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POLYGRAFICKÉ DÍLO:

TECHNOLOGIE:

Kalendář Karneval v Benátkách byste rozhodně neměli
přehlédnout. Co stojí za jeho
úspěchem?

Revoluční zařízení pro
recyklaci kancelářského
a spotřebního materiálu.

Když se naštvu, Kalendář, který
jdu se uklidnit
zabodoval
ke CartonWrapu a vzbudil zájem
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Epson PaperLab
recykluje
kancelářský
papír
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TRH S PAPÍRY:

Jak jsme na tom
s tiskovými
papíry
Pojďme se podívat na aktuální čísla z oblasti výroby papírů
v Čechách.
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LASEROVÝ VÝSEK:

Laser
ve službách
personalizace
a kreativity
Přístupů k digitálnímu výseku
může být tolik, kolik je typů
tiskovin.
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CO ZPŮSOBÍ KORONAVIRUS:

Polygrafie v době globální pandemie

Světová ekonomika projde těžkou zkouškou. Výrazné dopady lze čekat v polygrafickém průmyslu i v mnoha
dalších odvětvích.

J

iž nyní utrpěl citelný úder veletržní byznys, který je tak či onak spojen s polygrafií. Organizovat odborné veletrhy
a výstavy není v době pandemie možné, vše se
ruší nebo odkládá, megaveletrh drupa je toho
názorným příkladem. Odsouvání prezentačních akcí, k němuž dochází všude po světě, se
samozřejmě nevyhnulo ani lokálním výstavám
v České republice. Například: Svět knihy byl
z května přeložen na říjen, EmbaxPrint z dubna na listopad.

Udržet dodavatelské řetězce v chodu

Velké nadnárodní společnosti, jejichž organizační celky jsou rozesety po celém světě, přijímají řadu opatření, jak zvýšit bezpečnost zaměstnanců i zákazníků. Společnosti také ujišťují, že
dodavatelské řetězce by neměly být přerušeny.
Některá opatření jsou deklarativnější a v obecné poloze, jiná jsou konkrétnější. Vedení Flint
Group například zopakovalo základní hygienické požadavky a nařídilo svým divizím, aby
postupovaly podle místních podmínek a bez

Zkušenosti z velké krize po roce
2008 ukazují, že pokles ekonomiky
se významně projeví i v polygrafii
a všech souvisejících oborech.

přerušení udržely dodávky spotřebních materiálů na trh. Flint Group zůstává v obvyklém spojení s hlavními dodavateli v Číně, Evropě a dalších částech světa v zájmu zajištění dodávek
materiálů podle plánu.
Top management společnosti Durst, která
sídlí v Brixenu, v nejvíce zasažené oblasti v Itálii,
oznámil, že rozhodl o uzavření sídla společnosti a podle možností o přechodu na home office.
Zároveň informoval o pomoci nemocnici v Brixenu ve formě roušek a ochranných pomůcek.
Pobočky a zastoupení na nejrůznějších trzích

↑

Virus COVID-19 přináší pro světovou ekonomiku další zkoušku, jejíž výsledky se projeví napříč všemi obory včetně polygrafie.

INZERCE

pokračování na str. 4
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DOKONČOVÁNÍ – DIGITÁLNÍ VÝSEK:

Laser ve službách personalizace a kreativity

Přístupů k digitálnímu výseku může být tolik, kolik je typů tiskovin. Záleží jen na vás, vašem nápadu a jak ho pojmete.

N

oviny pro grafický průmysl se věnují laserovému výseku relativně často.
A není divu, neboť stále nacházíme nové
možnosti jeho využití. Digitalizace, personalizace i automatizace nabily polygrafický segment
zcela novou energií a přinášejí mnoho způsobů využití. Tomu samozřejmě nahrává i fakt, že
spolu s digitalizací se dost změnily též samotné
zakázky, stejně jako objemy tisku a v neposlední řadě i požadavky zákazníků. V rodinném blokařství BOBO BLOK, spol. s r. o. (dále jen BOBO)
pojali laserový výsek vcelku invenčně.

