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Milí čtenáři Tieto Journalu,
V Tieto jsem něco přes jeden měsíc. Je to moje první pracovní zkušenost v IT prostředí.
V osobním životě jsem velký fanda aplikací - nejraději mám ty, které mi pomáhají při
cestování, což je můj největší koníček. Profesně právě teď všechno objevuji - potkávám
se s manažery, abych porozuměla IT byznysu, seznamuji se s IT experty, abych se
dostala do technologických procesů.
Samozřejmě také poznávám HR tým a jeho členy. Na tak velkou společnost jsem zažila
i daleko početnější HR týmy, takže o to více oceňuji, že všichni mají energii, jsou flexibilní, akční a usmívají se. Nechci, aby to vyznělo jako klišé, ale obecně v Tieto vnímám
velmi přátelskou a otevřenou atmosféru. Lidé se nebojí normálně mluvit a konstruktivně se vyjadřovat k věcem. Nejsou šťouraví, ale hledají cesty a řešení, mají inteligentní
a kreativní nápady. A navíc jsou pyšní na firmu, ve které pracují. To vše silně koresponduje
s mým založením, kdy fungující společnosti vnímám jako zdravou kombinaci procesů
a start-upového myšlení, s prostorem pro změny a inovaci a s maximální angažovaností
lidí. Tímto směrem chci vést taky Tieto.
Těším se, až se s vámi potkám osobně. Uvidíme se na společných snídaních, při kuchyňkových diskuzích a také na Tieto akcích včetně blížící se vánoční párty. Základnu
mám na dvanáctém patře, ale pravidelně pracuji taky z Tieto Hubu. Tak se za mnou
kdykoliv stavte a můžeme si popovídat osobně.
		

Jana

Dear Tieto Journal readers,
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I’ve been at Tieto for just over a month. This is the first time I’ve worked in an IT environment. In
my personal life, I’m a great fan of apps. My favourites are those that help me with travel, which
is my biggest hobby. On a professional level, I am now coming to grips with everything – I am
meeting managers to get a handle on the IT business, and I am getting to know the IT experts
as a gateway into technological processes.

a healthy combination of processes and
a start-up mindset, with the leeway for change
and innovation and with the maximum engagement of its people. This is also the direction in
which I would like to steer Tieto.

Needless to say, I am also learning about the HR team and its members. In my time at companies of comparable size, I have worked with much larger HR units, which makes me all the
more appreciative here that everyone is high-powered, flexible, hands-on and happy about it.
I don’t want this to sound like some sort of platitude, but I have noticed that the atmosphere
at Tieto is generally very friendly and open. People aren’t afraid to speak their minds and voice
constructive opinions. Rather than picking on each other, they look for ways forward and solutions, and come up with smart and creative ideas. What’s more, they are proud of the company they work for. All of this resonates strongly with my view that a smoothly run company is

I look forward to meeting you in person. We will
see each other over shared breakfasts, during
small-talk at the water cooler, and at Tieto
events, such as the approaching Christmas
party. My base is on the 12th floor, but I also
regularly work from the Tieto Hub. So drop by
any time for a chat in person.
Jana
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O JANĚ
Jana se narodila na jižní Moravě, ale s manželem žije poblíž Prahy. V Tieto bude vždy od
pondělí do pátku. Má tři děti, které bydlí v Brně a v Opavě. Měla vlastní firmu, pracovala
v PwC a v GSK. Vystudovala biochemii a ve své diplomové práci zkoumala bakterie
žijící v bachoru krávy. V Tieto to nedaruje virům, říká s úsměvem. Má ráda víno, artové
filmy a dobrodružné cestování, především po Africe.

ABOUT JANA
Jana was born in South Moravia, but she and her husband live near to Prague. You will
always find her at Tieto from Monday to Friday. She has three children, who live in Brno
and Opava. She has had her own business and worked for PwC and GSK. She studied
biochemistry and her dissertation explored bacteria living in a cow’s first stomach. So she
won’t be sparing any viruses at Tieto, she jokes. She likes wine, art films and adventurous
travel, especially in Africa.
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Tieto zavádí nový platební systém
pro poskytovatele důchodových
služeb Keva & Varma

Finský úřad dopravní
bezpečnosti Trafi
je důkazem existence
chytrých dopravních služeb

Tieto rolls out a new payment system
for pension service providers Keva & Varma
Tieto v současnosti implementuje nový platební systém pro dva velké finské poskytovatele důchodových služeb, společnosti Keva a Varma. S těmi uzavřelo tříletou smlouvu na projekt modernizace systému. Na nové zakázce podílejí také
specialisté z Tieto Czech. Zodpovědní jsme především za vývoj systému, jeho architekturu a testování.
Nový systém penzijních plateb nahradí dosluhující systémy a poskytne bezproblémové propojení s daňovými institucemi, bankami a veřejným důchodovým systémem. Cílem projektu
je automatizace procesů a úspora času věnovaného manuálnímu provádění rutinních úkonů. Zaměstnanci se tak budou moci více zaměřovat na práci vyžadující odborné znalosti.
Společnost Tieto ve Finsku vybudovala a spravuje systémy, které v současnosti řídí platby
důchodů více než 650 000 penzistům. Po zavedení nového systému se počet uživatelů
služeb Tieto zdvojnásobí.

The Finnish Transport Safety Agency Trafi
is a living proof of smart transport services
Trafi, Finský úřad pro dopravní bezpečnost, je novým významným klientem Tieto.
Naši experti vyvíjejí a spravují vybrané informační systémy Trafi pro silniční, komerční, námořní a leteckou dopravu. Smlouva uzavřená na období 2017–2021 má
celkovou hodnotu přibližně 11 milionů EUR.
Trafi vydává dopravní oprávnění a předpisy, připravuje dopravní vyhlášky, organizuje
zkoušky řidičů, zajišťuje registrace vozidel
a řídí výběr daní v sektoru dopravy. Zabezpečuje také spolehlivé informační služby
a funkčnost dopravního systému i za nouzových podmínek. Strategickým cílem Trafi
je být v čele nových směrů a služeb digitální
veřejné správy. Základním pilířem je proto
inovativní rozvoj inteligentní dopravy.
Tieto odpovídá za chod IT procesů, které
umožňují Trafi poskytovat níže uvedené služby. Lidé z Tieto Czech jsou zodpovědni především za vývoj a správu vybraných aplikací.
Pro potřeby této zakázky byly v Ostravě přijaty desítky nových zaměstnanců, zejména
Java specialistů.

Služby silniční dopravy
Trafi umožňuje online registrovat vozidlo,
změnit jeho vlastníka, přihlásit vozidlo k provozu, nakoupit a prodat nový či ojetý automobil. Občané si na webových stránkách
Trafi mohou také podat žádost o řidičský
průkaz pro jednotlivé kategorie (motocykly,
čtyřkolky, osobní vozy či traktory). Součástí
takového podání jsou údaje o délce platnosti
řidičského oprávnění.

Komerční doprava
Trafi vydává povolení pro mezinárodní přepravu a osvědčení o odborné způsobilosti
k řízení nákladních automobilů, autobusů,
vozidel pro hromadnou přepravu osob
a vozů taxislužby.
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Služby letecké dopravy
Trafi zajišťuje bezpečnost civilní letecké dopravy formou vydávání licencí pro piloty i pro
pozemní odborný letecký personál.

Služby námořní dopravy
Prostřednictvím Trafi mohou lidé koupit
a prodat loď nebo člun a zaregistrovat si
novou loď.
Trafi, the Finnish Transport Safety Agency,
is one of Tieto’s major new clients. Our
experts are developing and managing selected Trafi information systems for road,
commercial, maritime and air traffic. The
contract, covering the period from 2017
to 2021, is worth some EUR 11 million
overall.
Trafi issues traffic permits and regulations,
draws up transport legislation, organises driving tests, is responsible for vehicle
registration, and manages transport-related tax collection. It also provides reliable
information services and ensures that the
transport system remains functional even
in an emergency. As Trafi’s strategic goal
is to spearhead new trends and services in
digital government, one of its cornerstones
is the innovative development of intelligent
transport.
Tieto is responsible for the running of IT
processes enabling Trafi to provide the
services below. Tieto Czech’s people are
tasked primarily with the development and
management of selected apps. Dozens of
new employees – for the most part Java
specialists – have been recruited in Ostrava to work on this contract.

