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Donate
lunch
Purchase an extra lunch or more at IQ restaurant and help people in need.  Thank you 

Vzpomínání
Rok 2004 byl pro Tieto CZ rokem nula. 

Genderově vyvážená skupina tří mužů 

a dvou děvčat začala vybírat a přijímat ko-

legy/ně, hledat vhodný útulek, nakupovat 

stoly a PC, přesvědčovat zákazníky Tieta, 

že v Ostravě je to opravdu úžasné. A pak 

nás bylo na všechno stále více a řešili jsme 

stejné úkoly. A přibyly i ty, které trvalé ře-

šení nemají – výše mezd, pestrost benefi tů, 

druh kávy. A zase nás bylo více a my hledali 

reprezentativní prostory a nakupovali repre-

zentativní nábytek a hledali další kolegy/ně 

a řešili ty nevyřešitelné záležitosti. A přibývaly 

další – parkování a příspěvek na stravování. 

No a já věřím, že se historie bude opakovat 

a budeme mít co řešit i v roce 2019.

Buďme prosím pozitivní a s úkoly se poperme 

s úsměvem.

Pěkný nový rok a hodně úkolů přeje MM.

Úvodník | Editorial

Slovo fi nančního ředitele | Financial director’s word

Thinking back
2004 was year zero for Tieto CZ. A gen-
der-balanced group of three guys and two 
girls began selecting and hiring colleagues, 
fi nding a suitable shelter, buying tables and 
PCs, convincing Tieto’s customers that it's 
really amazing in Ostrava. And then there was 
more and more of us solving the same tasks. 
But there were also those tasks that don’t have 
a permanent solution – wages, variety of bene-
fi ts, type of coffee. And again, there was more 
of us and we were looking for representative 

offi ces, buying representative furniture, and 
looking for more colleagues, and solving those 
unresolvable issues. And there was more of 
them – parking and a meal allowance. Well, 
I believe history will repeat itself and we will 
have something to deal with in 2019 as well.

Please let’s be positive and confront our tasks 
with a smile.

I wish you pleasant new year 
and a lot of tasks, MM

3

Miroslav Müller 
s Tieto kolegy v roce 2004.

Miroslav Müller with 

Tieto colleagues in 2004.
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Novinky | News

Swish

Spousta z  vás určitě slyšela o  aplikaci 

Swish, díky které se o Švédsku mluví jako 

o  bezhotovostní velmoci. Swish je mobilní 

platební systém, který v  roce 2012 vzešel 

z  iniciativy šesti švédských bank. Dnes už 

tento systém používá 6,5 milionu švéd-

ských uživatelů a přibližně 180 000 společ-

ností. Denně se v zemi přes Swish realizuje 

více než milion transakcí. „Proto máme jako 

Tieto velmi důležitý úkol zajistit, aby byla 

aplikace neustále dostupná a plně funkční. 

Vzhledem k míře jejího využívání představu-

je i  pětiminutový výpadek velký problém,“ 

zmiňuje Barbora Holušová z  Application 

Operations, která je součástí týmu starají-

cího se o zákazníka Swish. 

Hlavní výhodou aplikace je, že umožňuje 

zdarma a  okamžitě převést peníze mezi 

dvěma uživateli. Převod probíhá prakticky 

v reálném čase a spousta obyvatel Švédska 

ho tak využívá k běžným platbám, ke kte-

rým by jinak použili hotovost – například ka-

pesné, jízdenky apod. Kromě toho je apli-

kace stále častěji používána také pro platbu 

online a offl ine nákupů.

Aby mohl uživatel službu používat, potře-

buje jen dvě věci. Přirozeně je nutné mít 

na chytrém mobilním telefonu instalovanou 

aplikaci Swish, která je spárovaná s telefon-

ním číslem uživatele, a tedy i s jeho bankov-

ním účtem u některé ze zapojených švéd-

ských bank. Druhou podmínkou je aplikace 

Mobilt BankID Säkerhetsapp, jež umožňuje 

elektronickou identifi kaci uživatele. K  sa-

motnému převodu peněz pak stačí jen tele-

fonní číslo příjemce platby. Pokud uživatelé 

chtějí s pomocí aplikace zaplatit v obchodě 

(ať už online nebo offl ine), i v tomto případě 

je platební proces velmi jednoduchý. Jedi-

né, co je nutné znát, je totiž vlastní telefonní 

číslo a heslo k Mobilt BankID! 

Aplikace byla vyvinuta primárně pro pře-

vody peněz mezi dvěma fyzickými osoba-

mi, které se například chtějí podělit o účet 

v  restauraci. Brzy si jí však všimly menší 

společnosti, které ji začaly využívat díky její 

pohodlnosti a absenci transakčních poplat-

ků. Dnes ve Švédsku přes Swish zaplatíte 

třeba letenky během vašich cest, nakou-

píte oblečení na  e-shopech nebo můžete 

fi nančně podpořit lidi bez domova. 

Tieto pro aplikaci vyvíjí nové funkcionality 

a technologie, které jsou vzhledem k rake-

tovému nárůstu uživatelů a společností nut-

né. Naši zaměstnanci z  Ostravy podporují 

samotnou aplikaci (Application Operations 

team), databáze (DB2), sítě a  message 

queue (MQ). Podporují také veškeré týmy, 

které se podílejí na  dodávce v  modelu 

„cross competency“ devops. 

4

Many of you have heard about the Swish 
application, which has people talking about 
Sweden as a cashless superpower. Swish 
is a  mobile payment system that originat-
ed in 2012 via an initiative of six Swedish 
banks. Today, 6,5 million Swedish users 
and approximately 180  000 companies 
operate this system. Every day more than 
a million transactions are made across the 
country through Swish. "That's why we, as 
Tieto, have a very important task to ensure 
that the application is always available and 

fully functional. Due to the extent of its use, 
even a fi ve-minute outage is a big problem," 
says Barbora Holušová from Application 
Operations of Tieto Czech, who is a part of 
the Swish customer care team. 

The main advantage of the application is 
that it allows free and instant transfer of 
money between two users. The transfer 
takes place in real time, so many Swedes 
use it as a replacement for cash - for exam-
ple, pocket money, tickets etc. But Swish is 

also growing very fast as a payment method 
for online and offl ine shopping. 

To use the service, you only need two 
things. Naturally, on your smart phone you 
need to have the Swish application, which 
is paired with your phone number and there-
fore your bank account at one of the partner 
Swedish banks. The second condition is 
Mobilt BankID Säkerhetsapp, which allows 
electronic identifi cation of the user. For the 
transfer itself, between private persons, you 

Švédsko
Sweden – the cashless country of the future

–  bezhotovostní země budoucnosti
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Dobromila

Dobromila je webová aplikace pro obecně prospěšnou společnost Spirála, 
která pomáhá lidem s duševním onemocněním uplatnit se v běžném životě. 
Jejím cílem je vytvořit platformu pro nabídku a poptávku služeb neziskových 
organizací. Pracují na ní studenti z týmu Application Services. 

Zjednodušeně řečeno aplikace bude 

fungovat jako „tržiště“ pro vzájemnou 

prospěšnost pomáhajících organizací 

a fi rem i  jednotlivců, kteří je chtějí pod-

porovat. Neziskovky jejím prostřed-

nictvím nabídnou své služby a  ostatní 

subjekty je naopak mohou poptávat. 

