

Vzorníky barev. 
Pro různé účely, 
pro různé technologie. 
Barva se přece nedá dělat jen od oka... Návrhy etiket na konzervy

Pracovní oděvy,
firemní oblečení,
reklamní textil

Zde sídlíme: Nábřeží 599, Zlín - Prštné

Knihy tiskneme o všem možném.  A někdy se 
i my staneme součástí popisovaného tématu...

V současné době zajišťujeme pro své zákazníky 
rozsáhlý komplex služeb v oblasti reklamní tvorby. 
Našimi klienty jsou malé, začínající firmy působící 
v regionu Zlínského kraje i společnosti, jejichž 
činnost pokrývá celou Českou republiku.

Našim cílem je uspokojit všechny potřeby a poža-
davky klienta tak, aby dostával komplexní řešení 
– reklamy,  podpory prodeje, interiéru a exteriéru 
firmy apod.

Spolupráce většinou začíná přesnou definicí zadání 
reklamy, zpracováním cenové nabídky, grafických 
návrhů a případně scénáře celé reklamní akce. 
Od tohoto základu se odvíjí další průběh spolupráce 
klienta a našeho obchodního oddělení.

Průřez neboli kaleidoskop naší produkce za uplynu-
lých několik let na předešlých stranách Vám poskyt-
ne obrázek našich možností. Snad by se mohl stát 
i Vaší inspirací pro Vaše zadání a co všechno 
můžete po společnosti TIGRIS chtít. 

A s čím se na nás můžete obrátit ?

firemní logo, firemní design manuál, návrhy
začínající vizitkou, etikety na Vaše výrobky a končící 
výstavní expozicí nebo firemním interiérem,

  
digitální i klasické foto Vašich produktů (interiérové 
i exteriérové) pro Vaše reklamní materiály, velko-
plošnou prezentaci, plakáty i obrazy,

akcidenční tiskoviny pro každodenní činnost firmy 
(vizitky, dopisní papíry, apod), pozvánky, etikety, 
prospekty, plakáty, katalogy, vzorníky, firemní noviny, 
výroční zprávy, apod.,

reklamní cedule, transparenty, plachty, firemní štíty 
– lepené i světelné, reklama na Vaše auta,

reklamní předměty, reklamní textilie, jednotné firemní 
textilie. Samolepky. Reklamní tašky a obaly.  Poutače, 
stojany, makety.  Atypické reklamní a dárkové 
předměty zpracované „na míru“ pro Vaši firmu, 

orientační systémy, kancelářské zařízení, firemní 
razítka,

vnější orientační systémy, velkoplošná reklama, 
reklamní štíty, billboardy, výstavní expozice,

inzerce v novinách i časopisech, webová prezentace,

spojené s pořádáním konferencí, firemních školení, 
seminářů, kongresů, firemních prezentací a spole-
čenských akcích na veletrzích.

A pokud jsme zde nevyjmenovali úplně všechno, co 
byste pro úspěšnou prezentaci a činnost Vaší firmy 
mohli potřebovat, neváhejte a i tak se nám ozvěte. 
Rádi Vám poskytneme odbornou konzultaci a řešení 
určitě najdeme!

A co teď zbývá ? Stačí zavolat, poslat mail nebo se 
osobně zastavit u nás v TIGRISu. 
Na Vaše požadavky a přání budeme reagovat 
rychle, nápaditě a kvalitně.

Originální kresba je také 
jedním z využívaných 
grafických prvků

1994  Tak to jsme se narodili. Čtyři drahé 
                       počítače s jablíčkem v logu a tři 
ukrutně drahé periferie k nim – velký profesionální 
skener, ještě větší osvitová jednotka a pro většinu 
odborníků ze začátku naprosto nedůvěryhodný digi-
tální nátisk. Dnes samozřejmost, tehdy holé šílenství.  
A také tým zapálených lidí, který si začal říkat Tigris.
 
