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Úvodník | Editorial

Úvodník | Editorial
Ahoj čtenáři Tieto Journalu,
vítejte na stránkách prázdninového čísla, které je plné skvělých příběhů kolegů z Tieto
Czech. Píšeme o lidech, kteří se přestěhovali za prací na sever, kteří mají rádi hudbu,
procestovali svět nebo pomáhají lidem i zvířatům. Velkým tématem je také letošní padesátileté výročí naší společnosti. Já osobně jsem tady jen čtyři roky. Pořád mě ale
nepřestává fascinovat, jak se Tieto stará o to, abychom se v práci dobře cítili. I proto
jedno z mott Tieto kulatin zní #wecare. Pečujeme nejen o své zaměstnance, ale i o ostatní,
kteří naši pomoc potřebují.
Chtěla bych vám všem poděkovat, že se spolu s námi podílíte na charitativních aktivitách.
Naposledy jsme sbírali věci všeho druhu pro charitativní obchody Moment. Pracovníci
Momentu nakonec museli přijet větším autem, aby se jim všechny naše dary podařilo
převézt. Oblečení vážilo 149 kilogramů, další desítky kilogramů vážily hračky a knížky.
Také nás každý měsíc čím dál více přispívá na charitu přímo ze své výplaty. Jedná se
o symbolické částky 30, 60 nebo 90 korun, ale společně jsme se už dostali na 10.000 Kč
měsíčně. Když k tomu připočteme dalších 20.000 korun, kterými každý měsíc přispívá
Tieto, jsme schopni pomoci zmenšit trápení našich zaměstnanců, kteří bojují s těžkou
životní situací. Pokud byste chtěli přispívat, nebo sami potřebujete pomoc, napište mi.
Více o charitě se dočtete na straně 15.
Doufám, že vás toto číslo pobaví a inspiruje. Přeji vám krásné prázdniny, užijte si volno
a od září se zase budeme potkávat na akcích. Nově pro vás chystáme třeba pravidelná
setkávání s týmem komunikace a HR, kde můžeme probrat cokoliv, co vás zajímá.
Samozřejmě se ale můžete ozvat kdykoliv jindy – na lyncu, mailem nebo osobně na dvanáctém patře. Těším se na vás,
Zuzana
Dear Tieto Journal readers,
welcome to the pages of our holiday issue, which is full of great stories from our colleagues.
We introduce people who have moved up north for work, who enjoy music, travel the world, or
those who help people and animals. This year's fiftieth anniversary of our company is also a big
topic. Personally, I have been here for four years and I must say that I am still fascinated by how
Tieto takes care of our working environment but also or wellbeing. One of Tieto´s birthday mottos
is #wecare. We care about our employees but also about others who might need our help.
I would like to thank all of you for taking part in our charity activities. Most recently we have
collected all sorts of things for Moment charity stores. In the end Moment's workers had to
come with a bigger car to transport all of our donations. Clothes weighed 149 kilograms, toys
and books weighed extra tens of kilograms. Each month there is more of us who contribute to
charity straight from our payroll. It´s a symbolic amount of 30, 60, or 90 crowns, but together we
have already reached the amount of CZK 10,000 each month. And if we add another 20,000
CZK that Tieto contributes each month, we are able to help ease the troubles of our employees

who are struggling with an difficult life situation.
If you would like to contribute or you need help
yourself, please contact me. You can read
more about charity on the page 15.
I hope this issue will entertain and inspire you.
I wish you have a beautiful summer, enjoy your
time off, and we will see each other at different events starting in September. For example, we're planning regular meetings with the
communications and HR team, where we will
discuss anything you´d like. But of course you
can get in touch with us anytime - on Lync, by
mail, or personally on the twelfth floor. I look
forward to seeing you,
Zuzana
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Novinky | News
Tieto 50

V letošním roce slavíme padesáté
narozeniny naší společnosti.
Tieto započalo svou cestu v roce
1968. Finská Union Bank tehdy
založila firmu Tietotehdas, která
by vyvinula a udržovala IT systém
pro ni, její zákazníky a několik
společností z lesnického průmyslu.
Ve stejném roce vznikla společnost
Enator, která se později stala
základem švédské pobočky Tieta.
V roce 1999 došlo ke sloučení obou
firem, kterým vzniklo současné
Tieto. Česká pobočka byla
založena v roce 2004.

#

Během padesáti let Tieto dosáhlo několika významných milníků. V 80. letech se
na jeho půdě uskutečnil první úspěšný
GSM hovor na světě. O něco později jsme
vybudovali jednu z prvních internetových
bank světa, která proklestila cestu dalším inovacím v tomto sektoru. V poslední
době pak došlo i na experimenty s umělou
inteligencí. Dnes patříme mezi nejvýznamnější technologické společnosti na světě.
Na seznam Thomson Reuters TOP 100
bylo nominováno pouze 14 firem z celé
Evropy a jednou ze tří společností ze severní Evropy jsme my.

A jak vypadaly oslavy
padesátých narozenin
Tieto v Ostravě?
Přivítali jsme u nás Håkana Dahlströma
a jeho TSM LT, jehož členové si do Ostravy pozvali také kolegy ze svých týmů.
V květnu se tak u nás potkalo přibližně sto
lidí z vedení Tieta z Česka, Finska, Švédska a Indie. Kromě jednání jsme pro hosty
připravili také rozhovory s některými
úspěšnými zaměstnanci – povídali jsme si
například o práci v Silicon Valley, soutěžním programování nebo datové analytice.

Happy Birthday
V rámci oslav jsme společně vytvořili živý hashtag Tieto50, otestovali jsme virtuální realitu,
zkusili střílet z luku a potrápili mozkové závity v robotickém turnaji, který pro nás připravil
tým TSM Operations. Za doprovodu živé hudby jsme si pak pochutnali na speciálních
narozeninových muffinech a jiných dobrotách. Významnou součástí oslav byly také charitativní aktivity, zejména dobročinný trh a sbírka oblečení.

Zmrzlinová tečka
Oslavy narozenin Tieta jsme završili sladkou tečkou – zmrzlinou, kterou servírovali Jana
Krajcarová, Petr Lukasík a Miroslav Müller. Během dvou hodin rozdali téměř 1500 porcí
zmrzliny. Podávaly se ovocné sorbety i zmrzliny se speciálními příchutěmi, jako je maková
nebo zelený čaj.
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Tieto 50
This year marks the 50th birthday of our
company. Tieto set out on its journey
in 1968 when the Finnish Union Bank
founded Tietotehdas to develop and
maintain an IT system for them, its customers, and several companies from
the forestry industry. In the same year,
Enator was formed, a company which
later became the basis for the Swedish
branch of Tieto. In 1999, the two companies merged, creating what is today
known as Tieto. The Czech branch was
founded in 2004.
Over the course of fifty years, Tieto has
reached several important milestones. In the
80s, the world's first successful GSM call
took place here. Some time later, we built one
of the world´s first internet bank which paved
the way for further innovations in this sector.
Recently, we have led experiments with artificial intelligence. Today we belong among the
most significant technology companies in the
world. Only 14 companies from Europe were
nominated for the Thomson Reuters TOP 100
list and we were one of three companies from
northern Europe.