Aplikace má za sebou úspěšné testová-

ní, ostrý provoz startuje v lednu a zahr-

nuje prvních dvacet organizací. „Každá 

z organizací bude nabízet něco jiného, 

například jednorázové kurzy kerami-

ky, speciální catering nebo rukodělné 

výrobky. Zájem o  ně mohou mít další 

organizace nebo fi rmy. Za  služby jim 

mohou zaplatit nebo vybartrovat vlastní 

službu,“ popisuje Eva Krestová z nada-

ce Spirála. 

Aplikace umožňuje přehledné vyhledá-

vání napříč nabídkami společensky pro-

spěšných organizací s možností fi ltrace 

a  zobrazení detailů nabídek, poptávek 

i profi lů. Samozřejmostí jsou registrace 

uživatelů, editace profi lů, jednoduché 

vytváření nových nabídek a  poptávek. 

Kromě samotného vývoje Dobromily se 

Tieto bude dva roky starat také o bez-

chybný provoz aplikace. 

Pod vedením Zdeňka Dřizgy na aplikaci 

pracují čtyři studenti, kteří jsou v  Tietu 

na dlouhodobé stáži. Podle svých slov 

po nabídce „chňapli“, protože je to za-

jímavá práce, která má celospolečen-

ský dopad. „Navíc si mohli sami vybrat 

technologii, kterou použijí. Zvolili React, 

AWS, Elasticsearch a  Javu se Sprin-

gem, což je v  současnosti jasný směr 

i v Tietu,“ dodává Zdeněk, který ve fi rmě 

se studenty intenzivně spolupracuje už 

více než pět let.

Novinky | News5

Dobromila is a web application for the Spirála Foundation, which helps peo-
ple with mental illness integrate themselves into everyday life. Its goal is to 
create a platform, which would offer and demand services of non-profi t orga-
nizations. It’s being developed by students from Application Services team.

Simply put, the application will act as 
a  ”marketplace” for the mutual benefi t 
of helping organizations and companies 
and individuals who want to support 
them. Nonprofi ts will offer their services 
via the app and vice versa, other entities 
can post their requests. The application 
has been successfully tested, its launch 
takes place in January and includes fi rst 
twenty organizations. ”Each of the organi-
zations will offer something different, such 
as one-time ceramics courses, special 
catering, or craft products. Other orga-
nizations or businesses may take interest 
in them. They can pay for the services 
or offer their own in exchange,” says Eva 
Krestová from the Spirála Foundation.  

The app allows for easy search across 
offers of socially benefi cial organizations 
with the ability to fi lter and display details 

of offers, requests, and profi les. User 
registration, profi le editing, simple cre-
ation of new offers and requests are of 
course included. In addition to the devel-
opment of Dobromila, Tieto will also take 
care of the operation of the application 
for two years. 

Four students who are in Tieto for a long-
term internship are working on the app 
under the leadership of Zdeněk Dřizga. In 
their words, they ”snatched up” the offer, 
because it is an interesting job that has 
a  social impact. ”In addition, they could 
choose the technology they would use. 
They chose React, AWS, Elasticsearch, 
and Java with Spring, which is also 
a clear direction that Tieto takes today,” 
adds Zdeněk, who has been cooperating 
intensively with students in the company 
for more than fi ve years.

= DobromilaIT + dobrogood

just need the recipient´s phone num-
ber. If you like to pay with Swish in 
a store, offl ine or online, the customer 
journey is very simple. The only thing 
you need to know is your own phone 
number and your password to Mobilt 
BankID!

The application was developed pri-
marily for money transfers between 
two individuals who, for example, 
want to share a restaurant bill. Soon it 
attracted smaller companies that start-
ed using it because of its convenience 
and the absence of transaction fees. 
Nowadays, in Sweden, Swish allows 
you to pay for your fl ight ticket when 
travelling, when you shop for clothes 
at an online store or even fi nancially 
help the homeless on the street.

Tieto is developing new functionalities 
and technologies for the application, 
which are necessary due to the rock-
et increase of users and companies. 
Our employees in Ostrava support the 
application itself (Application Opera-
tions team), the databases (DB2), the 
networks, and the message queue 
(MQ). They also support all the teams 
involved in the DevOps “cross-com-
petence” delivery model.
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Úspěch | Success

SaltConf

6

Vývojáři z Tieta se na SaltConf 
opět předvedli v nejlepším světle 
Tieto developers performed at the top at SaltConf 

The fi fth annual SaltConf conference took place in Salt Lake City, Utah. It is organized by 
the creators of the tool SaltStack, which is being used daily by some of Tieto’s employees. 
The event is intended for system administrators, cloud architects, IT executives, and man-
agers or developers. It includes customer case studies, keynotes of SaltStack customers, 
key engineers, developers, and partners. Workshops with SaltStack specialists are also an 
integral part. 

Two experienced programmers – Lukáš Raška and Filip Balaš – set out for the conference 
from Ostrava. Lukáš performed on the same spot two years ago. He received the title 
of certifi ed SaltStack guru. Last year he stood out for the second time and defended his 
title in the Cloud Security competition. In limited time (about 15 minutes) he had the task of 
ensuring that the server best meets CIS security standards. 

Our second representative was Filip Balaš. He received the SaltStack Certifi ed Engineer 
Certifi cation, which he earned after having completed a demanding test of the most import-

V utažském Salt Lake City se konal již pátý 

ročník konference SaltConf, kterou pořádají 

autoři nástroje SaltStack, jejž ve  své práci 

dennodenně využívají i někteří zaměstnanci 

Tieta. Akce je určená správcům systémů, 

cloudovým architektům, IT ředitelům či 

manažerům a  vývojářům. Jejím obsahem 

jsou případové studie zákazníků, keynotes 

zákazníků SaltStacku, klíčových inženýrů, 

vývojářů a partnerů. Nedílnou součástí jsou 

také workshopy se specialisty na SaltStack.

Z  Ostravy se na  konferenci vydali podívat 

dva zkušení programátoři – Lukáš Raška 

a Filip Balaš. První zmiňovaný se na stejném 

místě předvedl již předminulý rok. Získal 

totiž titul certifi kovaného guru SaltStacku. 

Loni se blýskl podruhé a titul obhájil v sou-

těži Cloud Security, kterou opanoval. Měl 

za  úkol v  omezeném čase (cca 15 minut) 

zajistit, aby server co nejvíce splňoval bez-

pečnostní standardy CIS.

Druhým naším zástupcem byl Filip Balaš. 

Ten obdržel certifi kaci SaltStack Certifi ed 

Engineer, kterou získal po absolvování ná-

ročného testu z  toho nejpodstatnějšího 

v rámci SaltStacku. Filip zvládl 60minutový 

test o  80 otázkách s  úspěšností 92,5 %, 

což bylo skóre nejen vítězné, ale zároveň 

i nejlepší ze všech certifi kací na SaltConf18. 

Kromě znalostí se Lukáši a Filipovi podařilo 

zaujmout rovněž produktem Tieto Enterpri-

se Automation (TEA), který oba kluci spolu 

s  dalšími developery vyvíjejí. TEA zajišťuje 

inteligentní automatizaci pro hybridní clou-

dové prostředí. Produkt zaujal vedení Salt-

Stacku a v současné době probíhá jednání 

o možné spolupráci v oblasti developmentu 

i propagace.

Dosáhnout takových úspěchů na podobně 

významné konferenci je nevídané, zejména 

před zraky společností jako IBM, Cisco či 

Oracle. Klukům moc blahopřejeme a  pře-

jeme mnoho dalších úspěchů podobného 

kalibru.

ant attributes of SaltStack. Filip mastered 
the 60-minute test of 80 questions with 
a 92.5% success rate, which was not only 
the winning score but also the best of all 
SaltConf18 certifi cations. 

