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ROBE
NA LDI 2017
V LAS VEGAS

Veletrh LDI v nevadském Las Vegas začal pro společnost ROBE lighting
v letošním roce nejlépe jak mohl - při otevírání veletrhu jsme obdrželi
zlatou cenu pro MegaPointe, za nejlepší hybridní světlo, 2017 PLSN
Gold Star Product Award.
c AUTOR: Pavel Němec | e FOTO: Louise Stickland

Právě 42 světel MegaPointe hrálo
hlavní roli během celého veletrhu. Poprvé jsme na americký kontinent dovezli
show Mirror man, která si odbyla svou
živou premiéru na zářijovém veletrhu
Plasa v Londýně. I v Las Vegas na běh vystoupení, které mohli návštěvníci zažívat
po tři dny každou hodinu, dohlíželi naši
lighting designéři Nathan Wan a Andy
Webb. I oni sklidili po každé show
potlesk více než stohlavého obecenstva,
které se kolem ROBE prostor na veletrhu
scházelo.
Hlavní roli na LDI však nehrálo jen
světlo MegaPointe. I naše další inovativní produkty LEDBeam 150, onePATT,
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Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Letošní londýnský
veletrh Plasa, jehož
nedílnou součást
každoročně tvoříme, se i letos v září stal místem
setkání komunity světelného designu, lighting
designérů a jiných profesionálů z oboru výroby
vizuální techniky.
c AUTOR: Pavel Němec | e FOTO: Louise Stickland

Divine UV, Spiider a pixelPATT byly součástí dechberoucí show a našich demo
prostor.

veletrhy světa a těší se velké mezinárodní návštěvnosti, čehož jsme byli svědky
i letos.

Pro architektonickou divizi Anolis byly
letos vyčleněny samostatné prostory,
nasvětlené světly Divine, Ambiane a dalšími oblíbenými produkty, jako například
ArcSource.

LDI 2017 se zařadilo bezesporu mezi
naše nejúspěšnější veletrhy, což potrdila i slova CEO ROBE North America
Boba Schacherla a CEO ROBE p. Josefa
Valcháře. „Byli jsme svědky další dechberoucí show v neskutečné atmosféře amerického Las Vegas, která přitáhla nejen
obecenstvo z řad návštěvníků, ale hlavně
profesionální lighting designéry a další
odbornou veřejnost. Díky tomu můžeme
dále rozšiřovat komunitu a obchodní
činnost nejen na americkém kontinentu,
ale po celém světě.” Y

ROBE North America bylo na veletrhu
podpořeno silným týmem z Valašského
Meziříčí, velkou podporou veletrhu byli
i naši mezinárodní kolegové, takřka ze
všech koutů světa, odkud pocházeli
i návštěvníci LDI. Veletrh se totiž každoročně řadí mezi největší a nejúspěšnější

EDITORIAL

Pro ROBE byla letošní Plasa stěžejní
z hlediska vstupu žhavé novinky MegaPointe na světový trh. Jen pár týdnů před
zahájením veletrhu proběhlo světové
představení nového produktu díky video
show, která po internetu obletěla svět.
Stejná show pak tvořila základ expozičních prostor ROBE – navíc byla doplněná
o tanečníka v obleku poskládaného ze
zrcátek, Jaka Stevense, úspěšného účastníka Britain’s Got Talent.
Ve spojení s uhrančivým designem
prostor ROBE se stala show, vytvořená
kreativním týmem vedeným Nathanem
Wanem, tahákem pro množství lidí, kteří
letošní londýnský veletrh v prostorách

Olympia navštívili. 42 světel MegaPointe,
doplněných o LEDbeam 150, one PATT,
pixel PATT a Divine UV, rozzářilo prostory
každou hodinu a vytvořilo neopakovatelnou atmosféru veletrhu.
Show doplňovaly dva demo prostory,
určené k detailnímu představení dalších
světel. Nechyběla světla ze série DL
a VIVA CMY, zájmu se těšil i RoboSpot
a LightMaster. Plasu 2017 si nenechali
ujít ani naši evropští distributoři a zákazníci, což svědčí o znovu rostoucím zájmu
o veletrh, který má pravidelně své místo
v expozičním kaledáři ROBE a který
dlouhodobě tvoří základ zábavního
průmyslu.Y

rok se pomalu blíží ke konci a nastává čas bilancování. V letošním
roce došlo ve firmě k celé řadě
významných událostí, o kterých
jste byli průběžně informováni.
Otevřeli jsme novou pobočku
ROBE Deutschland, která by měla
upevnit naše postavení v Německu. Představili jsme nové výrobky,
o které je velký zájem. Rozšířili
jsme řady o nové zaměstnance,
investovali jsme do nových technologií. Koupili jsme nové výrobní
prostory v Karviné, které by měly
pomoci navýšit kapacity. Všechny
tyto aktivity vedou k upevnění naší
pozice na světovém trhu. V odborném světě je jméno ROBE stále
více spojováno se špičkovými výrobky, výbornou kvalitou, skvělou
obchodní strukturou a profesionální technickou podporou.
Na tomto úspěchu se podílíte
vy všichni a za to vám patří velké
poděkování.
I nadále je ale potřeba společně
pracovat na tom, abychom zvuk
naší značky stále vylepšovali
a neusnuli na vavřínech.
Na závěr bych chtěl popřát vám
i vašim blízkým krásné a pohodové
Vánoce a do nadcházejícího roku
pevné zdraví, hodně štěstí a osobní i pracovní pohody.

David Orság,
General Manager
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se salesmany a významnými zákazníky.
„Pokud jde vše, jak má být, přichází na
řadu zadání projektu konkrétnímu konstruktérovi a projekt může být spuštěn,“
říká Rostislav Hába.

JEDEN DEN

JEDEN DEN
NA ODDĚLENÍ

Stejně jako jedna fáze projektu by
nemohla fungovat bez druhé, i tým R&D

je závislý na spolupráci každého jednotlivého člena týmu. „S výše uvedenými
odděleními úzce spolupracuje Oddělení technické přípravy výroby,“ představuje Rostislav Hába další část týmu
s tím, že toto oddělení zaštiťuje Zdeněk
Kretek, který se svými kolegy navádí dokumentaci do informačního systému a je

R&D

František Kubiš

R&D (research and development) = výzkum a vývoj, tj. čtyřicetičlenný tým,
který tvoří 4 části – ROBE konstrukce, Anolis konstrukce, Optický design a Vývoj
hardware-software. Celému týmu šéfuje Rostislav Hába, který ve společnosti
ROBE příští rok oslaví 20 let svého působení.

c AUTOR: Petra Mrovcová | e FOTO: Marek Holub
e FOTO: Lukáš Pelech Ateliér

A čím se R&D každodenně zabývá?
„Tak to nejde jednoduše říci. Samozřejmě plníme každý den své úkoly a povinnosti, ale jsme kreativní oddělení,
pracujeme na projektech a ty rozhodně
netrvají dny, spíš týdny nebo měsíce,“
upřesnil systém fungovaní na R&D Rostislav Hába s tím, že jeho oddělení ročně
pracuje průměrně na pěti až dvanácti
projektech současně. Každému z projektů věnují v průměru 1 – 6 měsíců. Délka
jednotlivých projektů je adekvátní jejich
náročnosti. „Výjimečně máme i projekty
4
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Z výčtu je jasné, že oddělení konstrukce opravdu není „jen“ o konstruktérech.
To potvrzuje i Rostislav Hába: „Z výroby
jsme si vybrali dva velice šikovné kolegy
– jedná se o mechanika Marka Pavlicu

Pavel Juřík

Jindřich Vavřík

Začínal zde jak konstruktér, po 4
letech povýšil na post vedoucího konstrukce a posledních deset let je šéfem
R&D. „Baví mne s kolegy vymýšlet nové
věci a tvořit tak jméno značky ROBE,“
přibližuje hlavní důvody, proč společnosti ROBE věnoval již dvě dekády svého života. Každý z jeho týmu se zaměřuje
na specifickou oblast. Zatímco ROBE
konstrukce produkuje výrobky především pro divadla, televize a koncerty,
Anolis konstrukce se zaměřuje hlavně na
světla pro architekturu.

hlavním prostředníkem mezi konstrukcí
a výrobou.