Road transport services
Trafi makes it possible, online, to register, change the owner of, or commission
a vehicle, and to purchase and sell new
or used cars. Trafi’s website also lets citizens apply for a driving licence for individual categories (motorcycles, quadricycles,
passenger cars and tractors). It includes
information on how long the driving licence
is valid.

Commercial transport
Trafi issues international transport permits
and certificates of professional competence to drive lorries, and buses, coaches
and taxis.

Air transport services
Trafi ensures the safety of civil aviation by
licensing pilots and non-flying aviation professionals.

Maritime transport services
People can buy and sell ships or boats, or
register new vessels, via Trafi.

Software Tieto Smart Utilities je přední
volbou pro významné skandinávské
energetické firmy
Tieto Smart Utility software is the number one
choice for major Scandinavian energy companies
Firmy si náš systém vybraly zejména z důvodu jeho variability a kvalitního zabezpečení dat. Ačkoliv jej každá firma využívá k jinému účelu, výsledkem je vždy
celkové zefektivnění a zautomatizování procesů.
E.ON zvolil Tieto MSart Utility pro zajištění distribučních operací a zefektivnění sběru
a shromažďování hodnot měřidel pro švédskou oblast Skåne.
Fortum Sweden se rozhodla pomocí Tieto Smart Utilities optimalizovat činnosti na úseku
fakturace, klientského servisu a prodeje. Náš systém tak nyní slouží asi 1,5 milionu švédských zákazníků.
Turku Energia si systém Tieto Smart Utility vybrala pro své maloobchodní a distribuční
podniky a podniky pro dálkové vytápění, výrobu páry a chlazení. Turku Energia má asi
150 000 zákazníků.
Tieto is implementing a new payment system for two large-scale Finnish pension service
providers, Keva and Varma. It has entered into a three-year deal with them for a system upgrade project. Specialists from Tieto Czech are also working on the contract. We are mainly
responsible for system development, architecture and testing.
The new pension payment system will replace the existing systems, which are now coming
to the end of their useful life, and will provide seamless liaison with tax institutions, banks and
the public pension scheme. The project sets out to automate processes and save the time
spent on manual routine tasks, thus freeing up staff to concentrate more on work requiring
expertise.
Tieto has built and manages systems in Finland that currently manage pension payments for
more than 650,000 pensioners. The introduction of the new system will double the number
of Tieto service users.
Companies are mainly drawn to our system because of its variability and high-quality data security. Although each company uses this software for different purposes, the result is always
the overall streamlining and automation of processes.
E.ON chose Tieto Smart Utility to support its distribution operations and to streamline the
collection and collation of meter readings for Skåne County in Sweden.
Fortum Sweden decided to optimise its billing, customer service and sales operations by
means of Tieto Smart Utility. As a result, our system now serves approximately 1.5 million
Swedish customers.
Turku Energia chose Tieto Smart Utility for its retail and distribution businesses and its district
heating, steam and cooling operations. Turku Energia has some 150,000 customers.
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„NASA“ centrum v Tieto
Towers pomáhá zákazníkům
„NASA“ center in Tieto Towers
is helping customers

Incident Management Center (IMC), kterému se také přezdívá „Tieto NASA centrum“, začalo v Tieto Czech fungovat letos na jaře. Během půl roku jej navštívilo
bezmála padesát zákazníků, kteří si pochvalují především celkovou kontrolu nad
incidenty a urychlení jejich řešení.
Dennodenně se tady střídá padesát technických specialistů z různých týmů, aby společně
řešili situace související s případnými incidenty. V čele centra je umístěno osm monitorů,
na kterých běží informace o stavu prostředí a služeb jednotlivých zákazníků. „Pracovníci ihned vidí aktuální informace, seznamy incidentů, prioritní úkoly, seznam plánovaných
změn, grafy apod. Nemusí si přeposílat maily, telefonovat si nebo se hledat na jednotlivých
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Incident Management Center (IMC),
which is nicknamed „Tieto NASA
center“, began working in Tieto
Czech this spring. Almost 50 customers have visited it within six
months and they especially appreciate the overall control over incidents
and speeding up their solutions.
Fifty technical specialists from different
teams rotate here on a daily basis to cooperate and solve situations related to
potential incidents. Eight monitors with
current information about the environment
and services for individual clients are set
at the front of the center. „The staffers
immediately see current information, the
list of incidents, priority tasks, the list of
scheduled changes, graphs etc. They
don´t have to forward e-mails, call, or look
for each other on different floors. They
communicate live, promptly, and effectively solve everything together in one place,“
explains Rafal Galka, who is in charge of
IMC. The chief of work shifts, Alexandra
Vávrová, assists him and supports the
maximum cooperation of all IMC employees. Since September, IMC is managed
as a project which has a set project plan
and involves project managers. The center works 24 hours a day, seven days
a week. All IT services of Tieto clients are
monitored here, which includes banks,
pharmacies, municipal offices, wood processing companies or food chains.

SaltConf mise zdolána!
SaltConf mission completed!

V Tieto Czech máme prvního SaltStack certifikovaného guru Lukáše Rašku.
Pracuje u nás 4 roky, začínal jako Technical Specialist, nyní působí jako Servis
Architect ve OneCloud týmu. Každodenně ke své práci využívá nástroj SaltStack,
jehož autoři pořádají konferenci SaltConf v Salt Lake City.

„Monitorovací centrum není pouze fyzické pracoviště v 8. patře Tieto Towers v Ostravě,“
poznamenává Rafal. Jde o komplexnější záměr: „IMC je o způsobu, kterým spolupracujeme napříč všemi detašovanými týmy. Vytvořili jsme podmínky pro co nejhladší průběh
a minimalizaci počtu kroků při poskytování služeb našim zákazníkům,“ vysvětluje Rafal
a zdůrazňuje, že IMC nastavil jednotný režim práce pro odborné týmy podle zásad proaktivního monitorování.

IMC v číslech
in numbers

teams
016 týmů
engineers
350 techniků
zákazníků
customer satisfaction
001 cílaim– –spokojenost

Chceš IMC navštívit nebo zde pracovat? Kontaktuj Rafala – rafal.galka@tieto.com
Do you want to visit or work at IMC? Contact – rafal.galka@tieto.com

Co to je za konferenci, Lukáši?
SaltConf je konference určená správcům
systémů, cloud architektům, IT ředitelům
či manažerům a vývojářům. Akce trvala
4 dny, 2 dny probíhaly workshopy a hlavní
program vypukl 2. a 3. listopadu. Obsahem
konference jsou případové studie zákazníků, keynotes od uživatelů a zákazníků SaltStack, klíčových inženýrů, vývojářů a partnerů. A já měl možnost tam letos být taky.
Přivážíš nějaký úspěch?
V rámci konference byly tréninky se specialisty a já se toho účastnil. Bylo tam 600 lidí,
na tréninzích 300. V rámci jednoho tréninku
probíhala challenge na 45 minut, kde jsme
měli za pomoci SaltStack nástroje dosáhnout co největší security compliance. Challange měla několik kol, nejprve jsem vyhrál
moje kolo, na začátku hlavního programu
konference jsem byl navíc vyhlášen jako
nejlepší ze všech :).
Jak ses při tom nečekaném
vyhlášení cítil?
Překvapeně. Hlavně jsem se smál. Nečekal
jsem to. Věděl jsem, že jsem byl nejlepší
z té mé skupiny, ale nečekal jsem, že se
bude dělat finální výsledek a už vůbec ne,
že mě vyhlásí na samotném keynotu.