In addition to knowledge, Lukáš and Filip 
also managed to spark attention with the 
Tieto Enterprise Automation (TEA) prod-
uct, which the guys are developing with 
other partners. TEA provides intelligent 
automation for hybrid cloud environments. 
SaltStack management took an interest in 
the product and negotiations are currently 
underway on possible cooperation in de-
velopment and promotion. 

Achieving similar success at such a sig-
nifi cant conference is unprecedented, 
especially in front of companies such as 
IBM, Cisco, or Oracle. We congratulate 
the guys and wish them many more suc-
cesses of similar caliber.
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Juraj & Juraj

Pomoc 
pro kamaráda 
Help a friend

Juraj & Juraj, friends since they were fi fteen, 
buddies at punk concerts and mountain 
climbing. Juraj Kisztner works at Tieto as 
a Java developer for the patent and regis-
tration offi ce, the second Juraj, nicknamed 
Albín, is a renovator and bike repairman. 18 
months ago, Albín and his girlfriend decid-
ed to go to Canada as part of the ”Zažijme 
Kanadu” (Experience Canada) program. He 
worked at heights and spent his free time 
riding his bike in the mountains. But at the 
end of the summer he fell off his bike, broke 
his vertebrae, and was paralyzed from the 
neck down. According to the fi rst progno-
sis, he was never to walk again, and even 
his hand functions were to be very limited. 
Juraj therefore devised a special application 
for Albín to communicate with the world.
 
Juraj, what's your application for?
It's an app that helps him and everyone 
else who has suffered similar injuries help 
control a  tablet and cellphone using eye 
movements. Similar applications already 
exist, but they always need special devic-
es, they are not directly connected to per-
sonal phones or tablets.

Why did you think specifi cally of this, 
when for example messenger allows 
voice messages?
Because voice messages are not private, 
and I want to chat with just my buddy. :)
 
How will the app perform 
technologically?
It will be divided into two parts. The fi rst 
one, using selfi e cameras, will detect the 
face. The other will read the direction of the 
glance, i.e. where the eyes are and at what 
character on the display they are looking. 
Additionally, it will contain text prediction so 
that the input is as fast as possible.
 
What motivates you to work 
on such an app?
It’s not rocket science. We can help a  lot 
with technology. It hit me when I realized that 
something like this can happen to a person 
and suddenly technology becomes out of 
reach – and thus even contact with peo-
ple. We will see what the progress is, but 
I believe that the application can help other 
immobile people to be more autonomous in 
their communication.

Juraj & Juraj, kamarádi od patnácti, parťáci 

na punkových koncertech i  v horolezectví. 

Juraj Kisztner pracuje v Tietu jako Java de-

veloper pro patentový a  registrační úřad, 

druhý Juraj, přezdívaný Albín, je restaurátor 

a opravář kol. Před 18 měsíci se Albín roz-

hodl s  přítelkyní odejít do  Kanady v  rámci 

programu „Zažijme Kanadu“. Dělal výško-

vé práce, a  když měl volno, jezdil na  kole 

po horách. Na konci léta ale z kola spadl, 

zlomil si obratle a od krku dolů necítil celé 

tělo. Podle první prognózy už neměl nikdy 

chodit a  i  funkce rukou měla být značně 

omezená. Juraj proto pro Albína vymyslel 

speciální aplikaci, která by mu usnadnila 

komunikaci se světem.

 

Juraji, o čem tvoje aplikace je?
Jde o  aplikaci, která jemu a  všem ostat-

ním, kdo utrpěli podobná zranění, pomůže 

ovládat tablet a mobil pomocí pohybu očí. 

Podobné aplikace už existují, ale vždy po-

třebují speciální zařízení, nejsou napojeny 

přímo na osobní mobilní telefony nebo tab-

lety.

 

Proč tě napadlo zrovna toto, 
když například messenger umožňuje 
hlasové zprávy?
Protože hlasové zprávy nejsou soukromé a já 

si chci se svým kámošem pokecat sám. :)

 

Jak bude aplikace fungovat 
po technologické stránce?
Bude rozdělena na dvě části. Ta první po-

mocí selfi e kamer rozpozná obličej. Druhá 

bude počítat směr pohledu, tedy kde se 

nachází oči a  na  jaké písmeno na  displeji 

se uživatel zrovna dívá. Navíc bude obsa-

hovat predikci textu, aby zadávání bylo co 

nejrychlejší.

 

Co tě motivuje na takové 
aplikaci pracovat?
Ona to není žádná raketová věda. Jde hlav-

ně o  to, že technologiemi můžeme hodně 

pomáhat. Zasáhlo mě, když jsem si uvě-

domil, že se člověku může najednou něco 

takového stát a  technologie mu zůstanou 

strašně vzdálené – a  tím i  třeba kontakt 

s  lidmi. Uvidíme, jaký bude progres, ale 

věřím, že aplikace může pomoct i  jiným 

imobilním lidem být komunikačně samo-

statnější.

Úspěch | Success7
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Poznávání cizích kultur | Getting to know different cultures

Cestování | Travelling 8

Europe has become an ivory tower

Cestování je tou nejlepší věcí, jež se může 

člověku přihodit, a tak není divu, že už dlou-

hou dobu vévodí seznamu mých nejoblíbe-

nějších činností. :) Loni se mi podařilo roz-

šoupnout se více než kdykoli před tím, a tak 

se můžu s uspokojením ohlédnout za týdny 

strávenými v  Iráku, Mongolsku a  Turecku 

a  zavzpomínat na  spoustu úžasných míst 

a  lidí, na  které jsem narazila. Irácký Kur-

Traveling is the best thing that can happen 
to you, so it's no wonder that it’s been at 
the top of my favorite things to do for a long 
time :) Last year, I managed to go all out, so 
now I can look back at the weeks spent in 
Iraq, Mongolia, and Turkey and remember all 
the amazing places and people I've come 

across. Iraqi Kurdistan, an autonomous re-
gion of the predominantly Arab state, has 
a special place in my memories. Everything 
else I've done last year was pure joy and 
mental detox. The humanitarian expedi-
tion organized by the Expedition Club, on 
the other hand, got deep under my skin 
and I will never forget some of its moments 
– an evening spent in a refugee camp with 
people who were lucky enough to survive 
the raid of the Islamic state, but their lives 
were irreversibly and brutally thrown off their 
tracks, and it remains a  question whether 
they will ever get back. The Yezidi holy vil-
lage Lalish, whose tranquility sharply con-
trasts with what this religious minority has 
gone through in recent years. A  visit to 

Saddam’s memorials of aggression towards 
the Kurds in Halabdha and Suleimania and 
the days spent in the bustling cities of Dohuk 
and Erbil, where you are astonished to see 
a completely normal everyday life as if this 
country did not experience years of wars 
and terror and uncertainty... I usually return 
from my travels with a pleasant feeling that 
despite its superfi ciality, Europe is still the 
best place to live. This time a different feel-
ing lingers, a feeling that it has become an 
ivory tower in which only few people know 
how thin the boundary between life and 
death, freedom and oppression, certainty 
and chaos is, and how far it has digressed 
from the reality, which so many people from 
third world countries have to face.

