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Ahoj čtenáři Tieto Journalu,

poprvé vás zdravím ze stránek našeho časopisu a jsem rád za příležitost informovat vás 
o svých vizích. 

Říká se, že změna je to jediné, co je trvalé. Řešením, jak se s neustálými proměnami vyrov-
nat, je najít si stabilní bod. Z profesního hlediska tím bodem jsou vědomosti a dovednosti. 
Těm se společně s dispozicemi říká talent. Talent je ta opravdová hodnota, na které může 
každý člověk stavět. Neseme ho vždy s sebou ve svých hlavách a rukách. Kdybyste se 
zítra probudili ve zcela novém prostředí, například na druhé polokouli, je to právě váš talent, 
který vám pomůže rychle se přizpůsobit novým podmínkám. Nakládejte tedy se svým 
talentem jako se vzácnou komoditou. Pokud to přenesu k nám do Tieto – nenechte se 
vykolejit změnami organizačních struktur, jednotek či manažerských přístupů. Nejde o to, 
u jakého stolu nebo na jakém patře sedíte. Záleží jen na tom, co a jak děláte, s jakými 
nápady a iniciativou přicházíte. Obklopujte se zajímavými a talentovanými lidmi a pokuste 
se společně budovat ještě lepší Tieto. 

Energie a proaktivita jsou součástí mé vize pro letošní rok. Tieto je plné talentovaných 
lidí znalých věci. Je ale nutné tyto schopnosti daleko více využít a prodat. Všichni často 
spoléháme na to, že náš talent někdo objeví. My všichni ale musíme ve svých hlavách 
zapnout tlačítko aktivnějšího módu. Být zvědaví, zkoušet, vylepšovat, prezentovat své 
schopnosti, nápady i úspěchy. Sami mnohem vice ukazovat, jaký talent v nás je. 

Vedení se bude samozřejmě snažit spolu s vámi a bude vás všemožně podporovat. A já 
doufám, že i inspirovat. Je pro nás nesmírně důležité, abyste byli zdraví a aby vám v Tieto 
bylo dobře. Podporu zdravého životního stylu jsme odstartovali novými židlemi, pravidelnými 
dávkami čerstvého ovoce a ergonomickými stoly. V březnu otevřeme zbrusu nové fitness 
centrum v přízemí Tieto Towers. Už tradicí jsou i společenské akce, které připravujeme 
nejen pro vás, ale i pro vaše rodiny a přátele. 

Jsem moc rád, že můžeme společně pracovat, a těším se na setkání s vámi, ať už při 
jednáních, na kávě nebo na našich akcích. 

  Luboš
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Úvodník | Editorial

SLOVO PERSONÁLNÍHO ŘEDITELE | HR DIRECTOR´S WORD

Hello there, Tieto Journal readers!

I’m pleased to have this opportunity to inform you of my visions as I greet you from the pages 
of the Tieto Journal for the first time. 

As they say, change is the only constant in life. You can weather a sea of constant change 
by clinging to a reliable rock. Professionally speaking, that rock is knowledge and skill, which, 
wrapped up in the right disposition, establish talent. For anyone, talent is truly worth building 
on. It is something we always carry with us in our minds and our hands. If you were to wake 
up in an entirely new setting tomorrow, say on the other side of the world, your talent is what 
will help you to adapt quickly to the new conditions. So treat your talent as a precious com-
modity. Transposing that to us here at Tieto – don’t let yourselves be derailed by changes in 
organisational structure, units or management approaches. The point is not at which desk or 
on what storey of the building you are sitting, but only what you are doing and how you do it, 
and what ideas and initiatives you are coming up with. Surround yourselves with interesting 
and talented people and, together, try to build an even better Tieto. 

My vision for this year incorporates energy and productivity. Tieto is teeming with talented, 
well-versed people. Yet we need to leverage and sell these abilities far more. Everyone often 
relies on the fact that someone is going to discover their talent. What we need to do, though, 
is to flick the switch in our heads to a more active mode. To explore, question, enhance, and 
present our prowess, ideas and achievements. To go out there and be much bolder in show-
casing the talent that lies within us. 

Needless to say, management will be making the same efforts and will rally behind you in every 
way it can. And, I hope, serve as a source of inspiration. It is absolutely paramount for us for you 
to be healthy and to feel at home at Tieto. We have kickstarted our support for a healthy lifestyle 

by introducing new chairs, regular supplies of 
fresh fruit and ergonomic desks. In March, we 
will be opening a brand-new fitness centre 
on the ground floor of Tieto Towers. And then 
there are the social events we are preparing 
for you, your families and your friends, which 
have become something of a tradition. 

I’m very glad that we are able to work together 
and I look forward to meeting you at meetings, 
over a coffee, or at some of our events. 

 Luboš

2 3



Project manager Petr Janiurek has moved 
to Copenhagen for one year to work for 
Telia in Telia. He always wanted to work 
abroad and be as close to the customer 
as possible. So once this opportunity had 
appeared, he simply had to say „yes“.

The biggest difference between working 
from Ostrava or directly from Copenha-
gen is daily face-to-face contact with the 
customer. Petr mentions that although the 
communication channels are set very well 
between the team in Ostrava and custom-
er representatives, it is now a completely 
different dimension. The biggest advan-
tage is the customer´s immediate feed-
back. “You can see from the faces how 
happy or unhappy they are. You can chat 
with them more informally and get a better 
understanding of the full picture,” explains 
Petr.

Apart from working, he runs at least three 
times per week, bikes during weekends 
and skypes with his wife and two children 
every day. “Copenhagen is a  very nice 
city. I like to walk in the city center. I have 
visited several matches of FC Copenha-
gen including UEFA Champions League. 
My kids love to visit Copenhagen ZOO or 
Kastrup Aquarium – called the Blue Plan-
et”, sums up Petr.
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Telia Denmark kromě toho pracuje například i  pro dánskou veřejnoprávní televizi, Coop 
nebo pro největšího evropského producenta vepřového masa Danish Crown. Telia přinesla 
do Dánska iPhone, jako první zavedla v Dánsku systém automatizovaného rozpoznávání 
řeči a vybudovala 4G síť. Jde o dánskou pobočku skandinávské telekomunikační společ-
nosti Telia Company, která je jedním z nejvýznamnějších klientů Tieto. 

V budově ve tvaru pistole Jamese Bonda sídlí specialisté, kteří se starají o mobilní a pevné 
datové služby pro soukromé zákazníky i firmy. 

Tieto je klíčovým IT partnerem Telia Denmark už mnoho let. Nedávno proběhl úspěšný 
projekt, při němž byla z Telia Denmark přesunuta další sada systémů do Tieto Ostrava, 
které teď zajišťuje jejich provoz a vývoj. „Je to dobrý krok z hlediska úspor a kompetencí. 
Dokážeme tak šetřit peníze a zároveň máme všechna řešení na jednom místě,“ popisuje 
Lars Burmann, Head of Telia IT – Channel & Sales and Architecture.

Projektový manažer Petr Janiurek se přestěhoval na jeden rok do Kodaně, aby tady pra-
coval pro Telii přímo v Telii. Vždycky chtěl pracovat v zahraničí a být klientovi co možná 
nejblíže. A tak, když se mu naskytla tato příležitost, bez váhání řekl „ano“.

Největší rozdíl mezi prací v Ostravě a přímo v Kodani je podle něj bezprostřední styk se 
zákazníkem. Petr zmiňuje, že i když komunikace mezi ostravským týmem a zákazníkem 
funguje dobře, tak potkávat zákazníka každý den osobně je k nezaplacení. Největší před-
ností je okamžitá zpětná vazba. „Hned víte, jestli jsou nebo nejsou spokojeni. Můžete si 
s nimi popovídat neformálně a utvořit si lepší obrázek o celkové situaci,“ objasňuje Petr. 

