
ocitli jsme se v mimořádné době. A to všichni bez výjimky. 
A i když už odkládáme roušky a vracíme se pomalu z home 
officu zpět do kanceláří, budeme se muset smířit s  tím, že 
se v  našich životech může nová nemoc objevit kdykoliv. 
Na druhou stranu ale už o  sobě víme, že se dokážeme 
přizpůsobit situaci, semknout se a pomoci, kde je potřeba. 
A  to není málo. Příspěvky společností Stora Enso a  Y  Soft 
jsou toho důkazem. 

I přes nepřízeň posledních měsíců jsme potěšeni, že u nás 
otevřela svou pobočku cestovní kancelář Čedok, která působí 

na trhu kontinuálně od roku 1920, tedy letos 100 let. Z její letní 
nabídky si určitě vybere každý, od tuzemských zájezdů až po 
exotické destinace. 

Přejeme vám klidné a slunné léto.

PASSERINVEST GROUP, a.s.
developer a správce projektu

Vaše podněty a  komentáře k  newsletteru zasílejte, prosím, na 
adresu: sarka.hladikova@passerinvest.cz

VÁŽENÍ A MILÍ NÁJEMCI, 

ZMRZLINOVÉ AUTÍČKO 
HLÁSÍ PŘÍCHOD LÉTA!
Zmrzlinové autíčko, které tradičně nabízí svou báječnou zmrzlinu 
každý všední den mezi 10.00 a 18.00 hodinou od jarních měsíců 
za příznivého počasí u  budovy Nová Karolina Park, přináší 
i  na letošní léto spoustu novinek. Jednou z  nich je veganská 
mandlová zmrzlina s  pistáciovým variegatem, další novinkou 
pak bude „Triple gold“ se třemi druhy belgické čokolády a pod 
názvem „Golden banana“ se ukrývá zmrzlina z belgické čokolády 
s banánovým pyré. Jako každý rok budou v nabídce také zmrzliny 
z ovocných pyré a mnohé další. 

Denní nabídku vč. aktuální doby prodeje se dozvíte vždy na 
instagramu: ostravaczek_icecream.

Tak dobrou chuť!
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Anders Kornblad nastoupil do společnosti ABB Irsko v roce 1988 jako 
inženýr v  papírenském businessu. Během více něž 30 let vystřídal 
pozice v  globálním managementu, projektové exekutivě, prodeji, 
marketingu a  inženýringu především v  průmyslové automatizaci 
ABB. Působil jak v  Irsku, tak v  domovském Švédsku, Spojených 
státech i České republice.   

Stál jste v čele Operačního centra Evropa  (EUOPC) téměř 5 let. Jak 
byste je zhodnotil? 
Byly to velmi vzrušující roky. Za celou mou kariéru pravděpodobně 
jedny z  nejvíce motivujících a  plné výzev. Nikdy jsem nebudoval 
nic tak velkého. Ve velkých korporátních společnostech obvykle 
dostanete za úkol řídit existující strukturu, ve které uděláte nějaké 
změny. Ale tady? Zde jsme stavěli vše od začátku a ve velkém. Jen 
uvažte, že během těch 5 let jsme více než zdvojnásobili počet 
zaměstnanců (ze 180 na více než 500), integrovali do naší struktury 
centrum v  Plzni a  společně vybudovali pobočku v  Kaliningradu. 
Začali jsme dělat více než “jen” inženýring, který byl před 5 lety 
velmi dominantní a dnes tvoří 50–60 % z práce našeho centra. 

Jak těžké bylo rozhodnutí odejít, přijmout novou výzvu 
a posunout svou kariéru jiným směrem? 
Ze začátku jsem samozřejmě přemýšlel, zda dělám dobře, když 
opouštím tak skvělou práci. Ale na druhou stranu, 5 let je ideální 
doba na to, předat vedení zase někomu dalšímu. Někomu, kdo bude 
dělat věci, které mě nenapadly a bude zaměstnance motivovat, aby 
je udělali. Navíc to nevnímám jako konec. I  má nová pozice bude 
stále úzce propojena s EUOPC.

EUOPC jste vybudoval téměř od začátku s  méně než 200 
zaměstnanci a  dnes je vás více než 500. Jaké byly nejtěžší 
momenty? 
Neměli jsme žádné těžké momenty. Respektive ne ty velké. 
Cestou se problémy malého rázu samozřejmě vyskytly. Ostatně, 
když tým takto rychle roste, musíte dělat rozhodnutí, o  kterých 
nevíte, jestli budou dobře fungovat. Museli jsme přijmou spoustu 
nových zaměstnanců, ale našim úkolem nebylo pouze růst. Museli 
jsme prokazovat výsledky, zároveň poskytovat našim partnerům 
dostatečnou podporu a být rentabilní. Možná právě udržet balanc 
mezi tím vším byl nejnáročnější. 