„ Stejně jako jedna fáze projektu by nemohla
fungovat bez druhé, i tým R&D je závislý na
spolupráci každého jednotlivého člena týmu.
“

Rostislav Hába

na rok,“ říká
Rostislav Hába
a doplňuje,
že u těchto
dlouhodobých
projektů bývá
součástí nějaká
specialita, nějaké
zcela nové, neznámé řešení, které je potřeba vyvinout
a otestovat.

ná světla či funkce
a efekty někde ve
světě již existují,
jestli na ně má
nějaká společnost
patentovou ochranu apod.,“ přibližuje
Rostislav Hába a doplňuje,
že v případě, že se společnost
ROBE rozhodne nové světlo vyrábět, postoupí projekt do další fáze.

„Hlavním motorem pro chod oddělení vývoje je bezesporu majitel firmy
Josef Valchář, který přináší nejvíce
inspirací a nápadů na nové projekty,“
nastiňuje Rostislav Hába a vysvětluje, že
každý z projektů je rozdělen do několika
částí. „V první fázi se na základě vizí,
potřeb trhu a feedbacků nadefinuje
zadání pro světlo, které bychom chtěli
v budoucnu představit a produkovat,“
popisuje úvodní část šéf R&D s tím, že
poté, co je zadání specifikováno do konstrukce, přichází na řadu 2. fáze, kterou
je výzkum trhu. „Kolegové z oddělení
výzkumu mají za úkol zjistit, zda podob-

Nedílnou součástí další fáze je Pavel
Juřík, hlavní designér ROBE a spolumajitel firmy. „Pavel Juřík je ten,
kdo udává „noty“, člověk, u kterého
začínají ožívat všechna „profi“ světla
naší společnosti,“ představuje stručně
práci hlavního designéra Rostislav Hába
a dodává, že s ním úzce spolupracuje
spolumajitel společnosti a šéf elektrovývoje František Kubiš, šéf vývoje HW/SW
Jindřich Vavřík a šéf vývoje optického
oddělení Jan Vilém. Tento TOP tým
navrhne koncepci světla. Do této fáze
projektu patří také jednání s produktovými a projektovými manažery, konzultace

Miroslav Henáč

Marek Pavlica

Jan Vilém

a elektrotechnika Jiřího Květoně. Ti
konstruktérům pomáhají svými zkušenostmi z montáže a sestavují první
prototypy výrobků.“
„Z kapacitních důvodů zde není možné představit všechny členy mého týmu
a náplň jejich práce,“ lituje šéf R&D
a představuje poslední jméno z čtyřiceti
položkového seznamu – je jím testovací
technik Miroslav Henáč, který mimo
dlouhodobého měření, testování, oživování a kontrol zařízení, píše i uživatelské
manuály všech produktů, které společnost ROBE vyrábí.
„Nejnovějším světlem, které si nyní
začíná razit svou cestu do světa, je
MegaPointe,“ sděluje k novinkám šéf
R&D a dodává, že obchodní odezva na
toto světlo je doposud příjemně povzbuzující a velmi nadějná. A co by přál
poslednímu – tolik očekávanému – světlu
Tarrantula, které hrálo prim na významné
listopadové výstavě LDI v Las Vegas?
„Přejme mu stejný obchodní úspěch
jako tomu bylo a je u všech předchozích
produktů ROBE!“
Oddělením vývoje a konstrukce
prošlo za éru ROBE neuvěřitelných 195
typů světel a zařízení (plus různé verze
a mutace), z čehož 48 typů je nyní živých
ve výrobní nabídce společnosti.
A který z projektů považuje Rostislav
Hába za nejoblíbenější? „Vždycky ten
poslední,“ usmívá se šéf R&D. Y
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Z VÝROBY

ROBE VE SPORTU

LAVER
CUP

NOVÁ
POBOČKA
V KARVINÉ

c AUTOR: Josef Valchář ml., Petra Mrovcová | e FOTO: SMART Production

Na začátku října podepsali zástupci společnosti ROBE lighting s. r. o.
kupní smlouvu, díky které přibude k stávajícím budovám a provozům
ve Valašském Meziříčí nový areál v Karviné. Podpisu této smlouvy
předcházela během předešlých měsíců řada jednání. Proč firma
koupila areál právě v Karviné a o plánech do budoucna v karvinské
pobočce, naleznete více informací v rozhovoru s generálním
ředitelem společnosti Davidem Orságem.
c AUTOR: Petra Mrovcová | e FOTO: Orto Foto (ČZUK Geoportal)

Proč ROBE koupilo prostory mimo
vsetínský okres?
Firma byla nucena reagovat na krizovou situaci na trhu práce na Valašsku.
Moc dobře si uvědomujeme, jak je
v současné době stále problematičtější
najít v našem regionu kvalifikované lidi,
proto jsme polohu nové pobočky volili
záměrně v regionu s vyšší nezaměstnaností.
Jak to vypadá s karvinským areálem
nyní? Jak velkou přestavbu má ROBE
v plánu?
V současné době se upravuje hala
B o velikosti 1800 m2. Hala A o rozloze
3200 m2 je až do konce března zatížená nájemní smlouvou. V okamžiku, kdy
firmě smlouva vyprší, proběhne v hale
A rozsáhlá přestavba a výroba z haly B se
přesune kompletně do haly A. Jelikož se
jedná pouze o několik měsíců, přestavba
haly B probíhá opravdu jen v provizorním duchu.
Jaké plány má společnost s halou B?
V budoucnu by zřejmě měly v hale B
vzniknout sklady. Jak je vidět z přiložené
mapy, před halou B je možná ještě další
výstavba. Tím se naše možnosti rozšiřují
a není vyloučeno, že zde v budoucnu
6
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bude stát ještě jedna hala, ve které může
fungovat další výroba.
Kolik nových lidí společnost ROBE
v Karviné zaměstná?
Personální oddělení pod záštitou
Kateřiny Galusové rozjelo na podzim
kampaň na nábor nových lidí. V první
fázi nastoupí 30 zaměstnanců, což je
v podstatě poloviční kapacita dílny.
Nepotřebujeme jen zaměstnance do
provozu, v této fázi bude v Karviné nutné
také najít šikovné lidi do zázemí – baliče,
skladníky aj. Od února 2018 bychom
chtěli rozjet výrobu a postupně budeme
navyšovat kapacity zaměstnanců.
Kde, kdy a jak bude probíhat zaškolení nových zaměstnanců?
Aby nedošlo k poklesu kvality našich
produktů, musí být noví zaměstnanci
dostatečně zaškoleni. Kvalita světel
z Valašského Meziříčí musí být totožná
s kvalitou světel z Karviné. Zaškolení
jednotlivých pracovníků bude probíhat
od ledna 2018. Noví zaměstnanci budou
dojíždět do Valašského Meziříčí, seznámí
se s provozem společnosti, s valašskomeziříčskými kolegy a především se
samotnou výrobou světel.
Bude se dojíždění týkat i zaměstnan-

ců z Valašského Meziříčí? Bude někdo
dojíždět do Karviné?
Nyní máme tým několika lidí, který
bude na čas dojíždět do Karviné kvůli
kontrole procesu výroby. Jedná se asi
o 4 lidi - o ty nejšikovnější, které na potřebných pozicích zaměstnáváme. Bude
to pro ně samozřejmě náročné, a proto
bych chtěl ocenit jejich loajálnost a snahu pomoci firmě. Předpokládám, že do
budoucna budeme u těchto pracovníků
počítat s jejich dalším profesním růstem.
Jaká světla budou kolegové v Karviné
produkovat?
V první fázi se v Karviné zaměří na
menší světla. V této chvíli zde plánujeme
produkovat světla LEDBeam 150 a Spiider. Vedení společnosti ale v karvinském areálu vidí velký potenciál, takže
v budoucnu máme v plánu navyšovat
kapacity právě zde.
Kdo povede karvinskou výrobu?
Vedoucím výrobního závodu bude
Radim Slíva a mistrem výroby Radek
Vrabel. Y

Pražská O2 aréna hostila ve dnech 22. – 24. září 2017
první ročník tenisového turnaje Laver Cup. Jeho vznik
iniciovala švýcarská tenisová legenda Roger Federer
jako poctu Australanovi Rodu Laverovi, jedinému
hráči historie, který vyhrál 2x kalendářní Grand Slam.
Na kurtech proti sobě během tří dnů
nastoupila elitní sestava - šestice
evropských hráčů proti šestici hráčů ze
světa. Kapitány obou týmů se staly
tenisové legendy a někdejší sportovní
rivalové Björn Borg a John McEnroe. Ti
byli zodpovědní za výběr dvou týmo-