Z Evropy se stala 
slonovinová věž

Petra Hudcová

distán, autonomní region převážně arab-

ského státu, má ale v  mých vzpomínkách 

výsadní postavení. Všechno ostatní, co 

jsem loni podnikla, byla „jen“ čistá radost 

a  dokonalé vyčištění hlavy. Humanitární 

expedice pořádaná Expedition Clubem mi 

naproti tomu uvízla hluboko pod kůží a ně-

které momenty nezapomenu nikdy – večer 

strávený v uprchlickém táboře s lidmi, kteří 

měli to štěstí, že přežili řádění Islámského 

státu, ale jejich život byl nenávratně a bru-

tálně vybočen z kolejí a je otázka, kdy bude 

zase někam nasměrován. Svaté místo je-

zídů Láliš, jehož poklid ostře kontrastuje 

s  tím, čím si tahle náboženská menšina 

za poslední roky prošla. Návštěva památní-

ků Saddámovy agrese vůči Kurdům v Hala-

bdže a Sulejmánii a dny strávené v rušných 

velkoměstech Dohuk a Erbíl, kdy s úžasem 

pozorujete úplně normální každodenní ži-

vot, jako by tahle země za  sebou neměla 

roky válek a teroru a nejistoty… Většinou se 

z cest vracím s příjemným vědomím, že na-

vzdory své povrchnosti je Evropa pořád tím 

nejlepším místem k životu. Tentokrát převlá-

dá pocit, že se z ní stala slonovinová věž, 

v níž už jen málokdo ví, jak tenká hranice je 

mezi životem a smrtí, svobodou a útlakem, 

jistotou a chaosem, a jak moc ji to vzdálilo 

životní realitě, které musí čelit tolik obyvatel 

zemí třetího světa. 
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When I was in high school, my English teach-
er introduced me to her Egyptian friend. We 
went for a beer a few times and just out of 
curiosity I  asked about Egypt and learned 
some funny words. After a while I got inter-
ested in my friend’s talks about Egypt and 
decided to visit him there. My fi rst visit was 
in 2011 during a  military coup, known as 
Arab Spring. Before I knew it, I was demon-
strating with my new friends on a square in 
Cairo and fi ghting for a new president. I met 
most of my friends at the Faculty of Czech 
studies, which is the only faculty in the 
Middle East where Czech is taught. They 
regularly invite me to meetings with stu-
dents, cultural days, and graduations. The 
last time I got stuck in a taxi in a traffi c jam, 

so they waited for an hour with the whole 
ceremony. But they didn’t mind, because 
Egyptians don’t worry about time. Even if 
they had teleportation, they would still be 
late. At the faculty, I  found one of my clos-
est Egyptian friends, with whom I stay every 
time I  come to Egypt. I  live in his family's 
home and his parents introduce me as their 
fourth son. That’s what I  like about Egypt, 
people are closer to each other and they 
stick together. The family regularly meets for 
dinner, all uncles and cousins arrive; there 
is easily twenty relatives at the table. I go to 
Egypt for its people. I spend time with them 
mainly in Cairo, where I  am completely in-
dependent because I  learned Arabic. From 
a  tourist point of view, it’s not a great city. 

What’s defi nitely worth it are the Pyramids, 
the Cairo Tower and the Egyptian Museum. 
When we want to relax, we go to Alexan-
dria, a  city by the sea. It’s peaceful there, 
but it’s not a tourist resort, mainly Egyptians 
are coming there. Diving is best in Dahab 
with its beautiful sea.

Cestování | Travelling9

I visit Egypt mainly for its people

Když jsem byl na střední škole, tak mě moje 

angličtinářka seznámila se svým kamará-

dem Egypťanem. Párkrát jsme zašli na pivo 

a  já se jen tak ze zvědavosti ptal na Egypt 

a naučil se pár srandovních slovíček. Pak se 

mi ale jeho egyptské povídání zalíbilo a roz-

hodl jsem se, že za  ním do  Egypta poje-

du. Moje první návštěva byla v  roce 2011, 

kdy tam zrovna probíhal vojenský převrat, 

Poznávání cizích kultur | Getting to know different cultures

Do Egypta jezdím 
hlavně kvůli lidem

Jakub Ondryáš

známý jako arabské jaro. Ani jsem se ne-

nadál a už jsem se svými novými kamarády 

demonstroval v  Káhiře na  náměstí a  bojo-

val za  nového prezidenta. Nejvíc známých 

jsem poznal na  tamní fakultě bohemistiky, 

což je jediná fakulta na Blízkém a Středním 

východě, kde se učí čeština. Už pravidelně 

mě zvou na setkání se studenty, kulturní dny 

a  promoce. Naposledy jsem uvízl v  taxíku 

v  zácpě, takže na mě s celým ceremoniá-

lem skoro hodinu čekali. Jim to ale nevadilo, 

protože Egypťané čas neřeší. I  kdyby měli 

teleport, stejně přijdou pozdě. Na  fakultě 

jsem si našel i jednoho ze svých nejbližších 

egyptských kamarádů, u  kterého bývám 

vždy, kdy jedu do Egypta. Bydlím v domě 

jeho rodiny a jeho rodiče mě představují jako 

čtvrtého syna. To se mi na Egyptu moc líbí, 

že k  sobě lidé mají blízko a  drží při sobě. 

Rodina se pravidelně schází k večeři, přije-

dou strejdové i bratranci, kolem stolu je na-

jednou klidně i dvacet lidí. Právě kvůli lidem 

do  Egypta jezdím. Čas tam s  nimi trávím 

především v Káhiře, kde jsem naprosto sa-

mostatný, protože jsem se naučil arabsky. 

Turisticky to ale moc záživné město není, co 

za  to stojí, jsou hlavně pyramidy, káhirská 

věž a  egyptské muzeum. Když si chceme 

odpočinout, jedeme do  Alexandrie, což je 

město u moře. Je tam klid, ale není to tu-

ristické letovisko, jezdí tam relaxovat hlavně 

Egypťané. Na potápění je pak nejlepší Da-

hab, kde je překrásné moře.
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A teaching developer

Smart apps from PORG

Vývojář 
učitelem

Chytré aplikace ze školy PORG

Pavel Mlčuch, Tieto’s developer for Trafi , 
teaches enterprise application development 
at the Báňská University. Every Wednesday, 
he meets with ten fourth and fi fth year IT 
students, and they program in Java using 
the Spring and SpringBoot frameworks for 
large enterprise applications. These include, 
for example, banking, billing, or hospital 
systems, call management applications in 
telecommunication companies, or systems 
with large amounts of data such as police 
registers. ”When graduates come to Tieto, 
they have the basics of Java programming, 
but they have no idea about frameworks 
and tools for enterprise programming. 
I  thought it would be nice for them and 

for us as a business if they learned that at 
school,” says Pavel, who after eight years 
in another company, returned to Tieto, his 
fi rst job after school. He has been teaching 
university students since September so he 
spent the entire summer preparing mate-
rials, exercises, and examples. He gained 
teaching experience when he taught a high 
school computer subject. ”It’s easier to en-
gage university students rather than high 
school students. I like to show them things 
that will simplify their work and like to see 
how each student chooses a different ap-
proach to a task and comes up with a dif-
ferent solution. I  just enjoy when they are 
enjoying it,” Pavel adds.

A girls' programming seminar for fi ve PORG 
students led by Tomáš Gröpl was held in 
Tieto. The high school seniors began with 
creating simple web pages, they got to 
know the tools, patterns, backgrounds, styl-

ing, and html itself. They created personal 
life applications – sites about food, travel, 
and hobbies. Tomáš also taught program-
ming directly at PORG. High school juniors 
developed a  modern and user-friendly ex-

pense report. A  group of two developers, 
three designers, and one project manager 
will present their project and Tieto might be 
their fi rst customer.