A ty nejlepší momenty? 
To byly vánoční večírky (smích)! Ne, vážně, máme za sebou spoustu 
krásných chvilek. Jednou z nich byla určitě doba, kdy jsme se začali 
dál rozvíjet z  inženýringu a byli jsme schopni samostatně řídit celé 
projekty.  A k dalším určitě patří integrace center v Plzni a Kalinigradu. 

Děkujeme za rozhovor.
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Rozhovor s... 
Andersem Kornbladem

EOW - Extended Operator Workplace

Anders Kornblad - ředitel EUOPC



Zpříjemněte si nákupy s aplikací 
Smart Banking od UniCredit Bank 
UniCredit Bank připravila pro své klienty novou, vylepšenou verzi 
mobilního bankovnictví Smart Banking, do které se můžete pohodlně 
přihlásit prostřednictvím funkce Touch ID či Face ID. Díky mobilní 
aplikaci máte svůj bankovní účet pod trvalou kontrolou při nákupu 
zboží v nákupním centru, při čekání ve frontě nebo když si váš potomek 
hraje v dětském koutku. 

Nová verze Smart Banking od UniCredit Bank nabízí snadnou orientaci 
a uživatelsky přívětivé prostředí, můžete si třídit své náklady do kategorií, 
vyhledávat proběhlé transakce na základě klíčových slov či blokovat 
a měnit limity na platebních a kreditních kartách. Mobilní bankovnictví 
přináší jedinečnou možnost aktuálního přehledu o vedení účtu, rychlé 
zadávání plateb a analýzu vašich výdajů. 

Aplikace je dostupná pro systémy iOS 9.0 a vyšší a Android 4.4.3 a vyšší, 
stáhnout si ji můžete přes Apple Pay nebo Google Play. A věděli jste, že 
podle statistik UniCredit Bank používáním aplikace ušetříte průměrně 
4 hodiny ročně svého času? Smart Banking je pro každého klienta 
k dispozici zcela zdarma, aktivovat si ho můžete v Online Bankingu nebo 
na kterékoliv pobočce UniCredit bank, kterých je v  České republice 
178. Pobočka UniCredit Bank v budově Nová Karolina Park se nachází 
v průchodu do atria. 

Chtějte víc od své banky
Banka CREDITAS i  v  obtížné době koronavirové pandemie pokračuje 
v  rozvoji, nabízí nové produkty a  dlouhodobě se snaží poskytovat 
jedny z  nejvýhodnějších úrokových sazeb na tuzemském trhu. 
Turbulentní dobu výkyvů úrokových sazeb svým klientům kompenzuje 
novými produkty, které kombinují zvýhodněné termínované vklady 
s investicemi do cenných papírů.

I  nadále platí, že CREDITAS nemá ráda bankovní poplatky. Proto 
u  ní máte zdarma zřízení a  vedení běžných a  spořicích účtů, vydání 
a vedení platebních karet, příchozí a odchozí platby nebo třeba výběry 
z  bankomatů po celém světě. Bez jakýchkoli poplatků nabízí Banka 
CREDITAS i řadu dalších služeb, které vám rádi představí její bankéři. 

Výhodné hypotéky s možností splacení kdykoli
U  všech typů svých hypoték Banka CREDITAS nabízí službu, která na 
českém trhu rozhodně nepatří mezi obvyklé: možnost předčasného 
splacení části nebo celého úvěru kdykoli a bez jakékoli sankce. Nabídka 
platí i pro americkou hypotéku, kterou můžete použít na cokoli. Třeba 
na novou kuchyňskou linku nebo nákup staršího auta.

Naučte děti hospodařit s bankovním účtem
Dětské produkty Richee Junior nabízejí nadstandardní úročení 
a výhodné podmínky. Dětské spoření lze založit hned po narození, aby 
rodiče a příbuzní mohli dítěti spořit na budoucnost. Běžný účet Richee 
Junior naučí vaše potomky již od mládí pracovat s  bankovnictvím 
a  správně chápat finanční terminologii. Rodiče mohou na obou 
produktech až do 18. narozenin dítěte určovat limity, které omezí 
neuvážené dětské utrácení. 