Kromě práce si jde aspoň třikrát týdně zaběhat, o víkendech vyráží na kole a také si každý 
den skypuje s manželkou a dvěma dětmi. „Kodaň je moc příjemné město. Rád se tu pro-
cházím centrem. Zašel jsem si už na několik utkání FC Copenhagen, i na ta v rámci Ligy 
mistrů UEFA. Moje děti hrozně rády chodí do kodaňské zoo a také do Kastrup Aquarium 
– říká se mu Modrá planeta” shrnuje Petr. 
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Telia Denmark:  
i James Bond by záviděl 
Telia Denmark: 
James Bond  
would be jealous

#Prácesnů: Pro Telii v Telii 
Dreamjob: For Telia in Telia.

Lego, eternal box of bricks which trans-
forms its users into superhero makers, 
architects, car designers or galaxy and 
fairy-tale creators. Telia Denmark takes 
care of Lego´s mobile phone and internet 
operations.

Telia Denmark works also, for example, 
for Danish Public Television, Coop, or 
Europe's largest pork producer, Danish 
Crown. Telia has brought the iPhone to 
Denmark, launched free voice, and built 
4G network as the first in Denmark. It is 
owned by the Scandinavian telecommu-
nications group Telia Company, one of the 
most important Tieto customers.

Building in a shape of James Bond’s gun 
hides specialists who take care of mobile 
and fixed data services for private cus-
tomers as well as businesses.

Tieto has been key IT partner to Telia 
Denmark for many years. Recently there 
has been a  successful transition where 
another set of systems was moved from 
Telia Denmark to Tieto Ostrava for opera-
tion and development. “It is good from the 
economic and competence perspective. 
We are able to save money and have all 
solutions at one place,” says Lars Bur-
mann, Head of Telia IT – Channel & Sales 
and Architecture.
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Kancelář generálního ředitele je umístěna na spoušti. | CEO´s office is located at the trigger.

Zleva (from the left): Jan Rychtar, Petr Almasy, Peter Janiurek

Lego. Nadčasová stavebnice, která svým uživatelům dává moc 
být superhrdinou, architektem, automobilovým designérem nebo 
tvůrcem galaxie či pohádkového světa. O provoz mobilních tele-
fonů a internetu společnosti Lego pečuje Telia Denmark. 

MICHAEL VAISGAARD, HEAD OF PORTFOLIO MANAGEMENT AND DELIVERY: 

„Mám radost z  naší spolupráce s  Tieto. Bavíme se spolu, jak nejlépe řešit 
problémy. Díky podobné kultuře si navzájem rozumíme, máme stejný přístup.“

“I am happy to feel that Tieto Czech people want this partnership and cooperation with us. 
We talk about solving stuff, there are no conflicts. We understand each other. We have 
the same attitude.” 

WINIE ENEVOLDSEN, PROJECT OFFICE: 

„S lidmi z Ostravy je snadná spolupráce, jde jim o dotahování věcí do konce, 
vždy a rychle reagují na e-maily. Můj pocit je, že vaše kultura je do značné míry 
shodná s kulturou tady u nás v Dánsku. 

“It is easy to work with guys from Ostrava, they are very willing to make things happen, 
they are reactive and fast on emails. I have the feeling that you have very much the same 
culture as we do in Denmark.
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S čím se „perou“ v týmu  
přenosových služeb? 
S ostrovy, rozkvetlými stromy 
a větrnými mlýny 
Challenges in Transmission department? 
Islands, blooming trees or windmills.

Telia shop: 
dveře jsou 
vždy otevřené. 
Doslova 
Telia shop:  
The doors are always 
open. Literally.Chatujete s kamarády přes mobil? Hledáte na mobilu dárky k Vánocům nebo si 

čtete zprávy? Abyste měli na mobilu připojení na internet, potřebujete kvalitní síť. 
A právě za to odpovídají lidé z týmu přenosových služeb Telia. Nejnovější Telia obchod se nachází přímo 

v  centru Kodaně. Všude tady dýchá nový 
design – dřevěné logo, uklidňující stříbrné 
a  zlaté barevné tóny, velké nástěnné ob-
razovky. Tato prodejna jako první nasadila 
systém elektronických cenovek. Veškeré 
úpravy produktů a  cen se provádějí auto-
maticky „na jeden klik“.

Zákazník si tady může koupit všechny  
produkty Telia včetně příslušenství. Port-
folio nabídky je rozděleno na čtyři skupiny  

Jako chobotnice. Mistři přenosu z Telia dokáží  
natáhnout „chapadla“ své sítě všude. 
Like an octopus. Telia transmission masters  
spread the network „tentacles“ everywhere

Do  you chat with your friends on your 
mobile phone? Search for Christmas 
presents or read the news there? To put 
it simply – to have your mobile phone con-
nected to the internet, you need a network 
connection. Guys from Telia Transmission 
team are responsible for it. 

They constantly plan and design the 
network to have the most efficient con-
nection. They check the infrastructure, 
capacity, speed, and parameters of the 
equipment and current network´s situa-
tion. They work with a map of the whole 
Denmark geography, map of all Danish 
radio links and with 360-degree pictures 
from the antennas. Telia does all the plan-
ning and decides what needs to be done. 
The actual physical work in the terrain is 
done by a subcontractor company.

The tricky thing is that what works in win-
ter, doesn´t necessarily work in spring. 
“Due to blooming trees the connection 
could be superbad. Cutting the tree down 
is impossible most of the time, therefore 
we need to re-design the link and connect 
it to another antenna,” describes Pol Tor-
res, one of the team members. Another 
example is the connection in Bornholm. 
It is a  remote Danish island in the Baltic 
Sea, connected to mainland by undersea 
cables. Due to the small population the 
network traffic is low for most of the year. 
However, during holiday period, there are 
many visitors and the traffic goes through 
the roof. Transmission guys have to up-
date the connection and add more ca-
pacity. Other “trouble-makers” potentially 
disrupting the transmission are, for exam-
ple, water, forests or windmills.

This is the newest Telia shop located in the heart of the Copenhagen city center. A new 
design concept is used here – wooden logo, silver and golden relaxing colors, big wall 
screens everywhere. This shop is the first one which has started to use an electronic 
system of pricing tickets. All ticket changes and updates are made automatically on e-ink 
price tags.

Customer can buy all Telia products here including accessories. The portfolio can be divid-
ed into four groups – family, vacation, free time and work. Most of the IT systems which are 
used by shop assistants for selling and marketing are handled by Tieto. One error on the 
systems and they will not be able to sell even a mobile cover.

During business hours, the doors are always open, no matter how cold the weather out-
side. “We have entry heating, so it´s warm inside. And we like the feeling that we are open 
for our customers and that they are welcome all the time,” smile the shop assistants. 

Pro dánskou Telia pracuje v Ostravě přibližně 40 lidí, dalších asi 90 pracuje pro Telia v jiných zemích. | In Ostrava there is a team of around 40 people who work for Telia 
Denmark, another 90 people work for Telia in other countries.

Telia má v Dánsku 54 obchodů a suverénně nejprodávanějším mobilním telefonem je tu iPhone. 

There are 54 Telia shops in Denmark; iPhone is the most popular mobile phone sold there.

Neustále plánují a projektují síť, aby spojení bylo co nejefektivnější. Kontrolují infrastrukturu, 
kapacitu, rychlost, parametry zařízení a aktuální stav sítě. Pracují s mapou celého území 
Dánska, s mapou všech radiových spojení a s 360stupňovými záběry kamer z jednotlivých 
antén. Telia vše plánuje a  rozhoduje o  tom, co je nutné se sítí udělat. Fyzickou realizaci 
v terénu pak provádí subdodavatel.