Laser jako cesta k unikátnosti

Jsou různé způsoby využití laseru – od produkčního nasazení (k plošnému zušlechtění vysokých
objemů), přes menší a střední objemy s využitím
personalizace, až po výrobu kusových zakázek,

Co se týče dokončování pomocí digitálních
technologií – konkrétně laserem – možnosti
jsou. Ač to může znít
jakkoli nadneseně, je
to tak.

zákazníci sami vyberou či navrhnou. Laserový
vysekávací stroj si ve firmě nechali vyrobit přímo
na míru. Je tak přizpůsoben pro konkrétní materiály a rozměry finálních produktů. Zpracovávat
lze vše do formátu A3. Specializace papír, karton,
lepenka všech gramáží. V principu lze zpracovat
téměř libovolný materiál, nicméně vše se chová
jako originál.

Vize je vše co potřebujete

Nosná myšlenka ve firmě BOBO je prostá (inu,
v jednoduchosti je krása). Vychází ze základní
premisy, dle které chceme být každý něčím výjimečný, ale současně chceme vše rychle a snadno (polemiky na téma jak je to špatné či nikoli,
nechme nyní stranou). Václav Kabát to shrnuje
trefně: „Lidé dnes chtějí hodně osobní věci, kde
mají nejen své jméno, ale třeba i nějaký symbol
charakterizující jejich osobnost, například znamení zvěrokruhu a podobně.“ Často tedy tisknou
a vypalují v nákladech pouhých jednotek kusů.

Vyčnívat z řady

kde je každá tiskovina originálním dílem. Tou třetí cestou se vydala firma BOBO. Pomocí laseru
vytváří prostorové efekty, složité reliéfní obrazce
nebo struktury. Obecně však ve firmě začali využívat laser k unikátním produktům, kdy vyrábí
(vyřezávají, přesněji vypalují nebo gravírují) personalizované bloky, diáře, kalendáře, desky, krabičky a obaly. A čím se odlišují od běžných bloků?
Například jménem nebo dalšími prvky, které si

Tradiční tiskovina se hodně proměnila. Lidé
jsou nároční a současně chtějí být též originální. Ke slovu se tak dostává digitální technologie s velkým důrazem na personalizaci. Kromě
personalizace se v BOBO odlišili od konkurence
využitím laseru coby mobilní platformy. Pravidelně pořádají „roadshow“, kdy jezdí po různých akcích, ale i přímo k zákazníkům a laser
vozí s sebou. Navštěvují hodně veletrhy, což je
prý stále ta nejlepší možnost, jak se prezentovat.
Jejich produkty lákají v podstatě všechny generace, od těch školou povinných až po seniory.
Mohou tak demonstrovat možnosti laserového
výseku (a své produkty) přímo u zákazníka a to
je věc, na níž klienti stále velmi dobře slyší. Spolu s novými službami se zaměřují také na novou
klientelu, což je teď B2B segment. V této oblasti
chtějí nabízet kalendáře, diáře a bloky formou

↑

Produkty z blokařství BOBO zušlechtěné pomocí laserového výseku.

„eventů“ (firemních událostí, vánočních večírků,
festivalů a podobně), kde si každý zaměstnanec
bude moci sám navrhnout a vlastně i „vyrobit“
svůj vlastní originální dárek. V dodávce a s laserovým strojem na korbě nabídnou na akcích své
personalizované bloky a další produkty od pár
až po několik set kusů.

Náhoda, nebo generační změna?

Zakladatel firmy Václav Kabát možná včas rozpoznal nástup nové éry (a především nové generace) v polygrafickém segmentu. Ale možná měl
také štěstí, že jeho děti šly ve stopách svého
otce. Do rodinného blokařství tak přinesly svěží

(foto © archiv bobo blok)

vítr a novou krev, ale i nové myšlenky korespondující s jejich vrstevníky, kteří se pomalu, ale
jistě stávají nejsilnější nákupní silou. Od dubna 2020 spouští nový webový on-line konfigurátor, kde lze v rámci e-shopu snadno objednat
(včetně jednoduchého návrhu) zcela unikátní
blok šitý každému zákazníkovi na míru. Dále
plánují využití laseru v úzké kooperaci právě
s novým konfigurátorem. „Musí být ale přehledný, rychlý a jednoduchý, aby ho zvládli používat
uživatelé od 5 do 99 let,“ dodává s lehkou nadsázkou Václav Kabát.
mha

přímý produkční
potisk textilu

PRÁCE Z DOMOVA V POLYGRAFII:

Může být home office efektivní?
I polygrafické firmy musely poslat řadu zaměstnanců na home office.
Vzhledem k aktuální situaci s koronavirem musela řada
zaměstnanců vyměnit klasické
pracovní prostředí za domácí.
Pojem home office zná prakticky každý, reálnou zkušenost
s ním má ale výrazně méně
lidí, než kolik jich dnes takto
pracuje kvůli vyhlášenému
nouzovému stavu. Home office
si lidé často zaměňují za volný den a nyní zjišťují, že to tak
není. Dokonce zjišťují, že práce z domova je někdy těžší než

v kanceláři, protože vyžaduje
disciplínu, jasný plán a časový
rozvrh. Pokud tohle zvládnou,
mohou být naopak efektivnější než v kanceláři. Průzkumy
ukazují, že produktivní se
v kanceláři cítí pouze desetina
zaměstnanců. Především proto, že jim chybí klid a musejí se
potýkat s hlukem a tzv. vizuálním šumem. Z tohoto hlediska může být pro řadu lidí práce z domova úlevou. Ovšem
za předpokladu, že mají doma

možnost vytvořit si vlastní
prostor pro práci, kde nebudou
rušeni, ať už je to vlastní pracovna, nebo alespoň pracovní
kout.

Lidé potřebují své rituály

Aby home office byl skutečně
efektivní, lidé si musí vytvořit
své rituály, ať už jsou jakékoliv. Někdo si před prací potřebuje zacvičit, někdo se oblékne, jako by šel do práce, někdo
jiný si dojde na procházku

a pro ranní kávu do kavárny.
Ať už je to jakýkoliv startovací rituál, může hodně pomoc
udržet pracovní morálku. Častým problém při práci z domova je také prokrastinace. Sednete si k počítači a surfujete
po internetu, než abyste vyřídili e-maily, nebo vás začnou
lákat domácí práce a úpravy.
Proto je nutné si vytvořit přesný časový rozvrh včetně přestávek. A pokud sedíte u počítače a nemůžete se soustředit,

na z PBtisku. „Jsme výrobní
firma, takže hodně zaměstnanců pracuje ve výrobě, ale
kancelářské pozice mohou být
na home office. Např. marketingové oddělení funguje tak,
že se střídáme, aby tam vždy
někdo byl,“ řekla Jana Zástěrová z tiskárny Graspo, která
dodala: „Komunikace je komplikovanější. Byly jsme zvyklí mít během týdne několik
porad. Teď komunikujeme
hlavně přes telefon a email,

Práce z domova je někdy těžší než
v kanceláři. Vyžaduje disciplínu,
jasný plán a časový rozvrh. Vytvořte
si rituály a vyhraďte si vlastní pracovní prostor.
je lepší se jít věnovat něčemu
jinému a k práci se vrátit třeba
za hodinu nebo např. přesně
ve 14 hod. Musíte to ale dodržet a nesmíte to opakovat celý
den.

Home office v polygrafii

↑

Vyhradit si svůj pracovní prostor je jednou z klíčových podmínek efektivní práce z domova.

I zaměstnanci tiskáren mohou
pracovat z domova. „Máme lidi
na home office, jsou to především kancelářské pozice jako
lidé z back office, někteří z prepressu, z účetního oddělení
nebo třeba dispečeři. Zatím
máme spoustu práce, takže
jedeme stále na třísměnný provoz,“ vysvětlil Jaroslav Škudr-

protože ne všichni využívají
on-line komunikační nástroje.“ Ano, komunikace může
být při home office složitá, ale
pokud si firmy nastaví vhodné komunikační kanály a přesvědčí o tom své zaměstnance,
jistě to může fungovat velmi
dobře. Jaroslav Drahoš z tiskárny Finidr zmínil: „Aktuálně z domova pracuje cca 158%
zaměstnanců, nakoupili jsme
pro ně nutné vybavení, jako
jsou notebooky apod., a komunikace funguje v rámci možností dobře.“