„The monitoring center is not only a physical work place on the 8th floor of Tieto
Towers in Ostrava,“ notes Rafal. It entails
a more complex aim: „IMC is about the
way in which we cooperate across all detached teams. We created conditions for
the smoothest progress and the minimization of the number of steps when servicing our customers,“ explains Rafal and
emphasizes that IMC set up a unified work
mode pro specialized team according to
the principles of proactive monitoring.
patrech. Komunikují spolu naživo, rychle a efektivně všechno vyřeší společně na jednom
místě,“ vysvětluje Rafal Galka, který má IMC na starost. Pomáhá mu směnová manažerka
Alexandra Vávrová, která podporuje maximální spolupráci všech pracovníků v IMC. Od září
je IMC řízeno jako projekt, který má nastavený projektový plán a podílejí se na něm i projektoví manažeři. Centrum funguje 24 hodin denně, sedm dní v týdnu. Monitorují se tady IT
služby všech zákazníků Tieto, například bank, lékáren, městských úřadů, dřevozpracujících
společností nebo potravinových řetězců.

Život | Liv(f)e

Přinese to něco pro Tieto?
Určitě. Udělal jsem známé jméno, měli jsme
diskuse s lidmi, řešili jsme, jak SaltStack
používají jinde a jak se k němu staví větší
firmy. Teď to aplikujeme zpátky v projektu
OneCloud.
Here at Tieto Czech, we have our first SaltStack certified guru, Lukáš Raška. He’s been with us for four years,
starting out as a Technical Specialist, and now working as
a Service Architect in the OneCloud team. His everyday
work includes the use of SaltStack, a tool whose developers hold the SaltConf conference in Salt Lake City.
What sort of a conference is this, Lukáš?
SaltConf is a conference for system administrators, cloud architects, IT directors and managers, and developers. It takes place
over four days. Two days are set aside for workshops, with the main
programme kicking off on 2 and 3 November. The conference programme includes customer case studies, keynotes by SaltStack
users and customers, key engineers, developers and partners. And
I got the chance to be there, too, this year.
Would you say you made an impact?
The conference included training sessions with specialists, and
I took part. There were 600 people all told, with 300 at the training

sessions. One session included a 45-minute challenge requiring us
to achieve the highest possible level of security compliance using
SaltStack. The challenge had several rounds. First of all, I won my
round, and then at the start of the conference’s main programme
I was named the best of all.
How did you feel about this unexpected success?
Surprised. I laughed more than anything. I hadn’t been expecting it.
I knew I was the best in my group, but I didn’t know that they would
be compiling an overall result, and to be named at the keynote itself
was a complete surprise.
Will this help Tieto in anyway?
Definitely. We raised the company’s profile, we held discussions with
people, and we worked out how SaltStack was being used elsewhere and how it is viewed by larger corporations. We can now use
what we have learnt in the OneCloud project.
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Během týdenního přechodu Šumavou jsem
nachodil 150 km a odnesl si zážitky na několik dalších let dopředu. Kromě toho jsem
si ale také uvědomil, že k životu je potřeba
mít nadhled a nevnímat věci jako samozřejmost. Často jsem musel řešit základní potřeby, jako je jídlo, pití a střecha nad
hlavou. V běžném životě si tohle člověk vůbec nepřipouští. Prožil jsem si také krušnou
chvilku, kdy jsem po cestě zpět musel slézat
po balvanech čelem ke svahu, bez hůlek
a po všech čtyřech. Byl jsem si jistý, že když
mi poleví stisk v ruce nebo se uvolní nějaký
z okolních kamenů, zřítím se do jisté záhuby.

Šárka Bittnerová
přesně ví, čím potěšit své blízké
Šárka Bittnerová knows exactly how
to please her loved ones

Přechod Šumavy pro mě rozhodně nebyl
zábavným odreagováním ani prostředkem
k zabití nudy. Zažil jsem několik bezesných
nocí, bolesti všeho druhu i pocit, že nevím,
kam složím hlavu. To všechno mi ale zároveň přineslo pozitivum v podobě schopnosti podívat se na sebe sama jako divák. To se
promítá i do práce. Vidím teď jasněji řešení
a tolik mě nebrzdí vnitřní prožitek. Jsem určitě stabilnější, objektivnější, cítím, že mám
věci pod kontrolou, a tým se na mě může
spolehnout.

Cesta za sebepoznáním
napříč Šumavou
The journey for self-awareness
across Šumava

Jaká byla hlavní motivace
pro uskutečnění treku?
Chtěl jsem vědět, jak se budu chovat jinde
a sám.
Vtipný zážitek?
Pozorovat divoké příbuzné psů v jejich přirozeném prostředí mohlo být velmi příjemným zážitkem, kdyby mi záhy po příchodu
na visutou vyhlídku neupadla trekingová hůl
a já tím všechny vlky nevyplašil. To si vysloužilo hlasité uznání dalších návštěvníků,
kteří tu číhali s foťáky na stativech.
Užitečná rada?
Když se potíš, nikdy nedrž mapu pod obličejem, ale před ním. Může se pak stát nečitelnou – a zabloudit v lese fakt nechceš.
Doporučil bys podobnou
zkušenost ostatním?
Určitě! Umožní jim to odpoutat se od pořád
stejného přemýšlení a otevřít oči.

Over the course of the week in Šumava, I
walked 150 km and took home experiences to last for years. I also realised that
you should step back and not take things
for granted. I often found myself dealing
with the bare necessities, such as food,
drink and a place to shelter. This is something we pay no attention to in our everyday lives. There was also a hair-raising moment on the way back when I had to climb
down rocks on all fours backwards without
a walking stick. I was convinced that if I were
to loosen my grip or if any of the surrounding stones were to become loose, I would
plunge into oblivion.

What was the mainspring
for the trek?
I wanted to know how I would act somewhere else and on my own.

For me, traversing Šumava was definitely not
a fun way of relaxing or of overcoming boredom. There were sleepless nights, all kinds
of pain, and the feeling that I did not know
where I would find shelter. On the other hand,
this taught me how to look at myself from the
outside. This is now reflected in my work.
I now see solutions more clearly and I’m not
held back so much by my inner doubts. I’m
certainly more grounded and more objective. I feel that I have things under control and
that the team can rely on me.

Any useful advice?
When the sweat is pouring off you, never
hold a map under your face. Hold it up in
front of you. Otherwise it could become unreadable, and you really don’t want to get
lost in the forest.

Any funny anecdotes?
Observing the wild relatives of dogs in their
natural habitat could have been a very pleasurable experience had I not dropped my
trekking pole stick soon after arriving at an
overhanging viewpoint and scared all the
wolves away. This earned me loud rebukes
from other visitors who had been lying in wait
with cameras on tripods.

Is this the sort of experience you
would recommend to others?
Definitely! It is an opportunity to disconnect
from the same old thoughts and to open
your eyes.

Zhruba před dvěma lety jsem se během
mateřské dovolené setkávala se spoustou
maminek, a to zejména při sportovních aktivitách. Pro nás všechny ovšem bylo noční
můrou balení dostatečného množství správného dětského oblečení. Setkala jsem se
maminkou, která na rozmary počasí vyzrála. Šila totiž dětské softshellové kalhoty dle
fantazie maminek a jejich dětí. Chtěla jsem
podobné věci zkusit šít sama, a proto jsem
požádala onu maminku o rychlokurz šití.
Dnes je výsledkem dvou let mých šicích seancí spotřeba zhruba 120 km nití, 700 m2

látek, zhruba stovka ušitých kalhot, desítky
bundiček, kabátků a nespočet čepic a nákrčníků. Motivována úspěchem u rodiny
i přátel jsem se vrhla na další neprozkoumanou oblast – pečení dortů. Kamarádky nakonec začaly k dětskému oblečení objednávat
i dorty a já s přibývající poptávkou začala přibírat do „týmu“ i členy rodiny, protože jsem
to už nebyla schopná časově pokrýt sama.
Nejstarší syn tvoří šablony, prostřední syn
dodává fantazii a manžel modeluje. Doma
tak vznikají dorty, které jsou přesně podle
přání zájemců.