„Dobrý den, tady je DTP studio TIGRIS...“

Dnešní firemní slogan – Grafika / Produkce / Tisk  
je dost výstižný, jak pro naši historii a současnost, tak 
i budoucnost. 

Desk Top Publishing neboli ono kouzelné DTP se 
rozvinulo v širokou škálu reklamních či produkčních 
služeb poskytovaných malým, středním i velkým 
firmám. Víme z čeho jsme vzešli, co umíme a máme 
v tom tradici a bohatou zkušenost. Je to znalost 
zákonitostí a způsobů práce s textem, barvou, 
materiálem či dalšími médii v materiální či elektro-
nické podobě. Doplnili jsme tiskařinu, náš velmi dobrý 
a stále fungující základ o služby navazující, 
nejenom v oblasti knižní a vydavatelské produkce.

Víme, že naši klienti potřebují více než jen pouhé tis-
koviny jako základní propagační materiál. Navazuje 
na to velké množství dalších aktivit, služeb, reklam-
ních předmětů, dalších aplikací grafických motivů 
v oblasti exteriérů či interiérů, inzerce v médiích, 
atd..., až po firemní styl, identitu, informační systémy, 
či personalizaci a rozesílání zásilek v době reklam-
ních kampaní nebo jako příprava k veletrhu... 

Ušli jsme od roku 1994 velký kus cesty. Snažíme se 
poskytovat kvalitní práci, prokázat Vám, klientům
dobrou službu, precizní výsledek a ucelené řešení. 
Víme také, že další cesta je před námi, protože 
věříme, že i před Vámi je chuť se rozvíjet a růst.  A to 
jsou další úkoly, cíle, termíny a požadavky na kvalitu. 
Pokud je tomu tak, pomůžeme Vám ve Vaší cestě 
a najdeme tak i cestu svoji.  Takže...

„Dobrý den, tady je Vaše 
 reklamní společnost TIGRIS...“

      Jiří VANĚK           Ing. Pavel MAŇÁSEK



Produktová fotografie obuvi

Produkční katalog plavek 
německé firmy ELEMAR,
32 stran, cca 450 fotek, vazba V1
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Produkční katalogy a image katalogy 
pro rakouského zákazníka, firmu ILO-ILO

Vánoční přání – kusová malovýroba, 
digitální tisk, knihařina

Uskladnění papíru v klimaticky stabilním 
prostředí – to je základ kvalitních tiskovin

Kniha Motýli, 96 stran,  
1047 detailních fotek jednotlivých exemplářů

Produktová fotografie – konektory Exportní zakázka – kniha pro Rusko, SamaraDetail finálně smontované stránky s motýly



Kniha Morava, krásná zem...,
160 stran, vazba V8, vlastní vydání

Produktové foto, katalog výrobků firmy Jelínek

Atypická dárková sada dle požadavku klienta 
pro výsadbu „vánočního stromku“,
včetně semínek smrku ztepilého

Potisk reklamních tašek

Ukázky realizace reklam ze samolepicích fólií Studiová digitální fotografie produktů pro použití na výstavní stánek klienta

VÝROČNÍ ZPRÁVA / ANNUAL REPORT

®
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Elmatherm_cover_nova.indd   1 6.9.2005   9:39:27Osvit filmů nejenom pro polygrafii
– zde předlohy tištěných spojů (data od klienta) 
a denzitometr pro kontrolu stability filmu

Atypický reklamní předmět – kabelová vývodka 
„Skintop“ z marcipánu (originál, zmenšená 
marcipánová kopie a balení pro distribuci)

Obaly na víno s ražbou, 
materiál kephera (grafický karton)

Detail dvoustránky módního katalogu 
pro rakouského zákazníka

Výroční zpráva firmy ELMA - THERM

Měření barev 
při tisku pro regulaci 
a stabilitu barevnosti



Reklamní předměty 
s firemním logem (United Polymers)

Atypické průhledné poštovní obálky
s pozvánkami na veletrh, včetně 
personalizace z databáze klienta a distribuce