Háček na tom všem je, že pokud něco fun-
guje v  zimě, nemusí to fungovat na  jaře. 
„Když rozkvetou stromy, může se připojení 
neuvěřitelně zhoršit. Pokácet strom je vět-
šinou nemožné – musíme tedy přenastavit 
spojení a  využít jiné antény,“ popisuje Pol 
Torres, jeden ze členů týmu. Dalším vel-
kým oříškem je připojení na Bornholmu. Je 
to odlehlý dánský ostrov v  Baltském moři 
spojený s  pevninou podmořskými kabe-
ly. Vzhledem k  malému počtu obyvatel je 
po většinu roku provoz na síti nízký. Během 
prázdnin sem ale přijíždí spousty návštěvní-
ků a provoz překračuje všechny limity. Lidé 
z týmu přenosových služeb musejí připojení 
neustále sledovat a upravovat kapacitu po-
dle potřeby. K  dalším „potížistům“ schop-
ným narušovat přenos patří vodní plochy, 
lesy nebo větrné mlýny.

– rodina, dovolená, volný čas a práce. Většinu IT systémů, které se v obchodě používají, za-
bezpečuje Tieto. Stačí jediná chyba a prodavači by nebyli schopni prodat ani kryt na mobil. 

Během otevírací doby zůstávají dveře vždy otevřené, bez ohledu na to, jaké je venku poča-
sí. „Ve vchodu máme tepelnou clonu, takže teplo se drží uvnitř. A nám se líbí ten pocit, že 
máme po celou dobu pro zákazníky opravdu otevřeno,“ usmívají se prodavači.



Jiří Veselský worked for Tieto in Ostrava for over five years as a net-
work architect. He began with customers from Finland, but while 
working on a  project for Norway’s Borregaard, he got to know the 
Oslo team. Then when a  little more than a  year ago Tieto Norway 
was looking to fill an opening for a solution architect, Jirka was a clear 
choice. They asked him, and he decided almost immediately. He 
praises the responsibilities of his new role, contact with the customer, 
and Norway’s beautiful natural environment.

Jirka is part of a sales team that is also involved in the technical as-
pects of orders. His task is to be involved in working on bids for 
tenders. “I have to monitor and coordinate all parts of the project, so 
that in the end we give customers what we promised and sold them. 

I monitor individual components of the technical solution to make sure 
all dependencies are covered and everything works as it should,” 
says Jirka.

When you ask him to describe the biggest different between life at 
home and life abroad, he has two answers. According to him, at work 
it’s that people are closer, because Tieto Norway employes about 
600 people. “Here we all know each other, we aren’t anonymous 
people,” says Jirka. And outside of work? “The biggest difference is 
that in Norway everyone looks out for pedestrians on crosswalks, so 
I  stopped looking both ways before crossing. When I  come to the 
Czech Republic, I’m lucky to survive my first two crossings,” he says 
with a smile.
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Jiří Veselský pracoval více než pět let jako 
síťový architekt v ostravské pobočce firmy 
Tieto. Ze začátku se věnoval zákazníkům 
z  Finska. Při projektu pro norský Borre-
gaard se blíže seznámil s  týmem v  Oslu. 
Před více než rokem hledalo Tieto Norway 
vhodného kandidáta na pozici solution ar-
chitekta a  Jirka pro ně byl jasnou volbou. 
Zeptali se ho a on se téměř okamžitě roz-
hodl. Dnes si pochvaluje odpovědnost své 
nové role, kontakt se zákazníkem i krásnou 
norskou přírodu.

Jirka je součástí obchodního týmu s  pře-
sahem do  technické části zakázek. Jeho 
úkolem je spolupracovat na  nabídkách 
pro výběrová řízení. „Musím hlídat a  koor-
dinovat všechny části projektu, abychom 
ve finále zákazníkům dodali to, co jsme slí-
bili a prodali. Sleduji jednotlivé komponenty 
technického řešení, aby se uhlídaly všechny 
závislosti a vše dobře fungovalo,“ popisuje.

Když se ho zeptáte na největší rozdíl mezi 
životem doma a v zahraničí, má pro vás dvě 
odpovědi. V práci je to podle něj o větší blíz-
kosti lidí, protože Tieto Norway zaměstnává 
přibližně 600 lidí. „Všichni se tady známe, 
nejsme anonymní lidé,“ říká Jirka. A mimo 
práci? „Největší rozdíl je v  tom, že chodci 
na  přechodech jsou v  Norsku doopravdy 
hájeni, takže jsem se odnaučil při přechá-
zení rozhlížet. Když přijedu do Česka, jsem 
rád, že první dva přechody pro chodce tak 
tak přežiju,“ usmívá se.
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Tieto Czech participates 
in a new deal with  
a leading Norwegian 
energy and technology 
group Lyse
“I accepted the offer from  
Tieto Norway straight away,”  
recalls Jiří Veselský, who  
helped win over Lyse as  
a customer

Tieto Czech  
se podílí na nové zakázce  
pro skupinu Lyse 
Tieto Czech participates in a new deal  
with a leading Norwegian energy  
and technology group Lyse

Přední norská energetická a  technologická společnost Lyse si vybrala Tieto jako 
dodavatele cloudových řešení a služeb v oblasti provozu infrastruktury a datového 
centra. Tieto podle dohody zajistí provoz IT systémů a bude se podílet na inovacích 
v  řadě příslušných oblastí. Pětiletá smlouva má hodnotu 30 milionů eur, přičemž 
poslední dva roky jsou volitelné.

Tieto has been selected to deliver cloud solutions, infrastructure operations and data centre 
services to leading Norwegian energy and technology group Lyse. The agreement provides 
for Tieto to take over operations of a variety of IT systems and involves innovation initiatives 
in a number of relevant areas. The scope of the agreement is minimum EUR 30 million over 
5 years, the last two years being optional.

The services will be performed by specialists 
from Tieto Norway, Czech, Finland, Sweden 
and India. The majority of the services will 
be provided from Ostrava, a base of around 
IT experts who will be responsible for infra-
structure services and selected application 
operations. Recognized not only as technical 
experts, these providers will also act as man-
agers and architects. 

The key objective of the agreement is to re-
duce IT costs, optimize business processes 
and strengthen the Lyse Group’s ability to 
develop and deploy new services faster. Au-
tomation, speed and innovation are key ele-
ments to succeed in the digital world.

The Lyse Group was established following 
the merger of several energy companies in 
1998 and started operations in 1999. Since 
then, the company has transformed itself from 
a traditional power company, with roots dating 
back to the beginning of the 20th century, into 
a group involved in different business areas, 
including infrastructure, telecommunications 
and renewable energy, also delivering smart 
home and welfare technology solutions for 
customers across Norway.

Služby pro Lyse budou poskytovat specia-
listé z poboček Tieto Norway, Czech, Fin-
land, Sweden a  India. Většina aktivit bude 
zajištěna z Ostravy, kde se na zakázce pro 
Lyse budou podílet desítky IT odborníků. 
Tito pracovníci, mezi něž patří nejen techni-
ci, ale i manažeři a architekti, budou zodpo-
vědní za  infrastrukturu a  zvolené aplikační 
operace. 

Hlavním cílem dohody s  Lyse je snížit ná-
klady na IT, optimalizovat obchodní proce-
sy a  posílit schopnost norské energetické 
společnosti rychleji se vyvíjet a  nasazovat 
nové služby. Automatizace, rychlost a  ino-
vace jsou klíčovou součástí úspěchu v digi-
tálním světě.

