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V letošním roce se firma rozhodla podpořit prodejní aktivity v Indii 
účastí na společné expozici českých firem na mezinárodním 
veletrhu Medical Fair 2012, který se konal v Mumbaji. 
I když jsme na stánku nevystavovali žádný exponát vzhledem 
k tomu, že doprava parního sterilizátoru pro centrální sterilizace 
je s ohledem na jeho velikost a váhu velmi náročná, díky obrazové 
prezentaci techniky na stěnách stánku se podařilo zaujmout 
dostatečné množství potenciálních partnerů a zákazníků.

K úspěšnému představení naší společnosti přispěl i organizátor 
společné účasti, firma BVV, a především pak Czech Trade, s jehož 
podporou se podařilo zorganizovat několik plánovaných schůzek 
s potenciálními zájemci o spolupráci. Návštěvu velvyslance ČR 
v Indii na veletrhu s příslibem další podpory zastupitelského úřadu 
zdravotnickému odvětví. Také návštěvu honorární konzulky paní 
Jolly sídlící ve městě Mumaji a setkání s ředitelem společnosti 
Messe Dusseldorf, která celý veletrh organizovala. 

Celkové představení společnosti tak lze hodnotit velmi pozitivně. 
Již nyní s místními partnery projednáváme způsob prezentace 
na veletrhu v průběhu příštího ročníku, který se opět přesune do 
hlavního města New Delhi. 

Ing. Tomáš Tuček, ved. ME 

V březnu je počasí nevyzpytatelné u nás a stejně tak i na poloostrově 
Florida ve Spojených státech. Už jsme zde zažili mrazy, déšť, ale 
letošní ročník největšího veletrhu laboratorní techniky PITTCON 
se nesl v atmosféře příjemného jarního sluníčka. Veletrh má 
bohužel dlouhodobě mírně sestupnou tendenci, nicméně letošní 
ročník pořádaný právě v jarním Orlandu sliboval zajímavou účast 
domácích – amerických, ale také zahraničních účastníků. 

V opatrném očekávaní jsme s kolegy z BMT USA rezervovali 
obvyklou plochu 10 m2. Včas jsme připravili všechny technické 

náležitosti expozice, cestovní administrativu. V neděli 11. března 
po 15 hodinách letu jsme odpoledne dokončili naši expozici. 
Veletrh se tradičně pořádá v rozsáhlém moderním Orange County 
Convention Center na klidném okraji Orlanda. Jarní sluníčko 
bohužel neproniklo hluboko do útrob obrovských klimatizovaných 
výstavních hal, ale my jsme přesto s napětím očekávali pondělní 
zahájení veletrhu. Expozice skupiny MMM Group byla hned na kraji 
poslední čtyřicáté uličky.

Původně jsme to hodnotili jako handicap, ale jaké bylo naše 
překvapení, když od pondělka od samého začátku veletrhu k nám 
začali proudit čerství a dychtiví zákazníci, kteří prohlídku pavilonu 
ve velké většině začínali právě v naší části výstavní haly. Pracovníci 
BMT USA, Alan Perry a Scott Noteboom připravovali ve vystaveném 
Venticellu 55 již tradičně oblíbené cookies, které během celého dne 
voněly celou halou a lákaly další náhodné návštěvníky, většinou 
koncové uživatele právě k naší expozici. Již po prvním dni, kdy jsme 
získali přes 40 kontaktů bylo znát, že výstava bude úspěšná. Na 
stánku jsme vystavovali řadu teplotní techniky, dále řadu parní 
sterilizace s modifikacemi pro trh v USA i další doplňkové produkty, 
jako laboratorní nábytek, myčky apod. 

Když se nám podařilo v mezičase projít celou velkou halu, zabere 
to zhruba 2 hodiny ostré chůze. Také nás zaplněné uličky výstavní 
haly přesvědčily, jak velkou chybu udělali nepřítomni konkurenční 
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vystoupili např. zástupci Hygienické stanice hl. m. Prahy, Státního 
zdravotního ústavu,  oddělení centrálních sterilizací nemocnic 
v Praze, Brně, Ostravě, Novém Městě na Moravě, Jablonci nad 
Nisou, Bratislavě či Ružomberku, kteří seznámili účastníky např. 
s novinkami v legislativním procesu, úskalími předsterilizační 
přípravy či dalšími praktickými radami v oblasti sterilizace 
a dezinfekce z oddělení centrálních sterilizací a z oblasti prevence 
nozokomiálních nákaz.

K partnerům projektu patřily mj. společnosti Johnson & Johnson, 
Hypokramed , Medin , BMT Medical Technology či Miele.

Firmy Miele, BMT a Johnson & Johnson  kromě jiného představily 
na kongresu  on-line funkci systému dokumentace sterilizačních 
procesů a vzdáleného servisního monitoringu  DP 3.5 CZ připojením 
centrálních sterilizací ve FN Ostrava, MOÚ Brno či FN Ružomberok. 
Celkem je dnes na tento systém připojeno již dvacet centrálních 
sterilizací.