CREDITAS je bankou, od které můžete chtít víc.

http://unicreditbank.cz
www.creditas.cz
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Cena vašeho auta klesá, plaťte tedy 
i levnější havarijní pojištění
Věděli jste, že byste si měli smlouvu s pojišťovnou každý rok aktualizovat, 
abyste neplatili zbytečně drahé havarijní pojištění?
Už jenom tím, že vyjedete právě zakoupeným autem z autosalonu, klesne 
jeho cena. A od té doby klesá prakticky neustále. Pokud máte škodovku, 
volkswagena nebo toyotu, tak patříte mezi ty šťastnější, protože tyto značky 
ztrácejí podle loňského průzkumu Inovační laboratoře AuresLab na ceně 
nejméně. Na druhé straně žebříčku pak jsou citroëny, peugeoty a renaulty.

Nejhorších pět let
Podle odborníků je každopádně prvních pět let nejvíce ztrátových, protože 
cena klesá nejvýrazněji. Zároveň lidé do auta investovali nemalou částku, 
a  proto si sjednávají havarijní pojištění. I  když jim ale auto stárne, tak za 
pojistku platí většinou stejně nebo dokonce víc než na začátku. „Ideálně by 
si tedy lidé měli ve smlouvě na havarijní pojištění hodnotu vozu pravidelně 
aktualizovat, aby zbytečně nepřepláceli,“ upozorňuje mluvčí Direct 
pojišťovny Nela Maťašeje.

Direct pojištění zlevní automaticky
O  možnosti aktualizace smlouvy podle ní ale klienti často neví nebo je 
nenapadne využít ji právě v  prvních letech po koupi auta. Proto Direct 
jako jediná pojišťovna zavádí u nových aut automatické zlevňování. „Cenu 
pojištění budeme každý rok zlevňovat o  7 procent u  všech smluv na 
havarijní pojištění sjednaných po 27. květnu, kdy jsme takzvané Zlevňující 
havarijko zavedli. Dává nám to smysl a potvrzujeme tím naše heslo, že jsme 
konečně normální pojišťovna,“ vysvětluje Maťašeje. Služba se podle ní bude 
vztahovat na zákazníky, kteří mají sjednaná všechna rizika, tedy dopravní 
nehodu, odcizení a  vandalismus, přírodní nebezpečí a  střet a  poškození 
zvířaty na hodnotu auta. Výhodu Zlevňujícího havarijka může klient využít 
každý rok do dovršení 6 let stáří auta v případě, že v daném roce nebourá 
a nečerpá peníze z havarijního pojištění. O Zlevňujícím havarijku se můžete 
dozvědět víc na pobočce Direct pojišťovny zde v budově Nová Karolina 
Park uvnitř atria.

Česká průmyslová zdravotní 
pojišťovna představuje mobilní 
aplikaci Zdraví v mobilu
Mobilní aplikace Zdraví v mobilu umožňuje snadno a rychle získat důležité 
informace o zdraví. Možnost využívat jejích výhod mají majitelé chytrých 
telefonů už několik let. Česká průmyslová zdravotní pojišťovna svou aplikaci 
nyní vylepšila o  nové, užitečné funkce. Jednou z  příjemných novinek je 
možnost jednoduchého, pohodlného a rychlého proplacení preventivních 
programů. Přes mobilní aplikaci totiž stačí vyfotit požadované doklady 
podle návodu, zadat číslo svého bankovního účtu a  odeslat požadavek 
na ČPZP bez nutnosti návštěvy pobočky. Pojišťovna požadavek vyřídí 
nejpozději do tří pracovních dnů. 

Zajímá vás, zda léky, které užíváte, nemají nežádoucí působení s  jinými 
léky nebo potravinami? Díky aplikaci nyní zjistíte i lékové interakce. Mobilní 
aplikace vám pomůže i  v  případě nemoci vašeho dítěte. Na základě 
symptomů, které se u dítěte projevují, si můžete zjistit, o jakou nemoc by se 
mohlo jednat. V popisu nemoci vám pak poradíme, co můžete dělat.

Vedle zmíněných novinek zůstávají k  dispozici oblíbené funkce pro 
pojištěnce. V osobním účtu si klient může zobrazit přehled všech výdajů 
a služeb za zdravotní péči. OSVČ zjistí informace o zálohách či nedoplatcích. 
Uživatelé aplikace si mohou sjednat online cestovní pojištění, vyhledávat 
nejbližší lékaře na mapě, zobrazit si v mobilu průkaz pojištěnce a spoustu 
dalších funkcí.