Epson představuje SureColor SC-F3000 – tiskárnu
určenou k přímému potisku
textilu (DTG), nabízející nízké
náklady a vysokou produkci. Novinka míří k dodavatelům triček a do středních
i větších provozů vyrábějících oděvy. Uživatelé ocení spolehlivost, produkční
efektivitu, přesnost, rychlou
realizaci zakázek a schopnost vyrábět složité návrhy
zákazníků při použití různých druhů textilu. Jedná
se ve své řadě DTG tiskáren
o první skutečně velkoobjemové řešení inkoustového tisku s kompaktními 1,5 l
zásobníky inkoustu. Intuitivní a vysoce odolné provedení doplnil výrobce o prvky,
díky kterým bude i méně
zkušená obsluha pracovat
efektivněji při dlouhodobém
zachování kvality a přesnosti tisku. Tiskárna Epson
SureColor SC-F3000 je vybavena 4,3" dotykovým panelem s vylepšenými funkcemi.
Velkým bonusem je možnost
automatického nastavení
výšky tiskové plochy pomocí
snímačů, které detekují výšku povrchu oděvu. Tím se
usnadní přechod mezi potiskem triček, mikin, látkových
tašek a dalších oděvů.
mha
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a dodnes se svou ženou vyhledávají především neturistická místa.
„Baví nás pozorovat takové to ryzí
italské žití, které nás v mnohém
inspiruje.“ Následně se poznatky snaží aplikovat ve svém životě
i podnikání. Je to pro ně také každoroční odpočinek, kdy si užívají
dobré jídlo, víno a vysokou koncentraci umění, které je manželům velmi blízké.

FOKUS: VÁCLAV KABÁT
Václav Kabát (57) má duši hudebníka, která ovlivňuje každý krok
v jeho životě včetně těch podnikatelských. Jako správný rocker, miluje svobodu a upřímnost a stejně to tak má i jeho žena Helena, která
k tomu přidává nutnost mít vlastní názor a umět si za ním stát. Přestože, ani jeden z manželů neměl polygrafické vzdělání, podařilo se jim
společně vybudovat vlastní firmu, která si jde už téměř 30 let úspěšně
vlastní cestou a přináší zákazníkům produkty vysoké kvality.

PANORAMA: VÁCLAV KABÁT

Důležité je, najít si
svou vlastní cestu

vili jsme ve Voračicích. Zpětně to hodnotím jako
jeden z nejlepších kroků v životě. To místo pro nás
znamená svobodu, protože nejsme ničím omezování a můžeme si tvořit podle svých potřeb.

Nemáte problém přilákat na takovou samotu
zaměstnance? Aktuálně je nedostatek kvalifikovaných lidí velké téma. Samozřejmě i my tuhle
otázku musíme řešit. Neustále se snažíme hledat
nové schopné lidi, protože nám někteří zaměstnanci odcházejí například do důchodu. Dnes je ale
těžké najít šikovného a zručného člověka. Z mého
pohledu je důležité udržet si lidi a vhodně je motivovat. Chci, aby pracovní prostředí v BOBu bylo
otevřené, upřímné tak, aby se kdokoliv nebál
na cokoliv zeptat. Snažím se firmu vést trochu
jako dobře hrající orchestr, ve kterém všichni rádi
hrají a ladí jim to.

#

Václav Kabát je jednatelem neboli kapitánem společnosti BOBO BLOK,
která vyrábí vlastní papírenské produkty a nabízí klientům dokončovací
služby. BOBO BLOK je rodinou firmou, která brzy oslaví 30. výročí založení.
Jak se podařilo hudebníkovi bez polygrafického vzdělání vybudovat v oboru
polygrafie úspěšnou firmu? Díky tomu, že šel svou vlastní cestou.