Isner, Sam Querrey, Denis
Shapovalov a Frances Tiafoe.
Po urputných soubojích plných emocí
se vítězem prvního ročníku Laver Cupu
stal s výsledkem 15:9 evropský tým.
Nedílnou součástí Laver Cupu 2017 se
stala také světla společnosti ROBE

vých hráčů a také za nasazení do
jednotlivých zápasů dvouhry a čtyřhry.
Evropský tým reprezentovali Rafael
Nadal, Roger Federer, Marin Cilic,
Dominic Thiem, Alexander Zverev a Tomáš Berdych. Součástí světového
týmu byli Jack Sock, Nick Kyrgios, John

lighting. Všechna světla byla zapůjčena
z německé dry-hire firmy Niclen.
Hlavním lighting designérem tohoto
tenisového svátku se stal Toby Harding
z Austrálie, který spolupracoval s pražským lighting operátorem Ondřejem
Burianem z produkční firmy SMART Pro-

duction Josefa „Pepy“ Ženíška. Firma
SMART Production všechna světla nejen
naspecifikovala a vymyslela lighting
desing, ale i zastřešila celý event po
technické stránce.
Pro první ročník tenisového turnaje
Laver Cup bylo nakombinováno celkem
108 kusů BMFL světel. Lighting designéři pracovali se světly BMFL Spot,
WashBeam a Wash XF. Mimo to nadefinovali 80 kusů světel SPIIDER.
„Světla BMFL byla použita na čtyřech
zavěšených trussech, kopírujících tvar
hřiště,“ přiblížil Josef Valchář jr. a dodal,
že tato světla nasvětlila herní plochu
tenisového kurtu. Na kurtu bylo podle
jeho slov potřeba dosáhnout světelné
intenzity 2500-3000 lux kvůli kamerám –
konkrétně kvůli zpomaleným
záběrům a vysokému rozlišení kamer.
Všechna světla byla použita na bílé
svícení při hře a na efekty při zahájení
a zakončení turnajů. „V neposlední
řadě nadefinovali lighting designéři
„Spiidery“ – ty byly použity na nasvícení
obecenstva a tribun, na dobarvení
a také na vytvoření atmosféry,“ řekl na
závěr k tématu Laver Cup 2017 Josef
Valchář jr.
Podle pravidel Laver Cupu se bude
místo konání měnit, evropská města se
budou střídat s dalšími světovými městy.
Druhý ročník tohoto tenisového svátku
se bude v roce 2018 konat v americkém
Chicagu. Y
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KONCERTY

KONCERTY

KRYŠTOF
NA STRAHOVĚ

Pražský strahovský stadion patřil o víkendu
16. a 17. září 2017 populární skupině Kryštof.
Tato ostravsko-havířovská formace si pod
ROBE světly splnila sen a oslavila zde 25 let
své existence.

c AUTOR: Josef Valchář ml., Petra Mrovcová | e FOTO: ZL Production

Mezi gratulanty nechyběli Petr Janda
a Majk Spirit, kteří s kapelou Kryštof
v rámci show vystoupili. Podzimní
pošmourné počasí si s fanoušky na
stadionu trochu pohrávalo, o to víc se
dav snažily rozehřát předkapely Hodiny,
Sebastian a Jelen. Poté si svou oslavu
začali na pódiu naplno užívat členové
kapely Kryštof. Během roztančeného
večera si frontman skupiny Richard
Krajčo zazpíval s davem fanoušků celkem třiadvacet hitů.
Hlavním lighting designérem obou
večerů byl Jiří Rouček a celý koncert
realizovala ZL Production Jana Lipperta. Monstrózní koncerty kapely Kryštof
nasvítila téměř stovka světel. Lighting
designér nadefinoval 18x BMFL Spot,
4x BMFL Blade, 24x Spiider, 24x Pointe,
12x LEDWash 600 a 12x ColorSpot
700E AT. „Na vertikálních trussech
mezi LED stěnami byla umístěna světla SPIIDER a Pointe,“ sdělil více k rozmístění světel Josef Valchář jr. s tím,
že tato světla byla hlavními efektovými
světly a dodávala vystoupení energičnost, barevnost a různě tvarované
světelné paprsky či kužely. „Spiidery
byly použity v plném módu, který
umožnil pixelmapping,“ informoval
8
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Josef Valchář jr. a doplnil, že výsledkem
pak byly opravdu skvělé efekty. „Dvě
světla BMFL Spot byla použita s bočními LightMaster madly jako followspoty,“
pokračoval ve výčtu Josef Valchář jr.
a dodal, že část světel BMFL Spot svítila

na pódiu ze zadní části a většina těchto
světel byla umístěná pod střechou a díky
plným širokým kuželům světla utvářela
atmosféru na pódiu. „Hlavní členové kapely Kryštof byli nasvícení světly BMFL
Blade,“ uzavřel výčet Josef Valchář jr.

Dva velkolepé koncerty během víkendu navštívilo téměř 68 tisíc fanoušků,
mezi nimi byli také zaměstnanci ROBE a jejich rodinní příslušníci, neboť
společnost v rámci benefitního programu vypravila z Valašského Meziříčí na
nedělní strahovskou megashow dva autobusy. Y
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ROZHOVOR

MISTR
SVĚTELNÉ SHOW
MARTIN

svého portfolia, tak jsme byli o krok
před těmi ostatními.
Napadá vás nějaký konkrétní příklad?
Ano, samozřejmě! Například jedno
z posledních zařízení, které jsme od
ROBE koupili je PAT2013, něco podobného nikdo nemá a od prvního momentu, kdy jsme ho nasadili, si ho lidé zamilovali… je to krásné designové světlo…
nejdřív jsem se sám sebe se ptal, na co
jsem to koupil?!“ :) To je přece světlo jen
tak na okrasu! To nesvítí, to je fakt slabé
světlo, netočí se, nic nedělá… to jen
postavíte a je to „kus nábytku“. Přesto
všechno jsem do nákupu šel a dopadlo
to tak, že ten „kus nábytku“ se každému
líbí a každý by ho chtěl mít doma, každý

KUBÁNKA
Ing. Martin Kubánka – známý slovenský lighting designér, zakladatel společnosti
Q-99 Sound&Light, uznávaný profesionál v oblasti světelné, zvukové a video techniky.
Jeho firma technicky zabezpečuje eventy, společenské a kulturní akce. Díky širokému
rentalovému parku se podílí na natáčení televizních pořadů, koncertů, festivalů, firemních
akcí, módních přehlídek atp. S ROBE světly např. zahájil ceremoniál předsednictví SR
v Evropské unii, podtrhl atmosféru při natáčení pořadů Tvoja tvár znie povedome,
Miss Universe Slovenskej republiky či Hodina deťom.
c AUTOR: Petra Mrovcová | e FOTO: Archív Ing. Martina Kubánky

Jak dlouho spolupracujete se společností ROBE lighting?
To je trochu komplikované. Před
25lety jsem založil svou firmu Q-99
Sound&Light a celá spolupráce začala
tak, že jsme přes jednoho slovenského prodejce nakupovali světla značka
Future light. Na výrobě těchto světel se
podílela parta, z které později vznikla
společnost ROBE - ta měla našlápnuto
na profesionální dráhu - začala produkovat kvalitní vysokovýkonná zařízení.
Tahle idea mi byla blízká, takže jsem
začal odebírat ROBE světla. Datovat
10

FIREMNÍ MAGAZÍN ROBE

začátek naší spolupráce je tedy velmi
obtížné. Jednoduše řečeno, začali jsme
spolupracovat ještě předtím, než značka
ROBE vznikla. Dřív jsem odebíral světla
přes prodejce, ale v okamžiku, kdy
ROBE začalo vyrábět pod vlastní značkou, od tohoto momentu začala moje
firma Q-99 Sound&Light se společností
ROBE lighting spolupracovat.
Máte za sebou léta spolupráce, říkal jste,
že vlastníte 25 let svou firmu a že se společností ROBE spolupracujete od začátku.
Koresponduje vývoj Q-99 s vývojem
ROBE? V čem vás ROBE inspiruje?