Skupina Lyse vznikla na základě fúze něko-
lika energetických společností v roce 1998 
a  na  trhu působí od  roku 1999. Během 
té doby se transformovala z  tradiční, více 
než sto let staré energetické společnosti 
ve skupinu s několika různými obchodními 
oblastmi. Zaměřuje se na infrastrukturu, te-
lekomunikace a obnovitelné zdroje energie, 
poskytuje mimo jiné chytrá řešení pro zá-
kazníky z  řad domácností a  sociální sféry 
z celého Norska.

Novinky | News9
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Jak se stane, že americký odborník 
na IT skončí v Ostravě?
Posledních 10 let jsem do Česka často jez-
dil a opravdu jsem si zamiloval místní život-
ní styl, kulturu i  lidi. Přestože je to na hony 
vzdálené tomu, na co jsem byl zvyklý ve Stá-
tech, myslím, že to je pro mě v  současné 
době správná volba.

How does it happen that an American IT 
expert ends up in Ostrava? 
I  have travelled to Czech frequently for the 
past 10 years and honestly, I’ve fallen in love 
with the lifestyle, the culture, as well as the 
people. While this is a  leap away from what 
I was originally used to in the United States, it 
certainly feels right at this stage of my life. 

You worked in Silicon Valley and you 
can compare. In your experience, what 
are the main differences between an IT 
company there and Tieto from both pro-
fessional and cultural point of view? 
The two lifestyles are obviously vastly differ-
ent in the sense that while both workplaces 
claim to grant you a good balance between 
your professional and personal life, one of 
them mostly can’t deliver. In my opinion, Ti-
eto shines because apart from offering a very 
challenging work to satisfy any ambitious IT 
pro, it also allows for one to exhale after a long 
day’s work and simply relax, whether you take 
a break in one of the many lounge areas in-
side the building or catch some fresh air on 
the terrace outside. Yet it’s not just about the 
quality of the workplace – being able to leave 
your work behind, from time to time, also is 
a plus. Silicon Valley is truly an amazing place 
to work at, with some companies offering free 

child care, laundry service, valet and cater-
ing. However, before long you realize that the 
“perks” are provided for your comfort so that 
you can live in the office, in which case this is 
not what you call a true work-life balance. 

Can you be specific in what is intriguing 
to you about the "Scandinavian compa-
ny culture"? 
For me it’s being able to enjoy the nature and 
everything around you. It works for me in be-
ing able to take on stressful challenges, to 
cool down and think more clearly. I  find that 
being in a constant rush or working all the time 
may be counterproductive. It also allows for 
teams to work more cohesively by removing 
the stressful barriers that can come with any IT 
position or job in general. I must admit though 
that it took me quite a while to get used to this 
work attitude or style, mainly due to my previ-
ous practice in the U.S. Sometimes it can be 
tough to just unplug and relax. 

Work-life balance. Is it a myth or do you 
live it? 
For the most part, this has been or rather was 
an illusion for me. As I mentioned in response 
to your second question, to me a true work-
life balance means to be able to disconnect 
from work with no regrets or fear, knowing 

your team will support you and co-operate 
with you. We all need to have a  job and in 
most cases we spend more time with our 
work colleagues than with our own families. 
Thus, support is what makes a  desirable 
work-life balance complete. 

Tell us something about Ostrava as 
a  city and a  region. Can you imagine 
spending the whole life here? 
The short answer is yes. I may and would like 
to spend the rest of my life here. With that 
said, I  also plan to keep on travelling back 
to the States and to other places around the 
world. But I  can honestly say that for now, 
I can definitely see this place as my home. 

What do you like best about the region? 
Do you have favourite places for week-
ends or evenings? 
I’m still trying to find things to do as far as the 
night life goes; however, I  do  enjoy mush-
room-picking (something I would never have 
thought to say!). I also enjoy outdoors in gen-
eral. I don’t have a bicycle but I’m working on 
it. I also enjoy golf, tennis, or just relaxing lis-
tening to jazz. I haven’t located any venues for 
these activities yet, I’m still looking.

Ze Silicon Valley do Ostravy
From Silicon Valley to Ostrava

či v jakémkoli jiném oboru, mohou týmy pra-
covat soudržněji. Musím také připustit, že mi 
chvíli trvalo, než jsem si na tento styl práce 
zvykl. Ve Státech jsem používal jiné metody 
a někdy může být těžké vypnout a relaxovat. 

Rovnováha mezi pracovním a osobním 
životem – je to mýtus, nebo skuteč-
nost?
Jak už jsem zmínil výše, většinou to pro mě 
byla spíš iluze. Skutečná rovnováha mezi 
pracovním a osobním životem tak, jak ji chá-
pu já, je o schopnosti oprostit se od práce 
bez lítosti a  obav, s  vědomím, že váš tým 
vás podporuje a pracuje s vámi. Všichni po-
třebujeme zaměstnání a ve většině případů 
trávíme v  práci více času než s  rodinami. 
Podpora nám proto umožňuje úspěšně do-
sáhnout rovnováhy mezi pracovním a osob-
ním životem.

Řekni nám něco o Ostravě jako městě 
a regionu. Dokážeš si představit, že bys 
tu strávil celý život?
Stručně řečeno: ano. Můžu a  rád bych tu 
strávil zbytek života, nicméně mám v plánu 
stále se vracet do Států a navštěvovat i další 
místa ve světě. Mohu však upřímně prohlá-
sit, že prozatím to tu rozhodně vnímám jako 
domov. 

Co se ti na tomto regionu nejvíc líbí? 
Máš oblíbená místa, kde trávíš víkendy 
nebo večery? 
Co se nočního života týče, stále hledám, 
co se tu dá dělat. Baví mě například sbírat 
houby (nikdy bych si nemyslel, že něco ta-
kového řeknu). Také rád chodím do přírody. 
Ještě nemám kolo, ale pracuji na tom. Baví 
mě i golf, tenis a jen tak odpočívat a poslou-
chat jazz. Ještě jsem nenašel místa, kde by 
se to dalo dělat, ale hledám.

Pracoval jsi v Silicon Valley a můžeš 
srovnávat: Jaké jsou hlavní rozdíly mezi 
tamním IT podnikem a společností Tie-
to z profesního i kulturního hlediska?
Životní styl tam a tady se samozřejmě znač-
ně liší. Přestože vám na obou místech ga-
rantují rovnováhu mezi pracovním a osobním 
životem, ve  Státech to většinou není mož-
né. Tieto podle mě v  tomto ohledu vyční-
vá. Na  jednu stranu nabízí velice náročnou 
práci, která uspokojí každého profesionála 
v oblasti IT, ale také vám dovolí vydechnout 
po dlouhém pracovním dni a jednoduše rela-
xovat. Můžete si odpočinout v jedné z mno-
ha společenských místností v budově nebo 
se jít nadýchat čerstvého vzduchu na terasu. 
Ale není to jen o pracovních podmínkách, ale 
také o možnosti někdy nechat práci v kan-
celáři, což je velké plus. Nechci však Silicon 
Valley nijak hanět, protože je to také skvělé 
místo pro práci. Některé společnosti nabízejí 
bezplatnou péči o děti, služby prádelny, ob-
sluhu a stravování. Pak si ale uvědomíte, že 
všechny tyto výhody jsou tu proto, abyste 
mohli žít v kanceláři. A to se potom o sku-
tečné rovnováze mezi pracovním a osobním 
životem nedá mluvit.