Co by podle vás pomohlo situaci se zaměstnanci
zlepšit? Především by se měli lidi trochu zklidnit. Klíčem je naprosto otevřená a upřímná komunikace. Chvíli trvá, než člověka zmapujete a často
vás může překvapit v dobrém i tom špatném. Měli
bychom se také zaměřit více na mladou generaci,
která má široké možnosti, ale potřebují správnou
motivaci. A my se musíme naučit, jak je správně
motivovat. Nejhorší je, že mnozí z nich nechtějí dělat vůbec nic nebo jsou ztraceni a nevědí, co
vlastně chtějí. Určitě by pomohla určitá osvěta
ve spolupráci škol a firem. K tomu všemu bohužel zanikají krásná řemesla. Když přijdete dnes
na učňák, řeknou vám, že mají 15 kluků a z toho
jsou schopní 3, ale ti už jsou zadaní. Ostatní jsou
často k nepoužití. Sice tvrdí, že umí všechno, ale
když si je člověk vyzkouší, tak to bývá katastrofa. Vidím cestu opět ve specializaci, protože nyní
všichni dělají všechno, ale nikdo nic pořádně.
Napadá mě Leonardo da Vinci, kterého jsem začal
studovat, když jsme se chtěli pustit do nové série
produktů. Podle Da Vinciho nepotřebujete nic
jiného, než vnímat 5 základními smysly a rozvíjet
své vlastnosti. To by měly školy u mladých podporovat.

#

Prozraďte nám, jak jste se od muziky dostal
k polygrafii? Popravdě k tomu vedla řada
okolností. Ještě před revolucí jsem odjel do Caracasu učit místní. Před odjezdem jsem si potřeboval nakopírovat noty. V té době, ale fungovala cenzura a noty nešlo jen tak kopírovat. Když
jsem se po revoluci vrátil přišel jsem o práci, protože se rozpustil filmový symfonický orchestr
Brandov, ve kterém jsem hrál. Prvním důležitým rozhodnutím bylo, že s mojí ženou Helenou chceme podnikat. Oba rádi zkoušíme nové
věci. Vzpomněl jsem si na kopírování not a tak
nějak naivně jsem si myslel, že bychom to mohli
zkusit, protože hudebníci o to budou mít určitě
zájem. Ve skutečnosti to ovšem tak nefungovalo,
ale začali přicházet jiní zájemci o kopírování. Dá
se říci, že muzika stála u zrodu mého podnikání.
Nejen noty, ale také touha po svobodě a kreativitě. Papír a tvořivá práce mě chytly.

#

Pustil jste se do kopírování, aniž byste s tím měl
jakékoliv zkušenosti. Jak jste věděl, co máte
dělat? To, že jsem o polygrafii nic nevěděl, mě
na tom právě bavilo. Měl jsem odstup a odlišný pohled. Ze začátku to nebylo vůbec snadné.
Mnozí se divili, že to děláme jinak než ostat-

#

ní, ale nenechali jsme se odradit. Učili jsme se
postupně i z našich chyb. Hodně nápadů jsem
pochytil v zahraničí, odkud jsem si přivezl také
řadu zajímavých dokončovacích stroječků. Když
už jsme uměli kopírovat, začali jsme lidem ty
dokumenty vázat. To už nebylo daleko od výroby bloků v malých sériích. Pomáhala mi také
duše hudebníka Věděl jsem, že když něco vytvořím, musím jít tzv. s kůží na trh a buď se to lidem
bude líbit nebo ne. A nám šlo především o to, aby
se naše produkty a služby lidem líbily a abychom jim tak mohli něco předat. Našli jsme si
zkrátka vlastní cestu, kterou jsme se vydali.

Co je tedy dnes hlavní náplní společnosti BOBO
BLOK? Nejsme klasická tiskárna. Zaměřili
jsme se na dokončovací práce, především na spirálu. Po revoluci tady nic takového nebylo. Byly
tu papírny, které vyráběly nějaké produkty, ale
já jsem chtěl nabídnout alternativu, která bude
dostupná. Aktuálně má BOBO BLOK takové
dvě hlavní „nohy“ 1) vyrábíme vlastní produkty a 2) nabízíme klientům dokončovací služby.
Úzce jsme se specializovali, což hodnotím jako
skvělý krok. Myslím si, že celé polygrafii by prospělo více specializace.