Pavel Mlčuch, Tieto vývojář pro Trafi , učí vý-

voj enterprise aplikací na Vysoké škole báň-

ské. Každou středu se potkává s deseti IT 

studenty čtvrtého a pátého ročníku a spo-

lečně se zabývají programováním v  Javě 

s použitím frameworků Spring a SpringBoot 

pro velké podnikové aplikace. Mezi ně patří 

třeba bankovní, fakturační nebo nemocnič-

ní systémy, aplikace řídící spojování hovorů 

v telekomunikačních fi rmách nebo policejní 

registry. „Když k nám do Tieto přijdou ab-

solventi, tak sice umí základy programování 

v  Javě, ale nemají potuchy o  framewor-

cích a nástrojích pro enterprise programo-

vání. Říkal jsem si, že by pro ně i pro nás 

jako fi rmu bylo fajn, kdyby se to naučili už 

ve škole,“ uvádí Pavel, který se po osmi le-

tech v jiné fi rmě vrátil zpátky do Tieto, kde 

začínal po škole. Vysokoškoláky učí od září, 

celé léto strávil přípravou materiálů, cviče-

ní a příkladů. Zkušenosti s výukou nasbíral 

už dříve, kdy učil na střední škole souhrnný 

předmět o  práci s  počítačem. „Zaujmout 

vysokoškoláky je lehčí než středoškoláky. 

Rád jim ukazuji věci, které zjednodušší je-

jich práci, rád pozoruji, jak každý ze studen-

tů volí jiný přístup k  úkolu a  přijde na  jiné 

řešení. Prostě mě baví, když je to baví,“ 

usmívá se Pavel.

Dívčí programovací seminář pro pět stu-

dentek ze školy PORG se pod vedením 

Tomáše Gröpla konal v  Tieto. Oktávanky 

začaly s  tvorbou jednoduchých webových 

stránek a následně vytvářely vlastní design. 

Vznikly především aplikace pro osobní život 

– stránky o jídle, cestování, zálibách. Tomáš 

učil programovat také přímo na  PORGu. 

Kluci a holky ze septimy se společně pus-

tili do  vývoje user-friendly expense repor-

tu. Skupinka dvou vývojářů, tří designérů 

a jednoho projektového manažera nám svůj 

projekt představí a  třeba bude Tieto jejich 

prvním zákazníkem.
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High school IT teacher 
interns in Tieto

High schoolers from Karviná 
enjoyed smart refrigerators

We taught teachers 
programming

Učitel IT z gymnázia 
na zkušenou v Tietu

Středoškoláky z Karviné 
bavily chytré ledničky

Učili jsme 
programovat 
učitele

Petr Janík teaches mathematics and IT at Olga Havlová High 
School in Poruba. After several excursions he got to experience 
with his students, he came up with the idea of his own internship 
in Tieto. His aim is to fi nd out how an IT company really works, what 
specifi c teams do, and what you need to know to work in Tieto. He 
would like to insert his fi ndings into lessons at his school.

We welcomed more than sixty IT students from a high school in 
Karviná. The lecture ”Internet of Things” celebrated the biggest 
success. Students were interested in smart fridges, smart eleva-
tors, parking spaces, or product pallets. We already have a num-
ber of people interested in our internships and are looking forward 
to the students joining Tieto once they get to university.

A three-month Java programming course, which was attended by 16 teachers, was led by 
our two experienced Java programmers, David Honkyš and Jan Pětvalský. At the end of the 
course, the teachers experienced the basics of Java. This thematically corresponded with 
individual lessons in which, besides theory, they studied specifi c examples from practice. 

Petr Janík učí matematiku a IT na Gymnáziu Olgy Havlové v Poru-

bě. Po několika exkurzích, které u nás se svými studenty absolvo-

val, přišel s nápadem vlastní stáže v Tieto. Jeho cílem je zjistit, jak 

reálně funguje IT fi rma, co dělají jednotlivé týmy a co je pro práci 

v  Tieto potřeba znát. Rád by své poznatky pak zařadil do  výuky 

na své škole. 

Navštívilo nás více než šedesát IT studentů ze střední školy v Kar-

viné. Největší úspěch sklidila přednáška na téma Internet of Things. 

Studenty bavily informace o chytrých ledničkách, výtazích, parko-

vacích místech nebo paletách s výrobky. Už teď máme řadu zájem-

ců o stáže, takže se těšíme, až se studenti při studiu na univerzitě 

přidají k Tietu.

16 kantorů se zúčastnilo našeho tříměsíčního kurzu programování v Javě, který vedli naši 

dva zkušení Java programátoři David Honkyš a Jan Pětvalský. Na konci kurzu poznali uči-

telé základy jazyka Java. Tomu tematicky odpovídaly jednotlivé lekce, ve kterých jsme se 

kromě teorie věnovali i konkrétním příkladům z praxe.
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Jana runs a team of Operations Anal-
ysis. It’s one of the ”functional teams” 
in Cloud & Capacity.

My fi rst time of donation was with Tieto. 
For now, I've given 10 donations and I’m 
about to give my 11th. There would be 
more, but I had a  longer pause because 
of pregnancy and breastfeeding. I've been 
thinking about donation for a  long time, 
but I  didn’t have the fi nal impulse. And 
that came with Tieto. :-) I  thought it was 
an opportunity to help – it doesn’t cost 
me anything and I can help save the most 
valuable thing we all have – life. And I also 
realized one amazing advantage (apart 
from the good feeling) – they do a blood 
exam before each donation. What I  like 
about collective donating is to see the 
same faces I  saw on the day of my fi rst 
donation – some of them were there for 
the fi rst time and it still makes sense to 
them, just like to me. And it's also great to 
see new faces there.

Vlasta is currently in charge of all deliveries for Tieto as a customer, at the position 
of delivery executive. ”Did you know we have a branch in Perth, Australia? And in 
Houston, USA?” asks Vlasta. 

I have been donating blood since I was 18 and about 5 years ago, I started with plasma. 
When I started, it was a mixture of the desire to share what I had enough of and also to 
skip school. Over time, the fi rst part began to take on signifi cance, so in addition there 
was a regular health check that everyone must complete before donating. I started before 
Tieto, but now I try to plan donations with my colleagues. The donation itself is not entirely 
pleasant, but it’s great to see how many people donate regularly and overcome their fears.

Krev dávám od 18 let a před zhruba 5 lety 

jsem začal s  plazmou. Když jsem začínal, 

tak to byl mix touhy podělit se o  to, čeho 

mám dostatek, a také se „ulít“ ze školy. Po-

stupem času začala ta první část nabývat 

na významu, a tak přibyla pravidelná zdra-

votní kontrola, kterou musí každý absolvo-

vat před odběrem. I když jsem začal daro-

vat ještě před Tietem, tak teď se snažím si 

odběry plánovat s kolegy. Odběr jako tako-

vý není úplně příjemný, ale je super vidět, 

kolik lidí chodí pravidelně darovat a překo-

nává svůj strach.

Jana Kosniovská
10 odběrů | donations
Jana vede tým Operations 

Analysis. Je to jeden z „functional 

teams“ v Cloud & Capacity.

CSR novinky | CSR news
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Naši dárci krve
Our blood donors

Poprvé jsem byla darovat krev s  Tietem. 