When I was on maternity leave a couple
of years ago, I met loads of mothers with
young babies, especially during sports activities. For all of us, it was a nightmare to
pack enough of the right baby clothes. I met
one mum who had outwitted the vagaries of
the weather by making kids’ softshell trousers based on the ideas of mothers and their
children. Wanting to make similar things my-

self, I asked her to give me a crash course in
sewing. Two years down the line, my sewing sessions have eaten up roughly 120 km
of thread and 700 m² of fabric, resulting in
a hundred or so pairs of trousers, dozens
of little jackets, and untold numbers of hats
and scarves. Encouraged by my success
with family and friends, I threw myself into
further uncharted territory – baking cakes.

In the end, friends started ordering cakes
on top of the baby clothes and, as demand
grew, I started recruiting other members
of the family to my “team” because there
weren’t enough hours in the day for me to
do everything myself. My eldest son makes
templates, my middle son comes up with
ideas, and my husband does the modelling.
Together, we create fully customised cakes.

Jana Lazorová dává přednost
černým páskům
Jana Lazorová prefers black belts
Brzy to bude 23 let, kdy jsem poprvé vstoupila do tělocvičny plné dětí a náctiletých na
svůj první trénink taekwon-da. První dva
roky byly jen o cvičení a protahování, pak
jsem se postupně zapojovala do vedení
tréninků, které vedu v mateřském oddíle
doteď. V roce 1997 jsem byla s modrým
páskem vybrána do reprezentace, rychle
složila zkoušku na černý pásek a jela na své
první mistrovství Evropy a mistrovství světa. Podařilo se mi získat nějaké trofeje, ale
díky zranění jsem sportovní "kariéru" muse-

la v roce 2003 ukončit. Na mistrovství jsem
se ale vrátila jako trenérka dívek v letech
2005–06, 2010–14 a následně jako mezinárodní rozhodčí licence A. Díky taekwon-du jsem navštívila nespočet zemí po celém
světě, seznámila se s lidmi, které bych normálně nepotkala, a našla tak spousty přátel, se kterými jsem stále v kontaktu i díky
sociálním sítím. Navíc jsem se naučila trpělivosti a pokoře, nevzdávat se a také vítězit
i prohrávat.

It will soon be 23 years since I first set foot
in a gym packed with kids and teenagers
to take my first lesson in taekwondo. The
first two years were all about practising and
stretching. Then I gradually became involved
in running the training sessions, and I am in
charge of the junior section to this day. In
1997, as a blue belt, I was picked to represent the country. I quickly earned my black
belt and competed in my first European and
world championships. I won the odd trophy
here and there, but had to put my sporting

"career" to bed in 2013 because of injury.
Even so, I returned to the championships
as the girls’ trainer in 2005-2006 and then
2010-2014, and after that as a Licence-A
international referee. Taekwondo has given me the opportunity to visit many countries around the world, get to know people
I would not normally have met, and make
tons of friends, with whom I have remained
in contact partly thanks to social networks.
I have also learnt patience, humility, not to
give up, and how to win and lose.
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Z učitele olympionikem
v programování

From teacher to Olympian programmer
Posledních 5 let se Tomáš Kytlica, Java Developer v Tieto, účastní Competitive
programming, tedy celosvětové soutěže v nejtěžších algoritmických úlohách.
Dneska je devátý v České republice (z 240) a patří mezi tisícovku nejlepších na
světě (ze 150000). Jeho snem je ale dostat se do první stovky. S percentilem
úspěšnosti 99.29 k tomu nemá daleko.
For the last five years, Tomáš Kytlica, Java Developer in Tieto, has taken part in Competitive
Programming, a worldwide contest involving the hardest algorithm problems. He is currently ranked ninth in the Czech Republic (out of 240) and is among the world’s top 1,000 (out
of 150,000). His dream is to break into the top 100. With a success percentile of 99.29,
he’s a whisker away.

Tome, jak se z učitele
stane programátor?
Vystudoval jsem učitelství pro střední školy (němčinu a základy společenských věd)
a asi dva měsíce jsem učil. Věděl jsem ale,
že bych chtěl dělat něco jiného. Měl jsem
čas, tak jsem si řekl, že zkusím programování. Vybral jsem si Javu, ke které jsou
skvělé online zdroje. Chtěl jsem tomu dát
chvilku, ale vyklubaly se z toho necelé čtyři
roky samostudia.
Jak ses dostal k soutěžím?
Nejdříve jsem dělal menší projekty a aplikace. Pak jsem se rozhodl zkusit něco na
vylepšení algoritmických schopností. Narazil jsem na stránku HackerRank a zkusil si
tam vyřešit pár úloh. A šlo to dobře. Poprvé
jsem soutěžil po roce a půl trénování. Teď
už soutěžím pátým rokem.
Jak taková soutěž vypadá?
Soutěže se dají rozdělit do dvou skupin.
První jsou soutěže na jeden den, většinou
jen několik hodin, s lehčími úlohami, kde
jde hlavně o rychlost. Druhým typem jsou
dlouhé soutěže. Ty baví mě. Taková soutěž trvá asi týden, během kterého soutěžící

dostanou pět těžkých úkolů. Oblasti jsou
různé, například dynamické programování, pokročilá matematika, teorie grafů nebo
geometrie.
Kolika soutěží ses už zúčastnil?
A s jakým výsledkem?
Zúčastnil jsem se dohromady 23 soutěží,
ve kterých vždycky bojuje okolo 11 tisíc lidí
z celého světa. Hodnocení funguje tak, že
4 procenta nejlepších získávají zlatou medaili a 12 procent stříbro. Já jsem získal
5 zlatých, 11 stříbrných a 6 bronzových.
Percentil úspěšnosti mám 99.29.
To tě řadí mezi jedno procento
nejlepších hráčů světa.
Je vůbec kam se posunout?
Určitě, mi to nedá, když vidím problém, tak
mám hroznou potřebu jej vyřešit. Navíc čím
je člověk lepší, tak tím ho to baví víc a víc.
Abych se ještě zlepšil, tak jsem začal spolupracovat s trenérem z Ruska, který patří
mezi 30 nejlepších hráčů na světě. Mám
sadu úloh, které se snažím vyřešit. On dělá
review a pomáhá mi s těmi, se kterými si
nevím rady.
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Tom, how does a teacher
become a programmer?
I trained to be a secondary-school teacher
(in German and basic science), and even
spent about two months in the classroom.
However, I knew I wanted to do something
else. I had time on my hands, so I thought,
why not try programming? I picked Java
because there are some great online
sources for it. I only planned to spend a
while on it, but ended up teaching myself
for almost four years.
How did you make your way
into the competitions?
I started with small-scale projects and
applications. Then I decided to try to enhance my algorithm skills. I came across
the HackerRank site and tried to work out
a couple of the problems they had set
there. And I was pretty good at it. I entered
my first competition after training for a year
and a half. I’ve now been competing for
five years.
What do these competitions
look like?
Competitions can be split into two
groups. The first group comprises oneday competitions that tend to last for just
a few hours, with simpler tasks to complete. The focus here is on speed. Then
you get longer-term competitions. These
are the ones I like. They last about a week
and you get five difficult tasks to complete. They cover various areas, such as
dynamic programming, advanced maths,
graph theory and geometry.
How many competitions have you
taken part in? And what results
have you had?
Altogether, I have entered 23 competitions,
all of which have involved around 11,000
people from across the world. In the judging, the top four per cent are awarded
a gold medal, with twelve per cent getting silver. I have five golds, eleven silvers
and six bronzes. My success percentile
is 99.29.
That ranks you among the top one
per cent of the world’s best players.
Is it even possible to work your way
any higher?
Definitely. I can’t help myself – whenever
I see a problem, I feel this awful need to
resolve it. And the better you get, the more
fun it is. To improve even more, I started
working with a trainer in Russia who is one
of the top 30 players in the world. I have
a set of tasks that I am trying to figure out.
He reviews what I’m doing and helps me
if I get stuck.