And how did 50 years celebration
look like in Tieto Ostrava?
We welcomed Håkan Dahlström and his TSM
leadership team, whose members invited
their team colleagues to Ostrava as well. So
in May, about a hundred people from Tieto´s
Czech, Finnish, Swedish, and Indian management met here. In addition to meetings,
we also prepared interviews with some of our
successful employees - for example, we talked about working in Silicon Valley, competitive
programming or data analysis.

Happy Birthday
As part of our 50th birthday celebration, we
together created live hashtag Tieto50, tested
virtual tested virtual reality, tried to shoot from
a bow, or challenged our brains in a robot
tournament that the TSM Operations team
had prepared for us. Accompanied by live
music we enjoyed special birthday muffins
and other goodies. An important part of the
celebrations was charity, especially beneficent market or clothes´collection.

Ice cream finish
We finished off Tieto´s birthday celebrations
on a sweet note - with ice cream served by
Jana Krajcarová, Petr Lukasík, and Miroslav
Müller. In two hours they handed out almost
1.500 servings of ice cream. There were fruit
sorbets or even ice creams with special flavours such as poppy or green tea.

Novinky | News
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Život | Liv(f)e
Češi v zahraničí | Czechs abroad

Líbí se mi, že Oslo
je hodně multikulturní město.
I like that Oslo is a very multicultural city.
Zbyněk Majer
V Oslu bydlíme s rodinou čtyři měsíce a zatím je život tady jeden velký zajímavý zážitek! Norsko je nádherná země, obzvlášť pokud jako my patříte mezi lidi, kteří rádi tráví
čas v přírodě. Obrovskou výhodu vidíme
v tom, že Oslo je malé a dostat se z města
do úchvatné přírody zabere jen několik minut jízdy autem či metrem. Toho maximálně
využíváme a teď, když už je venku teplo,
děláme výlety k moři, řece nebo jezerům,
koupeme se, grilujeme a stanujeme.

Stěhování proběhlo v našem případě překotně. V prosinci 2017 jsme se začali doma
bavit o tom, že je možnost odejít za prací
do Norska, a už na konci ledna 2018 jsme
se stěhovali. Všechno šlo ale výborně. Našel jsem byt a pak jsme měli několik týdnů
na to, abychom zajistili školku pro naši čtyřletou dcerku a zařídili všechno potřebné.
Teď už jsme tu doma. Dcera chodí do norské školky, manželka má za sebou intenzivní kurz norštiny a chodí do práce.

We have been living in Oslo for four months now, and so far it´s been a great and interesting
experience! Norway is a beautiful country, especially if you like spending time in nature like
us. Oslo is small which we see as a huge advantage because it takes only a few minutes
by car or metro to get out of the city into breathtaking nature. We make the most of this, and
now that it´s warm outside, we make trips to the sea, river or lakes, we swim, grill and camp.
In our case moving took place very hastily. We began talking about the possibility of going
to Norway for work in December 2017, and in January 2018 we moved. But everything

Norové mají stejný
smysl pro humor jako Češi
Norwegians have the same sense
of humor as Czechs.
Petra Crhák
Jako senior program manager a business coach se momentálně pracovně zdržuji v Oslu,
kde mám k dispozici krásný malý byteček. Jsem ale v podstatě všude, kde se něco děje
a kde je mě třeba. Můj klasický den má většinou dva scénáře podle toho, zda jsem v kanceláři, nebo jedu za zákazníkem. Pokud to srovnám s prací v Ostravě, je má náplň podobně
zajímavá a podnětná. V tomto ohledu se od sebe moje každodenní činnosti moc neliší. Jen
kolem sebe více slyším norštinu a častěji trávím čas v letadle.

Já pracuji pro Tieto Norway jako business
consultant a mám na starosti hlavně komunikaci mezi místními virtuálními telekomunikačními operátory OneCall a MyCall
na straně jedné a Tieto Czech na straně
druhé. Hlavní náplní mé práce je pomáhat
Ostravě, aby mohla převzít odpovědnost
za nové projekty. Převážně koordinuji úkoly, které je třeba udělat, jsou ale i dny, kdy
přebíhám z jedné schůzky se zákazníky
na druhou.
Jsem moc rád, že jsme dostali možnost
procestovat další zemi a poznat její krásy
– a že jich má Norsko opravdu hodně.
Zároveň se mi líbí, že Oslo je hodně multikulturní město. Žije tu 30 % cizinců, takže
potkáváme lidi ze všech koutů světa, setkáváme se s novými pohledy na život kolem
sebe a rozšiřujeme si obzory.
went well. I found an apartment and then
we had a few weeks to arrange a kindergarten for our four-year-old daughter and
everything else we needed. We´re home
here now. Our daughter goes to a Norwegian kindergarten and my wife finished
an intensive course in Norwegian and has
a job.
I work for Tieto Norway as a business
consultant and I am mainly in charge of
communication between local virtual telecommunication operators OneCall and
MyCall on one hand and Tieto Czech on
the other. The main purpose of my work is
to help Ostrava to be able to take responsibility for new projects. I predominantly
coordinate tasks that need to be done but
there are also days when I go from one
meeting with our customers to another.
I'm glad we got the opportunity to travel
to another country and to get to know its
beauty - and Norway sure is beautiful. At
the same time, I like that Oslo is a very
multicultural city. There are 30% of foreigners living here, so we meet people
from all over the world, experience new
insights into life, and expand our horizons.
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Češi v zahraničí | Czechs abroad
Když zrovna nepracuji, dělám nejraději úplně obyčejné věci, jako je úklid, čtení knížek,
vaření, squash nebo běhání. Ráda si zajdu do sauny, a když dorazí přátelé, doprovázím
je po městě. Dovolenou trávím cestováním po Norsku – v zimě vyrážím na běžky a sjezd,
v létě pak na fjord. Jednou jsem měla dost zajímavý zážitek, když jsme hledali ve sněhové
bouři chatu, která ale byla až po střechu pod sněhem.
Užívám si také pocit, že začínám Norsko a Nory chápat v širším kontextu, třeba co se týče
smyslu pro humor. Jsem totiž známá svými vtípky a humorem.
V Norsku mě určitě zaujalo velké množství elektromobilů všude kolem. Baví mě jejich zdravý životní styl a krásně čistý vzduch, který je i v Oslu. Přírodu mají Norové nádhernou. A líbí
se mi, že mají stejný smysl pro humor jako my Češi.
I currently work as a senior program manager and business coach in Oslo, where
I have a beautiful little apartment. But I'm
basically anywhere where there´s something going on and where I am needed. My
day usually has two scenarios depending
on whether I'm in the office or with a customer. If I compare it with my work in Ostrava, the content is similarly interesting and
stimulating. In this regard, my everyday activities are not very different. I just hear more
Norwegian around me and I spend more
time on the plane.
When I'm not working, I prefer doing normal
things like cleaning, reading books, cooking, squash or running. I like to go to the
sauna, and when my friends arrive, I show
them around the city. I spend my holidays
traveling around Norway - in winter I go for