Prozatím jsem absolvovala 10 odběrů 

a chystám se na svůj 11. Bylo by jich už víc, 

ale měla jsem delší pauzu kvůli těhotenství 

a  kojení. Nad darováním jsem uvažovala 

delší dobu, ale nějak chyběl fi nální impuls. 

A ten přišel právě v Tietu. :-) Říkala jsem si, 

že je to možnost pomáhat – mě samotnou 

Vlastimil Hopjan

40 odběrů | donations
Vlasta má v současné době na starosti všechny dodávky pro Tieto 

jako zákazníka v roli delivery executive. “Věděli jste, že máme pobočku 

v Perthu v Austrálii? A v Houstonu v USA?,” ptá se Vlasta.

V  Tieto máme spoustu dárců 
krve a  krevní plazmy, kterým 
tímto moc děkujeme! Představ-
me si dva z nich, kteří pravidel-
ně chodí darovat s Tietem.

In Tieto there are many blo-
od and plasma donors who we 
would like to thank! Let us intro-
duce you two of them who regu-
larly donate with Tieto. 

to nic nestojí a právě naopak můžu pomoct 

zachránit to nejcennější, co všichni máme – 

život. A taky jsem si uvědomila jednu úžas-

nou výhodu (kromě dobrého pocitu) – před 

každým odběrem mi dělají krevní obraz. 

Na společném darování je fajn potkat stejné 

tváře, které jsem tam potkala v den svého 

prvního darování – taky tam někteří byli po-

prvé a pořád v tom stejně jako já vidí smysl. 

A taky jsem ráda, že tam vidím tváře nové.
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CSR mix

Senioři na cestovatelské vlně
Seniors on a traveling wave
I letos pokračujeme v přednáškách pro seniory jak v domově důchodců v Kamenci, tak v LDN 

v Ostravě. Naši dobrovolníci z Tieta svými přednáškami účastníkům každý měsíc umožňují 

proniknout do tajů zemí, jako je Gruzie a irácký Kurdistán, nebo do života za polárním kru-

hem. Nenechejme se zmást věkem posluchačů – na přednášky přicházejí vždy připraveni, 

srší optimismem a následně i mnoha dotazy. Chcete si i vy vylepšit karmu a udělat něco 

dobrého? Navštívili jste nějaké zajímavé místo a chtěli byste se podělit o své zážitky? Stále 

hledáme přednášející. Tak nás neváhejte kontaktovat!

This year we continue with lectures for seniors both in the retirement home in Kamenice and 
hospital for the long-term ill in Ostrava. Each month, our volunteer presenters from Tieto give 
listeners the opportunity to get into the secrets of countries like Georgia and Iraqi Kurdistan, or 
into life beyond the arctic circle. Let's not be fooled by the age of the listeners – they always 
arrive ready, optimistic, and with many questions. Do you want to improve your karma and 
do some good? Have you visited any interesting places, and would like to share your experi-
ences? We are still looking for presenters. So, don’t hesitate and contact us!

Skříň Moment 
posílá svůj obsah dál
Our Moment wardrobe 
is sending out its content
V  Tietu máme vlastní skříň organizace 

Moment Charity Shops, kam můžeme uklá-

dat oblečení, klobouky, bižuterii, boty, hračky 

a kabelky, které už nepotřebujeme. Věci se 

budou pravidelně rozvážet do second han-

dů Moment, kde udělají radost potřebným. 

Výtěžek z jejich prodeje navíc putuje na pod-

poru dalších neziskových organizací. Skříň 

najdete v Tieto Hubu na devátém patře.

In Tieto we have our own Moment Charity 
Shops wardrobe, where you can put clothes, 
hats, jewellery, shoes, toys, and handbags 
that you no longer need. The items will be 
regularly shipped to Moment second hands, 
where they will serve the needy. In addition, 
the proceeds from sales will support other 
non-profi t organizations. You can fi nd the 
wardrobe in Tieto Hub.

Trhy plné radosti
Joyful markets
Rádi děláme radost. Bylo to vidět i na dalším 

dobročinném trhu, na který jsme my a naši 

kolegové napekli slané a sladké dobroty, při-

nesli zavařeniny, a dokonce i domácí pivo, 

které šlo na dračku. Nechyběly ani rukodělné 

výrobky, včetně vánočních věnců. Na trhu se 

prezentoval také Mobilní hospic Ondrášek, 

který pomáhá dětským i dospělým pacientům 

v terminálním stádiu života a podporuje i je-

jich rodiny. Ondrášku jsme věnovali výtěžek 

z našich trhů, který činí 40 000 Kč. V adventní 

době jsme navíc dali prostor Charitě svatého 

Alexandra, která v naší budově uspořáda-

la vlastní trh s výrobky z chráněných dílen. 

Děkujeme všem, kteří tvořili i nakupovali!

Exkurze pro neslyšící
Excursion for the deaf
V předvánoční době jsme uspořádali exkurzi 

pro klienty Centra služeb pro neslyšící a ne-

doslýchavé. Naše moderní kanceláře navští-

vilo více než dvacet sluchově hendikepova-

ných osob různých věkových kategorií a pro 

mnohé z nich představovalo mezinárodní IT 

prostředí zcela nový svět. Návštěvníky zají-

malo, čím se Tieto zabývá a jaké služby po-

skytuje svým zákazníkům. Seznámili se také 

se specifi ky severské fi remní kultury a s tím, 

jak vlastně funguje v praxi – zejména v oblasti 

benefi tů a work-life balance.

In the pre-Christmas time, we organized an 
excursion for the clients of the Center of 
Services for the Deaf and Hard of Hearing. 
More than twenty hearing-impaired visitors of 

different ages came to our modern offi ces, 
and for many, the international IT environment 
was a whole new world. Visitors were curious 
about what Tieto does and what services we 
provide to our customers. They also learned 
about the specifi cs of Nordic corporate cul-
ture and how it works in practice – especially 
in terms of benefi ts and work-life balance.

We like to make others happy. It was ap-
parent in another one of our charity markets 
for which we baked salty and sweet treats, 
brought jams, and even home-made beer 
that sold like hot cakes. There were also 
handcrafted products, including Christmas 
wreaths. The Mobile hospice Ondrášek pre-
sented itself on the market. Ondrášek helps 
children and adults in their terminal stages 
of life and supports their families as well. 
We have donated the proceeds from our 
markets, 40 000 CZK, to Ondrášek. During 
Advent, we also gave the opportunity to St. 
Alexander's Charity to organize their own 
market with products from protected work-
shops in our building. Thank you to everyone 
who attended and shopped!
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Chceš změnu?
Občas se člověk ocitne v situaci, kdy pro-

fesně zatouží po něčem novém. Vylepšený 

systém interních rotací v Tietu teď umož-

ňuje poohlédnout se uvnitř fi rmy a všech-

no pohodlně a rychle zařídit s HR týmem. 

A vůbec nezáleží na tom, jestli máš o změ-

ně přesnou představu, nebo váháš a nevíš, 

kudy by ses chtěl vydat. V Tietu je více 

než sto týmů, takže možností je spousta. 

„Máme seznam konkrétních otevřených 

pozic, ale taky možnost navrhnout si vlastní pozici podle technologií, které člověka zajímají. 

Samozřejmostí jsou taky osobní konzultace s týmem HR,“ uvádí Martina Honzková, nábo-

rářka a spoluautorka projektu interních rotací. 