Ano, koresponduje. Naše firma
je známá tím, že přicházíme na trh
vždy s něčím novým. Vždycky jsme se
snažili přinést na trh něco neokoukaného, originálního… konkurence nás po
čase doběhla, začala pracovat s něčím
podobným nebo stejným a my jsme si
mezitím vyhlédli zase něco nového, co
jsme prostě „museli“ mít. Tímto způsobem jsme vždy trh posouvali dále. A ta
inspirace spočívá v tom, že vždycky
ROBE přišlo s nějakým inovativním produktem, který konkurence nevyráběla
a tím pádem, když jsme ho dostali do

by si ho chtěl dát domů na stěnu.
A co je tedy ten hlavní důvod, proč
specifikujete do svých projektů právě
ROBE světla?
Podle mého názoru největší trumf,
největší devíza ROBE v rámci celého
showbyznysu je v tom, že ROBE vždy
hledá něco jiného… hledá díru na trhu…
Není to mechanická výroba v tom smyslu – vyrábíme to, protože to tak vyrábí
všichni. Ne, je to o tom, že ROBE hledá
cestu, jak to udělat jinak, jak to posunout
dál, jak být originální… a to mě baví,
a proto světla ROBE používám. Baví
mě, že díky ROBE dostanu do portfolia
světla, s kterými všechny překvapím…
spousta lidí zůstává „paf“ a hned zjišťuje,

co to je, odkud to je… Často spolupracujeme se zahraničními produkcemi nebo
se slovenskými produkcemi, které spolupracují s největšími zahraničními hvězdami. Tihle lidé si ještě myslí, že to nejlepší
je stále ještě daleko daleko za hranicemi.
A potom se stane, že se přijdou zeptat,
odkud máme tak úžasná světla a zjistí, že
pro ně nemusí nikam daleko, protože se
vyrábějí „za rohem“ na Moravě.
Jak velký tým máte k dispozici na jednu
show? A kolik ROBE světel v rámci jedné show použijete?
Jsou dvě různé věci – přípravná část
a samotná realizace show. Např. při montáži Tváře bylo 25 – 30 lidí a připravovali
jsme ji asi 3 týdny. Během samotné show
pak fungoval tým 14lidí. Při jednotlivých
realizacích je důležité, jestli jde o přímý
přenos nebo o natáčení. Od toho se pak
samozřejmě také odvíjí počet lidí. Není
to vždy identické. A co týká počtu světel,
která používáme např. na natáčení Tváře,
tak se obvykle dostaneme k počtu 150
kusů otočných efektových světel.
Jaký je váš největší pracovní úspěch
s ROBE světly?
Já bych to formuloval jinak. Nebudu
hovořit o úspěchu, ale bylo mi ctí, že
jsem se účastnil šňůry Top Gear s ROBE
světly. To byla velmi zajímavá práce,
oslovilo to hodně diváků a byl to velmi
žádaný produkt, protože vždy se vysílal
v televizi a nikdy je lidi neviděli naživo…
to bylo strhující, bylo vyprodáno a bylo
to fakt zajímavé a kdyby byla příležitost,
rád bych si to zopakoval.
Co se vám na spolupráci s ROBE líbí
nejvíc?
Mimo už výše uvedeného se mi líbí,
že jsme měli s ROBE vždy nadstandardní
obchodní vztahy. Ty nevzniknou během
týdne, to nevznikne automaticky… z naší
strany byl zájem o ROBE světla, ze strany
ROBE jsme vždy cítili, že se nám snaží vyjít vstříc. To je o lidech. O společné práci.
A v neposlední řadě taky o společných
zážitcích. Y
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POBOČKA USA

PŘEDSTAVUJEME
ROBE SEVERNÍ
AMERIKA

ROBE Severní Amerika je dceřiná společnost společnosti ROBE lighting s.r.o.
se sídlem v USA v Cooper City na Floridě, asi 25 kilometrů severně
od Miami. Tým má v současné době 26 zaměstnanců a pokrývá USA, Kanadu
a Karibik. V hlavní budově sídlí provozní pracovníci, včetně top managementu
i pracovníků oddělení účetnictví, marketingu, logistiky a zákaznických služeb.

VIDÍME SVĚTLO
Světelná laboratoř Light Lab, která se
nachází v objektu Cooper City, je určena
k představení nejnovějších svítidel místním prodejcům a návštěvníkům z řad
světelných a vizuálních designérů. Svou
kancelář zde má i produktový specialista
Oscar Franco, který kromě provádění
prezentací v laboratoři Light Lab řídí
i prodej v karibské oblasti a poskytuje
marketingovou podporu.
Vedle laboratoře Light Lab je také
školicí místnost, kde se konají čtvrtletní
schůzky a technická školení pro pozvané
techniky. Zde pracuje Steve Eastham,
který pro ROBE zajišťuje mezinárodní
zákaznickou podporu a vede praktický
školicí program.
Hned naproti přes ulici má technické
oddělení vlastní budovu pro servis sví-

tidel. V prostoru se nachází i velký sklad
náhradních dílů a samostatná oblast
kontroly kvality. Je zde také hlavní sklad
s týmem skladníků.
Ambrose Gumbse, jako vedoucí
týmu má za sebou bohaté zkušenosti
v oboru. Ambrose nastoupil u společnosti ROBE v roce 2014 po patnácti
letech spolupráce s jiným výrobcem,
a nyní úspěšně řídí servisní týmy ROBE
na Floridě a v Kalifornii. Danny Jonusase ve své funkci styčného technického
pracovníka poskytuje lokální podporu
lighting designérům a jejich týmům
spolupracovníků.
David Gonzalez má na starosti
svítidla QCing a poskytuje podporu při
prezentacích na veletrzích. Francesco
Auciello je servisní technik, jehož
smyslu pro detail se nikdo nevyrovná.
Francesco je muž mnoha
talentů a je nejšťastnější,
když může pomoci, kdykoli a kdekoli je pomoc

potřeba. Janis Weiss řídí objednávání
dílů a v ROBE Severní Amerika pracuje
od roku 2013.
Sklad řídí Scott Boxwell, který
pracuje ve společnosti ROBE už více
než třináct let. Scott je nejdéle sloužícím
zaměstnancem a byl tak očitým svědkem pozoruhodného růstu společnosti
a značky v Severní Americe. Edwin Silva
nastoupil u ROBE Severní Amerika před
dvěma lety a pracuje ve skladu a kdekoli, kde je potřeba.
Třetí budova v Cooper City je určena
značce ANOLIS a jejím prodejcům
a produktům. Národním ředitelem
obchodního rozvoje je Darin Fowler,
který u společnosti působí tři roky. David
Chesal neboli „Super Dave“, jak se mu
přezdívá - je ředitelem obchodního
rozvoje v oblasti zábavy a volného času
v rámci firem Anolis i ROBE, a je nejdéle sloužícím členem týmu prodejců.
Nannette Suarezová se připojila k týmu
ANOLIS v loňském roce jako produktová
manažerka. à

Ambrose Gumbs

c AUTOR: Lisa Caro | e FOTO: ROBE foto archív

SÍLA JE V LIDECH
Vrcholový management ROBE Severní Amerika je veden generálním ředitelem Bobem Schacherlem a provozní
ředitelkou/finanční ředitelkou Lorienn
Cochenourovou.
Bob má díky minulému působení
u dvou nejvýraznějších konkurentů společnosti ROBE bohaté zkušenosti ve
světě technologie pohyblivých svítidel,
a je v tomto odvětví vysoce uznávanou
osobností. Jeho hlavním vkladem jsou
zkušenosti a rozsáhlé kontakty.
Lorienn je velmi tvrdě pracující
manažerka se skutečným talentem pro
organizaci a její nadšení a pevná víra
ve společnost ROBE Severní Amerika v lepších i horších časech se staly
stavebními kameny současného ducha
firmy i týmové práce.
Lisa Carová působí ve společnosti ROBE již sedm a půl roku a jako
marketingová koordinátorka (kromě
poskytování marketingové podpory
prodejcům) pomáhá pořádat také
různé akce a veletrhy.
Lisa úzce spolupracuje s Bryanem
12
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Matthewsem působícím v Dallasu
v Texasu, který má na starosti všechny
účty sociálních médií společnosti ROBE
Severní Amerika.
Dawn Adamsová se připojila k provoznímu týmu před dvěma lety a je
na své pozici vedoucí úseku účetnictví
odpovědná za účetní podporu. V kan-

celáři FL jsme minulý rok přivítali Ginu
Podreccovou a před šesti měsíci se
součástí týmu stala i Sildy Vargasová.
Alvaro Torres řídí logistiku. Také on se
připojil k zaměstnancům v loňském roce,
a to během období rychlé expanze sledující především jeden cíl – udržet krok
s naším růstovým trendem. à