Můžeš být konkrétnější? Co tě na skan-
dinávské podnikové kultuře fascinuje? 
Je to možnost užívat si přírodu a vše kolem 
vás. To je alespoň pro mě něco, co mi umož-
ňuje řešit stresující případy, relaxovat a uva-
žovat jasněji. Zjistil jsem, že neustálý spěch 
nebo nepřetržitá práce mohou být kontra-
produktivní. Díky odstranění stresujících pře-
kážek, které s sebou nese práce v oblasti IT 
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Byron Wilson
Senior System Engineer

Marta na treku 
Marta´s trek
Před pár lety mne bývalý kolega inspiroval, abych začala s tre-
kkingem. Tehdy jsem si říkala, že když to zvládne on, zvládnu to 
já dvakrát rychleji. Paradoxně jsem v  té době vůbec necvičila 
a  jakékoliv sportovní aktivitě jsem se zdaleka vyhýbala. Vzpo-
mínám si, že mě tehdy málem zabilo prvních 5 minut na  pásu 
v posilovně. 

Poctivě jsem ale před svou první cestou trénovala, chodila na pěší túry 
v dešti i sněhu a nakonec jsem se loni v květnu vydala na pouť do Santi-
aga de Compostela ve Španělsku. A od té doby mi to zůstalo. Při něko-
likadenním treku si člověk nese na zádech všechno sám, spí v poutních 
domech nebo „quest housech“ a modlí se, aby byla v koupelně teplá 
voda a toaletní papír.

Trekking se pro mě stal odpočinkovou aktivitou, při které si vyčistím hla-
vu od práce. Nejezdím na dovolené do letovisek nebo na wellness, ale 
pravidelně zatěžuji tělo několikadenními pochody. Čím náročnější terén 
nebo klimatické podmínky, čím dále od civilizace a pohodlí moderního 

Na začátku byl hyperaktivní pes Jess a koloběžka. Věděl jsem, že lidé 
se psy běhají. Jenže já jsem trochu líný, a tak jsem si pořídil koloběžku 
a se svým psem jsem začal jezdit na výlety. Lépe se z ní seskakuje, když 
pes běží jinam, než já jedu.

Po nějakém čase jsem se seznámil se skupinkou nadšených běžců se 
psy z Mushing Teamu Ostrava a dozvěděl jsem se, že jízda na koloběž-
ce se psem je oficiální mushingová disciplína. To mě překvapilo, protože 
jsem si vždycky myslel, že k tomu nutně potřebuju sáně. Mushing má 
ale několik disciplín, dělá se na sněhu i bez něj. Na blátě je možno se 
psem běhat (canicross), jezdit na kole (bikejöring), jezdit na koloběžce 
(scooterjöring), na tříkolkách, na kárách atd. 

A couple of years ago, a former colleague inspired me to start trek-
king. Back then I said to myself that if he was able to do it, I could do it 
twice as fast. Paradoxically, at that time I wasn’t doing any exercise 
at all, and avoided all sports activity like the plague. I remember that 
back then the first five minutes on a treadmill at the gym almost killed 
me.

But prior to my first trip I trained assiduously, went on long walks in the 
rain and snow, and finally in May, I set out on a pilgrimage to Santiago 
de Compostela in Spain. And it’s stayed with me since then. During 
a several-day trek, you carry everything you need on your back, sleep 
in “quest houses”, and pray that the bathroom has hot water and 
toilet paper.

For me, trekking became a way of relaxing that lets me forget about 
work for a while. I don’t spend my vacation time at resorts or wellness 
centres, but give my body a workout with several-day treks. The more 
demanding the terrain or climactic conditions, the more remote from 
civilization and the comforts of the modern world, the better. My work 
is mentally challenging, and so I need something that will exhaust me 
physically as well.

This year I  went on a  trek in Nepal near Annapurna, and went to 
Santiago again, though this time I walked from Portugal. For some 
people, “vacation” means a  sandy beach, a  book, and souvenirs  
– I see trekking shoes, a backpack, a selfie stick, and a phone with 
an internet connection, because even at the ends of the earth I’m not 
able to forget about work.

světa, tím lépe. Moje práce je psychicky náročná, proto potřebuji něco, 
co mě vyčerpá i fyzicky. 

Letos jsem podnikla trek po Nepálu kolem Annapurny a  ještě jednou 
jsem zavítala do Santiaga, tentokrát ovšem pěšky z Portugalska. Někdo 
vidí při slově „dovolená“ písečnou pláž, knížku, suvenýry – já vidím tre-
kové boty, batoh, selfie tyčku a telefon s připojením na internet, protože 
se od práce nedokážu odpoutat ani na konci světa. 

Jak jsem se stal 
musherem? 
How Did I Become a Musher?

In the beginning, there was a  hyperactive dog named Jess and 
a scooter. I knew that people ran with dogs, but I’m a tad lazy and so 
I bought a scooter and began going on outings with my dog. It’s eas-
ier to jump off it when the dog runs in a different direction than I am.

After some time I  got to know a  group of running enthusiasts with 
dogs from the Ostrava Mushing Team, and found out that scooter rid-
ing with a dog is an official mushing discipline. I found that surprising, 
because I always thought that it required a sleigh. But mushing has 
several disciplines, and takes place both on snow and off it. In the 

mud you can run with a dog (canicross), ride a bike (bikejöring), ride 
a scooter (scooterjöring), a tricycle, a go-kart, etc.

Jess and I began training and racing. We’re not the fastest, but we 
love mushing and give it our all. You have the opportunity to meet 
excellent people and get out into nature often. Last but not least, both 
man and dog are happy.

So if you’re wondering how to tire out your four-legged friend 
and get a bit of exercise yourself, try mushing... #mudmushers

Začali jsme s Jess trénovat a  závodit. Nejsme nejrychlejší, ale máme 
musherské srdíčko a dáváme do toho vše. Člověk se seznámí s prima 
lidmi a je často v přírodě. A v neposlední řadě je spokojený nejen člověk, 
ale i pes. 

Takže jestli přemýšlíte, jak svého čtyřnohého kamaráda unavit 
a trochu se sami hýbat, zkuste mushing… #mudmushers

Radim Vaňko
Senior Software  

Developer

Marta Slepánková
Manager of a MIM team
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CESTOVÁNÍ | TRAVELLING CESTOVÁNÍ | TRAVELLING

LUKÁŠ SLECHAN, SERVER IMPLEMENTATION OPERATIONS

Cestovní horečka ve mně propukla hned při mé první zahraniční pracovní 
zkušenosti v USA. Od návratu z ní jsem začal pravidelně cestovat, převáž-
ně po známých a turisticky přitažlivých městech Evropy. Jelikož jsem váš-
nivý horský turista, rozhodl jsem se sestavit a naplánovat norský roadtrip.

Norsko | Norway

LUKÁŠ SLECHAN,  
SERVER IMPLEMENTATION OPERATIONS

The travel bug bit me right off the bat during 
my first work term abroad, in the USA. Upon 
my return I began travelling regularly, mainly 
to popular tourist destination cities in Europe. 
Because I love hiking in the mountains, I de-
cided to plan a Norwegian road trip.

ADAM “GANDALF” ABRAHAMČÍK, 
SERVER IMPLEMENTATION OPERATIONS

I  began doing more demanding hiking in 
2013, when I  first attempted the Beskydy 
Seven hiking marathon. I  realized that I was 
in need of more training a little ways past the 
Ostravice River, when both my knees gave 
out. But much time has passed since then, 
and I’ve successfully completed various 
races, including the Beskydy Seven. When 
Lukáš came to me with passionate enthusi-
asm for his idea of a  road trip through the 
Norwegian mountains, I  agreed enthusiasti-
cally.

Though we’ve both thoroughly crisscrossed 
the Czech countryside, Norway was some-
thing else entirely. What did we expect from 
our almost two-week trip? A  lot and every-
thing! We already knew that Norway is a very 
beautiful but also relatively expensive country, 

Cestovní zážitky?