Rescaning knihy (vzorek původní knihy byl 
rozřezán a s maximální věrností k originálu 
znovu náročně digitalizován a tištěn) 
Zákazník: Belgie/Švédsko

Fotografie v exteriérech klienta 
a výsledné grafické řešení snímku

Kompletní realizace jednací místnosti klienta. 
Dodávka celého interiéru (TOMATEX)

Detail výšivky
Řada stolních kalendářů navazujících 
na katalogy módy ILO-ILO, Rakousko

Atypické dárkové předměty 
– lahvička s etiketou „Profikolka“

Kniha Brouci České a Slovenské republiky,
490 stran, vazba V8

Nástěnný tříměsíční kalendář. 
Spirálová vazba, 12 listů s titulkou a zády, 
převlečný posuvný jezdec pro určení dne

Detail dvoustránky módního katalogu,
24 stran,  cca 415 fotografií, vazba V1

Sada tiskovin COMINFO včetně pořadače 
s pákovým mechanismem.

Inzerce v magazínu nábytku (BYTCENTRUM)



Dvoustránka knihy „Legenda o českém skle“ 
(vlastní nakladatelský titul, vyšlo samostatně 
v češtině (1999), francouzštině (2002) 
a angličtině (2003).
Udělena cena České sklářské společnosti

Trhací bloky tiskopisů, 
tisk na samopropisovací papír

Katalogy na CD, potisk a výroba CD, booklety, 
kompletace, různé velikosti CD

Komponenty 
            pro automatizaci 2005/2006

Lapp_automatizace_cover_new.indd   1 19.9.2005   9:10:04

Katalog výrobků – komponenty automatizace 
(formát A4, 140 stran, vazba V2)

Vizitky – není malých zakázek...

www.profikol.cz
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Tovární 1333
CZ-769 01  Holešov
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Fax: +420 573 394 650 
Mobil: +420 602 501 378
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Člen skupiny LAPP
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Produkční katalog plavek firmy ELEMAR,
titulní strana

Produkční katalogy
firmy LAPP KABEL, každý cca 800-1000 stran, 
A4 formát, vazba V4, výsek hmatníků

Detail vyseknutého hmatníku zhotoveného
dle jednotlivých kapitol katalogu

Orientační systém firmy CARLING

Inzerce pro časopis

Dárková kazeta – „Sada na opravu poškozené 
duše“ – atypický dárkový předmět

Reklamní krabička s vitamínovými bonbóny Etikety na krabičky

Anglická verze v prodeji v USA a EU

Detail ražby – Výroční zpráva města Zlína

Orientační systém Interhotel Moskva Orientační systém ATEL – Moravské teplárny 

Orientační systém Městský úřad Otrokovice



Winter collection 2004/2005

Produktové foto

Kniha Antonín Procházka 1862 – 1945, 
394 stran, vazba V8

Informační cedule firmy CARLING, PERFECT

Zimní kolekce firmy ELEMAR katalog 2006

COLLECTION 2006
BESUCHEN SIE UNS AUF DER

BESUCHEN SIE UNS AUF DERISPO, HALLE A2, STAND 404

ISPO, HALLE A2, STAND 404
ODER BESTELLEN SIE UNSEREN

ODER BESTELLEN SIE UNSERENSOMMER 2006 KATALOG

SOMMER 2006 KATALOG
UNTER FAX + 49(0)9642 7099–88

UNTER FAX + 49(0)9642 7099–88

Reklamní pohlednice, součást širší tištěné 
propagace ELEMAR, Německo

Katalog sportovního zboží ENVY,
36 stran, vazba V1

Řada prospektů 
výrobního programu TAJMAC-ZPS

Katalog squashových produktů

44,60/37,48

Müller Thurgau
1 L Neuburské

1 L

41,70/35,04

Ryzlink vlašský
1 L

41,80/35,13

Veltlínské zelené
1 L

55,30/46,47

Svatovavřinecké
1 L

54,20/45,55

Frankovka
1 L

51,40/43,19

Zweigeltrebe
1 L

53,30/44,79

Frankovka
0,75 L

Medvědí krevBulharsko 0,75 L

Vinné sklepy VALTICE

Rulandské bílé
0,75 L Sauvignon

0,75 L
Rulandské modréCzech made 0,75 L

Svatovavřinecké
0,75 L Veltlínské zelené 030,75 L p.s.