Are you looking for a change? 
Sometimes, in your profession, you can fi nd yourself in a situation where you would like to try 
something new. Our improved internal rotations system allows you to look inside the company 
and easily and promptly arrange everything with the HR team. And it doesn’t really matter if 
you have a specifi c idea or are hesitant and don’t know which path to choose. There are more 
than one hundred teams in Tieto, so there is plenty of opportunities. ”We have a list of specifi c 
open positions, but also the option to design a new position based on technologies you are 
interested in. Personal consultations with the HR team are of course offered,” says Martina 
Honzková, recruiter and co-author of the internal rotations project. 

Ask HR zná odpovědi 
na vaše otázky
Chceš se na něco zeptat, ale nevíš, kdo má zrovna tvoje téma 

na starosti? Napíšeš/zavoláš, ale odkážou tě na někoho jiného? 

Tyto starosti teď odpadají díky novému nástroji HR „Ask HR“ – 

najdeš jej na intra i ve Workday. Přes „Ask HR“ můžeš položit 

otázku z jakékoliv oblasti HR – ať už tě zajímá nábor, odměňování 

a benefi ty, vzdělávání nebo třeba to, jak si reportovat čas v MyTime. 

Kolegové z týmu HR danou otázku vždy přidělí kompetentní osobě 

a odpověď získáš do několika hodin.

Ask HR has answers 
to your questions
Do you have a question, but don’t know who's in charge of the sub-
ject? You write/call, but they refer you to someone else? These trou-
bles belong to the past thanks to the new HR tool "Ask HR" – you can 
fi nd it on Intra or Workday. Via ”Ask HR”, you can ask a question from 
any HR area – whether it’s recruitment, rewards and benefi ts, educa-
tion, or perhaps how to report time in MyTime. Colleagues from the 
HR department will assign the question to a competent person and 
get you your answer within a couple of hours.
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V Digital bootcampu 
se přiučíš a nakopneš kariéru 
Netradiční „výcvikový tábor“, kde dostanou zabrat hlavně tvoje mozkové závity. Intenzivní 

tréninkový program umožňuje účastníkům naučit se programátorské jazyky C# a Java 

nebo porozumět systémům Windows či správě sítí. Bootcampy připravují účastníky 

na juniorní pozice a trvají v rozmezí tří až šesti měsíců. Skládají se ze souboru krátkodo-

bých i dlouhodobých tréninků, kombinují samostudium a osobní konzultace s mentory 

nad vlastními projekty účastníků. Můžeš si tak rozšířit specializaci, získat novou práci 

v Tietu, lépe porozumět tomu, co dělají jiné týmy, a celkově nakopnout svou kariéru. 

Pokud máš zájem, kontaktuj tým Learning and Development.

Learn stuff and boost your career with Digital bootcamp 
An unconventional "training camp" where it’s your brain that gets trained. An intensive 
training programme allows participants to learn C# and Java programming languages 
or understand Windows systems and network management. Bootcamps prepare par-
ticipants for junior positions and last between three to six months. They consist of a set 
of short and long-term trainings, combining self-study and personal consultations with 
mentors over participants’ own projects. You can expand your specialization, get a new 
job in Tieto, better understand what other teams do, and kick off your career. If you are 
interested, contact the Learning and Development team.

Benefi tka 
má své výhody
Benefi tka se jmenuje naše nová 

stravenková karta. Registruj si tu 

svou a užívej si jejích výhod:

•  Je možné ji použít ve všech stra-
vovacích zařízeních a obchodech, 
kde je platební terminál.

•  Platí v oblíbených obchodech jako 
Lidl, Globus, McDonald’s, KFC, 
Ugo, Billa atd.

•  Přehledná mobilní aplikace.

•  Bez denního limitu 
(pouze s limitem 40 plateb za měsíc).

•  Bez expirace prostředků na kartě.

Více informací na intra a v e-mailu.

Benefi tka 
has its advantages
Benefi tka is our new meal ticket 

card. Register your own and 

enjoy its benefi ts:

•  You can use in all restaurants and 
groceries with a payment terminal.

•  It works in popular stores like Lidl, 
Globus, McDonald’s, KFC, Ugo, 
Billa, etc.

•  It has a user-friendly mobile app.

•  There is no daily limit 
(40 payments per month).

•  The funds on the card don’t expire.

Learn more via intra and e-mail.
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Open Innovation Lab

Tieto Ostrava’s backup offi ce changed its location and, above all, its utili-
zation. From now on it is open to Tieto’s employees for daily use. In coop-
eration with the Moravian-Silesian Innovation Center (MSIC) we have newly 
placed it in the Trident building in the former Vědeckotechnologický park.

The offi ce still fulfi ls a backup function, but it 
also aims to offer Tieto employees an inter-
esting alternative to the main offi ce in Tieto 
Towers. It’s also an open space, but smaller 
in size, designed for thirty people and con-
nected to a  MSIC co-working space ac-
cessible to the professional IT community. 

This co-working center is called the Open 
Innovation Lab. Its goal is to create a space 
for IT companies from the broader area, 
domestic and foreign experts, students 
and academics from regional universities to 
meet at highly specialized IT events, discus-
sions, and individual meetings.

The Tieto offi ce in Trident is accessible 

from Monday to Friday, from 6 am to 8 pm. 

Employees must bring their own hardware, 

they can access the Tieto Guest wi-fi  (only 

internet is available). There is a  system of 

shared seats and bookings in advance are 

not possible. There is also a  kitchenette 

and a  spacious terrace. The address is 

Technologická 375/3, VTPO, entry is pos-

sible with the use of a Tieto ID badge and 

OTT access card. Free parking is available.

Původní záložní prostory v Ostravě mění své umístění a především možnosti 

využití – nově jsou otevřené zaměstnancům Tieta k dennímu využívání. 

Ve spolupráci s Moravskoslezským inovačním centrem (MSIC) jsme je vytvořili 

v budově Trident v bývalém Vědecko-technologickém parku.

Prostory stále plní záložní funkci, navíc ale 

mají za cíl nabídnout zaměstnancům Tieta za-

jímavou alternativu k hlavní kanceláři v Tieto 

Towers. Jedná se také o open space, který 

je ale určený pouze pro třicet lidí. Prostor je 

spojený s co-workingovým centrem MSICu 

přístupným odborné IT veřejnosti, který se 

nazývá Open Innovation Lab. Jeho cílem 

je vytvořit místo, kde se budou potkávat IT 

fi rmy z širokého okolí, tuzemští a zahranič-

ní experti, studenti a akademičtí pracovníci 

z regionálních univerzit při vysoce speciali-

zovaných a odborných IT akcích, diskuzích 

a individuálních jednáních. 

Prostory Tieta jsou v budově Trident přístup-

né od pondělí do pátku, vždy od šesti hodin 

ráno do osmi hodin večer. Veškerý hardware 

potřebný k práci si zaměstnanci musejí při-

nést s sebou, připojovat se budou na wi-fi  

Tieto Guest (k dispozici je pouze internet). 

Funguje zde systém sdílených míst a rezer-

vovat je předem není možné. V prostorách 

nechybí kuchyňka a terasy. Přesná adresa je 

Technologická 375/3, VTPO, vstup je mož-

ný s použitím Tieto ID badge a přístupové 

karty OTT. U budovy je možné bezplatně 

zaparkovat.

Tieto v Ostravě 
zpřístupnilo záložní prostory 
pro své zaměstnance
Tieto Ostrava makes its back-up offi ce 
accessible for employees

Jednou z prvních akcí, 
která se v Open Innovation Labu 
uskutečnila, byl víkendový workshop 
PyLadies, věnovaný datové analýze. 
Ženy analyzovaly data o Pokémonech.