Podrobnější informace o aplikaci naleznete na www.zdravivmobilu.cz 
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3D tiskem proti koronaviru
Když vypukl rozruch kolem onemocnění Covid-19, ve  Y  Softu velmi 
rychle zorganizovali interní skupinu, která začala řešit, kde a  jak by 
mohla pomoci. V té době byl kritický nedostatek ochranných pomůcek 
pro lékaře a další pracovníky, kteří byli každodenně vystavení nebezpečí 
virové nákazy. Ve Y Softu tedy vybalili a zapojili přes 30 3D tiskáren 
Y Soft be3D eDee a začali v režimu 24/7 tisknout ochranné obličejové 
štíty. V reálu to znamenalo každých osm hodin posbírat hotové výtisky, 
připravit všechny tiskárny na nové kolo a zkompletovat štíty k odběru. 
A to ve dne i v noci. Později začali využívat technologii vstřikování plastů, 
čímž uvolnili kapacitu 3D tiskáren, které teď využívají na tisk obličejových 
masek s výměnným filtrem. Celkově se do výroby, designu, kompletace 
a distribuce dobrovolně zapojilo přes 80 zaměstnanců z poboček po 
celém světě, Ostravu nevyjímaje. 

Limitovaná edice PRIM MASARYK
Letos uplynulo 170 let od narození prvního československého 
prezidenta Tomáše Garrigue Masaryka. K  připomenutí této 
události připravil český výrobce náramkových hodinek 
výjimečnou limitovanou edici PRIM MASARYK. 

T. G. Masaryk byl bezesporu jednou z  nejvýznamnějších osobností 
našich novodobých dějin a  konstruktéři i  designéři společnosti 
ELTON hodinářská si dali na této edici mimořádně záležet. Vznikly 
společenské hodinky s  nadčasovým designem a  promyšlenou, 
zároveň však decentně použitou symbolikou. Na minimalisticky 
pojatém číselníku na první pohled zaujme konstrukční a  designová 
novinka novoměstských hodinářů – ukazatelem času je netradičně 
jediná ručka. Číselník dále zdobí letopočet Masarykova narození 1850. 
Iniciály TGM jsou vyvedené v červené barvě, stejně jako zvýrazněná 
číslice 1, která symbolizuje, že Masaryk byl prvním československým 
prezidentem. Ručka je ručně žíhaná do modra. Na číselníku se prolínají 
barvy charakteristické pro Masarykovo Československo i  dnešní 
Českou republiku. Jednoduché lineární logo PRIM Manufacture 1949 
je použito v souladu s modernistickým pojetím designu hodinek.
Lehké pouzdro z leštěné oceli je dílem Studia Olgoj Chorchoj. Hodinky 
jsou osazeny manufakturním strojkem PRIM s  ručním nátahem. 
Původ hodinek a  použití in-house strojku zdůrazňuje piktogram 
Novoměstských oblouků na korunce. Celkový vzhled dotváří kožený 
řemínek speciálně vyrobený Brašnářstvím Tlustý, který zdobí nápadité 
prošití v barvě trikolory. 

Štíty i  masky byly distribuovány zdarma, mezi ostravské odběratele 
patří například Fakultní a  Vítkovická nemocnice, centrum sociálních 
služeb Diakonie, domovy důchodců, odběrové stany a desítky dalších 
menších organizací. Až se příště setkáte tváří v  tvář se zdravotníky či 
jinými hrdiny dnešní doby, dobře se podívejte, možná mají obličejový 
štít právě od Y Softu.  

www.facebook.com/YSoftLife


Spořitelna slavila 195 let
Přesně 12. února 1825, v  den narozenin císaře pána, byla založena 
první spořitelna na českém území s původním názvem Schraňovací 
pokladnice pro hlavní město Prahu a  Čechy. Ve svém rodném listě 
má proto Česká spořitelna uvedeno právě toto datum. Mimochodem 
právě císař František I. přispěl nejvyšším vkladem 2 000 zlatých do 
základního fondu. O  tři roky později dostala název Spořitelna Česká 
a byl zvolen její první vedoucí výbor. 