Ivan Perez

Lorienn Cochenourová
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TÝM PRODEJCŮ
Regionální obchodní ředitelé ROBE
Severní Amerika jsou rozmístěni po celých Spojených státech a Kanadě, včetně
Texasu, New Yorku, Los Angeles a Toronta.
Národní ředitel obchodního rozvoje
společnosti ROBE Craig Burross vede
tým v texaském Austinu, kde také bydlí.
Má rozsáhlé zkušenosti v oboru a kontakty s mnoha oceňovanými s mnoha oceňovanými lighting designéry.
K ROBE nastoupil v roce 2014.
Thommy Hall odpovídá za jihovýchodní region a je manažerem prodeje
nejblíže „rozcestníku“ na Floridě. Většinu
času tráví na cestách a poskytuje zákazníkům jedinečné „zkušenosti Thommyho
Halla”. Thommy žije v St. Augustine, což
je asi pět hodin severně od kanceláří
společnosti.
John McDowell, který rovněž žije
v Austinu, řídí centrální region. John má
dlouholeté zkušenosti z oboru a k týmu
se připojil v roce 2014. Severovýchodní
region řídí Kevin Loretto, který žije na
severu státu New Yorku a k ROBE nastoupil v roce 2013. O oblast západního
pobřeží se stará Adam Camp, který žije
na sever od Los Angeles a tráví spoustu
času tím, aby držel krok s nejnovějším
vývojem v oblasti zábavních technologií
v Las Vegas. Adam, který u ROBE na-

stoupil v roce 2015, současně poskytuje
prodejní podporu pobočce v Burbanku.
Nejnovějším přírůstkem prodejního
týmu je John Bilyk; u ROBE nastoupil
v roce 2016. John je znám svým elegantním oblékáním a zábavným suchým
humorem; John řídí oblast Kanady a žije
v Torontu.
SERVISNÍ STŘEDISKO PRO ZÁPADNÍ
POBŘEŽÍ A PLÁNY PRO KANADU
Servisní středisko pro západní pobřeží společnosti ROBE bylo otevřeno
zhruba před dvěma lety, aby mohli
všichni zákazníci a prodejci na západním
pobřeží profitovat z rychlosti a efektivity optimalizovaných a efektivnějších
služeb.
Technický tým západního pobřeží vede Ivan Perez, který působí ve
společnosti ROBE již šest let. Ivan začal
pro ROBE pracovat na floridské pobočce a před třemi lety se přestěhoval
do Kalifornie, aby zde pomohl otevřít
servisní středisko pro západní pobřeží.
K Ivanovi se v loňském roce připojil Sing
To a přinesl s sebou více než dvacet let
zkušeností z oboru, fantastický pocit
klidu a pozitivní karmu! Sing provádí
v servisním středisku veškeré opravy
pro západní pobřeží a Ivan řídí školení
a technickou podporu.

SPONZORSKÉ AKTIVITY

POHLED DO BUDOUCNA
Plány na rok 2018 zahrnují rozšířené
a nové zázemí ústředí, speciálně navržené pro ROBE Severní Amerika, s více
sklady a kancelářskými prostory, kde
budou všichni pohromadě v jednotném,
moderním, vzdušném a inspirujícím
pracovním prostředí.
Plány do budoucna zahrnují i založení
servisního střediska společnosti ROBE
v Kanadě.
SEZNAMTE SE S THE BROBES
I když má technický tým ROBE Severní Amerika nabitý pracovní rozvrh, najde
si trochu času i na své záliby!
Vzhledem k tomu, že většina pracovníků se věnuje pro zábavu hře na
hudební nástroj, servisní manažer Ambrose Gumbs (baskytara), styčný technický pracovník Daniel Jonusas (zpěv)
a servisní technik Francesco Auciello
(elektrická kytara), založili spolu s téměř
legendárním bubeníkem Thommy Hallem rockovou skupinu the BROBEs.
The BROBEs již vystupovali na několika akcích společnosti ROBE, včetně LDI,
a těší na další podobné akce v blízké
budoucnosti – například na slavnostní
otevření nového ústředí příští léto! Y

ESTER LEDECKÁ
PŘIVÍTALA NOVÉHO
HLAVNÍHO PARTNERA
c AUTOR: Pavel Němec | e FOTO: Sport Invest

The BROBEs

ROBE lighting se dlouhodobě snaží
podporovat domácí talentované sportovce a umělce, kteří mají ten správný
drive. Ester Ledecká, snowboarďačka
a talentovaná lyžařka, je nám svým nadáním a přístupem k životu velmi blízká.
Patří mezi světové špičky stejně jako
naše produkty. Její styl je dravý, progresivní a inovativní. To vše nás spojuje.
I proto bude úřadující světová šampionka ve snowboardovém paralelním
obřím slalomu a naše současná lyžařská
jednička v následující sezóně na svých

lyžařských i snowboardových kombinézách nosit logo společnosti ROBE
Lighting. To vše v sezóně, která, jak se
zdá, bude zatím nejdůležitější v kariéře
Ester. Věříme, že spojení ESTER a ROBE
bude fungovat skvěle a společně našim
fanouškům připravíme super zážitky.
„Na spojení mého jména se značkou
ROBE jsem kývla s radostí. Pečlivě si
vybírám nejen členy svého týmu, ale
i partnery, se kterými spolupracuji.
Firma ROBE lighting mě inspiruje svojí

profesionalitou. ROBE výrobky jsou
dokonalé a spolehlivé, proto také tato
světla používají ti nejlepší z nejlepších
od Rolling Stones po Johna Mayera.
To, že se objeví značka ROBE lighting
na mých kombinézách, mě těší a na
oplátku se já těším, že po mě pojmenují
třeba “boďák” pro koncertní turné Bryana
Adamse. Mohlo by se jmenovat STR
2017,” řekla s úsměvem na rtu k podpisu kontraktu jedna z hlavních českých
nadějí pro blížící se sportovní svátek
v jihokorejském Pchjongčchangu.Y

Bob Schacherl

14

FIREMNÍ MAGAZÍN ROBE

ROBE FOCUS | ČÍSLO 4 - 1. ROČNÍK • ŘÍJEN-PROSINEC • 2017

15

POSTŘEHY Z PERSONÁLNÍHO ODDĚLENÍ

K 1. prosinci 2017 zaměstnává
společnost ROBE 602 lidí.
c AUTOR: Kateřina Galusová | e FOTO: Marek Holub, archív ROBE, Dreaamstime, Shutterstock, Graphic Resources S.L.

Tim Van den Eede
Od 1. září 2017 nastoupil do společnosti ROBE lighting, s. r. o. Tim Van den Eede, který zastává
pozici ředitele architektonické divize Anolis.
Tim se narodil a vyrůstal v Belgii. Spolu se svou rodinou se přestěhoval do Beskyd,
kde žije již druhým rokem. Tima zdejší krajina očarovala, volný čas tráví nejraději
s manželkou a dětmi v beskydské přírodě. Ředitele divize Anolis můžete kontaktovat e-mailem:
tim.vandeneede@robe.cz. Jeho kancelář se nachází v budově H – Anolis Design Centrum.

PODZIM
VE ZNAMENÍ
PREZENTACÍ
Během podzimních měsíců se
společnost ROBE prezentovala na
řadě studentských akcí. Na konci září
se ROBE světla stala součástí soutěže
studentských kapel Hudba z FEKTu
v Brně. Desátý ročník tohoto open air
festivalu navštívilo 5000 návštěvníků.
Během této akce ROBE světla nasvítila
šest studentských kapel a zástupci
personálního oddělení představili
společnost ROBE lighting.
Na začátku října proběhl v prostorách společnosti ROBE Technický
jarmark, který navštívila stovka žáků
místních základních škol. Ti si měli je-

dinečnou příležitost prohlídnout areál
firmy, seznámili se s výrobou, navštívili
prezentace Střední školy informatiky,
elektrotechniky a řemesel z Rožnova
pod Radhoštěm a Integrované střední
školy z Valašského Meziříčí.
Na oplátku se společnost ROBE
prezentovala 10. listopadu 2017 na
valašskomeziříčské ISŠ – COP na Dni
otevřených dveří a 6. prosince na
Vědeckém festivalu.
Ve dnech 7. a 8. listopadu se ROBE
lighting stalo součástí Burzy práce
a přehlídky středních škol
ve Vsetíně.

Zástupci personálního oddělení dále
navštívili 22. listopadu veletrh pracovních příležitostí JobChallenge 2017
v Brně. V rámci 11. ročníku tohoto
veletrhu oslovili jako potenciální zaměstnavatelé řadu studentů a absolventů vysokých škol.
Značka ROBE byla prezentována
také v pátek 24. listopadu na Dni
otevřených dveří na Střední škole
informatiky, elektroniky a řemesel
v Rožnově pod Radhoštěm.
Začátek prosince pak patřil prezentaci ROBE na ostravské výstavě
PRO JOB.

