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Tisková zpráva

Kulatý stůl: Inovace – předpoklad dlouhodobého úspěchu
V Ústí nad Orlicí 8. 11. 2013

Dne 7. 11. 2013 se ve společnosti Rieter CZ, s.r.o. konal kulatý stůl na téma
Inovace – předpoklad dlouhodobého úspěchu. Účastníci se sešli přímo v prostorách
expedice závodu Rieter CZ s.r.o.
Kulatý stůl uspořádal Východočeský manažerský klub (VČMK) ve spolupráci s Klubem
zlepšování a společností Rieter CZ s.r.o.

Úvodem přivítala účastníky předsedkyně VČMK PhDr. Marie Jírů a jako další vystoupil Mgr.
Richard Bednář, vedoucí Human resources, Rieter CZ s.r.o., který celou akci moderoval. Poté
se hlavního slova ujal generální ředitel společnosti Rieter CZ s.r.o. Ing. Jan Lustyk a představil
skupinu Rieter Group a závod Rieter CZ s.r.o., hovořil o historii, principech práce, o tom, jakou
roli hraje Rieter CZ v koncernu Rieter, představil organizační schéma a produkty a služby. Poté
si účastníci prohlédli výrobní prostory, měli možnost vidět tryskové dopřádací stroje a prostory
montáže a expedice.

Program dále pokračoval v Hotelu Uno. Prezentace zahájila předsedkyně Brněnského
manažerského
klubu
MVDr.
Dana
Odehnalová,
MBA,
ředitelka
společnosti
ResVinia spol. s r. o., a představila projekt Zdraví a víno. Poté se moderátor Mgr. Richard
Bednář ptal účastníků na jejich očekávání a na to, co je zaujalo během exkurze ve výrobě.
Dále vystoupil Ing. Jiří Sloupenský, CSc., ředitel pro výzkum a vývoj, který představil historii
a současnost předení, hovořil o organizaci výzkumu a vývoje ve společnosti Rieter, zmínil se
o ochraně duševního vlastnictví. Jako poslední řečník vystoupil prof. Ing. Miroslav Václavík,
CSc., generální ředitel VÚTS, a.s. Liberec, představil Centrum služeb strojírenského výzkumu
a informoval účastníky o službách, které centrum může nabídnout podnikům. V závěru své
prezentace také hovořil o možnostech podpory výzkumu a vývoje z veřejných zdrojů.
Po každé prezentaci se rozvinula intenzivní diskuze. Účastníci velmi pozitivně hodnotili možnost
seznámit se s fungováním společnosti Rieter a navštívit výrobní prostory.
Společenské novoroční setkání Východočeského manažerského klubu se uskuteční 9. 1. 2014
v rodinném pivovaru Propper v Praskačce u Hradce Králové.
Další kulatý stůl se bude konat 12. 2. 2014 na téma Jak funguje záchranný systém
ve společnosti Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje (ZZS KHK), opět v režii
Východočeského manažerského klubu.
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