Spořitelna patřila, vedle kostela, hospody a školy, mezi zásadní místa 
v obci, kde se lidé před téměř dvěma sty lety setkávali a mohli řešit 
své životní radosti i  strasti. Spořitelny vznikly zejména proto, aby 
pomohly chudší a střední třídě získat větší ekonomickou nezávislost. 
Už z prvních stanov spořitelny vyplývá, že hlavním cílem bylo naučit 
lidi hospodařit a  zajistit jim přístup k  prosperitě. Spořitelny navíc 
podporovaly i rozvoj komunit. Díky nim vznikaly domy umění, divadla, 
ale i obytné domy a domovy pro potřebné. Česká spořitelna se i dnes 

Prvok od Buřinky
V  České spořitelně jsou právem pyšní, že jejich Buřinka – Stavební 
spořitelna České spořitelny se nebojí a  vydává se cestou, na kterou 
se u nás ještě nikdo nevydal. A to právě teď projektem, který posune 
svět stavebnictví i  bydlení do nových, potřebných rozměrů. Na sny 
o bydlení svých klientů se dívají optikou, v níž si každý doslova vytvoří 
svůj vlastní domov na míru. Rychle a dostupně. A takové sny se snaží 
podporovat. Proto Buřinka přichází s  Prvokem - experimentálním 
tištěným domem, který má ambici změnit vývoj ve stavebnictví. 
Architektura inspirovaná organickým světem získá své tvary díky 
robotickému ramenu. S  využitím přelomové technologie 3D tisku 

zapojuje do komunitních aktivit. Pomáhá nejen v krizových situacích, 
ale podporuje rozvoj vzdělanosti, posiluje finanční gramotnost, 
usiluje o  zkvalitnění školství, podporuje seniory, lidi s  mentálním 
postižením, svůj přístup a  své služby přizpůsobuje lidem s  různými 
druhy handicapu a  věnuje se prevenci drogových závislostí. Je 
partnerem mnoha sportovních, kulturních a  společenských akcí. 
I dnes je “dobrým sousedem” a věří, že společně dokážeme víc. 

betonem a  díky unikátní spolupráci Buřinky se sochařem Michalem 
Trpákem se pokusí vytvořit objekt přelomovější, než jaký byl u  nás 
dosud vyzkoušen. Tištěné sochy, městský mobiliář, prvky pro dětská 
hřiště? Testují, zda si mohou dovolit něco většího – dům. V  našich 
podmínkách, právě teď. 

První tištěný dům vyroste již letos v létě. Hrubá stavba nezabere více 
než dva dny a celkové dokončení maximálně dva měsíce. Prvok má 
tři místnosti – obývací pokoj s kuchyní, ložnici a koupelnu s toaletou. 
Stavba pro dvoučlennou rodinu bude ukotvena na pontonu. Jedná 
se o  koncept, prototyp domu, který bude v  budoucnu určen ke 
krátkodobým pronájmům.

#PRVOKODB
URINKY

www.csas.cz


Pracovat a pomáhat 
se dá i na dálku
Ve Stora Enso Ostrava ani v  této mimořádné době nezahálejí 
a ačkoliv jsou téměř všichni zaměstnanci na doporučeném home 
office, snaží se pomáhat, jak to jen jde. Spontánně tak ve firmě 
vznikly hned dvě dobrovolnické iniciativy na pomoc kolegům na 
pilách ve Ždírci nad Doubravou a Plané u Mariánských lázní, kteří 
pracovat z domova nemohou a  také dalším potřebným lidem 
a  organizacím. Ti, co mají doma šicí stroj a  trochu zkušeností 
začali šít roušky, ostatní šili ručně. Za pár týdnů tak ve svém 
volném čase vyhotovili přes tři sta kusů roušek, které poté předali 
kolegům na pilách a  také ostravskému Českému červenému 
kříži, který roušky dále distribuoval do nemocnic a ústavů.

Tato aktivita odstartovala i  navazující iniciativu – 3D tisk 
ochranných štítů pro ty, co je potřebují nejvíce. Dva ze 
zaměstnanců, Pavel Svoboda a Marek Jaroš, kteří doma vlastní 3D 
tiskárnu, takto spolupracovali s  ostravskou pobočkou Českého 
červeného kříže a zvládli vytisknout, sestavit a předat do jejich 
rukou až tisícovku štítů.

Stora Enso by proto ráda poděkovala všem za jejich dobrou 
vůli, vytrvalost a snahu, kterou do výše zmíněných aktivit vložili. 
Velmi si toho váží. „Do good for people and the planet“ je jedna 
z nejdůležitějších hodnot této firmy. A její zaměstnanci dokázali, 
že s  touto hodnotou nejenže rezonují, ale také ji ve svých 
životech usilovně vytvářejí. 

Děkujeme vám!

www.ness.cz

Jsme strategický partner 
pro komplexní digitální transformaci

http://storaenso.com/ostrava
www.novakarolinapark.cz
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