Kafe tu mají
výborné a jeho
spotřeba je
opravdu velká.
Coffee here is great
and its consumption
is really big.
Jakub Řeháček
Do Stockholmu jsem se přestěhoval poměrně nedávno. Díky tomu, že jsem v Tieto
Czech na neplacené dovolené, prakticky
kdykoliv se můžu vrátit a pokračovat v Ostravě. Přesun do Švédska proběhl úplně
hladce díky tomu, že mi s byrokracií, hledáním bytu i vším ostatním pomohla agentura. Já jsem jenom podepsal pár formulářů a odhlásil se ze zdravotního pojištění.
Paráda.
Pracuji jako senior infrastructure architect
se systémy Citrix. Mám na starosti terminálové a virtuální technologie ve dvou projektech pro švédské zákazníky. Můj normální
den se dělí mezi několik činností: mentoring,

cross-country and downhill skiing, in the
summer to the fjord. Once I had a pretty interesting experience of searching for
a cottage in a snowstorm, but the building
was covered with snow all the way up to
its rooftop.
I enjoy the feeling that I am beginning to
understand Norway and Norwegians in
a broader context, for example, with regard
to their sense of humor. I am known for my
jokes and sense of humor.
Norway has sparked my interest with the
large number of electric cars all around.
I enjoy their healthy lifestyle and beautiful
clean air, which is in Oslo as well. Norwegians have beautiful nature. And I like that
they have the same sense of humor as us
Czechs.

schůzky se stakeholdery, tvorbu strategie,
konferenční hovory se zákazníky a stavbu nebo konfiguraci technologie. Většinou
se najde i chvíle na relaxaci – kafe tu mají
výborné a jeho spotřeba je opravdu velká.
Když je hezky, můžeme si půjčit firemní
elektromobil nebo kolo a zajet na obědový
piknik.
Moje práce se od té, kterou jsem dělal
v Ostravě, dost liší. Neřeším už problémy
uživatelů ani produkční infrastruktury. Moje
nová práce se dá dobře organizovat, a tak
zmizel stres. Mám prostor pro kreativitu
a nápady. Tvořím věci od základu a mám
volné ruce. Další velký rozdíl je v prostředí:
ve Švédsku jsou obchodní příležitosti, centrum dění, ekonomika výborně funguje. Díky
tomu mám daleko více informací a lidi hned
k dispozici.
Na Švédsku mám rád vzduch, vodu, lodě,
přírodu a klid. Ráno a večer chodím běhat
kolem jezer. V pracovní dny jsem po práci většinou ve městě. O víkendech vyrážím
na venkov nebo prozkoumávám okolní ostrovy, na které se dá snadno dostat díky
pendlujícím lodím. Až se více oteplí, těším
se, že vyzkouším kajak.

I have moved to Stockholm quite recently.
Being on unpaid leave in Tieto Czech allows me to return and continue in Ostrava
whenever I want to. The move to Sweden went smoothly, thanks to an agency
that helped me with the bureaucracy, the
search for an apartment and everything
else. I just signed a few forms and canceled my health insurance. Amazing!
I work as a senior infrastructure architect
with Citrix systems. I'm in charge of terminal and virtual technology in two projects
for Swedish customers. My normal day is
divided into several activities: mentoring,
meetings with stakeholders, strategy creation, conference calls with customers,
and construction or configuration of the
technology. Usually there is also time for
relaxation - the coffee here is excellent
and its consumption high. When it's nice
outside, we can borrow a corporate electric car or bike and go for a lunch picnic.
My job is quite different from the one I did
in Ostrava. I no longer deal with problems
of users or with production infrastructure. My new job is well organized, so the
stress has disappeared. I have room for
creativity and ideas. I create things from
scratch and have freedom. Another big
difference is in the environment: in Sweden there are business opportunities, it´s
the center of events, the economy works
well. Thanks to that I have far more information and people available.
I like the air, water, boats, nature, and
calmness in Sweden. In the morning and
evening I jog around the lakes. On work
days, I usually spend time in the city after
work. On weekends I go to the countryside or explore the nearby islands, which
can be easily reached by shuttle boats.
When it gets warmer, I look forward to try
kayaking.

Příběh | Story
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Záchrana slonů | Saving elephants

„Kouzelné obojky“
mohou ochránit slony
před pytláky
„Magic collars“ can protect
elephants from poachers

V Tietu je Roman Bosák znám jako architekt na javovských
projektech, ale ve spolku Save-elephants, z.s., je nepostradatelným členem zodpovědným za digitální chod celé organizace.
In Tieto, Roman Bosák is known as a Java projects architect,
but in Save-elephants, z.s., he is an indispensable member in
charge of the company´s digital functioning.

V roce 2015 se v tramvaji potkal s přítelem,
který mu zaníceně vyprávěl o svých cestách
po Kongu a o tom, jak společně s Arthurem F. Snigeonem, zakladatelem Save-elephants, z.s., natáčeli reportáž. „Tehdy
jsem poprvé slyšel o ‚kouzelném obojku‘,
tedy nápadu jak chránit slony před pytláky
pomocí moderní technologie tím, že budeme poslouchat a detekovat výstřely.“ Jako
člověk, který měl vždycky blízko k přírodě
a její ochranou se dlouhodobě zabýval, se
pro myšlenku nadchl a okamžitě se pustil
do díla v rámci komunity Tieto IoT.
Ve střední Africe je kvůli slonovině ročně
zabito až třicet tisíc slonů. „Kdyby to pokračovalo tímto tempem, může být za 11 let
celá sloní populace vyhlazena,“ říká Roman
a dodává: „To přece nemůže nikoho nechat
lhostejným.“ Jakožto momentálně jediný
aktivní člen realizačního týmu se zabýval
hlavně analýzou, výzkumem a prototypováním detekčního algoritmu. „V tuto chvíli
víme, jak obojek vyrobit a naprogramovat.
Problém je, že nízkoúrovňové programování mikroprocesorů není doména, ve které
bych byl kovaný, a prakticky nejsem schopen tuto věc sám realizovat.“
A proto Roman hledá další parťáky do
týmu, kteří by mu v této záslužné činnosti
pomohli. Kdybyste měli zájem, ozvěte se
přímo Romanovi.
In 2015, in a tram, he met a friend who avidly told him about his travels to Congo and
how, together with Arthur F. Snigeon, the
founder of Save-elephants, z.s., they filmed
a story. "That's when I first heard about the
"magic collar", the idea of protecting elephants from poachers using modern technology by listening to and detecting shots."
Always being close to nature and engaging
in its protection, he got excited by this idea
and immediately started working on it within the Tieto IoT community.