JUBILEA
I ve vánočním čísle magazínu chceme poblahopřát všem, kteří ve společnosti ROBE
oslavili od října do prosince 2017 významné pracovní výročí.
15 let ve firmě
Šafaříková Jaroslava, Vašíček Petr

10 let ve firmě
Grygarová Leonarda, Mikunda Ctibor, 			
Daňková Magdaléna, Gil Aleš, Skýpalová Lenka,
Juríčková Marcela, Novotná Markéta,

DĚKUJEME, ŽE JSTE SOUČÁSTÍ NAŠÍ ROBE RODINY!
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V SOUČASNÉ DOBĚ HLEDÁME
VHODNÉ KANDIDÁTY
NA TYTO POZICE:
Výrobní závod Karviná:
Elektromechanik
Mechanik – zámečník

Výrobní závod Valašské Meziříčí:
Specialista průmyslové automatizace
Specialista optimalizace výrobních procesů
Thermal management designer
Programátor – elektronik
Specialista aplikované optiky
Zástupce vedoucího výroby mechanických dílů
Elektromechanik
Mechanik - zámečník

Nově byl spuštěn kariérní web www.ROBEkariera.cz.
Zde mohou naši zaměstnanci, uchazeči, studenti i široká veřejnost
získat více informací o pracovních nabídkách, benefitech
i o společnosti ROBE lighting, s. r. o.

VEČER
POD
OBLOHOU
Hvězdárna Valašské Meziříčí přivítala 27. září 2017
zaměstnance ROBE a jejich rodinné příslušníky na
akci Večer pod oblohou. V rámci programu se přítomní zúčastnili exkurze po areálu valašskomeziříčské
hvězdárny, seznámili se s pozorovací technikou a užili
si bohatý doprovodný program. I když počasí nepřálo
astronomickému pozorování, děti i rodiče si Večer pod
oblohou užili a odnesli si řadu zajímavých poznatků
nejen o historii místní hvězdárny, ale především o astronomii jako takové.

Muzikál
Carmen
V pátek 17. listopadu 2017 vyrazili
zaměstnanci společnosti ROBE za
kulturou do Prahy. Tentokrát navštívilo
82 zaměstnanců a jejich rodinných
příslušníků hudební divadlo Karlín, kde
měli jedinečnou příležitost zhlédnout
tříhodinový muzikál Carmen s Lucií
Bílou v hlavní roli.

Vánoční
večírky

Adventní
Vídeň

Vánoční
jarmark

Srdečně zveme všechny
zaměstnance na tradiční
vánoční večírky, které se
uskuteční v rámci jednotlivých oddělení během
měsíce prosince. Více
informací o konkrétních
termínech večírků získáte
u svých vedoucích
pracovníků.

V neděli 10. prosince obdivovali zaměstnanci
ROBE spolu s rodinnými příslušníky adventní
výzdobu Vídně. V rámci předvánočního výletu
se zúčastnili prohlídky s průvodcem po hlavních vídeňských památkách. Na programu měli
návštěvu areálu Belvederu, na vlastní oči spatřili Hundertwasserhaus, Maria – Terezien Platz,
parlament, Hofburg, Sachrovu cukrárnu nebo
vídeňskou operu. Užít si mohli také vánoční trhy
během individuálního volna.

V pondělí 11. prosince
proběhl v prostorách
firmy ROBE vánoční
charitativní jarmark o. p.
s. Iskérka. Jsme rádi, že
jste v adventním čase
nákupem originálních
dárků podpořili činnost
této obecně prospěšné
společnosti.
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Z PROVOZU

POSTŘEHY Z PERSONÁLNÍHO ODDĚLENÍ

DÍLNA

c AUTOR: Kateřina Galusová | e FOTO: Marek Holub, archív ROBE, Dreaamstime, Shutterstock, Graphic Resources S.L.

D5

PERMANENTKY
Výdej permanentek a vstupenek na sportovní a kulturní akce bude od 1. ledna
2018 probíhat vždy v úterý a v pátek
od 10:00 do 14:30 hodin u paní
Lenky Remešové.

POZVÁNKA
NA PLES
Třetí ročník plesu ROBE se uskuteční
20. ledna 2018 v kongresovém sále na
Horském hotelu Soláň. Stejně jako v minulých letech se můžete těšit na příjemný
večer plný hudby, tance, výborného jídla
a pití. Lístky na ples zakoupíte na personálním oddělení.

CELOZÁVODNÍ DOVOLENÁ

c AUTOR: Petra Mrovcová | e FOTO: Marek Holub a Lukáš Pelech Ateliér

Zimní celozávodní dovolená proběhne ve dnech 22. prosince 2017 – 2. ledna 2018.
Personální oddělení přeje všem kolegům pohodové vánoční svátky, bohatou nadílku
pod stromečkem a šťastný nový rok 2018.

NOVINKY
PRO ROK
2018
Zaměstnanci společnosti ROBE
lighting, s. r. o. se v roce 2018 mohou
těšit na 23 dnů dovolené. Od nového roku tak pracovníci získají navíc
jeden den volna.
Na jaře 2018 připravujeme výlet
do Maďarska, konkrétně navštívíme
hlavní město Budapešť. Jaro bude
také patřit návštěvě divadelního
představení.

18
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DO PRÁCE NA KOLE
JEZDÍ I PROFÍCI
Od května 2018 vstupuje v platnost nařízení Evropské unie o ochraně osobních údajů. Toto nařízení
se týká také společnosti ROBE. Již
nyní společnost nastavuje průběžně
procesy tak, aby odpovídaly novému
nařízení.
V příštím roce se společnost ROBE
zapojí do 8. ročníku akce Do práce na
kole. Jedná se o týmovou soutěž pro

O dílně D5 jsme psali již v historicky prvním vydání
magazínu ROBE Focus. Pátá dílna byla v té době nově
vzniklou dílnou a teprve se rozjížděla do plné kapacity.
Zeptali jsme se tedy mistra Jiřího Kováře, co se od té
doby změnilo, co je na páté dílně nového, kam se dílna
D5 za ten necelý rok posunula?

všechny, kteří sestaví tým o minimálně
dvou a maximálně pěti členech, a pravidelně spolu s kolegy budou během
května dojíždět do práce na kole.
V rámci soutěže se mohou účastníci
zapojit do více kategorií (četnost,
délku jízdy, kreativitu atd.). Do soutěže
se mimo cyklistů mohou přihlásit také
běžci, chodci, bruslaři, skateboardisti,
vozíčkáři atd. Více informací naleznete
na webu www.dopracenakole.cz.

Především jsme již v plném personálním
obsazení, v současné době pracuje na
dílně 34 zaměstnanců, 15 zámečníků, 11
elektrikářů, 6 oživovačů a dvě pracovnice
předvýroby. V drtivé většině se jedná o nové
zaměstnance, které jsme si museli sami
vybrat a zaučit.
Dařilo se vám při výběru nových zaměstnanců?
Výběr nových lidí do výroby je poměrně
složitá záležitost. Časem jsme si vypracovali
standardizované postupy a například zámečníky vybíráme pomocí testovací sestavy.
Chce to trpělivost a někdy trošku štěstí.
Pokud daného uchazeče přijmeme, ještě
nemusí být vyhráno. Třikrát se nám stalo, že
pracovník byl velice šikovný, ale pouze do
doby, než mu skončila zkušební doba, pak
nastoupil na nemocenskou. V současnosti
je již personální obsazení stabilní a zaměstnance máme šikovné. Díky tomu můžeme
vyrábět čím dál složitější světla.
Mění se výrobní program dílny?
Ano, mění se, a to výrazně. Pátá dílna
měla původně vyrábět jednodušší světla
ve větších sériích. Tuto strategii nakonec
převezme dílna D6 a hlavně nově budovaný
výrobní závod v Karviné. Dílna D5 musí postupně opustit výrobu jednoduchých světel

a začít vyrábět světla složitější. Nově tedy
vyrábíme světla Robin MegaPointe. Rozjezd
výroby MegaPointe byl pro zaměstnance
náročný - Megapointe je totiž svou technologií naprosto něco jiného než stávající světla z LED technologií a aby vše fungovalo, jak
má, všichni se toho museli spoustu naučit.
Vy osobně jste se také něčemu přiučil?
Učit se musím pořád :) . Není dne, kdy

bych se nesetkal s něčím novým, čemu se
musím naučit a přizpůsobit. Celkově nás rozjezd dílny D5 naučil spoustě věcí, které jsme
už pozapomněli - vždyť taky nová dílna se
rozjížděla po více než deseti letech. Zkušenosti s rozjezdem D5 se nám tak velice hodí
při rozjezdu D6 a také pro rozjezd výrobního
závodu v Karviné. Jsou to prostě zkušenosti
k nezaplacení. Y
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SHOWROOM