Lukáš: Když Adam na odlehlé benzínce pro-
nesl, že zdejší nafta je drahá a  že najdeme 
jinou pumpu. Nakonec jsme byli nuceni shá-
nět naftu po místních přátelských domorod-
cích za trojnásobek nabízené ceny.

Adam: Když byla nafta, tak jednoznačně ří-
zení automobilu. Všude uzoučké cestičky, 
žádná místa k vyhýbání a na každém kroku 
ovce a krávy, které naprosto ignorovaly jaký-
koliv provoz. 

Nebezpečné zážitky?

Lukáš: Když jsme šli k ledovci Nigardsbreen 
a  řešili jsme, zda značka ohledně vstupu 
za řetěz znamená zákaz, či nás má jen upo-
zornit. Pár vteřin na to se velká část ledovce 
s velkou grácií utrhla a  rozlétla se do všech 
stran. Definitivně zákazová značka!

Adam: Když se fotilo na Trolltunze (cca 700 
m.n.m.), Lukášovi vítr shodil dolů karimatku 
a já se instinktivně vrhl za ní. Pozor na chyby!
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so we could look forward to a “tuna diet”. We 
saw and experienced much along our almost 
2500 km route: the Nigardsbreen Glacier, 
spending the night in Fannaraki, the highest 
altitude mountain hut in Scandinavia, an over 
30 km all-day hike on the Bessengen route, 
as well as a drive along Trollstigen, a highway 
renowned among motorcyclists. We also ex-
perienced daring photography at Kjerag and 
Trolltunga, we camped out on mountaintops, 
and swam in an icy lake in swimming caps. 
The most expensive items were car rental 
and operation, and a trip on the Flamsbana, 
the most beautiful train journey in the world.

Travel experiences?

Lukáš: When Adam declared at a  remote 
gas station that the local diesel fuel was 
expensive that we’d find another station. In 
the end we were forced to buy diesel from 
friendly locals at triple the price.

Adam: When there was fuel, then definitely 
driving. Narrow roads everywhere, no places 
to pass, and every step of the way sheep 
and cows that absolutely ignored all traffic.

Dangerous experiences?

Lukáš: When we went to the Nigardsbreen 
Glacier and were discussing whether a sign 
regarding entry past a chain meant no entry, 
or just caution. A few seconds later, a huge 
part of the iceberg broke away and shattered 
in all directions. Definitely a no entry sign!

Adam: When we were taking pictures on 
Trolltunga (approx. 700 m a.s.l.), the wind 
blew Lukáš’s sleeping away and I instinctively 
lunged after it. Look out for mistakes!

ADAM „GANDALF“ ABRAHAMČÍK, SERVER IMPLEMENTATION OPERATIONS

S obtížnější turistikou jsem začal v roce 2013, kdy jsem se poprvé pokusil zdolat Bes-
kydskou Sedmičku. Že je potřeba více trénovat, mi došlo kousek za Ostravicí, když mi 
vypověděla službu obě kolena. Od té doby ale utekla spousta času a já jsem úspěšně 
absolvoval nejrůznější závody, včetně Beskydské Sedmičky. Když za mnou Lukáš přišel 
s vášnivým zápalem pro nápad na roadtrip po norských horách, nadšeně jsem souhlasil.

Ač jsme oba prošli křížem krážem české luhy a háje, Norsko byla úplně jiná úroveň. Co 
jsme očekávali od našeho téměř dvoutýdenního výletu? Hodně a všechno! Již předem 
jsme věděli, že Norsko je jedna z nejkrásnějších, ale zároveň i dražších zemí, takže nás 
čeká tzv. tuňáková dieta. Na své téměř 2500 km dlouhé trase jsme viděli a zažili oprav-
du mnohé. Ledovcem Nigardsbreen počínaje přes přespání na nejvýše postavené chatě 
ve Skandinávii Fannaraki a přes 30 km dlouhý celodenní přechod nejkrásnější norské túry 
Bessegen až po projížďku po vyhlášené motorkářské silnici Trollstigen. Užili jsme si mimo 
jiné odvážné focení na Kjeragu či Trolltunze, stanovali jsme na vrcholcích hor a koupali se 
v ledovém jezeře v plaveckých čepičkách. Za nejdražší položku lze považovat vypůjčení 
a provoz auta a výlet Flamsbanou, což je nejkrásnější železnice světa.

Best experience?

Lukáš: Definitely the morning inversion layer below the Fannaraki mountain cabin, and our 
constant bathing in our swim team uniforms.

Adam: Overcoming my fear of heights, standing on the famous Kjeragbolten boulder that is 
stuck between two cliffs, or playing dodge-ball with beach balls in swim trunks and caps on 
Trolltunga. I that that’s something they hadn’t seen yet.

Something you found unconventional and interesting?

Lukáš: Rádio NORGE! A local radio station that plays a lot of Michael Jackson. Heal the world!

Adam: A traffic circle in a tunnel, and Lukáš’s ability to keep eating tuna for 12 days straight.

Over the course of 11 days we undertook 9 fascinating ascents. We walked over 
120 km, ascending 9200 m. We both lost 5 kilos of body weight that we didn’t need.
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Nejlepší zážitek?

Lukáš: Jednoznačně – ranní inverze na hor-
ské chatě Fannaraki a všudypřítomné koupá-
ní v našem týmovém plaveckém mundúru. 

Adam: Překonání strachu z výšek, postave-
ní se na  proslulý balvan Kjeragbolten, který 
uvízl mezi dvěma skalami, či hraní vybíjené 
s nafukovacími míči v plavkách a čepičkách 
na Trolltunze. Myslím, že něco takového tam 
asi ještě neviděli.

Netradiční zajímavosti/poznatky?

Lukáš: Rádio NORGE! Místní rádio, kde do-
kola hrají Michaela Jacksona. Heal the world!

Adam: Kruhový objezd v tunelu a Lukášova 
výdrž jíst po 12 dnech stále tuňáka.

Za  11 dní jsme podnikli 9 fascinujících 
výšlapů. Nachodili jsme přes 120 km 
s  9200m převýšením. Oba jsme shodili 
nepotřebných 5 kilogramů váhy.

Příští rok se chystáme na Island,  
dalšímu výletu ZDAR!
Next year, we’re planning a trip to Iceland!



Naše netradiční lavička vytvořená z  IT hardwaru – tře-
ba myšek, telefonů, klávesnic – putovala loni po  vý-
znamných akcích regionu. Lidi bavila třeba v  průbě-
hu festivalu Colours of Ostrava nebo v  Olympijském 
parku v  centru města. Srandu si na  ní užili malí i  velcí,  
a ještě za své fotky vyhráli krásné ceny. Oceněna byla i sa-
motná lavička – získala první místo v kategorii ekologická 
koncepce v prestižní marketingové soutěži POPAI.

Our unique bench made of IT hardware – such as computer 
mice, phones and keyboards – did a bit of travelling last year 
over the important events of the region. For instance, it was 
enjoyed by the audience at Colours of Ostrava music festival or 
those visiting Olympic Park in the city centre. Both young and 
elderly had fun on it and for their pictures, some of them won 
great prizes. Even the bench itself has won an award, ranking 
first in the ecological concept category of the prestigious POPAI 
marketing contest.
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Tieto dlouhodobě podporuje holky, 
které chtějí začít v IT, a proto také 
spolupracuje s vyhlášenými orga-
nizacemi, které učí ženy a  dívky 
programovat v  různých jazycích. 
Na podzim jsme u nás přivítali Geek 
Girls Carrots a jejich holčičí worksho-
py zaměřené na Linux a Javu, a taky 
PyLadies, kde holky nahlédly pod 
pokličku Pythonu.