Organizace Save-elephants, z.s., působí na poli ochrany afrických slonů
již několik let. Pokud věříte, že se jedná o boj, který má smysl, navštivte
web www.save-elephants.org, kde se
dozvíte, jak můžete i vy sami pomoci
v boji proti bezohlednosti.
Save-elephants, z.s. has been active
in the field of African elephant conservation for several years. If you believe
this is a cause worth fighting for visit
www.save-elephants.org to find out
how you can help in the fight against
animal cruelty.

In Central Africa, up to thirty thousand elephants are killed for ivory annually. "If it
continues at this rate, elephant populations
could be extinct in eleven years," says
Roman, adding, "It cannot leave anyone
indifferent." As the only active member of
the implementation team he is mainly analyzing, researching, and prototyping the
detection algorithm. "At this moment, we
know how to make and program the collar.
The problem is that low-level microprocessor programming is not my domain, and
I'm unable to implement it myself."
That´s why Roman is searching for new
partners who would help him with his meritorious activtity. If you are interested, let him
know.
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Tieto Nerds
žádný talent
neunikne
Tieto Nerds
program doesn´t
miss a single talent

Aktuálně jsou do programu zapojeny dva projekty – Sentisquare a Datlowe. Oba se zabývají analýzou textu a jejím zapojením do firemních procesů, přičemž obě firmy používají odlišnou technologii a přístup k řešení dané problematiky. „Řešení
Sentisquare se postupně učí z velkého objemu dat klienta a je
nezávislé na konkrétním jazyce. Oproti tomu Datlowe se zaměřují více na automatizaci firemních procesů pomocí robotizace
(RPA, RSO), kde automatická analýza textu je důležitým vstupem,“ přibližuje Tomáš Gavlas z Tieto Czech.

Program Tieto Nerds otevíráme každoročně ve spolupráci
s ostravským Impact Hubem. Tento rok se tak stalo již potřetí
a doposud jsme spolupracovali již se sedmi start-upy. Program
se zrodil za účelem pomoci zajímavým technologickým projektům posunout svůj byznys na vyšší úroveň a zároveň během
spolupráce získat nové nápady a přiučit se novým věcem.
Na začátku celého projektu byla idea ukázat, že Česká republika je
skvělé místo pro podnikání a že i tady existují organizace, které podnikatele umí podpořit a posunout. Nejedná se tedy pouze o inkubační
program, ale spíše o partnerství, které má vyústit v reálné obchodní
příležitosti.
Program je určen technologickým projektům a firmám v oblastech,
které si při každém ročníku specifikujeme. V posledních letech to byla
například oblast AI, IoT, bankovnictví či debyrokratizace. Toužíme ale
spolupracovat s výjimečnými lidmi jakéhokoliv oboru, takže vždy ponecháváme otevřenou i kategorii „cokoliv úžasného“. Programem doposud prošly jak projekty ve fázi nápadu, tak i zavedené firmy.

Tieto Nerds is an annual program held in cooperation with
Impact Hub Ostrava. This year was its third season and so
far we have already collaborated with seven start-ups. The
program came into existence to help interesting technology projects boost business to higher levels and at the same
time come up with new ideas and learn new things during the
whole experience.
The idea to launch a talent promotion project came with the aim to
show that the Czech Republic is a great place for business and that
there are organizations that can help and support entrepreneurs. So
it´s not just a incubative program, but rather a partnership that will result
in real business opportunities.
The program is intended for technology projects and companies doing business in areas that are specific to each year. For example, in
recent years, it was AI, IoT, banking, or de-bureaucratization. But we
seek cooperation with exceptional people from any field, so we always
leave an open category called "something amazing". Projects in their
early stages as well as established companies have participated in the
program.
Currently, two projects are involved - Sentisquare and Datlowe. Both
deal with text analysis and its involvement in corporate processes,
but each company is using a different technology and approach to
addressing the issue. “Sentisquare´s solution is gradual learning from
a large amount of client data and is relatively independent of a particular language. Datlowe, on the other hand, is more focused on
automating business processes using robotics (RPA, RSO) where automatic text analysis is an important input," says Tomáš Gavlas from
Tieto Czech.
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Holky
krásné, jídlo
úžasné moře bomba

Adam Moják

Thajsko mě naprosto uchvátilo. Myslím, že největší rozdíl oproti Česku
a Evropě je duch a přístup místních
lidí k životu. Ano, Thajsko je relativně
chudá země, určitě daleko chudší než
ČR, ale já jsem se tam necítil jako mezi
chudými. Holky krásné, jídlo úžasné,
moře bomba, slunce pořád svítí, lidé se
pořád smějí, pořád mají dobrou náladu, i když nic nemají. Modlí se a chodí do chrámů – v Thajsku převládá
buddhismus. A co vám vyrazí dech, je
naprostá úcta k panovníkovi – ten minulý vládl celých 70 let a lidé ho milovali
a on miloval je. Skoro jako v pohádce.
Thajsko se skládá především z mnoha krásných ostrovů a poloostrovů. My jsme projeli
Bangkok a Krabi – Ao nam ao, Ao Nang,
Ko Lantu, Phi Phi. Největší zážitky – večeře
s dvěma sestrami z Rakouska, Karin a Sabinou, koupání ve vodopádu na Ko Lantě,
cesta kolem Phi Phi na lodi s potápěním,
jízda na motorce podél pláží na Ko Lantě.
Kambodža se obtížně popisuje. Je to velmi
chudá země, ještě daleko chudší než Thajsko, má krvavou historii a na lidech to je
znát. Krásný je komplex chrámů, který se
nachází ve městě Siam Reap kousek od východních hranic s Thajskem. Tam leží také
pověstný Angkor Wat, starobylý chrám,
který je unikátně zachovalý a vidět ho a projít si ho, to je zážitek. A také mango – nejšťavnatější mango na planetě jsem koupil
od staré babky v Kambodži a byl to luxus.