40,50/34,03

Medvědí krevBulharsko 1,5 L

77,00/64,71

Diplomat bílý
0,7 L

Diplomat červený
0,7 L Diplomat růžový

0,7 L Frankovka RegnumMagnum 1 L Müller ThurgauRegnum Magnum 1 L Semtex
plech 0,25 L

105,51/88,66

Tramín červený 030,75 p.s.

134,50/113,02

Müller Thurgau 030,75 p.s.

109,90/92,35

88,70/74,54
79,80/67,06

Cabernet Sauvignon0,75 L

54,20/45,55

83,90/70,50

49,40/41,51

32,50/27,31 Akce 5 + 1 ZDARMA

35,00/29,41cena po přepočtu

Akce 5 + 1 ZDARMA

32,00/26,89cena po přepočtu

Green Tea Pinelliplech 0,25 L

12,50/11,90

20,20/19,24

Kofola 2 L
Kofola citrus 2 L

RC Cola light 2 L
Top Topic 2 L

Jupí Frupper  2 L – černý rybíz, jahoda, multivitamín, pineapple-ananas, pomeranč

18,50/17,62
18,90/18,00

18,50/17,62
21,90/20,86

Jupí juice 1 L Country Mix (karotka, jablko, pomeranč) 35 %, Garden Fruit Mix (zahradní ovoce) 25 %, Rainy Citrus Mix (citrus mix), 

Royal Apple (jablko, máta, zázvor) 35 %, Grapefruit 100 %, Summer mix (banán, jahoda, jablko)

19,90/18,95
16,70/15,90

16,70/15,90

16,70/15,90
22,60/21,52

19,90/18,95

Rajec voda 0,75 L PETjemně sycená, nesycená, sycená

7,70/7,33
N O V I N K A

Capri sonne 10* 200 ml – Orange, Jablko, Lemon, Mystic Dragon, Safari, Berry cooler, Starfruits, Multivitamín

49,90/47,52

Propagační leták LESKO,
140 fotek, 8 stran, vazba V1

SIX-SPINDLE AUTOMATIC LATHE MORI-SAY 6/32AC

Six-spindle automatic lathe of the highest
quality 

High accuracy at mass and series
production

High rigidity at machining

SIMATIC S 7 programmable logic controller 

Controlled feed and spindle motors

High thermal and dynamic stability

Version for machining of bars of 32 mm
and 42 mm max dia 

Machine version with general stop 
of spindles

Machine conforms to the 89/392 EEC
directive

MORI-SAY TM626CNC

PŘEDNOSTI TECHNICKÉHOŘEŠENÍ

Charakteristikou koncepce je vysoká flexibilita při nasazení stroje do výrobního procesuVýrazné zkrácení času potřebného pro přeseřízení tvarově složitých dílcůSnadné ovládání při korekcích jednotlivýchrozměrů dílce
Snížení nákladů na provoz stroje díky použitístandardních nástrojů dle norem ISOSnadná výměna nástrojů díky systémunástrojových držáků CAPTOMechanický základ stroje s vysokou přesnostíŘešení pomocných funkcí stroje pneumatickýmsystémem

KOMPATIBILITA

Většina příslušenství a opcí je shodná s mechanickou verzí stroje – MORI-SAY TM626

Pohled do pracovníhoprostoru na podélnésuporty (osy „W“)