#

Zmínil jste specializaci. Zvažoval jste někdy, že
byste si založil kompletní tiskárnu? I tuhle
variantu jsem vyzkoušel, ale už tu takové tiskárny byly. Když jsem dělal komplet zakázku, vždy
jsem to dělal sám, a to mě nebavilo. Rád spolupracuji s dalšími firmami a lidmi, kteří mě inspirují
a obohacují. Myslím si, že je to mnohem zdravější přístup, něž se uzavřít ve své omezené bublině.
Úzká specializace nám také umožnila vyprecizovat naše služby a produkty. Dnes tvoříme produkty nejvyšší kvality, ze kterou si pevně stojíme.

#

Firma BOBO BLOK sídlí takříkajíc uprostřed
polí. Jak jste se z Prahy dostaly do Voračic?
Začínali jsme s malou kopírkou v pavlačovém
době v Praze v Kateřinské ulici, ze které jsme se
přesunuli do pronájmu v Sedlčanech. V tu dobu
jsem moc nechápal, kde lidi berou peníze na ty
velké fabriky. Neustále jsem se rozhlížel a sledoval, jak se prodává jedna fabrika za druhou.
Začal jsem se obávat, že na nás už žádná nezbyde. Na cestě Praha Sedlčany jsme pravidelně jezdili kolem areálu bývalého kravína, který pustl.
Říkal jsem si, že to není vůbec špatný prostor.
Poptal jsem se u známého a ten mi poradil, jak
prostory odkoupit. Vzali jsme si půjčku a zakot-

#

V Čechách by
měla polygrafie
rozhodně směřovat k otevřenější
komunikaci a širší
spolupráci jednotlivých firem. Jen
tak můžeme společně vytvářet
kvalitnější a zajímavější produkty.

O rodině: Rodina je pro Václava Kabáta nesmírně důležitá.
S ženou Helenou mají dva syny,
kteří se tak říkajíc potatili, protože
se také věnují muzice. Zároveň je
ale celá rodina zapojena do společnosti BOBO BLOK, ve které má
každý člen rodiny svou jasnou roli.

kání. „Dnes už hraji jen pro zábavu, i když v hlavě mi to hraje pořád
hodně. Občas si zajdu zahrát
s dechovkou.“ Jednou za dva roky
si společně s přáteli udělají setkání kapel v Sedlčanech, kde si pronajmou stadion. Na setkání kapel
většinou přĳde kolem 1A000 lidí.

O hudbě: Václav Kabát hrál
v kapele už od svých 15 let. Díky
muzice hodně cestoval do zahraničí, kde čerpal hodně inspirace.
Hudba stála i u zrodu jeho podni-

O odpočinku: Nejvíce si Václav
Kabát odpočine u manuální práce. Baví ho kutit a kultivovat jejich
zahradu ve Voračicích. „Máme
prostory, kde si budujeme takovou vlastní malou zahradu Versailles.“ K tomu manželé plánují
chovat slepice a husy, pro které

Za jeden z nejvýznamnějších milníků v podnikání
považuji přestěhování firmy do
Voračic. Tento
krok nám přinesl
obrovskou svobodu při tvorbě
našich produktů.
před 4–5 lety, že nebude dostatek schopných
lidí. Chtěl jsem ty šikovné a osvědčené motivovat, aby s námi zůstali a brali firmou za svou.
Navíc mám rád týmovou spolupráci a jak je známo, víc hlav víc ví. Hlavní balík podílů vlastní
naše rodina, ale jinak spolupráce všech majitelů funguje na principu společné domluvy, něco
jako kulatý stůl. Ti lidé jsou specialisté ve svých
oborech a známe je dlouho. Krása více majitelů
tkví ve vzájemné komunikaci, při které přicházejí nové nápady a řešení. Samozřejmě to může
nést i svá negativa, je to kompromisech. Ve firmě
máme ale s touto variantou zatím hlavně pozitivní zkušenosti.