Beautiful girls, amazing food,fantastic sea
Thailand has absolutely captivated me.
I think the biggest difference from the Czech
Republic and Europe is the atmosphere
and the attitude of people to life. Yes, Thailand is a relatively poor country, certainly
far poorer than the Czech Republic, but
I did not have the feeling of being among
poor people there. Beautiful girls, amazing
food, fantastic sea, the sun always shining,
people always laughing. They are always in
a good mood, despite having nothing. They
pray and go to temples - Thailand is predominantly Buddhist. You will be stunned
by the absolute respect they have for their
sovereign - the last one ruled for 70 years
and people loved him and he loved them.
Almost like a fairy tale.
Thailand consists mainly of many beautiful islands and peninsulas. We traveled
through Bangkok and Krabi - Ao Nam Mao,

Ao Nang, Ko Lanta, Phi Phi. My best experiences included a dinner with two sisters
from Austria, Karin and Sabina; swimming
in the waterfall at Ko Lanta; a trip around
Phi Phi on a diving boat; riding a motorbike
along the beaches of Ko Lanta.
Cambodia, my other travel destination,
is very hard to describe. It´s a very poor
country, much poorer than Thailand; it has
a bloody history, and you can see it on the
people’s faces. There is a beautiful complex
of temples located in Siam Reap, just off
the eastern border with Thailand. You will
also find the famous Angkor Wat there, an
ancient temple that is uniquely preserved.
To see and walk through it is an amazing
experience. Just like eating local mangos –
once I bought the juiciest mango ever tasted from an old woman - it was absolutely
delicious.
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Jejich hlavní starostí
je příprava nápoje kava kava
Their main concern is the preparation
of the kava kava drink

Stát Vanuatu byl asi naší nejlepší zkušeností s cestováním. Turismus zde
totiž téměř neexistuje a vše je ryzí
a upřímné. Na toto melanéské souostroví východně od Austrálie se dostanete přímým leteckým spojem ze Sydney.
Jedná se o nejšťastnější zemi na světě
a my jsme se o tom během návštěvy
přesvědčili.
Měli jsme v plánu navštívit kamaráda Tapiho a objet tuto zemi bez ohledu na to, jak
obtížné je zde cestovat na vlastní pěst. Nic
však není nemožné a my jsme se díky vynalézavosti a Tapiho pomoci opravdu dostali
do vesnice uprostřed pralesa, kde se svět
točí jiným směrem a čas téměř neexistuje.

Jana Hurníková

Dokonale jsme se infiltrovali do zaběhlého
života místních a z vlastní chýše jsme denně ještě za rozbřesku vycházeli pomáhat
s pracemi, kterých se překvapivě účastnily
jen ženy. Mám na mysli mj. lov oběda v pralese, sběr dřeva na oheň či domácí školní
výuku malých dětí. Muži vlastně ani nepracují. Jejich hlavní starostí je příprava nápoje
kava kava. Tato relaxační droga se získává
máčením rozemletého kořene pepřovníku omamného ve vodě a působí výborně
na odbourání stresu a úzkosti. Nápoj má
sice odpornou chuť, ale výborně se po něm
spí. Ženám ve vesnicích je však pití kavy zapovězeno.
Lidé žijí podle původních tradic v komunitách a navzájem si pomáhají. Děti jsou nenuceným způsobem vedeny k samostatnosti
a my jsme nikdy nezažili, že by na sebe byly
Visiting the state of Vanuatu was
probably our best traveling experience. Tourism is almost nonexistent
here so everything is pure and genuine. This Melanesian archipelago east
of Australia is accessible by direct
flights from Sydney. It is the happiest
country in the world, which proved to
be true during our visit.
We planned to meet up with our friend Tapi
and explore the country no matter how difficult it is to get around here on your own.
But nothing is impossible and thanks to ingenuity and Tapi´s help we visited a village
in the middle of a rainforest where the world
spins in a different direction and time almost
doesn´t exist.
We perfectly assimilated ourselves to the
lives of the local people and every day at
sunrise we got out of our hut to help with
the day-to-day chores that surprisingly only
women participate in. Among other things
it was hunting lunch in the forest, gathering

firewood, or home schooling small children.
Men actually don´t work. Their main focus
is the preparation of the kava kava drink.
This relaxation drug is obtained by dipping
ground root of Piper methysticum in water
and it works well to relieve stress and anxiety. The drink has a disgusting taste, but
it´s great for sleeping. However, women are
forbidden to drink kava.
People live by their original traditions in
communities and help each other. Children
are led to independence and we have never experienced them being mean to each
other. The work is divided equally among
all inhabitants and the grown crops as well.
There are no strictly established rules. If you
want to sleep in, nobody will disturb you.
Time does not play any role here and people don´t even remember how old they are.
Vanuatu has become a paradise on Earth
for us and we will never forget the short time
we spent here.

zlé. Práce se dělí rovnoměrně mezi všechny
obyvatele a vypěstované plodiny taktéž. Nejsou zde žádná striktně zavedená pravidla.
Pokud chcete déle spát, nikdo vás nebudí.
Čas zde nehraje absolutně žádnou roli a lidé
si dokonce ani nepamatují, kolik jim je let.
Vanuatu se pro nás stalo rájem na zemi
a na krátký čas zde strávený nikdy nezapomeneme.
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I v IT se dá zažít hodně muziky
Music and IT can be in harmony

Soňa Hrušková

Jak ses dostala k studiu hudby?
Až v deseti letech, když jsem mámě konečně kývla na to, že budu
po vyučování chodit ještě do ZUŠky místo toho, abych byla venku s kamarády. Dokončila jsem první stupeň oboru akordeon, přičemž mě má učitelka několik posledních let připravovala na přijímací
zkoušky na konzervatoř. Vystudovala jsem obor hra na akordeon
(klasická a moderní hudba) na Janáčkově konzervatoři. V Ostravě
jsem se usadila a žiji tady už téměř 15 let. V Tieto mám na starosti
problem management v OMS týmu.
Máš za sebou nějaké úspěchy?
Ano. Kromě několika umístění na různých soutěžích v ČR je pro
mě asi nejcennější 1. místo z mezinárodní akordeonové soutěže
Euromusette & GoldenTango. Denně jsem kromě několika hodin
cvičení klasického programu pilovala i jiný druh úhozů, rytmických
a výrazových prvků. Vtipné bylo, že jsem soutěžní program odehrála
s vymknutým kotníkem, protože mě den předtím tak trochu honil
kůň v ohradě.
Zajímalo by mě, co posloucháš doma?
Doma si většinou pouštím Bruno Marse, Justina Timberlaka nebo
Beyoncé. Líbí se mi jejich osobitý styl a texty. V autě poslouchám
rádio a zpívám si k tomu. A z klasické hudby nejraději poslouchám
Beethovenovy symfonie, Mozartovy klavírní koncerty či Requiem,
Rachmaninova, Debussyho, z opery je to pak Verdi. Na klavír si ráda
zahraju Chopina, Janáčka nebo populární hudbu. Obecně preferuji
období romantismu a občas i hudbu 20. století.
Pořád hraješ?
Teď už ve smyslu koncertování aktivně nehraju, ale zahraju si sama
pro sebe. Akordeon je zkrátka „můj“ nástroj, protože s ním zahrajete
tolik, co s polovinou orchestru.
Ale bez hudby a kulturního vyžití by můj život určitě byl nevyrovnaný.
Takže stále chodím na koncerty filharmonie, sólové a komorní koncerty, do divadla.
How did you get around
to studying music?
I was ten when I finally gave in to my mother
and instead of hanging out with my friends
agreed to visit yet another class after school.
My teacher had already been preparing me
for entrance exams to the conservatory for
a couple of years when I finished the first
level of playing the accordion. I graduated
the accordion (classical and modern music)
at Janáčkova Conservatory. I settled down
in Ostrava and I have been living here for
almost 15 years. In Tieto I am responsible
for problem management in OMS team.
Have you celebrated any success?
Yes. In addition to several placements in
various competitions in the Czech Republic,