Zadní strana
vřetenového bubnus pohony os „X“ 
FANUC

Pracovní prostor s odvodem dílců

Skelet stroje – motory pohonů os„W“ a „Z“ a motor pohonu vřeten

Zadní strana vřetenovéhobudnu s upínacím a podávacímmechanismem a pneumatickyovládaným řazením obecnéhozastavení vřeten. Motorypohonů os „X“ SIEMENS

Design etiket ucelené řady průmyslových lepidel 
(PLASTSERVIS)

Tel.: 577 210 609, 577 432 210
Tel.: 577 001 460, 577 018 630

mobil: 603 215 715, 731 615 590
fax: 577 524 600

objednavky@lesko-zlin.cz
CASH & CARRY

Po – Pá 8 – 17
So 8 – 15

vánoční pracovní doba
So 24. 12.  zavřeno
Po 26. 12.  zavřeno
So 31. 12.  8 –  13

AREÁL  SV IT  –  RYBNÍKY ,  BUDOVA 326 ,  ZL ÍN
ROZVOZ ZDARMA DO 24 HODIN, PONDĚLÍ – SOBOTA, MINIMÁLNÍ OBJEDNÁVKA 3000 Kč BEZ DPH

Bacardi Carta Blanca 
+ sklo 1 L 40% 

369,90/310,84

Hennessy Fine de Cognac
0,7 L  40% 

Finlandia vodka, Cranberry, Lime, Mango
1 L  40% 

818,00/687,40

Tullamore Dew
1 L 40% 

Jack Daniel’s
1 L 40% 

535,50/450,00

Grants + sklo
0,7 L 40% 

238,80/200,67

Hennessy V.S.
0,7 L 40% 

609,90/512,52

Amundsen Plum
1 L 16% 

Tullamore Dew + 2x sklo
0,7 L 40% 

379,90/319,24

Carolans
0,7 L 17% 

255,80/214,96

SPECIÁLNÍ NABÍDKA 01.12. – 31.12. 2005 NEBO DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB

161,00/135,29

N O V I N K A

333,30/280,08

409,90/344,45

Vážené kolegyně a kolegové,
jsem rád, že mohu přispět do Plastíka právě

v předvánoční době nejen protože to je doba, kdy
většina z nás hodnotí uplynulé období, ale také 
proto, že se na svět díváme již s očekáváním vánoc
a jejich povznesené nálady. 

Rok, který právě končí, byl pro mnohé z nás 
těžkou zkouškou. Pro Plastiku znamenal hned zpo-
čátku ztrátu významného zákazníka (AIS) a zásadní
přesun od výroby klávesnic k jejich dovozu z Číny.
Rozběhlo se Logistické centrum a výpadek ve výro-
bě nahrazují noví významní zákazníci, zejména
z autoprůmyslu. Poprvé po řadě let generuje Plastika
většinu svého zisku mimo segment klávesnic a napl-
ňuje tak záměr diversifikace tržeb.

Zároveň je tento rok charakteristický dalším
vývojem uvnitř podniku. Mnozí z Vás tráví dlouhé
hodiny a dny při implementaci nového informační-
ho systému, nastoupili noví lidé ve vedení, THP i ve
výrobě, začínáme s novým systémem sledování
jakosti. Vývoj firemní kultury ovšem není tak rychlý
a čeká nás ještě řada změn, abychom mohli říct, že
jsme skutečně moderní, spolehlivá a flexibilní spo-
lečnost. Největší mezery máme v kvalitě, organiza-
ci a řízení týmové práce i ve využití vlastních
kapacit. 

Zatímco tedy můžeme říci, že jsme dobře nakro-
čili k přerodu produktového portfolia a hospodář-
ský výhled na další rok je přiměřeně uspokojivý,
většina těžké práce ve vnitřním zlepšování je stále
před námi. Vysoký důraz musíme klást na osobní
rozvoj, výkon, profesionalitu a otevřenost každého
z nás. Z tohoto důvodu budu při rozhodování 
představenstva prosazovat rychlé otevírání řízení
a komunikace, sledování a rozvoj firemního 

vzdělávání a přímou účast každého z nás na těchto
změnách. Také budeme dále podporovat osobní
iniciativu a rozvoj i v mimopracovních oblastech.
Na druhé straně bychom se u každé koruny v pla-
tech a benefitech měli ptát, jak souvisí s výkonem
a motivací příjemce.