One of the fi rst events to take place in 

the Open Innovation Lab was the weekend 

PyLadies workshop dedicated to data analysis. 

Women analyzed data about Pokémon.
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Abyste viděli, jak je Tieto slavné, 
přinášíme vám krátký přehled zají-
mavých mediálních výstupů. Jedním 
z hlavních mediálních témat byla 
naše HR kampaň Vývojářem kde-
koliv, kterou jsme médiím komuni-
kovali prostřednictvím speciálního 
on-line setkání odkudkoliv. Velký 
prostor ale věnují média také na-
šim dobrovolnickým a vzdělávacím 
aktivitám.
To show you how famous Tieto is, we 
bring you a  brief overview of interest-
ing media releases. One of the main 
media themes was our HR campaign 
“Vývojářem kdekoliv” (Be a  developer 
anywhere), which we communicated 
to the media through a  special online 
meeting from “anywhere”. But the media 
also pay great attention to our volunteer-
ing and educational activities.

V zasedací místnosti se k přenosu sešli Jana 
Krajcarová, Zuzana Mánková a Petr Lukasík. 
Celou akci moderoval náš talentovaný Michal 
Křemen. 
Jana Krajcarová, Zuzana Mánková, and Petr Lukasík 
met for the broadcast. The whole event was hosted 
by our talented Michal Křemen.

A takhle už vypadal samotný průběh on-line setkání 
z pohledu novinářů. Ti měli šanci se aktivně zapojit díky webkameře i mikrofonu. 
This is the on-line meeting itself, from the perspective of journalists. 
They had a chance to actively get involved through a webcam and microphone.

Tieto v médiích
Tieto in press

Zive.cz. On-line setkání odkudkoliv 
se zúčastnil i šéfredaktor živě.cz David Polesný, 
který o něm dal vědět fanouškům IT.
Zive.cz. Even David Polesný, the chief editor of živě.cz, attended our 
on-line meeting from anywhere and he passed it on to all IT fans.

Euro.cz. Pozvání na on-line setkání 
přijal i redaktor ekonomického magazínu Euro.
Euro.cz. A journalist from the economic magazine Euro 
also accepted our invitation.

Deník E15. Takto široce zpracoval 
výstupy z našeho on-line setkání deník E15.
E15 dedicated a lot of space 
to our on-line meeting. 

Twitter redaktora Forbesu Michala Mareše. 
Redaktor prezentoval svůj první dojem na aty-
pické setkání s novináři, kterého se zúčastnil.
Tweet of Forbes editor Michal Mareš. The editor pre-
sented his fi rst impressions of the unique meeting 
with journalists he attended.
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Petr Lukasík poskytl rozhovor a pak i video, které je součástí krajského projektu 

na podporu brandu inovací v MSK. Naše fi rma byla vyhodnocena jako inovativní 

s unikátním příběhem, který má potenciál přispět k image Moravskoslezského 

kraje jako regionu, ve kterém může talent, ambice a spolupráce v kombinaci 

s podnikavostí a unikátním know-how dosáhnout úspěchu v globálním měřítku.

Petr Lukasík gave an interview and afterwards a video that is part of the regional project to 

support innovation brands in MSR. Our company has been evaluated as innovative with 

a unique story that has the potential to contribute to the image of the Moravian-Silesian 

Region as an area in which talent, ambition, and cooperation combined with entrepre-

neurship and a unique know-how can achieve success on a global scale.

Tyden.cz. Náš Business Consultant Tomáš Gröpl se 
objevil v sekci Chat s osobností na webové stránce 
časopisu Týden, kde odpovídal na dotazy ohledně 
IT vzdělání dětí.
Tyden.cz. Our business consultant Tomáš Gröpl appeared 
on the webpages of Týden magazine in the section “Chat 
s osobností” (Chat with a personality), where he answered 
questions about IT education of children.

Euro. Euro si všimlo, že Tieto přispívá na obědy míst-
nímu azylovému domu pro matky s dětmi.
Euro. Euro took notice that Tieto contributes to lunches for 
an asylum house for mothers and children.

Ihned.cz. Tieto učí programovat učitele středních 
škol a ví o tom dokonce ihned.cz
Ihned.cz. Tieto is teaching high school teachers how to 
programme and ihned.cz took notice.

E15. Studenti se ze stáže v Tietu dostali až do spo-
lečenské rubriky v E15.
E15. Students from Tieto’s internships made it all the way 
up to the society page of E15. 
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All Hands meeting
All Hands meeting
V říjnu proběhlo v Brně první z pravidelných setkání všech zaměst-

nanců a managementu. S novinkami z byznysu nás seznámil Tomáš 

Gavlas, strategii divize PDS a zaměření projektů v Brně přiblížil Nick 

Hamblin. Jana Krajcarová pak přinesla novinky z HR a otevřela diskuzi 

o tématech, která nás pálí.

The fi rst regular meeting of all employees and management took 
place in Brno in October. Tomáš Gavlas introduced news from busi-
ness, Nick Hamblin presented the strategy of the PDS division and 
the focus of projects in Brno. Jana Krajcarová brought news from HR 
and initiated a discussion about our burning issues.

Soutěžní programování v Brně
Competitive programming in Brno
S tématem soutěžního programování jsme vyrazili do Brna a do Zlína. Místní IT nadšenci 

si na vlastní kůži zkusili vyřešit několik náročných algoritmických úkolů, které jsou součástí 

tréninkového plánu tieťáka Tomáše Kytlici. Ten se stará o zákazníka Trafi  a zároveň patří 

v soutěžním programování mezi nejlepší tisícovku na světě z celkem 175 000 soutěžících.

We set off to Brno and Zlín with the topic of competitive programming. Local IT enthusiasts 
tried to solve several challenging algorithmic tasks that are part of Tomáš Kytlica's training 
plan. In Tieto, Tomáš takes care of the client Trafi  and belongs to the world’s top 1,000 out of 
175,000 contestants in competitive programming.

Podzimní 
sportovní klání
Autumn sports 
tournament
Podzimní teambuilding se nesl ve znamení 

sportu, závodění a únikových her. V rámci 

jednoho říjnového týdne se naše týmy roz-

prchly na různé aktivity a strávily spolu čas 

mimo kancelář. Výherci z jednotlivých týmů 

byli odměněni malou pozorností od Tieta.

The autumn teambuilding’s theme was sport, 
racing, and escape games. During one week 
in October, our teams scattered to attend 
various activities and spend time together 
outside of the offi ce. The winners from each 
team were rewarded with a  little something 
from Tieto.

Job Challenge 2018

Job Challenge 2018
Zúčastnili jsme se 12. ročníku veletrhu pra-

covních příležitostí a představili jsme Tieto 

stovkám studentů a vysokoškolských ab-

solventů. Zajímaly je konkrétní zákaznické 

projekty i každodenní benefi ty práce u nás.

We took part in the 12th season of the job 
opportunities fair and introduced Tieto to 
hundreds of students and university gradu-
ates. They were interested in specifi c client 
projects and everyday benefi ts of working 
with us.
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Night of the Elements 

Zábava IT | Fun IT19
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TELL US YOUR STORY!
PEOPLE IN TIETO CZECH PAY MONTHLY CONTRIBUTIONS
TO HELP THEIR COLLEAGUES IN NEED. 
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Contact  us  at  zuzana.mankova@tieto.com
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