Jak dlouho a kdy jsi dělal krupiéra?
Od roku 1999 do roku 2003 na full time. Začínal jsem v kasinu v Ostravě, potom jsem zkusil
štěstí na lodích, kde mě čekaly přijímací testy z angličtiny a pravidel hry. Práce na lodích
se zaměřovala hlavně na americkou klientelu.
Dostal jsem se díky tomu třeba na Havaj, do
Jižní Ameriky, Karibiku i na Aljašku. V podstatě jsem šest měsíců žil v lodní kajutě a pak
cca měsíc doma. Celkem jsem na moři strávil
4,5 roku.

Od krupiéra k HR

From croupier to HR

Jak vypadaly lodě, na kterých ses plavil?
Ty největší měly na palubě bruslařský stadion,
horolezeckou stěnu, bazény, spa, bary, lasvegaskou show, divadlo, kina, fitness, restaurace a lednici na rakve. Na lodi se plavilo kolem
1500 zaměstnanců a 3000 pasažérů, já jsem
byl většinou jediný Čech.
Jaký je den krupiéra?
Když je loď v přístavu, tak je kasino zavřené
– buď má člověk volno a může jít ven, nebo má
jiné povinnosti. Jinak je to o hrách – kostky,
poker, ruleta, Black Jack. Celou noc ve stoje
a s poměrně velkým soustředěním. Hlavně
jsme ovšem bavili hosty, jsou přece na dovolené. Takže jsme třeba některé večery rozdávali karty s francouzským přízvukem nebo
laškovně pomrkávali po vdovičkách.
Co bylo na práci krupiéra
nejlepší a nejhorší?
Nejlepší i nejhorší je jedna věc – být nonstop
s lidmi. To vám dá hodně do života. Musíte
disponovat bezbřehou tolerancí a oprostit se
od předsudků. Za ty roky jsem bydlel třeba
s bulharským heavymetalistou, kanadským
hypnotizérem i psycho tureckou snoubenkou.
Později jsem jim dělal šéfa, což bylo také pikantní.
Jak ti taková zkušenost pomáhá?
Určitě mě to naučilo toleranci. Máloco už mě
na lidech překvapí. Jsem schopen vyjít víceméně s každým. Kromě cestování jsem se
naučil druhý jazyk, pracovat s týmem, který je
s vámi 24/7 šest měsíců v kuse a taky pít pivo
bongem. Na ty první dvě věci jsou kurzy, to
třetí vás rád naučím.

When were you a croupier,
and how long for?
I did it full-time from 1999 to 2003. I started
out in a casino in Ostrava, then I decided to
try my luck on ships, which meant I had to
pass recruitment tests in English and in the
rules of the game. The cruise ships were
mainly geared towards American clients.
Thanks to this work, I got to see places
such as Hawaii, South America, the Caribbean and even Alaska. Basically my routine
was that I lived out of a cabin for six months
and then spent about a month at home.
I was at sea for four-and-a-half years in all.

What are the best and worst parts
about being a croupier?
The best and worst parts are one and the
same – constantly being around people.
That teaches you a lot about life. You need
the tolerance of a saint and you have to
do ditch your prejudices. Over the years,
I have lived with a Bulgarian headbanger,
a Canadian hypnotist and a psycho Turkish
fiancée. I later became their boss, which
was also pretty juicy.

What were the ships you
worked on like?
The largest ones would have an onboard
skating rink, a climbing wall, swimming pools,
sports facilities, bars, a Las Vegas show,
a theatre, a cinema, fitness centres, restaurants, and a fridge to hold coffins. A cruise
ship would carry about 1,500 staff and
3,000 passengers. I was usually the only
Czech there.
What does a croupier do all day?
When the ship is in port, the casino is
closed, so you either have time off and you
can go exploring, or you have other duties.
Otherwise, it’s all about the games – craps,
poker, roulette, and blackjack. You’re on
your feet all night and you have to stay
quite alert. First and foremost, our job was
to keep the guests entertained – after all,
they’re on holiday. So some evenings, say,
we would put on a French accent when
dealing the cards, and other times we’d
flutter our eyes at the widows.

How has that experience helped you?
It’s certainly taught me to be tolerant. There’s
little that surprises me about people any
more. I can get on with just about anybody.
In addition to the travel, I have learnt how to
speak another language, how to work with
the same team 24/7 for six months in a row,
and how to drink beer with a bong. There
are courses for the first two, and if you want
to learn the third, then I’m your man.
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Tieto Nerďáci v plném proudu

Tieto Nerds in full swing

Podporujeme mladé talenty ve věku 16
let, kterým pomáháme rozvíjet jejich
nápady a projekty. Nabízíme nejen individuální mentoring, ale i doplňkový program plný nevšedních aktivit.
Od října do prosince se pravidelně každé úterý setkáváme se studenty středních
škol, se kterými na individuální úrovni rozvíjíme jejich konkrétní nápady a vize. Setkání
jsou zaměřena především na oblasti vývoje počítačových her, 3D grafiky, mobilních
a webových aplikací či produktového managementu. Neobvyklý startupový program je
významný právě pro svůj cílený přístup. Ze
školních lavic se žáci dostávají do reálného
profesního prostředí, kde se jim na osobní
rovině věnují IT specialisté i členové managementu.

We support talented 16-year-olds,
helping them to develop their ideas and projects. We offer individual mentoring and a supplementary
programme brimming with unusual
activities.
From October to December, we are meeting 27 high-school students every Tuesday
to develop their specific ideas and visions
on a one-on-one basis. The meetings
focus on developing computer games,
3D graphics, mobile and web apps, and
product management. What makes this
unorthodox start-up programme significant is its targeted approach. Students
are plucked of the classroom and placed
in a real professional environment where
they enjoy personal attention from IT specialists and top managers.
“We have visited selected schools in
Ostrava and the surrounding area and
pinpointed many young talents who have
great ideas, but need help to realise them.
Nerds projects include an outdoor fitness
mobile app, websites for restaurants, and
a school app to record grades, homework
and notes. As these are typically complex
projects, we give these students advice
not only about technology, but also mar-

keting and sales,” says communication
specialist Zuzana Mánková.
Besides individual monitoring, students
can also take part in other interesting activities, such as virtual reality, laser games,
or a team game focusing on the psychology of the personality. They will also get to
visit Dolní Vítkovice, where they will have
a go at the backroom control of a 3D cinema, a blast furnace skip hoist, and the
sound and lighting in the Gong multipurpose auditorium.

The Future of Work interactive project focuses on the future and potential of professions over a 15-year
timeframe, primarily with a view to
nurturing childrens’ critical thinking.

“Obešli jsme vybrané školy v Ostravě a okolí a objevili spoustu mladých talentovaných
lidí, kteří mají skvělé nápady a potřebují
s nimi pomoci. Mezi projekty Nerďáků patří
např. outdoorová fitness mobilní aplikace,
webové stránky pro restaurace nebo školní
aplikace na známky, domácí úkoly a zápisky.
Často se jedná o komplexní projekty, a proto studentům radíme nejen s technologiemi,
ale např. i s marketingem a prodejem,“ říká
Zuzana Mánková, komunikační specialistka.
Kromě individuálního mentoringu mají studenti možnost zúčastnit se i dalších zajímavých aktivit, jako je například virtuální realita,
laser game nebo týmová hra zaměřená na
psychologii osobnosti. Navštíví také Dolní
Vítkovice, kde si v zákulisí vyzkouší ovládání
3D kina, vyskopecního skipového výtahu či
nazvučení a osvětlení Multifunční auly Gong.