Pojďme se nyní zaměřit na BOBO produkty. Kde
berete inspiraci, jaké produkty budete vyrábět? Znovu bych zmínil 5 smyslů podle Da
Vinciho a především to, že je důležité koukat, jak
to funguje. V začátcích mi v tom pomohla hlavně muzika, díky které jsem se dostal do světa.
Řadu let jezdíme s Helenou na veletrh do Frankfurtu a sledujeme, jak to dělá svět a následně se
to snažíme přizpůsobit našim podmínkám, kultuře a trhu. Musíte mít rozhled a komunikovat,
jedině tak budete vědět, co trh vyžaduje. Jednou
nám jeden obchodník doslova řekl, že musíme zvednout zadek z těch polí a tím se snažíme řídit. Navštěvujeme i české veletrhy a akce,
na kterých se ptáme českých zákazníků, co se
jim líbí, nelíbí nebo co jim chybí apod.

#

#

Co si tedy aktuálně trh žádá? Náš obor se dělí
na tzv. klasické a kreativní papírnictví. Právě
kreativita jde dnes hodně dopředu. Za ty roky
Dá se brát jako vhodná motivace to, že vybraným to může dost dobře posoudit. Před pár lety bylo
zaměstnancům nabídnete podíl ve firmě? Aktuál- plno čínských produktů. Dnes se ale pozornost
ně má BOBO BLOK 11 majitelů. Očekával jsem zákazníků zaměřila více na specializované kre-

#
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vybudovali zázemí. „Je to opět
trochu o svobodě a nezávislosti,
když si můžete vypěstovat něco
vlastního. Spojuje nás to také se
sousedy, kteří pěstují nebo chovají odlišné produkty a tvoříme tak
společně určitou komunitu.“
O Itálii: Každý rok Václav Kabát
s manželkou vyrazí objevovat kouzlo Itálie. Poprvé byl v Itálie Václav
Kabát ve svých 17 letech, kdy ho
tam vzal společně s dalšími studenty jejich pan profesor autem.
Projeli všechny památky a zajímavá místa jako Vatikán, Assisi, Řím
apod. Pan profesor ale své studenty vzal také do méně známých míst
a ukázal jim „zákulisí“ pravé Itálie.
Právě to Václava Kabáta okouzlilo

ativní firmy, které produkují originální výrobky. Taková ta masová klasická výroba je stále
doménou velkých papíren, které dělají jednoduché standardizované produkty. My dáváme produktům přidanou hodnotu. Snažíme se přicházet s originálními produkty, které lidi zaujmou
a přinesou jim něco navíc.

#

Proto jste začali spolupracovat s umělci?
Řekl bych, že jsme v této oblasti stále na začátku. Díky muzice se dodnes pohybuji v uměleckých kruzích. Zásadní změnu má na svědomí
akademický malíř Jaroš Česlav, který nás propojuje se studenty výtvarné školy. Využíváme
užitné grafiky na naše výrobky. Hodně populární se stala série Duhová kočka, na které jsme
spolupracovali s paní Ernestovou. Nejdříve si
u nás zadávala do výroby bloky a následně jsme
se dohodli na spolupráci, kterou neustále rozšiřujeme na další produkty. Nejnovější uměleckou kolekcí je Sluneční kolekce, kterou umělecky zpracoval muzikant a výtvarník Miloš Vacík.
Nad kolekcí jsme strávili přibližně rok, než jsme
vše vymysleli, vybrali vhodné materiály tak,
aby to zapadalo do naší výroby. Tyto spolupráce
chceme dále rozšiřovat s dalšími umělci a mladými talenty. Základem je, aby nám navržené
produkty zapadly do našeho konceptu a výroby. Pak koupíme od umělce licenci a ten následně dostává za prodej určitou odměnu. Důraz
klademe především na kvalitu, protože chceme,
aby to byly opravdu krásné výrobky, které si lidé
budou rádi nejen kupovat, ale i používat.
A co spirály, na jejichž produkci jste odborníci?
Opravdu jsme se spirálami na vysoké úrovni. Aktuálně máme takový speciální „bonbonek“. Vyvíjíme zlatý blok, který bude mít spirálu
ze zlatého drátu. Chceme tím ukázat, že spirála
může být i zajímavou investicí. K výrobě zlaté spirály je samozřejmě zapotřebí speciálních
znalostí, jak pracovat se zlatým drátem. Rádi
bychom zlatý blok odprezentovali na veletrhu
Svět knihy. Už nyní máme o koupi zájemce, což
nás samozřejmě povzbuzuje. Z obecného pohledu budou mít do budoucna problémy plastové
spirály, protože jsou z plastu, a to není ekologické. Existují už i papírové kroužky, které by měly
plnit eko funkci. Rozhodně to bude téma, které
budeme muset řešit. Dalším trendem je větší
míra kreativity při výrobě spirál. Jde o to, aby
vybraná spirála ladila s designem samotného
výrobku.

