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ZAJÍMAVOSTI Z OBORU

ky u některých účastníků vyvolaly vzpomínku na loňský ročník, který se uskutečnil
na konci května a při němž padaly sníh
a kroupy. Letos se ale v době startu počasí
umoudřilo a překrásné slunečné počasí vydrželo 130 účastníkům po celý den. Takže
se mohlo přistoupit k oceňování nejlepších.
Toho se ujal zástupce hlavního partnera
akce – Jiří Oubrecht, obchodní ředitel Metrostavu pro oblast jižní Čechy (vlevo). Jistě
jej potěšilo, že golf, a asi i krásné ceny, láká
i ty nejmenší. Další informace o turnaji
a výsledky zjistíte na www.stavbavysociny.cz/golf2005/
12

• (10) Netradiční sochy byly k vidění v Praze. Richard Keťko vystavoval Orange menu,
což byla kombinace tří protitankových bariér a jednoho torza. Materiálem byla běžná
ocel a ocel korozivzdorná, rozměry objektu
byly 5 × 4 × 5 metrů.
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• (11) „Železní muži“ autora Zbygniewa
Franczkiewicze byli na Václavském náměstí. Šlo o deset téměř třímetrových soch,
o nichž autor řekl, že tyto postavy jsou elementem multiplikace a libovolné manipulace v prostoru, včetně politického.

• (13) Umíte si představit, že jdete pro několik úředních potvrzení a povolení, která
potřebujete například pro zahájení stavby
nebo získání oprávnění k živnosti, a vše vyřídíte za pár minut na jednom místě? Nemožné? Řešení nabízí místopředseda Sněmovny a ODS Ivan Langer prostřednictvím
projektu Czech Point. Díky projektu by
mělo stačit přijít například na jednu radnici
či krajský úřad a od jednoho úředníka na
počkání získat třeba výpis z katastru nemovitostí nebo z trestního a obchodního rejstříku. No, uvidíme. V budoucnu by navíc
mohli lidé podle představ tvůrců Czech Pointu všechna data získávat přes internet.
A také by už nemuseli nosit na úřady například výpisy z rejstříku trestů. Úředníci by
do něj totiž vždy nahlédli a zjistili by si aktuální informace o občanovi sami. Více
o projektu na http://estat.cz. Na snímku
Ivan Langer s klientkou Czech Pointu na
předváděcí akci.
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ocel na zlato, kterou v květnu pořádal týdeník Euro. Ze setkání vyplynulo, že největším problémem není ani tak menší konkurenceschopnost české oceli nebo nižší úroveň technologií. Závažné se zdají především nevyjasněné vztahy mezi jednotlivými
hutěmi. Část přednášejících si nebrala servítky a měla připomínky především k jednání majitele hutní firmy Mittal Steel Ostrava. Generální ředitel a předseda představenstva Třineckých železáren Jiří Cienciala
(na snímku vpravo) připsal největší ostravské huti hlavní podíl na rozbití českého
hutnictví, jeho kolega z Vítkovice Steel Miroslav Bail zase kritizoval nestandardní obchodní vztahy při tvorbě cen za surové železo, k nimž v poslední době přistoupily
Vysoké pece Ostrava, kterou firma Mittal
Steel vlastní. Někteří přítomní zástupci
bankovního sektoru, jež situaci na českém
ocelářském „bojišti“ neznají do podrobností, se asi trochu divili. František Chowaniec
(vlevo), generální ředitel a předseda představenstva Mittal Steel Ostrava, se ve své
přednášce zaměřil na ekonomické výsledky
své firmy a na výtky nijak nereagoval.
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• (12) Po roční přestávce se příznivci krátce střiženého pažitu dočkali a třetí červnovou sobotu se sešli v Nové Bystřici na druhém ročníku turnaje SPS Metrostav Golf
Cup 2005. Turnaj pořádal Svaz podnikatelů
ve stavebnictví ČR. Ranní dešťové přeháň-

• (14) Co trápí české oceláře? Tak i o tom
hovořili účastníci akce Těžkosti českého
ocelářského průmyslu... aneb Jak přetavit

• (15) Při oslavách vzniku firmy by se určitě
nemělo zapomínat na významné obchodní
partnery. Této cesty se drželo i vedení firmy
Excon. Generální ředitel Antonín Pačes
(vpravo) tak při příležitosti 15. výročí založení vítal v předsálí paláce Žofín v Praze nejednoho významného hosta. Jedním z nich
byl i Jiří Procházka z Metrostavu, který se
pod tíhou dobré muziky a občerstvení stejně jako další desítky hostů bavil až do pozdních večerních hodin.
(red)
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