Future of Work očima dětí

Future of Work in the eyes of kids

Interaktivní projekt s názvem Future
of Work cílí na budoucnost a potenciál
profesí v horizontu patnácti let. Jeho
záměrem je především rozvoj kritického
myšlení u dětí.
Tato aktivita vychází ze závěrů Světového
ekonomického fóra, podle něhož bude až 65
% dnešních školáků pracovat v profesích,
které v současné době neexistují. Projekt
cílí zejména na studenty základních škol
a víceletých gymnázií ve věku 11 let.
Spolužáci rozdělení do menších týmů mají
za úkol vymyslet a popsat člověka z roku
2030, který se pracovně jmenuje Simon.
Žáci společně vytvářejí kompletní profil fiktivního Simona, včetně jeho povolání, návyků,
koníčků apod. Součástí projektu je i panto-

mimická soutěž jednotlivých týmů, se kterou
pomáhá herec ostravského Divadla loutek.
Skrze podrobný popis Simonova života
se děti dostanou ke klíčové otázce, které profese mají perspektivu a které jsou
do budoucna ohrožené. Bude Simon
jezdit do práce samořiditelným autem?
Naservíruje mu objednanou pizzu dron?
Bude se při běžných nákupech potkávat
s dalšími lidmi?
„Chceme děti zejména podpořit v kritickém
myšlení. Chceme, aby nad problémem začaly samy přemýšlet. Aby zvažovaly různé
aspekty a kontexty, aby spolu diskutovaly
a aby pak výsledky zohlednily ve svých dalších životních etapách,“ říká Petr Lukasík,
ředitel Tieto Czech.

This activity is built around the findings of
the World Economic Forum, according
to which as many as 65% of today’s students will be working in professions that
do not currently exist. The project’s main
target audience is 11-year-olds at primary
schools and extended grammar schools.
Classmates are put into smaller teams
and tasked with thinking up and describing someone from 2030, who has been
given the working name of Simon. The
pupils work together to devise a complete
profile for this fictitious Simon, including
his job, habits and hobbies. The project
also includes a mime competition for the
various teams, with assistance from an
actor at Ostrava’s Puppet Theatre.
It is through their detailed description of
Simon’s life that children arrive at the key
question: what professions have prospects and what ones could be in danger
in the future? Will Simon commute to work
in a self-controllable car? Will a drone
serve the pizzas he orders? Will he even
encounter other people when he does his
ordinary shopping?
“What we are mainly trying to do is support children’s critical thinking. We want
them to start thinking themselves about
the problem, to weigh up the various aspects and contexts, to discuss things with
each other, and to incorporate the results
into other stages of their lives,” says Petr
Lukasík, Tieto Czech’s director.
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Tieto moments of fame

Rozhovor týdne
s Petrem Lukasíkem
Interview of the Week
with Petr Lukasík

Na konci září vyšel v Hospodářských novinách dvoustránkový rozhovor s Petrem
Lukasíkem. Kromě byznysových a strategických Tieto témat byl zaměřený především na vzdělávání a na naše dlouhodobé
aktivity v oblasti výchovy mladých talentů
a spolupráce se školami. Povídání s Petrem
bylo označeno jako Rozhovor týdne. Vyšlo
v celé České republice a jeho čtenost dosahovala bezmála 700.000.
In late September, the daily newspaper
Hospodářské noviny featured a two-page
interview with Petr Lukasík. Besides touching on Tieto’s business and strategy, it also
focused on training and our long-running efforts to nurture young talent and team up with
schools. The chat with Petr was published
as the Interview of Week. It was in a national
Czech periodical with a readership of nearly
700,000.

Tieto’s foreign nationals
on TV Seznam
O cizince pracující v Tieto Czech se zajímala online televize Seznam. Hlavními hvězdami reportáže byli Byron Wilson a Zachary
Bolinger z USA, Stylianos Karapiperis
z Řecka a Oscar Sosa Gonzalez z Mexika.
Redaktoři se zajímali o jejich práci v Tieto,
ale taky o názor na život v Ostravě, o plusy a mínusy života v cizí krajině. Díky našim
cizincům se Tieto dostalo na titulní stranu
seznam.cz – děkujeme!

Seznam, the online television station, took an
interest in the foreign nationals working for
Tieto Czech. The report starred Byron Wilson
and Zachary Bolinger from the US, Stylianos
Karapiperis from Greece, and Oscar Sosa
Gonzalez from Mexico. The reporters were
interested in the work they were doing for
Tieto, and also wanted to know what they
thought about life in Ostrava and about the
pros and cons of living in another country.
Thanks to our foreign colleagues, Tieto made
the headlines on seznam.cz – thanks!
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OPEN DATA HACKATHON | OPEN DATA HACKATHON

Chvíle slávy pro Tieto

Tieto cizinci na TV Seznam
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Presstrip s E15
Press trip with E15
Redaktor E15 Jan Stuchlík navštívil Tieto ve Finsku, aby do jednoho z nejčtenějších deníků
v České republice napsal autentickou reportáž. Navštívil novou pobočku Keilalahti, kde
se setkal Ari Jarvelou, Head of Data driven Businesses společnosti Tieto. Bavili se o ekonomických tématech a také o trendech v IT světě. Redaktor navštívil i Tieto datacentrum
v Espoo, jednal s reprezentanty Trafi zákazníka, pro kterého pracujeme i z Ostravy, a vyzkoušel si virtuální realitu. E15 vychází denně v nákladu 40 000 výtisků.

E15 reporter Jan Stuchlík visited Tieto in Finland to write an authentic report for one of the most
widely read daily newspapers in the Czech Republic. He went to the Keilalahti branch, where
he met Ari Järvelä, Tieto’s Head of Data-driven Businesses. They discussed economic topics
and trends in the IT world. The reporter also visited Tieto’s data centre in Espoo, held talks with
representatives of Trafi (a Tieto customer for whom the Ostrava branch also works), and tried
out some virtual reality. E15 is published daily with a print run of 40,000 copies.

Kriminalita v Ostravě?
Prozkoumat ji teď jde na pár kliků
Crime in Ostrava?
Now you can investigate
at the click of a button
Je Stodolní nejnebezpečnější ulice ve
městě? Na které křižovatce se nejčastěji jezdí na červenou? Jsou pachateli
přestupků hlavně mladí lidé?
To teď jde rychle a jednoduše zjistit díky
našim kolegům Honzovi Berkovi & Honzovi
Manďákovi, kteří se zúčastnili ostravského
Open Data Hackathonu. Jeho cílem bylo během víkendu zpracovat otevřená data města
Ostravy do uživatelsky atraktivní podoby.
Honzové vytvořili interaktivní mapu přestupkové kriminality v Ostravě. Z původních excelových tabulek vznikla srozumitelná aplikace,
která přehledně ukazuje přestupky ve městě

v letech 2014–2016. Až 250 000 přestupků se dá navíc velmi podrobně filtrovat. „Na
pár kliků tak můžeme zjistit typy a místa přestupků, věk a bydliště přestupců, den v týdnu nebo denní hodinu, kdy k nim nejčastěji
dochází,“ vyjmenovává jen část funkcionalit
aplikace jeden z jejích autorů Honza Berka.
Pro zajímavost – nejvíce přestupků se v daném období uskutečnilo v Moravské Ostravě
a páchali je nejčastěji lidé ve věku 20–30 let.
V současné chvíli Jan Berka a Jan Manďák
jednají s Městskou policií Ostrava o dalším
využití aplikace.

Open Data Hackathon se konal pod záštitou
Magistrátu města Ostrava a coworkingového centra
Impact Hub. Zúčastnilo se ho přibližně 30 lidí
z celé České republiky.

Is Stodolní the safest street in the
city? At which junction do people
run the red light most often? Is it
mainly younger people who commit
offences?
The answers to these questions are now
quick and easy to find thanks to our colleagues Honza Berka and Honza Manďák,
who attended the Open Data Hackathon
in Ostrava. The aim of this event was to
process Ostrava’s open data into a user-friendly form in the course of a single
weekend.