V tomto roce jsme také intenzivně jednali s mož-
nými strategickými partnery pro Plastiku. Vybraný
jihoasijský zájemce nás však v listopadu požádal 
asi o roční odklad jednání, neboť je zaneprázdněn
spojením s jinou společností v Asii a rozjezdem
dvou nových závodů v Číně. Tyto důvody jsou jistě
pochopitelné, nicméně Plastika má zájem na rych-
lejším rozvoji strategických vztahů a budeme proto
jednat i o dalších partnerech nebo variantách roz-
voje. V každém případě budeme i nadále investo-
vat do nových technologií a obchodních
příležitostí.

Abych se v závěru vrátil k oné povznesené
vánoční náladě.... přeji každému z Vás, aby prožil
vánoční svátky s klidem a láskou v srdci a pokud
možno v kruhu svých nejbližších. Také si přeji, aby-
chom se za uplynulým „pracovním“ rokem ohlédli
jako za řadou kroků kupředu, někdy obtížných,
někdy malých, ale každopádně dobrým směrem.
Takový rok nás totiž zavazuje jít dále dopředu.
Zavazuje podnik, aby rozvíjel nejen sám sebe, ale
aby tím také vytvářel prostor k osobnímu rozvoji,
který ale na druhé straně vyžaduje ochotu měnit
sám sebe. A to je téma pro ono předvánoční
zamyšlení...

Hezké svátky

Ing. Michal Nosek, předseda představenstva

Úvodník redakceÚvodní slovo předsedy představenstva

Jste členem představenstva, akcionářem Plastiky
a také jejím zaměstnancem. Jaká je Vaše pozice
a role ve firmě?

Jsem členem představenstva a také
jsem na sebe vzal úkoly v oblastech
informačních technologií, manage-
mentu i obchodu. Dva dny v týdnu
působím v Kroměříži, Plastice jsem věrný i po další
dva dny v kanceláři v Praze. Poslední pracovní den
se věnuji firmě, kde jsem působil do roku 2000.
Můžete v krátkosti přiblížit, jakým směrem se 
ubírala Vaše kariéra?

Šel jsem vlastně v protisměru. Do roku 1989
jsem učil na Vysoké škole ekonomické v Praze na
katedře informačních technologií. Dodnes jsem
neztratil kontakt s akademickou půdou. Jsem stále
členem doktorandských komisí, umím se totiž tvářit 

velmi vzdělaně. 
Ještě na škole jsem se zabýval projektováním

databází. Bavilo mne učit, ale pracoval jsem také na

různých projektech v praxi. Když přišla revoluce,
napsali jsme s přáteli vlastní softwarový balík na
moderní technologii, založili jsme akciovou společ-
nost, ze které se velmi rychle stal druhý největší
software dům v České republice. Také jsme prodá-
vali a podporovali technologické nástroje americké
firmy Progress Software Corp. K ní jsem po čtyřech
letech přešel, založil a pak vedl její českou pobočku.
Od roku 2000 jsem na volné noze, dal jsem si to
jako dárek k padesátce a jsem tomu velmi rád. Svo-
boda je úžasná. Práce sice neubylo, ale mám jiný
typ zodpovědnosti. 
…pak jste jistě potkal Michala Noska…

Ano, všichni jsme potkali Michala Noska, je to
osobnost. Nestalo se tak za slunečního dne v Indii,
jako u pana Batesona. Michal totiž učil mé děti jez-
dit na vodních lyžích. A tak jsem se po nějaké době

Rozhovor s členem představenstva Jiřím Gregorem

Čtvr t letn í  magaz ín  f i rmy PLASTIKA a . s . ,  č í s lo  4/2005,  IV .  č tv r t let í

Milí čtenáři našeho magazínu,
s blížícím se koncem roku 2005 nastává čas

prskavek, rozzářených jehličnanů a zmrzlých
nosů. Dojemnou vánoční atmosféru si dovolíme
prohřát vzpomínkou na léto. V minulém čísle
jsme vás vyzvali, abyste se s námi podělili o své
zajímavé zážitky, typy či fotografie z letní 
dovolené. Jako nejpovedenější jsme vyhodnotili
exkluzivní fotografii Stanislava Domanského ze
svatební cesty po pětadvaceti letech do Benátek.
Autor získává cestovní tašku.