probably the most valuable for me is 1st
place in the international accordion competition Euromusette & GoldenTango. Besides
a few hours of classical practice, I also had
to perfect a different type of strokes, rhythmic and expression elements. The funny
thing was that I performed the competition program with a twisted ankle because
a horse had chased me around a pen prior
to it.
What kind of music
do you listen to at home?
At home I mostly listen to Bruno Mars, Justin
Timberlake or Beyoncé. I like their distinctive
style and lyrics. I listen to the radio in my
car and sing along. When it comes to classical music I prefer Beethoven's sympho-

nies, Mozart's piano concerts or Requiem,
Rachmanin, Debussy, and Verdi's operas.
I like to play Chopin, Janáček or popular
music on the piano. In general, I prefer the
period of romanticism and sometimes music of the 20th century.
Do you still play?
I am not an active player in terms of concerts but I play for myself. The accordion is
simply "my" instrument because it can play
as much as half of the orchestra.
Without music and cultural activities, my life
would be unbalanced. So I still go to philharmonic concerts, solo and chamber concerts, or to the theater.
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Slovo dalo slovo
a založili jsme label
HouseGen

It all came together and we founded
the HouseGen label
Marek Minár a Tomáš Sittek se potkali po škole v Tieto Czech. Po chvilce zjistili společnou zálibu v House music. Dnes jsou z nich nejlepší přátelé, spolubydlící a zakladatelé labelu HouseGen.
Jak jste se poznali?
M+T: Potkali jsme se tady v Tieto, zjistili jsme, že máme společné koníčky, hlavně
teda hudbu. U nás na oddělení jsou do hudby zabraní skoro všichni.
Co přesně v Tieto děláte?
T: Oba děláme v Packaging týmu, staráme
se o tichou instalaci aplikací bez zásahu uživatele.
Jaký máte vztah k hudbě?
M: To je jednoduché, hudba je pro nás všechno. Oba nás hudba baví odmala, žijeme tím.
T: Před nějakou dobou jsme se začali zajímat o DJing a trochu jsme to zkoušeli doma
jen tak pro sebe. Pak přišel nápad na založení vlastního labelu, vydavatelství, který nás
nakopl, ať do toho jdeme na plno.
Jak se z milovníků hudby
stanou DJové a zakladatelé labelu?
M: Jednoduše, obráželi jsme společně parties a na festivalu Balaton Sound jsme náhodou poznali další spřízněné duše, kteří
House hrají nebo produkují. Slovo dalo slovo
a založili jsme label HouseGen, kde má každý svou roli. Já kromě hraní řeším i provozní a organizační věci a komunikaci, Tomáš
je grafik, ostatní jsou producenti a DJové.
Nejmladší je 14 letá DJka Gi-A a nejstaršímu
členovi je kolem padesátky, proto HouseGen
- House generations.

T: A bereme to vážně. Za 2 měsíce provozu
jsme vydali 3 singly, každou neděli představujeme DJ set na Soundcloudu, pořádáme
pravidelnou párty Fusion Night a na léto
chystáme Fusion open air festival na vřesinském koupališti u Hlučína.
Pomáhá vám nějak IT
nebo zkušenosti z práce v rámci
vašeho hudebního projektu?
M: Určitě v rámci komunikace a propagace.
Je hodně věcí, co se musíme domlouvat
a zajistit a Tieto nám pomohlo se rozmluvit,
ať už česky nebo anglicky.

www.housegenmusic.com

Marek Minár and Tomáš Sittek met in
Tieto Czech after their studies. After
a while, they found out that they share
an interest in house music. Today
they are best friends, roommates,
and founders of the HouseGen label.
How did you meet?
M+T: We met here in Tieto, we found out
that we had similar hobbies, especially
music. In our department, almost everyone is passionate about music.
What exactly do you do in Tieto?
T: We both work in the packaging team,
where we manage silent installations of
applications without user intervention.
What is your relationship to music?
M: That’s easy, music is everything to us.
We have both enjoyed it ever since we
were little, it´s our lifestyle.
T: Some time ago we became interested
in DJ-ing and we tried it at home for ourselves. Then came the idea of setting up
our own label, a publishing house, which
motivated us to fully go after it.
How do music lovers
become DJs and label founders?
M: It was simple. We went to parties together and at the Balaton Sound festival
we met other enthusiasts, people who
either play house or produce it. We talked and later set up the HouseGen label,
where everyone has a role to play. Apart
from playing, I deal with operational and
organizational issues and communication, Tomáš is a graphic artist, others
are producers and DJs. The youngest
is a 14-year-old DJ Gi-A and the oldest member is about fifty, that´s why
HouseGen - house generations.
T: We take it seriously. In the 2 months
of our existence, we released 3 singles,
each Sunday we present a DJ set on
Soundcloud, we organize regular Fusion
Night parties, and for the summer we are
planning a Fusion open air festival at the
outdoor swimming pool in Vřesina near
Hlučín.
Is your knowledge of IT
or your work experience helpful
in your musical project?
M: Definitely in terms of communication
and promotion. There is a lot of things
we have to organize and manage, and
Tieto helped us be more talkative - both in
Czech and English.
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Na letošním 5denním Mixeru vystoupilo 19 mluvčích a navštívilo ho 263 účastníků. Jde o rozvojovou aktivitu, v rámci které si můžete namixovat ochutnávky různých školení. V menu
najdete technické i softskillové tréninky a také volnočasové
a sportovní aktivity. Největší úspěch slavila prezentace o hackování a machine learningu, plno bylo ale také na prezentačních dovednostech podle Steva Jobse a lekci jógy.
This year’s 5-day Mixer featured 19 speakers and was attended
by 263 participants. It is a development activity where you can mix
together a sample of different training sessions. The menu includes both technical and soft skills workshops as well as leisure and
sporting activities. A presentation about hacking and machine learning celebrated the biggest success. Other popular sessions were
presentation skills according to Steve Jobs and a yoga lesson.