The Open Data Hackathon
was sponsored by Ostrava City
Hall and the Impact Hub
co-working centre.
It was attended
by approximately 30 people
from all over
the Czech Republic.
The two Honzas devised an interactive map of petty crime in Ostrava. They
transformed Excel spreadsheets into a
meaningful application clearly plotting minor offences perpetrated in the city between 2014 and 2016. What is more, the
250,000 misdemeanours can be filtered
down to the last detail. “A couple of clicks
is all it takes to identify types of offences, where they occurred, who committed
them, at what time and on what day of
the week, and when they are perpetrated
most often,” says Honza Berka as he lists
just some of the application’s features. In
case you were wondering, most offences in this period took place in Moravská
Ostrava and were committed most often by people in the 20-30 age bracket.
Honza Berka and Honza Manďák are now
in talks with Ostrava Metropolitan Police
on how the application could be used in
the future.
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SPORTOVNÍ ROZHOVOR | SPORT INTERVIEW

Sport as fun and meaning of life

Kuba Balon: V 11 letech jsem na základní
škole navštěvoval sportovní kroužek volejbalu. Náš učitel zároveň trénoval mládež
a já byl v kroužku vyšší než ostatní kluci,
slovo dalo slovo a nyní mě volejbal živí.

Jak jste se dostali do Tieto
a jak dlouho tady pracujete?
M: Začal jsem tady v roce 2013. Původně
jsem hledal prázdninovou brigádu a bratranec mi doporučil poslat CV do Tieto, že bych
mohl zkusit stáž. Ze 4 let na stáži přecházím
od prosince na částečný úvazek. Jsem BI
specialista.
K: V Tieto jsem 4. měsíc. Dostal jsem se zde
na tip kamaráda, který se mnou studuje a v
Tieto pracuje. Chtěl jsem změnu, novou zkušenost a vyplatilo se. Moc se mi tu líbí, jsem
příjemně překvapen, mám pořád co dělat a
baví mě to. Jsem BI specialista.
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SPORTOVCI | ATHLETES

Sport jako zábava i smysl života
Ahoj kluci, co vy a sport,
čemu se věnujete?
Martin Prouza: Odjakživa jsem rád jezdil na
kole. Při studiu střední školy jsem s kamarádem triatlonistou vyrazil na kolo, pak jsem
začal jezdit více, běhat, později jsem zkusil
i plavání a nějak se to zvrhlo ke trénování
v klubu, konkrétně Triatlon klub Ostrava.
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Projevují se Tvé zvyky ze sportu v práci?
M: Fyzicky se vybiju a jsem pak klidnější při
pracování hlavou.
K: Sport mě naučil dochvilnost, protože za
to platíme ve volejbale pokuty :).
A využíváte naše fitko?
M: Využívám, je super to mít jako benefit
v práci.
K: S fitkem jsem spokojený, u mého sportu
je to nedílná součást, abych udržel krok s
mými spoluhráči, kteří jsou profíci. Pomáhá
mi šetřit čas i peníze.

Proč vůbec sportujete?
M: Je to zábava, poznám nové přátelé. Když
jsem byl mladší, věnoval jsem se triatlonu
více. Dneska nejsem na špičkové úrovni,
musel jsem to omezit, ale trénuju tak, ať si
to užívám.
K: Pro zábavu. Možná taky proto, že bych
to mohl někam dotáhnout, podívat se do
zahraničí, okusit nové zvyky, krajiny. Nerad
bych se sportování vzdal, nejde zahodit 11
let dřiny. Budu hrát, dokud to půjde.

Badminton | Badminton
Jste příznivci badmintonu a nemáte s kým chodit hrát?
Přijďte si s námi pinknout každé úterý a pátek od 16 hodin nebo středu od 17 hodin do Trojhalí. Máme k dispozici 3 kurty, kde si můžete zahrát jak dvojhru, tak čtyřhru
a jednou ročně se můžeme potkat i na turnaji. Pokud máte
zájem přidat se do našeho badmintonového týmu, kontaktujte mě na lucie.mlcakova@tieto.com.
Are you a badminton fan and have no one to play with? Come
and join us every Tuesday and Friday from 4pm to 5pm or
Wednesday from 5pm in Trojhalí. We have 3 courts where you
can play both singles and doubles and once a year we can
meet for a tournament. If you are interested in joining our badminton team, contact me at lucie.mlcakova@tieto.com
Lucka

Sportovní
příležitosti v Tieto
Sport opportunities

Kuba Balon: As an 11-year-old, I played
volleyball for my primary school’s team. Our
teacher also coached juniors and, as I was
taller than the other lads in the team, one
thing led to another and now volleyball provides me with a living.
Why do you do sports?
M: It’s fun and I get to make new friends.
When I was younger, I was more dedicated
to the triathlon. These days I’m no longer in
top condition and I’ve had to limit myself, but
I do the training that I enjoy.

K: For fun. And perhaps because I could
make a proper go of it, move abroad for a
while, and get a taste of different customs
and new settings. I would be very reluctant
to give up sport. You can’t just throw away
11 years of graft. I’ll play for as long as I’m
able.
Where does your passion
for sport stem from?
M: It’s a matter of health. It keeps you fit,
especially if you have a sedentary job.
K: I’m addicted to movement.
How did you make your way
to Tieto and how long have you been
working here?
M: I joined the company in 2013. I was originally looking for a holiday job, and my cousin recommended sending a CV to Tieto,
saying I could perhaps get an internship
here. Now, after four years of interning, I am
about to become part-time from December.
I am BI specialist.

K: I’ve been at Tieto for four months. I got
here because of a tip from a friend who studies with me and also works for Tieto. I wanted
a change, to experience something new, and
it’s panned out well. I really like it here, I’m
pleasantly surprised. There’s always something to do and I enjoy it. I am Java developer.
And do you use our fitness centre?
M: I do, it’s great to have such a perk of
the job.
K: I’m happy with the fitness centre. With
my sport, it’s essential for me to keep step
with my fellow players who are professionals. It helps me to save time and money.

Před 3 lety jsem se dozvěděl o možnosti zahrát si v Tietu futsal.
Připojil jsem se k týmu, kterému se nedařilo a skončil poslední.
Tým se během sezóny rozpadal, a tak jsme postupně začali budovat nový tým. Výsledek se dostavil loňskou sezónu, kdy náš tým
ARNEK ligu vyhrál. Tímto bych chtěl všem spoluhráčům poděkovat a těším se na další zápasy v již probíhající sezóně. Hrajeme
každé úterý a středu v Hale Tatran, tak se k nám přidejte. Stačí,
když mi napíšete na matej.paprok@tieto.com.
Three years ago I learned about the possibility to play futsal in Tieto.
I joined the team that wasn’t too succesfull at that time and unfortunately ended up in last place. The original team was falling apart during the season, and so we gradually started to build
a new team. The result came last season when our ARNEK team won
the league. I would like to thank all of my teammates for that and I look
forward to other matches in the coming season. We meet every Tuesday
and Wednesday in Hala Tatran, so join us! Just let me know at matej.
paprok@tieto.com.

Odkud se bere vaše nadšení pro sport?
M: Kvůli zdraví, ať je člověk v kondici, obzvláště v kombinaci se sedavým zaměstnáním.
K: Jsem závislý na pohybu :).
Hello boys, what sort
of sport do you do?
Martin Prouza: I’ve always loved cycling.
When I was at high school, I would go cycling with my mate, who was a triathlete.
Then I started riding more and took up running. Later on, I even tried swimming and
ended up training at a club – Triatlon Klub
Ostrava.