OUTDOOR

ROBE
A ANOLIS
SHOWROOM
PO REKONSTRUKCI

LEZENÍ
NA SKÁLY
S DAVIDEM
HOLIŠEM
Poslední srpnový den se konal pod dozorem
zkušeného horolezce Davida Holiše již druhý výjezd
nadšenců z ROBE, kteří si toužili vyzkoušet lezení
na skály.
c AUTOR: Ondřej Solanský | e FOTO: Ondřej Solanský

Téměř dva měsíce trvala obnova showroomu ROBE a ANOLIS v prostorách
logistického centra. Zatímco ANOLIS se dočkal jen nepatrných změn detailů
a nové světelné show, ROBE showroom prošel rekonstrukcí kompletní.
c AUTOR: Pavel Němec | e FOTO: Marek Holub

Prvním krokem byla úprava hlediště. To se z původních 31
míst rozšířilo na 45 přidáním několika řad sedadel na nově
vytvořené konstrukci. Velkých změn se dočkaly i divadelní
kulisy. Původní kulisy nahradily domečky inspirované vesničkou
z Harryho Pottera, které dohromady s pozadím, promítaným na
divadelní oponu ve stylu čtyř ročních období, tvoří nezapome-

ANOLIS
ZÍSKAL CENU
DARC AWARDS
ARCHITECTURAL
c AUTOR: Pavel Němec
e FOTO: ROBE UK
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Tentokráte se lezlo na Valově skále
u Vsetína. Na rozdíl od loňského výjezdu
na Horní Lačnovské skály, kde byla
i obtížnější místa, si zde lezení mohl, díky
velkému množství chytů a spár, vyzkoušet i úplný začátečník.
Počasí bylo slunečné a teplé, pro
lezení tedy byly ideální podmínky.
Nejprve si každý vybral sedací úvazek

čili sedák a lezecké boty neboli lezečky
a pak bylo potřeba zvládnout horolezeckou abecedu - tedy bezchybnou znalost
základního navazovacího uzlu, tj. osmičkového uzlu, použití karabiny a slaňovací
osmy, vizuální kontrolu uzlu a vizuální
kontrolu navzájem mezi sebou.
David potom postupně na skále
navázal tři lezecké cesty a jednu slaňo-

vací, a poté si jednotlivé dvojice (jeden
lezl a druhý jistil) postupně vyzkoušely
všechny cesty. Zážitek to byl ohromný,
zejména pro ty z nás, kteří lezli úplně
poprvé.
Nezbývá než poděkovat Davidu Holišovi za jeho trpělivost a ochotu, a my se
můžeme jen těšit na další horolezecké
zážitky. Y

nutelný divadelní zážitek a ukázku fungování divadelní světelné
techniky. Samostatnou kapitolou pak je nová koncertní světelná
show, která těsně navazuje na divadelní demo. Dechberoucí,
uhrančivá, inspirující. Ukazující všechny benefity a efekty naší
nejinovativnějších světelné techniky. Show, která všem návštěvníkům vypálí nesmazatelnou vzpomínku do jejich mysli. Y

Skupina Enlightened získala ocenění Darc Awards v kategorii Nejlepší
krajinné osvětlení. Instalace světel
Anolis do tunelu “Cleveland Canal
Tunnel” vedoucího pod starým
georgiánským domem v britském
Bathu, byla vyhodnocena porotou
jako nejlepší, a značka Anolis a světla ArcLine Outdoor 20MC se tak
mohou pyšnit světově uznávaným
oceněním.
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ROZHOVOR

Víme, kdy bude premiéra. Kde ještě
hrajete? Kolikrát mají diváci příležitost
se s vámi během sezóny potkat?
Po premiéře ve Valašské Bystřici odehrajeme asi dvacet dalších představení
v sezóně. Hrajeme nejen na divadelních
soutěžích, na festivalech, přehlídkách,
ale také v okolních obcích. Nejdál jezdíme do Staškova – do rodiště vynikajícího
herce Jozefa Kronera. Mimo premiéry ve
Valašské Bystřici nás v příštím roce nás
mohou diváci vidět např. 9. a 10. února
v Zubří, 24. února v Těškovicích, 2. března v Zašové, 3. března v Hovězí nebo

9. dubna ve Štramberku. Další termíny
vystoupení jsou v jednání.
Už víte, jakou hru a jakou roli pro vás
přichystala režisérka na příští sezónu?
Vím… teda bavili jsme se o tom, jakou
hru bychom chtěli hrát, ale neprozradím ani název, ani roli… ostatně vždycky, když si moc dopředu něco takto
domluvíme, nakonec to nevyjde, takže
prozrazování detailů by bylo v tuto chvíli
opravdu předčasné.Y

o tom, jak nalezený kufřík plný peněz
dokáže rozmetat poklidný život spořádaného manželského páru. Nechybí
v ní humor i napětí, lži, vydírání. Premiéru bude mít ve Valašské Bystřici 13.
ledna 2018.
Která role je vaše nejoblíbenější?
A proč?
Moje nejoblíbenější role je jednoznačně role Lea z komedie Pod praporem
něžných dam. Tuto hru jsme hráli v roce
2014, já jsem hrál jednu z hlavních rolí.
A proč ji považuji za nejoblíbenější?
Ta role byla tak bláznivá a veselá, že
se bavili nejen diváci, ale i já na jevišti.
Hrál jsem neúspěšného herce, který se
vydává za dávno zmizelého příbuzného
jedné milionářky… který ovšem postupem času zjistí, že nezmizel příbuzný,
nýbrž příbuzná, tak se tedy začne za
příbuznou vydávat…:) Tyhle „převlíkací“ role fungují, musím říct, že jsme se
všichni bavili.

V HLAVNÍ ROLI:
JAN ZÁVORKA

Dlouholetý zaměstnanec ROBE Jan Závorka a zároveň člen divadelních společností
BOD a CHAOS se ve volném čase mimo divadla věnuje technickému potápění
a lyžování. Protože je pro každou srandu, zkušenosti z těchto koníčků umí skvěle
využít v praxi i na prknech, která znamenají svět.

c AUTOR: Petra Mrovcová | e FOTO: archív Jana Závorky
Jak dlouho hrajete divadlo? A proč
ve dvou souborech?
Původně jsem začal hrát na Dolní Bečvě
v divadelním spolku BOD = Bečvanští
ochotní divadelníci v roce 2003. Stále
jsem členem BODu, ale nejsme až tak
aktivní, hrajeme tak 1x za rok – většinou
se jedná o večer plný scének, eventuálně o nějakou pohádku. Od roku 2010
jsem také součástí valašskobystřického
divadla CHAOS. S tímto souborem jsme
mnohem aktivnější, zkoušíme i hrajeme
mnohem víc.
Představte nám soubor CHAOS.
Kolik má členů? Jaké hry hrajete?
Kořeny divadla ve Valašské Bystřici
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spadají až do 19. století. Počet členů se
neustále mění, pohybujeme se kolem
čísla 25. Ne všichni hrají v každé hře, herci se dost často střídají. Já jsem například zatím pokaždé měl jinou hereckou
partnerku. A jaké hrajeme hry? Zásadně
se jedná o komedie.
Kdo vybírá hry? Podle jakého klíče?
Výběr her leží na režisérce Bohumile Bitalové. Ta hledá, hledá, vybírá, pročítá…
pokud ji nezaujme prvních deset stránek
hry, hledá dál… pokud ano, po dočtení
text hry rozdá ostatním a řeší se, zda se
nám hra líbí, či ne, v jaké roli se kdo vidí,
v jaké roli nás vidí ona. A když se shodneme, můžeme se pustit do zkoušení.