Tieto has long supported girls in IT, 
which is also why we work with re-
nowned organizations that teach wo-
men and girls to code in various lan-
guages. In the fall we welcomed Geek 
Girls Carrots and their workshops for 
girls that focus on Linux and Java, 
or PyLadies, where girls could have 
a peek at Python.

Navštívili nás budoucí lídři společ-
nosti Tieto Czech.  Prckové přišli 
se svými Tieto maminkami, které 
jsou právě teď na mateřských do-
volených. A  aby na  nás mamky 
nezapomněly, uspořádali jsme pro 
ně setkání, kde jsme je informovali 
o novinkách ve firmě.

We had a  visit from the future man-
agement of Tieto Czech.  The little 
tykes came with their mothers, who 
are on maternity leave at the moment. 
And so that their mother’s don’t forget 
about us, we organized a  get-toge-
ther for them to let them know what 
was new in the company.

Dvacet pět učitelů informatiky z celkem 
osmi středních škol z regionu k nám při-
šlo diskutovat, jak co nejlépe vyučovat 
IT a pracovat s nadanými studenty. Šest 
našich kolegů z oblastí sítí, programo-
vání, BI a správy serverů jim představilo 
trendy v současném světě IT. Podobný 
program jsme pak připravili i pro ředi-
tele a výchovné poradkyně vybraných 
základních škol. 

Twenty-five computer studies teachers 
from eight high schools in the regi-
on came to discuss how best to teach 
IT and work with talented students. Six 
of our colleagues from the areas of ne-
tworks and BI presented the latest trends 
from the world of IT. We also prepared 
a  similar programme for principals and 
guidance counsellors from selected ele-
mentary schools.

O úplně plný Tieto Hub se posta-
raly zaměstnankyně Úřadu práce. 
Přijely z poboček z celého regionu  
– z  Ostravy, Hlučína, Havířova, 
Nového Jičína, Frýdku-Místku nebo 
z Opavy. Díky nim můžeme do firmy 
nalákat nové zaměstnance ze zce-
la odlišných oborů. Postačí, když 
zájemci projdou rekvalifikačním 
kurzem, který pořádá Centrum ce-
loživotního vzdělávání při VŠB-TUO. 
Skvělým ajťákem se tak může stát 
třeba učitel, což potvrzují konkrétní 
příběhy některých našich kolegů.

Employees of the Employment Office 
made sure our Tieto Hub was com-
pletely full. They came from branches 
all over the region – from Ostrava, 
Hlučín, Havířov, Nový Jičín, Frýdek-
Místek, or Opava. Thanks to them, 
we can entice employees from en-
tire different fields to come work for 
us. All that’s needed is that they take 
a  requalification course put on by 
the Adult Education Centre at VŠB 
– Technical University of Ostrava. 
A waiter or welder can thus become 
an excellent IT worker, as evidenced 
by the life stories of some of our co-
lleagues.

Tieto Czech šlo do světa a ukáza-
lo se na  brněnských akcích a  ve-
letrzích Tieto IT Showroom, Job 
Challenge a Evolve Summit. Lákali 
jsme k  nám nové kolegy a  šířili 
značku Tieto za hranicemi Ostravy. 

Tieto Czech travelled to events 
and trade fairs in Brno – the Tieto IT 
Showroom, the Job Challenge, and 
the Evolve Summit. We found some 
new employees and promoted the 
Tieto brand past the city limits of 
Ostrava.

Prosinec jsme už tradičně oslavili s dětmi na mikulášské párty. Malovali jsme 
na svíčky, zdobili perníčky, psali dopis Ježíškovi a tvořili nejdelší vánoční řetěz. 
Děti taky dováděly na opičích drahách a u různých pohybových aktivit. Sváteční 
odpoledne ukončily spolu s anděly, čerty a Mikuláši na pekelné diskotéce. 

We celebrated December as always with the children at a St. Nicholas Party. We pain-
ted candles, decorated gingerbread, wrote Baby Jesus letters, and created the lon-
gest Christmas garland. The children also fooled around on monkey bars and various 
forms of active play. The holiday afternoon drew to a close with angels, devils, and St. 
Nicholas at a “hellish” disco party.

Kromě praxí a stáží se u nás studenti mohou vyřá-
dit v programátorských kurzech. Stačí mít v oblibě 
IT a nebát se někdy docela zapeklitých domácích 
úkolů. Ty spolu s poskytnutím znalostí a zkuše-
ností zadává kouč přímo z řad expertů firmy Tieto.  
V Tieto Czech funguje taky studentská komunita, 
která uspořádala turnaj v Counter Strike pro stu-
denty z regionu.

Aside from work experience and work terms, students 
can also take programming courses with us. All that’s 
needed is an interest in IT and to not be afraid of tric-
ky homework assignments. These were assigned by 
a coach from among Tieto’s experts who also passed 
on their knowledge an experience. There is a Student 
Community in Tieto Czech, which has organized 
Counter Strike tournament for students in the region.

HR NEWS
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Začátek listopadu se ve společnosti Tieto 
Czech už tradičně nesl ve sportovním 
a zdravém duchu. Oblíbený Fitness week 
letos potěšil nejen všechny sporťáky, ale 
taky milovníky relaxu, zdravého životního 
stylu a jídla.

As is by now customary, the beginning of 
November at Tieto Czech focused on sports 
and health. This year, our popular Fitness Week 
pleased not only all those into sports, but also 
those who are into relaxation, a healthy lifestyle, 
and food.

Fitness 
and healthy week

Fitness week odstartoval badmin-
tonovým turnajem. Díky vyrovna-
ným výkonům to byl až adrenali-
nový napínák. Gratulujeme vítězům 
a všem děkujeme za skvělou atmo-
sféru na kurtech.

Fitness Week kicked off with a  bad-
minton tournament. Competitive ba-
lance ensured that it was an adrena-
line-charged experience for all. Our 
congratulations go to the winners, and 
our thanks to everyone for an excellent 
on-court atmosphere.

Odborníci doporučují nechat si od-
stranit mateřská znaménka hlavně 
na podzim. Proto jsme je k nám po-
zvali, aby nám znaménka zkontro-
lovali a případně poradili bezpečný 
postup. 

Experts recommend that birthmarks 
be removed in the fall. This is why we 
invited them for a check of birthmarks 
and to recommend safe procedures.

Při přednáškách a  prezentacích 
jsme se dozvěděli, jak správně bě-
hat, abychom sportem nezatěžovali 
klouby. Už také víme, jak bojovat se 
stresem a  pocitem vyhoření nebo 
v  čem je vlastně zrádný tolik oblí-
bený cukr.

During lectures and presentations we 
found out how to run properly to avoid 
stressing joints. Now we also know 
how to counter stress and burn-out, 
or why sugar is so treacherous.

Na bolesti zad jsme vyzráli s  fyzioterapeutem, který nám 
kromě individuálních konzultací poskytl také užitečný ná-
vod na správný posez u počítače. Kromě toho jsme také 
cvičili jógu.

We overcame back pain with a physiotherapist, who aside from 
individual consulting sessions also gave us useful instructions 
on how to sit properly at a computer. We also did yoga.

Téměř 250 z  nás využilo měření  
tělesného tuku za pomoci přístro-
je InBody 230. Přítomný trenér 
fitness k  výsledkům měření přidal 
také tipy a rady, jak si zajistit a udr-
žet krásné a zdravé tělo. 

Almost 250 of us had our body fat me-
asured using the InBody 230. Along 
with measurement results, a  fitness 
instructor also gave us tips and advi-
ce on how to maintain a beautiful and 
healthy body.