Mixer
Mixer
Náš HR tým můžete potkat na různých externích akcích, kde
reprezentují Tieto. V Ostravě byli například na Barcampu nebo
na Kariéře PLUS, kde nabízeli pozice a stážistické programy hlavně v developmentu a síťařině. Krom toho také lidi na stánku poráželi v hlavolamech. V Brně se pak prezentovalo na iKariéře nebo
na JobFair FIT.

Afterdark
Afterdark

You can meet our HR Team at various external events where they
represent Tieto. For example, in Ostrava, they attended Barcamp
or Kariéra PLUS, where they offered positions and internships mainly
in development and network management. At the booth, they challenged people to different puzzles. In Brno, they represented us at
iKariéra or JobFair FIT.

Afterdark je série inspirativních workshopů, které pro své kolegy a nově také pro veřejnost připravují a vedou naši zaměstnanci. Tématicky se týkají práce nebo rozmanitých koníčků.
Nikdy není nouze o zábavu, takže se určitě zastavte. V poslední době jsme se bavili o soutěžním programování, pekli chleba
a učili se triky na kolečkových bruslích. Pokud máte téma,
o které byste se rádi podělili, kontaktujte tým developmentu.
Afterdark is a series of inspiring workshops that our employees
prepare and deliver to our colleagues and newly also to the public.
Sometimes they include work topics, but they don´t lack an entertainment aspect as well - we have recently talked about competitive programming, but also baked bread and learned tricks on roller
skates. If you have a topic you would like to share, surely contact
the development team.

Barcamp
Barcamp
Pokud uslyšíte z devátého patra křik a smích, bude to pravděpodobně jedna z našich školních exkurzí. Pravidelně u nás totiž
vítáme studenty základních, středních i vysokých škol, se kterými
si povídáme o Tieto i práci v IT obecně. Třída na fotce je ze střední
odborné školy v Karviné.

Školní exkurze
School Excursions

Excursions

If you hear shouting and laughing from the ninth floor, it’s probably one
of our school excursions. Regularly, we welcome students from elementary schools, high schools and universities and we talk about Tieto
and working in IT in general. The class at the photo is from a vocational
school in Karviná.
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Dělá nám radost
dělat radost

Making others happy
makes us happy

Vědomi si toho, že každý dobrý skutek bývá
po zásluze potrestán, musíme uznat, že jsme
parta masochistů. Naše aktivity společenské
odpovědnosti jsou zaměřené primárně na pomoc lidem v Moravskoslezském kraji. Třikrát
do roka chodíme darovat krev. Díky podpoře
ostatních dárců se odváží přijít i ti, kteří běžně
před jehlou a kapkou krve blednou a omdlévají. Velký úspěch mají naše charitativní trhy.
Zveme k nám charitativní organizace a dáváme jim prostor k prodeji svých výrobků
a také pořádáme trhy s výrobky našich zaměstnanců. Díky našim skvělým pekařům,
kuchařům a umělcům jsme například letos
v květnu přispěli Helence, vnučce našeho zaměstnance, na náročnou a velmi potřebnou
rehabilitaci. Helenčin příběh je jedním z těch,
kterým se chceme do budoucna věnovat.
Jedním z příběhů našich kolegů, kteří potře-

bují pomoc. Od začátku roku zaměstnancům
umožňujeme, aby na tyto účely přispívali ze
mzdy částkou ve výši 30, 60 nebo 90 korun
měsíčně. To je jedno kafe. A kopeček zmrzliny. K tomu nám firma měsíčně přidá 20 tisíc
a máme hromadu peněz na to, abychom
jednou za čtvrt roku někomu ulehčili život.
Stačí přijít na personální oddělení a podepsat
souhlas. Každý, kdo přispívá, dostane malý
milý dárek. Přispívat můžeme také na obědy
matkám s dětmi, které se ocitly v nouzi a žijí
v domě svaté Zdislavy při Charitě Ostrava.
V této aktivitě spolupracujeme s naší restaurací, kde je možné zaplatit jakýkoli násobek
40 korun, přičemž cena jednoho oběda je
80 korun. Obědy na dva dny pro všechny
obyvatele charitního domu vydáváme každé
dva týdny. Děláme toho ještě víc, ale to si
necháme zase na příště.

Knowing that no good deed goes unpunished, I must admit that we are a bunch of
masochists.
Our social responsibility activities are
primarily aimed at helping people in the
Moravian-Silesian region. We donate
blood three times a year. Thanks to the
support of other donors, even those normally going pale and fainting just seeing
a needle or a drop of blood, will dare to
come. We also celebrate great success
with our charity markets. We invite charity
organizations and give them the opportunity to sell their products, and we also
organize markets with our employees´
products.
Thanks to our great bakers, chefs, and
artists, this May, we were able to contribute to Helenka´s, one of our employee´s grand-daughter, difficult and much
needed rehabilitation. We want to focus
on Helenka’s story in the future as well.
It´s just one story of our colleagues who
need help. From the beginning of this
year, we enable employees to contribute
30, 60, or 90 crowns each month to this
cause. That’s one coffee, or a scoop of
ice cream. The company adds 20.000
a month so we have a bunch of money to make life easier for someone. Just
come to the human resources department and sign your consent. Everyone
who contributes gets a nice little gift. We
can also contribute to lunches for mothers with children who find themselves in
need and live in St. Zdislava’s house of
Charita Ostrava. For this cause, we cooperate with our restaurant, where you
can pay any multiple of 40 crowns, and
the price of one lunch is 80 crowns. We
give out two days’ worth of lunches for all
residents of the charity house every two
weeks. We do even more, but let´s save
something for next time.
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Jarní událost | Spring event
Tak jako minulý rok, i letos jsme se rozhodli strávit náš jarní event v lanovém centru
Proud na Lesné. Snad poprvé se nám podařilo objednat k akci i to správné počasí,
a tak si všichni sportovní nadšenci zalezli
po vysokých i nízkých překážkách a někteří
překonali i strach z výšek. Nejoblíbenější
jako vždy zůstává velká houpačka Big
Swing, kde si volný pád vyzkoušel každý
odvážný Tieťák, velký i malý.
We decided to have our spring event at
Lesná´s rope center Proud, the same place
as last year. Perhaps for the first time we
managed to book the right weather, so all
sports enthusiasts got to climb all kinds of
the obstacles and some even overcame
their fear of heights. As usual, the Big
Swing was the most popular attraction and
everyone, big or small, got to experience
a free fall.

Kotlin
Podíleli jsme se na organizování zázemí
přednášky od Google Developer Group
Brno, kde nám Leoš Přikryl z Commity
přednášel o Kotlinu. Nechybělo občerstvení ani kompletně plný přednáškový sál,
ve kterém seděli nejen studenti se zájmem o toto téma, ale i developeři, kteří
už s Javou dennodenně pracují.
We took part in organizing a lecture from
Google Developer Group Brno, where
Leoš Přikryl from Commity talked about
Kotlin. There were refreshments as well as
a lecture hall full of not only students interested in this subject, but also developers
who work with Java every day.