Doufáme, že se nám podaří přispět k vaší svá-
teční pohodě a věřte nevěřte, nejen Večerníček
má narozeniny, ale i váš oblíbený magazín
nachází důvod k radosti. Plastík slaví 1 ROK
a všem našim čtenářům do roku 2006 přeje
šťastný KROK!

Vaše redakce

4
2005

„Když je něco dobré,
tak to neměním.“

Zpravodaj PLASTÍK firmy PLASTIKA

Vážení čtenáři,
minulý měsíc schválila valná hromada společ-

nosti PLASTIKA a.s. s určitými připomínkami
výsledky hospodaření za loňský rok. Jak všichni
víme, nebylo dosaženo plánovaných výsledků.

Ale je již polovina roku
2005, obraťme se proto 
k výsledkům prvního po-
loletí. Není tajemstvím,
že došlo k určitým změ-
nám v prodeji. Někteří
zákazníci snížili své od-
běry. Na druhé straně
bylo zřízeno logistické

centrum pro největšího zákazníka firmy. Nutno
však říci, že výsledky za první pololetí nejsou
uspokojivé. Je třeba především zvýšit objem vý-
roby, naplnit kapacity firmy. Svou roli však i zde
sehrává kvalita odváděné práce, termíny i ceny. 
V poslední době se objevila nespokojenost 
a nejednota pracovníků v myšlení a chování.

Články v tisku nic neřeší, vše je třeba řešit přímo
ve firmě. Takto je pouze poškozováno jméno 
firmy a její image, což může negativně ovlivnit
ve svém důsledku i získávání dalších zakázek. 
A jméno firmy se buduje těžce a dlouze.
Jako první je třeba otevřeně komunikovat 
o problémech. Za druhé je nutno dokončit 
rozjezdy chystaných výrob a naplnit kapacity. 
Za třetí je nezbytné vyhodnotit působení nové-
ho prémiového řádu a ukazatelů, který musí
vyjadřovat zejména přínos každého pracovníka
a jeho úseku pro firmu.
Situace na trhu není jednoduchá, každý pracov-
ník musí tedy udělat maximum na svém úseku. 
A to  proto, aby se jeho dobrá práce objevila
ve zlepšení výsledků firmy a samozřejmě i „ve
výplatním sáčku“ a tím posílila jistotu práce pro
všechny zaměstnance ve firmě.

Miroslav Kundera, člen představenstva

Úvodník redakceÚvodní slovo člena představenstva

V srpnu loňského roku jste byl jmenován gene-
rálním ředitelem Plastiky. Jak se tato změna
projevila ve Vašem pracovním životě?

Změna to byla opravdu významná, protože
jsem do té doby pracoval pro Plastiku jako před-
seda dozorčí rady a pouze na částečný úvazek.
Nyní, jako generální ředitel, prožívám každoden-
ní rutinu s velkou zodpovědností. Navíc, řízení
podniku je obecně jednou z nejsložitějších a nej-
riskantnějších činností.

Před příchodem do Kroměříže jste pracoval 
v zahraničních firmách. Jaké byly Vaše dojmy 
z Plastiky, ryze české průmyslové firmy 
s odlišnou firemní kulturou?