Futsal | Futsal

Matěj

Hokej | Hockey
Hokejový klub HC TiE+O vznikl v roce 2014 a dneska má
38 členů. Klub je rozdělený na 2 týmy, kdy každý tým hraje
ligu úměrnou své výkonnosti. Mezi naše největší úspěchy
patří účast ve čtvrtfinále play-off, NHLA liga 2016/2017
a bronzová medaile v ALOHA lize 2016/2017. Na ledě
se potkáváme 1 x týdně od půlky září do konce března.
Přijďte si zahrát s námi - ozvěte se na hctieto@gmail.com.
The HC TiE+O Hockey Club was founded in 2014 and now has
38 members. The club is divided into 2 teams, each team playing a league proportional to their abilities. Our greatest achievements include the quarter-final play-off, the NHLA 2016/2017
and the bronze medal at ALOHA Championship 2016/2017. We
meet once a week from mid-September to late March. Come
join us – reach us at hctieto@gmail.com.
Tomáš
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Pomáháme
na všech
frontách
Helping in every
way possible
25.000 Kč pro Tomáška
CZK 25,000 for Tomáš

Darování krve
Donating blood

povídat o svých zážitcích z cest po světě. Na programu byly země jako
Srí Lanka, Maroko, Nový Zéland, Filipíny, Finsko, Švédsko nebo Indie.
Kromě toho učíme důchodce také pracovat s počítačem – vyhledat
si na internetu recept, cestu na výlet nebo napsat mail vnoučatům.

Sloupek | Column

bezpečnosti Trafi v námořní dopravě:
What actions does the Finnish Transport
Safety Agency Trafi allow in maritime transport:
a)	získat kapitánské zkoušky
a oprávnění kotvit v každém přístavu
Gain captain license and be able to anchor
in any port you choose
b)	koupit a prodat loď nebo člun
a zaregistrovat si novou loď
Buy and sell a boat and register a new boat
V den, kdy k nám do školy přišli z Tieta,
povědět žákům o novém projektu Nerďáci,
by mě ani ve snu nenapadlo, že se tohoto
projektu zúčastním. Nejsem člověk, co by se
nějak významně zajímal o IT, a tak to vypadalo, že Nerďáci nejsou nic pro mne. Nakonec
jsem se tam ale šel ze zvědavosti podívat,
a udělal jsem dobře. Zuzce a Tomovi jsem
vysvětlil, že mé zájmy spadají spíš do oblasti
komunikace a organizování různých událostí. Zuzka mi navrhla možnost spolupráce s
ní, kdy bychom se věnovali těmto tématům.
Tak jsem neváhal a do Nerďáků se přihlásil,
což se ukázalo jako druhé dobré rozhodnutí,
jehož následkem teď každé úterní odpoledne zažívám hodně zábavy. Potkávám se
taky s Petrem Lukasíkem, který mi pomáhá
dostat se blíže k mému vysněnému povolání
diplomata.

Seniors at rest homes and nursing homes are enjoying afternoons
with our volunteers, who come to tell them about their travels around
the world. They have listened to accounts of countries such as Sri
Lanka, Morocco, New Zealand, the Philippines, Finland, Sweden and
India. We also teach pensioners hard to work with a computer – how
to harness the internet to look up a recipe, get places or write emails
to their grandchildren.

Kvíz | Quiz
Jaké úkony umožňuje lidem Finský úřad dopravní

Pravidelně co čtyři měsíce chodíme darovat
krev a krevní plazmu. Pokaždé je nás víc
a víc, takže jsme společně už darovali stovky
litrů krve na záchranu lidských životů. Darují
zkušení dárci, kteří mají na kontě desítky
odběrů, ale taky nováčci, kteří jdou s Tieto
poprvé. Přidejte se k nám - další darování
proběhne v lednu 2017.
Every four months we donate blood and blood
plasma. Every time we go, there are more and
more of us, so altogether we have donated
hundreds of litres of blood to save people’s
lives. There are old hands among us who have
donated dozens of times, but also newbies
going with Tieto for the first time. Join us – we
will next be donating in January 2017.

Cestovatelské přednášky
a IT školení pro seniory
Travel lectures and IT training for seniors

dlouhodobě nemocných díky našim dobrovolníkům, kteří jim přicházejí

Zábava IT | Fun IT

SLOUPEK A KVÍZ | COLUMN AND QUIZ

V Tieto se peklo, vařilo, vyrábělo – a pak všechno prodávalo na
dobročinném trhu. Naším cílem bylo pomoci 16letému Tomášovi,
který si vinou dětské mozkové obrny nemůže užívat života naplno
jako jeho vrstevníci a potřebuje neustálou pomoc. „Vydělali“ jsme
25.000 Kč, které Tomášova rodina použije na zaplacení asistenta
ve škole. Děkujeme všem, kteří se zapojili!
We at Tieto baked, cooked, and made stuff, and then sold it all at
a charity market. Our goal was to help 16-year-old Tomáš, whose
cerebral palsy prevents him from enjoying life to the full like his peers
and leaves him in need of constant assistance. The CZK 25,000 we
“earned” will be used by Tomáš’s family to pay for an assistant at his
school. Thanks to all those who were involved!

Hezká odpoledne zažívají senioři v seniorských domech a léčebné
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When the people came from Tieto to tell the
students about the new Nerds project, it didn’t even cross my mind that I would become
involved in this project. As I wasn’t particularly
interested in IT, Nerds didn’t seem a right fit
for me. In the end, though, my curiosity got
the better of me and I went along, and it turns
out that this was a smart move. I explained to
Zuzka and Tom that I was more interested in
communication and organising various events.
Zuzka suggested that I work with her and that
we would focus on these areas. So I didn’t think
twice and signed up to Nerds. This proved to be
my second good decision. The upshot is that
I’m now having lots of fun every Tuesday afternoon. Potkávám se taky s Petrem Lukasíkem,
který mi pomáhá dostat se blíže k mému vysněnému povolání diplomata.
Matěj Rösner
Wichterlovo gymnázium
Wichterle Grammar School

c)

potopit jakoukoliv loď v dosahu
Sink any ship within your range

Rozhovor týdne s Petrem Lukasíkem proběhl v titulu:
The interview of the week with Petr Lukasík took place in the title:
a)	Computerworld
b)	Vlasta
c)	Hospodářské noviny

Naše kolegyně Šárka Bittnerová má talent na:
Our colleague Šárka Bittnerová has the talent for:
a)	šití oblečení pro děti a pečení dortů
sewing clothes for children and baking cakes
b)	bojová umění včetně MMA
martial arts including MMA
c)	muzikálový zpěv
performing in musicals

Své odpovědi zasílejte do 12. ledna 2018
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 12 January
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.

Tieto Airlines would like to invite you to take a

CHECK-IN:

Friday 15 December 2017 at 6:00 p.m.
in Staré koupelny in Dolní Vítkovice
DESTINATIONS:
FRANCE (untraditional views of Paris and more)
JAPAN (the art of using a samurai sword and other weapons)
USA (an adrenalin race without any snow cover)
EGYPT (an attempt to reveal the secrets of the Egyptian pyramids)
SWITZERLAND (competition in a truly unusual Alpine discipline)
SENEGAL (a race in Dakar under truly rough conditions)
MEXICO (an entertaining glimpse of ancient Mayan history)
... and many more!

ON THE AIRPORT MENU:
A warm, cold, and sweet buffet selected from various cuisines from around the world
Very spicy refreshments, from “mild” to “toxic waste”
Ten delicious teas from around the world in an Oriental teahouse
A huge fish cooked and served by chefs on the spot
... and a shocking taste of foods of the future!
TRAVELLERS WHO ARRIVE IN THE BEST COSTUME FROM FAR-OFF LANDS
CAN LOOK FORWARD TO A LIQUID REWARD!
TIETO AIRLINES AIRPORT RULES:
Only Tieto employees will be allowed into the airport terminal
Prior to entering present your ID badge (used instead of a passport)
The Trip Around the World programme, welcome drink, and food are free of charge
Beverages will be available at bars at regular prices
The airport includes a changing room and cloak room