Veletrhy | Trade Fairs

Tieto 50
I Brno se letos připojilo k oslavám 50. výročí založení Tieta. Podávaly se vynikající
muffiny všech velikostí a chutí z lokální
produkce Muffiny Brno a k nim samozřejmě neodmyslitelně patřil šálek kávy.
Po dlouhé době jsme měli možnost potkat
se na jednom místě a popovídat si i s kolegy z jiných divizí.

Brno has also joined in on the celebrations
of the 50th anniversary of Tieto´s foundation. There were excellent muffins of all
sizes and flavors from the local production
of Muffin Brno, served with a delicious cup
of coffee. It has been a long time since we
had the opportunity to meet in one place
and talk to colleagues from other divisions.

S ohledem na úspěch při oslovování mladých talentů jsme se i letos prezentovali
na veletrzích JobFair FIT, které organizuje
Alfa Fairs, a iKariéra, který probíhá pod taktovkou IAESTE. Získali jsme řadu cenných
kontaktů a v červenci začínáme v Summer
Trainee programu spolupracovat s patnácti
novými tvářemi z řad studentů. Doufáme,
že i jim se u nás bude líbit a zanedlouho se
stanou pevnou součástí naší PDS party.
Due to our success in attracting new talents,
we presented ourselves in this year´s JobFair
FIT shows organized by Alfa Fairs, and the
iKariera fair under the patronage of IAESTE.
We gained a number of valuable contacts
and in July we start working with 15 new faces from the ranks of students in the Summer
Trainee program. We hope that they will like
working with us and will soon become a permanent part of our PDS team.
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Tieto hokej | Tieto hockey

Tieto hraje hokej
– seznamte se s

HC TiE+O

Tieto plays hockey – meet HC TiE+O

Mnozí z vás možná nevědí, že Tieto má vlastní hokejový klub HC TiE+O, který byl
založen Tomášem Papajem v září 2014. Pro vytvoření tohoto sportovního spolku
přímo v Tietu měl dva důvody: za prvé chtěl vytvořit tým, kde by mohli trénovat své
dovednosti i nezkušení hráči, a za druhé si byl jistý, že mezi zhruba 2 500 spolupracovníky musí být i hokejoví fanoušci!
První trénink se uskutečnil 21. září 2014.
V sezóně 2014/2015 jsme hráli první přátelské zápasy s týmy z okolí Ostravy. V této
fázi jsme se vzájemně poznávali a v rámci
tréninků se učili základním hokejovým dovednostem. V té době čítal náš tým 17 hráčů a pozvánka do NHLA Ostrava ligy pro
nás znamenala skvělou příležitost naučit se
něco nového. V následující sezóně se naše
mužstvo rozrostlo na zhruba 35 hráčů, proto jsme se rozhodli vytvořit týmy „A“ a „B“.
„Áčko“ pokračovalo v NHLA lize, zatímco
„Béčko“ začalo hrát v začátečnické ALOHA

lize. V sezóně 2016/2017 dosáhl tým „B“
velkého úspěchu ziskem bronzové medaile
mezi devíti účastníky ve své soutěži. V sezóně 2017/2018 se tým „A“ připojil k nově
vzniklé ALOHA+ lize, kde hrálo dalších pět
vysoce zkušených mužstev. Tým „A“ se kvalifikoval do play-off, kde získal první zlatou
medaili pro HC TiE+O! Tento výsledek přišel
po bezchybném play-off bez ztráty výhry.
Týmu „B“ se bohužel nepodařilo dostat
do play-off, což přineslo důležitá ponaučení
pro budoucnost.

Many of you might not know that
Tieto has an active hockey club
called HC TiE+O. It was formed by
Tomáš Papaj in September 2014.
There were two main reasons for
starting a hockey club in Tieto –
first, we wanted to create a team,
where even inexperienced players
can practise their skills, and second,
we knew that some of the ca. 2500
co-workers must be fans of hockey!

Our first training toook place on 21st
September 2014. In the season
2014/2015, we played the first friendly matches with teams around Ostrava
and surroundings. It was the phase of
getting to know each other and starting
with basic hockey skills during the training. At that time, our team consisted of
17 players. We also got an invitation to
NHLA Ostrava league, which was a great
learning opportunity for us. In the following season, our team grew up in size to
ca. 35 players. Therefore, we decided to
split it up into “A” and “B” teams. Team
“A” continued to play in the NHLA league,
meanwhile, the “B” team started out in
the ALOHA league for hockey beginners.
In the season 2016/2017, the “B” team
achieved a great success by winning
a bronze medal in its league, consisting of
nine teams. In the season 2017/2018, “A”
team has joined a new ALOHA+ league,
including five other high-skilled teams.
The “A” team qualified for the playoffs,
where it won the first gold medal of HC
TiE+O! Such a result came after flawless
playoffs with excellent results and no lost
game. Unfortunately, the “B” team did not
manage to reach the play-offs, which is
an important lesson for the future.

Stále hledáme nové hráče! Pokud se
chcete zúčastnit, neváhejte a kontaktujte nás. Další informace naleznete na naší facebookové stránce
facebook.com/HCTIETOClubHockey/.
We are still looking for new players, so
do not hesitate to contact us should
you want to participate. For more information, follow our Facebook page at
facebook.com/HCTIETOClubHockey/.
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Kvíz | Quiz
Jak se jmenuje kamarád,
kterého Jana Hurníková během
svých cest navštívila:
What is the name of a friend
that Jana Hurníková visited during her travels:
a) Bobi

b) Tapi

Kolikrát do roka chodíme darovat krev:
How many times a year do we donate blood:
a) třikrát

b) desetkrát

c) jednou

Three times

Ten times

Once

c) Mimi

Ve spolupráci s kým otevíráme
každoročně program Tieto Nerds:
In cooperation with whom
do we prepare Tieto Nerds annually:
a) Finskou ambasádou
The Finnish Embassy

b) Impact Hubem
Impact Hub

c) Obchodním centrem Nová Karolina
Nová Karolina Shopping Center

Své odpovědi zasílejte do 31. srpna 2018
e-mailem na adresu czech.communications@tieto.com
a do předmětu zprávy napište KVÍZ.
Ze správných odpovědí vylosujeme tři výherce,
kteří budou odměněni zajímavými cenami.
Submit your answers before August 31st 2018
to czech.communications@tieto.com
and write KVÍZ (QUIZ) in the subject.
Attractive prizes are waiting for three winners
who will be drawn from the correct answers.
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Join us in helping others. Visit HR on the 12th floor (Alfa)
and we will arrange for you to donate 30, 60, or 90 CZK
directly from your salary.
It´s easy and fast.

   
     
 