Rozdíl v podnikové kultuře je velmi významný. 
U zahraničních firem, kde jsem pracoval, jsem stál
u samotného počátku zakládání české dcery. Šlo
o jednoduchý proces, kdy matka vnesla prvky silné
podnikové kultury. Odlišnost podnikové kultury
v Plastice je dána také regionem. Rozdíly, které
silně vnímám, jsou takové „drobnosti“ jako začá-
tek a konec pracovní doby. Tady i administrativ-
ní pracovníci preferují začínat velmi brzy, kdežto
v Praze nebo v zahraničí se zahajuje pracovní
doba později a pokračuje se až do večera. Další
rozdíl spočívá v postoji ke změnám a v tom, co
je a není standard. V zahraničních firmách vní-
mám větší flexibilitu pracovníků a pozitivní
postoj k účasti na změnách. Zde lidé změnu
nebo nutnost ke změně nepociťují tak akutně.
Dle mého názoru se jí také trochu obávají.

Podle mých zkušeností jsou zaměstnanci zahra-
ničních nebo pražských firem ochotni spon-
tánně zajít po ukončení práce mimo prostory 
firmy a probrat ve volnější formě pracovní pro-
blémy. V Plastice to zatím neplatí. Je ale možné,
že ochota propojit volný čas s firemními záleži-
tostmi se mění. Vždyť nedávné mimopracovní
akce jako bowling, kuželky či cyklistické výlety
byly úspěšné.

Jaké byly Vaše první dojmy z Plastiky?
Když se vrátím o čtyři roky zpět, musím říct,

že první dojmy byly dobré. Plastika oslňovala
dobrými výsledky, úspěšnou historií a kvalifiko-
vaným personálem. Vybavení na mne působilo
moderním dojmem, ač nejsem odborník přes
vstřikování plastů. Udělal jsem si rychlý závěr, že
mám zájem pokračovat dále v jednání a podílet
se na akviziční činnosti.

Co mě velmi příjemně překvapilo, byla odborná
kvalifikace někte-
rých lidí a také loa-
jalita zaměstnanců
v pozitivním smys-
lu. Poznal jsem

tzv. tahouny, kteří nehledí na čas strávený v pod-
niku. Problémy Plastiky si berou za své a řeší je.
Tihle lidé nejsou osamocenými ostrůvky, ale umí
strhnout ostatní. Nesmírně si jich vážím a pova-
žuji je za silné osobnosti, se kterými překonáme
případné nepříznivé dny a události.

Jaké jsou současné největší problémy Plastiky 
a jaké velké změny nás v nejbližší době čekají?

Plastika nyní žije nahrazením určitého výpadku
ve výrobě. Na samém konci loňského roku jsme
byli nuceni ukončit spolupráci s jedním velkým
automobilovým odběratelem pro jeho insolvenci,
neochotu spolupracovat a řešit problémy, což
znamenalo pokles tržeb asi 55 mil. Kč. Další ztrá-
ta cca 100 mil. Kč je v odběru klávesnic pro FSC.
Tento pokles je částečně nahrazován zřízením

Rozhovor s generálním ředitelem
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Milí čtenáři,
dovolte, abych se představil. 

Jmenuji se Plastík a jsem mas-
kotem vašeho magazínu. Jsem
plastový, pružný, flexibilní pa-
náček a vznikl jsem roztave-
ním plastové granule. Moje
tělo je pružné, měkké a nemá
pevný tvar. Umím se kroutit,
ohýbat, měnit tvar a tak se při-
způsobovat nejrůznějším změ-
nám, které mám rád. Umím se
radovat, kritizovat i pochválit. Vymyslel mě
pan Jiří Polášek z provozu 002, který za tento
návrh dostane slíbenou odměnu 2000,– Kč.
Dále mě dopracovali v grafické agentuře a 
v redakci. Redakce magazínu byla velmi potě-
šena, obdržela 10 zajímavých návrhů, za kte-
ré velmi děkuje. Věřím, že vás informace 
v magazínu zaujmou a přeji vám všem krásné
léto i příjemnou dovolenou!

- redakce - 
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Rok 2006 vidím optimisticky