#

Mluvil jste o chystaném zlatém bloku. Co ještě
BOBO BLOK plánuje? Například chystáme
zážitkovníky neboli výletníkovník. Bude to blok

#

O české společnosti: „Docela silně vnímám, že je česká společnost rozdělená. Každý by měl ale
začít u sebe. Žádný politik nás
nemůže změnit. Měli bychom se
umět dohodnout, jak chceme, aby
u nás společnost fungovala – jako
normální rodina schopná domluvit se nebo jako rozvedená rodina,
která po sobě plive. Všichni víme,
co máme dělat, ale záleží na tom,
jestli podle toho budeme žít. Mnozí lidé něco jiného říkají a něco
jiného dělají, a to je problém.“

s vazbou V11, který bude vhodný pro zaznamenávání zážitků apod. Také jsme nedávno pořídili minibus, ze kterého chceme udělat pojízdné
papírnictví, se kterým budeme jezdit po různých
veletrzích, festivalech a podobných akcí. Ověříme si tak, jestli mají naše produkty smysl a zda
o ně mají lidé zájem. Souvisí to s tím, co už jsem
zmiňoval, že je potřeba komunikovat a poznávat
potřeby trhu.

A jaké máte plány v rámci firmy? Chystáte
například pořizovat nějaké nové technologie?
V rámci firmy přibližně už čtvrt roku probíhá důkladná čistka. Začalo to ve skladech,
ve kterých jsme měli více položek, než bylo míst
na paletách. Potřebovali jsme takříkajíc vymést
všechny pavouky. Postupně jsme se pouštěli do očisty dalších oblastí. Rovnou jsme znovu nastavili vybrané procesy. Hodně nám to
pomohlo, věci se zpřehlednily, utřídily a nám se
začalo výrazně lépe dýchat. Nové technologie
aktuálně neplánujeme pořizovat. V posledních
letech jsme utratili za technologie dost peněz.
Při výběru technologií pro nás byla zásadní
míra automatizace. Potřebujeme, aby co nejvíce
operací bylo automatizovaných. Samozřejmě to
nezvládne jeden stroj, který by byl univerzální.
Podle mých zkušeností specializované automatizované stroje dohromady fungují lépe a efektivněji. Myslím si, že k větší specializaci směřuje
celá polygrafie, jak už jsem také zmínil.

#

#

Kam podle vás polygrafie ještě směřuje?
V Čechách by rozhodně měla směřovat k otevřenější komunikaci a širší spolupráci jednotlivých
firem. Podobně jako to funguje na západě. Dnes
je už jiná doba, dříve si každý hlídal své dovednosti, ale teď se většina informací sdílí. Pokud
budeme jako firmy více a upřímněji komunikovat, budeme moci vytvářet kvalitnější a zajímavější produkty. Samozřejmě se nám už také
stalo, že jsme někomu ukázaly, co děláme a místo toho, aby s námi daná firma spolupracovala,
začala si produkt vyrábět sama, ale v bídné kvalitě. To mě samozřejmě štve, protože koncoví klienti mají pak negativní zkušenost s nekvalitním
produktem a je pak těžké je znovu přesvědčit, že
ten samý produkt od nás je kvalitní.
Co považujete za svůj největší businessový
úspěch? Že jsem to vydržel. Že jsem dosud
ustál cestu, kterou jsme si s Helenou nastavili
a že po ní dokážeme kráčet i dál.

#
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