Zdravou snídani jsme si dopřáli 
v podobě vegetariánských, vegan-
ských a raw dobrot. Podávány byly 
slané i sladké varianty a ve chvilce 
se po nich zaprášilo. 

We had a healthy breakfast in the form 
of vegetarian, vegan, and raw goo-
dies, both sweet and savoury, which 
were soon all gone.

Fitness week jsme za-
končili ve  velké partě 
na  kluzišti. Společně 
s  dětmi, rodiči, souro-
zenci, kamarády, part-
nery, manžely a manžel-
kami jsme se probruslili 
pátečním podvečerem. 
Děkujeme všem! 

We ended Fitness Week 
with a  group skate. Along 
with children, parents, si-
blings, friends, partners, 
husbands, and wives, we 
skated the late Friday af-
ternoon away. Thank you 
everyone!
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Tieto Nerds  
podpořil zajímavé 
projekty  
start-upistů
Tieto Nerds in 
Support of Interesting 
Start-Up Projects
Nový impulz a také zkušené rady odborní-
ků získali účastníci akceleračního projek-
tu Tieto Nerds. Jeho cílem bylo podpořit 
začínající podnikatele a  jejich dobré ná-
pady pro reálné podnikání. Tieto, které jej 
organizovalo ve spolupráci s Impact Hub 
Ostrava, tak nabídlo příležitost pro všech-
ny, kteří hledají inovaci, expanzi a rozvoj.

A new impulse and experienced advice 
from experts and entrepreneurs – those 
were the benefits gained by the partic-
ipants to the Tieto Nerds acceleration 
project. Support to the business new-
comers and their good ideas by linking 
them to investors, customers, employ-
ers and real business partners was 
the mission of the project prepared by 
Tieto, in cooperation with Impact Hub 
Ostrava. The organizers have offered 
an opportunity to all those seeking in-
novation, expansion and development.

Commenced last September, the project 
took 90 days. Tieto was looking for new ideas 
in the financial services, state administration, 
manufacturing, telecom and energy/utility 
sectors with the aim to assist the success-
ful ones with investment resources and/or 
an employment opportunity for their authors. 
“Tieto Nerds project has enjoyed support 

from the top management of our company. 
Among other opportunities, the start-uppers 
had a chance to meet regularly with our ex-
perts and to consult their projects“, says Zu-
zana Mánková, communication specialist at 
Tieto Czech. Adds Marcela Kučová of Impact 
Hub: “It has been an ongoing effort of all of us 
at Hub to reveal actual needs of projects, to 
expose such projects to consultants, to offer 
workshops and professional backgrounds 
for business development“.

Some brilliant ideas have been introduced 
at Tieto Nerds. Dalibor Dohnal, for instance, 
did not go unnoticed with his software solu-
tion capable of recognizing, from a  camera 
screen, the type and category of a  motor 
vehicle, including the direction and speed of 
movement. The complex information system 
presented is able to analyse traffic, to detect 
vehicles or to provide a full entrance monitor-

ing and security system for different venues. 
Martin Matoušek has participated in Tieto 
Nerds with a project named “Park It“, a mo-
bile application facilitating parking in cities. 
The app locates an available parking spot 
and navigates the driver to it; furthermore, it 
allows the driver to pay the fee and extend 
the parking time online. Synercom s.r.o. has 
engaged in the project introducing the „batta“ 
product, a battery assistance to top capacity 
of accumulation, representing a  technology 
of a highly efficient usage of the potential of 
modern battery cells.

There appears to be a  unanimous spirit of 
excitement expressed by the participants as 
they reflect on Tieto Nerds. They agree that 
the project has introduced them to new con-
tacts, new business approaches and new 
motivation in their continued efforts.

Projekt, který začal v září loňského roku, trval 90 dní. Tieto hledalo nápady zaměřené na finanční 
služby, státní správu, výrobu, telekomunikace, veřejné služby a infrastrukturu. „Tieto Nerds pod-
pořil také nejvyšší management naší společnosti. Start-upisté měli mimo jiné možnost se pravi-
delně s našimi odborníky setkávat a konzultovat s nimi své projekty,“ říká komunikační specialist-
ka Tieto Czech Zuzana Mánková a Marcela Kučová z Impact Hubu k tomu dodává: „V Hubu jsme 
se celou dobu snažili objevovat aktuální potřeby projektů, propojovat je s konzultanty, poskytovat 
workshopy a profi zázemí pro rozvoj byznysu.“

Do projektu Tieto Nerds se zapojila řada lidí se skvělými nápady. Například Dalibor Dohnal se 
svým softwarovým řešením, které umí z obrazu kamer rozpoznávat vozidla, jejich kategorie a dal-
ší vlastnosti, směr pohybu i rychlost. Jedná se o ucelený informační systém, který je schopen 
analyzovat dopravu, detekovat dopravní prostředky a může sloužit mimo jiné jako bezpečnostní 
vjezdový systém do  různých areálů. Do  Tieto Nerds se přihlásili i  Martin Matoušek a  Tomáš 
Spratek s projektem Zaparkujto, čili mobilní aplikací, která pomáhá řidičům parkovat ve městech. 
Tato aplikace řidiči vyhledá volné místo a navede ho k němu. Dále umožňuje online platbu par-
kovného, prodloužení parkovací doby a sdílení parkovacích míst. Do Tieto programu se zapojil 
také Synercom s.r.o., jehož členové představili produkt batta neboli battery assistance to top 

capacity of accumulation. Jedná se o  řešení 
technologie pro vysoce efektivní využití po-
tenciálu moderních akumulátorových článků. 
Je součástí koncepce společnosti, která vyvíjí 
a  realizuje technologie pro zvýšení efektivity 
provozu a služeb. 

Druhý ročník  
Tieto Nerds se uskuteční  
už na jaře tohoto roku.

Tieto Czech plans  
to organize the second year  

of the project this spring.



KVÍZ | QUIZ

 There are 10 kinds  
of people in this world:
Those who understand binary  
and those who don't.

VTIP | JOKE

Zábava IT | Fun IT

Vyhrajte! | Win!
Tieto Caribbean Night 2016

Své odpovědi zasílejte do 31. března 2017 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 31 March 2017 to czech.communications@tieto.com and write KVÍZ (QUIZ) in the subject line. 
Attractive prizes are waiting for three winners whom we will draw three winners from the correct entries.

Přední norská energetická a technologická společnost Lyse si Tieto vybrala, protože: 
Lyse, a leading Norwegian power and technology company, selected Tieto because:

a)  chce expandovat do Ostravy a nemá tu žádné jiné kontakty 
it wants to expand to Ostrava and has no other contacts there

b)  chce snížit náklady na IT, optimalizovat obchodní procesy a rychleji se vyvíjet 
it wants to cut IT costs, optimize business processes, and accelerate its development

c)  se jí líbí, že zaměstnanci Tieta rádi nosí teplé norské svetry 
it likes the fact that Tieto employees like wearing warm Norwegian sweaters

Oblíbený Fitness week zahájil napínavý turnaj v: 
Our popular Fitness week was kicked off by a thrilling tournament in:

a)  badmintonu 
badminton

b)  přeskoku přes švihadlo 
jumping rope

c)  synchronizovaném plavání 
synchronized swimming

Náš kolega a musher Radim Vaňko se ve volném čase věnuje: 
In his free time, our colleague and musher Radim Vanko likes to:

a)  jízdě na koloběžce se svým psem 
ride his scooter with his dog

b)  hraní šachů se svým papouškem 
play chess with his parrot

c)  pravidelnému potápění v Ostravici 
dive regularly in the Ostravice River
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Life is Training 
Live your Life

Please enter and let yourself be 
PamPered right from the first day.
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