Jak dlouho trvá nácvik jedné hry?
Většinou režisérka vybere hru na začátku
září, během září pak dostaneme texty,
domlouváme detaily, začínáme zkoušet.
Zpočátku „jen“ v rámci pravidelných
zkoušek, před premiérou zkoušíme i tzv.
individuálky soukromě. Dřív jsme mívali
před Vánoci premiéru, ale předvánoční
období bývá opravdu hektické, takže
poslední roky míváme premiéru v lednu.
Takže momentálně intenzivně nacvičujete novou hru? Jakou zde hrajete roli
a kdy bude premiéra?
Ano, v tuto chvíli nacvičujeme komedii
Prachy? Prachy!, kde hraji vedlejší roli.
Hru napsal Ray Cooney a pojednává
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PODZIMNÍ
BADMINTONOVÝ TURNAJ

badec
V sobotu 28. října 2017 se v rožnovské Synot Tip Hall konal 4. ročník
podzimního badmintonového turnaje ROBE. Letos byl o turnaj
mimořádný zájem, již měsíc před termínem byla všechna místa
obsazena. Aby všichni stihli v klidu vše odehrát a aby pořadatelé
nemuseli zasahovat do herního systému, byl v letošním ročníku omezen
počet hráčů na 48. Ti, kteří se přihlásili jako náhradníci, ale také nakonec
„nepřišli zkrátka“. Pět náhradníků si v turnaji zahrálo, protože několik
přihlášených hráčů se na zápas kvůli nemoci nedostavilo.

A jak vše dopadlo?

c AUTOR: Radim Kovář | e FOTO: Zbyněk Duchoň, Graphic Resources S.L.
Podzimní badmintonový turnaj ROBE se
hrál na čtyřech kurtech. V 8:30 hodin byly
rozlosovány dvojice do čtyř skupin po šesti
dvojicích. V 9 hodin se začalo hrát. Ve skupinách hrál každý s každým na dva sety do
patnácti bodů. Z každé skupiny postupovali
4 nejlepší. Protože se v každé skupině hrálo
15 zápasů, vyzkoušeli pořadatelé novinku
– udělali přesný rozpis jednotlivých her pro
každou skupinu. Díky tomu každý věděl,
kdy má jít hrát a měl přehled o tom, kdy
má čas jít např. se občerstvit. Tato novinka
se nakonec ukázala jako výborný nápad,
protože celý turnaj probíhal bez zbytečných
přestávek. Také díky tomu měly skupiny
zhruba kolem půl jedné odehráno, což byl
vzhledem k počtu přihlášených vynikající
mezičas.
První čtyři postupující dvojice z každé skupiny pak hrály vyřazovacím systémem na dvě
porážky na dva vítězné sety do 21bodů.
Všech 8 dvojic, které obsadily 5. a 6. místa ve
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skupinách a nepostoupily, si pak mohly ještě
zahrát mezi sebou jeden set. Každý si tak
zahrál dostatek zápasů.
Badmintonový turnaj letos nebyl jen
o hraní, ale také o fandění. Z dceřiné společnosti Dioflex přijely své hráče povzbudit
fanynky ve stejnokroji a s velkým plakátem
DIOFLEX :) . Svým bouřlivým fanděním
„tlačily“ své kolegy k nadlidským výkonům
a vytvořily na kurtech skvělou atmosféru.
Podzimní badmintonový turnaj ROBE
se liší od zimního turnaje tím, že jsou zde
vyhodnoceni nejen celkoví vítězové, ale
také tři nejlepší dvojice smíšených párů a tři
nejlepší dvojice mužských párů. Y

CELKOVÝ VÍTĚZ A ZÁROVEŇ NEJLEPŠÍ MUŽSKÁ DVOJICE:
Radim Kovář a Dan Holiš
NEJLEPŠÍ SMÍŠENÁ DVOJICE:
Šárka Polášková a Evžen Kretek (dosáhli celkového 2. místa)
DALŠÍ POŘADÍ MUŽSKÝCH DVOJIC:
2. místo: Jan Hrbáček a Jaroslav Krutílek (získali celkové 4. místo)
3. místo: Jiří Polášek a Jaroslav Malíř (obsadili celkové 5. místo)
DALŠÍ POŘADÍ SMÍŠENÝCH DVOJIC:
2. místo: Spisarová Yveta a Miroslav Šťastný (dosáhli celkového 3. místa)
3. místo: Stanislava Indráková a Stanislav Gajdušek
(obsadili celkové 9. – 12. místo)
Jsme rádi, že celý podzimní badmintonový turnaj proběhl bez problémů
a především bez úrazů. Vítězům gratulujeme!

A už nyní zveme všechny sportovní nadšence na tenisový turnaj, který se uskuteční
17. února 2018 v rožnovské Synot Tip Hall.
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Teprve po příchodu na Slanou vodu
se počasí na chvilku umoudřilo, mračna se roztrhala a my jsme mohli spatřit
zasněžený vrchol majestátní Babí hory.
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mi výhledy do kraje. Jestli je to pravda,
zjistíme někdy příště, až bude něco
vidět. Trasa dále vedla po hřebenu na
vrchol Malé Babí hory (1515 m. n. m.).
Z Malé Babí hory jsme scházeli lesem
zpět k turistické chatě Slaná voda. Túra
trvala 7 hodin a se svým celkovým převýšením 1200 metrů byla docela obtížná.
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Po společné večeři jsme se vydali na
cestu zpět. Příjemným překvapením byla
všeobecná spokojenost s výletem - ani
nepříznivé počasí nedovedlo lidem pokazit dobrou náladu. Pravděpodobně se

zaměstnanci ROBE řídí heslem: „Zážitek
nemusí být pozitivní, zážitek musí být
silný!“
Zpáteční cestu nám zpříjemňovalo
sledování pohádky S čerty nejsou žerty.
Na závěr patří dík řidičům Jokratouru, kteří nás bezpečně převezli všemi
nástrahami slovenských silnic a dovedli
si poradit i s kuriózními situacemi jako
byl např. příjezd na benzinovou stanici
v protisměru :). Y

„ Zážitek nemusí být pozitivní,
zážitek musí být silný! “
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V chatě Slaná voda jsme měli společný
cíl - zde jsme postupně přicházeli. Tato
turistická chata se vyznačovala poměrně
svéráznou obsluhou a přístupem k hygieně… Také jednání s panem majitelem
mělo jistá specifika, ale koho by to na
Slovensku překvapilo:).
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ROBE pro své zaměstnance pořádá několikrát ročně turistické výlety.
Cílem letošního podzimního výletu byla Babí hora, která
se nachází v Oravských Beskydech na pomezí Slovenska a Polska.
c AUTOR: Jiří Kovář | e FOTO: Zbyněk Duchoň, Jiří Kovář

Babí hora (1725 m. n. m.) je nejvyšším vrcholem celého beskydského
masívu, do kterého patří Moravskoslezské, Kysucké a Oravské Beskydy. Svojí
výškou překonává vrcholy Malé a Velké
Fatry. Vyšší než vrchol Babí hory jsou na
Slovensku pouze vrcholy Nízkých a Vysokých Tater. Oravské Beskydy jsou
poměrně odlehlou částí Slovenska,
nacházejí se v nejsevernějším - dopravně obtížně přístupném - výběžku.
Klimaticky se jedná o chladnou část
Slovenské republiky. Dalo by se říct,
že je to krásný, ale bohem zapomenutý kraj, kde lze spatřit medvědy, vlky,
lišky, bazilišky...
Bohužel žádné ze zmiňovaných
zvířat jsme neviděli. Nejspíš to bylo
tím, že jejich výskyt není nijak velký…
nebo spíš tím, že byla taková mlha,
že jsme neviděli téměř nic. Stěží jsme
dohlédli sami na sebe. Počasí nám
bohužel moc nepřálo, i přes poměrně
příznivou předpověď bylo celkem
škaredě. Pozitivní bylo, že nepršelo
pořád - s přibývající nadmořskou
výškou totiž začalo sněžit. Opravdo-
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vým adrenalinem byly vrcholové partie
Babí hory, kde se k mlze a sněžení přidal
také studený vítr, který dělal z padajícího
sněhu pichlavé jehličky.
Trasa naší túry začínala u chaty Slaná
voda, kam nás dovezl autobus Jokratou-

ru. Od penzionu jsme vyrazili po žluté
turistické značce na vrchol Babí hory.
Z počátku se jednalo o rozblácenou
polní cestu, která přecházela v turistický
chodníček. Od výšky přibližně 1400 m.
n. m už byl chodníček zasněžený.
Vrchol Babí hory je holý, s nádherný-

Merry Christmas & Happy New Year
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KŘÍŽOVKA

Dva z marketingu se rozhodnou, že vyrazí do lesa pro vánoční stromeček.
Bloudí po lese hodinu, dvě, tři... Pak se ozve: "Kámo, máš nějaký?!"
"Ne, vůbec žádný! A ty? Já taky ne! TAJENKA ?"

Tajenka č.2

Tajenka č.3

Tajenka č.5

Tajenka č.6

Tajenka č.4
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