Konference se setkala mezi účastníky, jichž do Nového Města 
na Moravě přijelo více než 160,  s velmi pozitivním ohlasem díky 
vystoupivším odborníkům i aktuálním a přínosným tématům 
a praktickým zkušenostem. 

Ing. Roman Milich, ved. TM

Na základě rozhodnutí vedení společnosti a s ohledem na zlepšení 
v oblasti stravování dojde od 1. 5. 2012 ke změně a v jídelně budou 
nerezové příbory k dispozici strávníkům. 

Je však nutné požádat naše strávníky, aby se k příborům nechovali 
stejně jako k nádobí a příbory se nemusely dokupovat. 

Bc. Halámka Milan, ved. LZ

Do starobního důchodu odchází p. Pol Miloš mistr ze stř. 6640 –LI, 
p. ing. Jízdný Oldřich ze stř. 6223 – KE, p. Krieg Petr ze stř. 6060 – 
SU, p. Drexler František ze stř. 6610 – OB, p. Šmíra Pavel ze stř. 
6442 - PS. 

Vedení podniku a VZO OS kovo děkuje jubilantům za jejich 
dlouholetou práci a v dalším životě jim přeje hodně zdraví a životní 
spokojenosti.

redakce

„Moudrost nepřichází vždy s věkem. Někdy věk přichází sám.“

Miroslav Horníček

výrobci Binder, Memmert, Sheldon. Přítomni byli menší výrobci 
z Asie – Daihan a Esco, potkali jsme i zástupce nové dynamické 
konkurence z Polska, firmy POLEKO.

Přestože výstava byla opticky menší, celkem jsme napočítali 948 
vystavovatelů, podle údajů pořadatele 20 % zahraničních. Bránou 
výstaviště nakonec prošlo 15.754 návštěvníků, což je o 8 % méně 
než v předchozím roce v Atlantě.

Pro MMM Group nicméně byla tato výstava nejúspěšnější v historii 
a potvrzuje takto naši dobrou marketingovou přípravu akce i naše 
pevné místo na laboratorním a farma trhu na celém americkém 
kontinentu. Ve čtečce kontaktů jsme ve čtvrtek, v poslední den 
výstavy, napočítali 124 kontaktů, z toho třetina zahraničních. 
Setkali jsme se s masivním a cíleným zájmem zástupců z Jižní 
Ameriky, z Mexika, Kolumbie, Peru, Chile, Brazílie, Argentiny, 
Ekvádoru a mnoha dalších. Utužili jsme vztahy i s několika 
stávajícími zástupci z Velké Británie, Singapuru a Malajsie. 
Kolegové z BMT USA rovněž odjížděli s několika novými projekty 
a samozřejmě mnoha novými či staronovými kontakty distributorů 
v mnoha amerických státech. Během akce jsme dokonce dostali 
specifikaci na konkrétní projekty teplotní techniky za zhruba 
80,000 EUR!!

Tato akce by se zcela jistě nevydařila tak úspěšně bez perfektního 
zajištění všech detailů našimi americkými kolegy a zároveň také 
bez osobního tradičně profesionálního přispění Ing. Krajcara, tímto 
jim všem srdečně děkujeme.

Veletrh je tedy za námi a nás čeká obvyklá náročná rutina, získané 
kontakty zpracovat a vytvořit z nich aktivní distributory s pozitivním 
vztahem k našim výrobkům z Brna.

Ing. Ondřej Procházka, MMM Medcenter

V hotelu SKI v Novém Městě na Moravě proběhl od 27. do 28. 
března 2012 v pořadí již jedenáctý ročník mezinárodního kongresu 
Vysočina XI. Centrální sterilizace. Nad projektem převzal záštitu 
hejtman kraje Vysočina MUDr. Jiří Běhounek a Česká společnost 
pro sterilizaci. Kongresu předsedal prim. RNDr. Bruno Šudřich, 
vedoucí oddělení centrální sterilizace ve Fakultní nemocnici Brno. 

Vysokou odbornou úroveň i rozmanitost příspěvků zajišťovali lektoři 
nejen z významných zdravotnických zařízení z Česka i Slovenska, 
ale i ze společností vyrábějící zdravotnickou techniku, přístroje 
pro zdravotnická zařízení či dezinfekční přípravky. Na kongresu 

Vydává odbor LZ, kl. 230; BMT Medical Technology s.r.o., Cejl 50, 656 60 BRNO, uzávěrka příspěvků do 10 dne kalend. měsíce

V dubnu oslaví pracovní jubileum ve společnosti:

•   10 let nepřetržitého prac. poměru  
p. Kříž Jaroslav ze stř. 6373 - SH, 
p. Štěpánek Roman ze stř. 6700 – NP, 
p. Peterka Luděk ze stř. 6610 - OB, 
p. Mgr. Videman Martin ze stř. 6300 – MT

•   30 let nepřetržitého prac. poměru 
p. Pelikán Milan ze stř. 6502 - OV

Významná životní a pracovní výročí

Změna v podnikové jídelně

Motto na duben

V novém Městě na Moravě proběhl XI. ročník 
mezinárodního kongresu Vysočina – Centrální 
sterilizace

 PITTCON 2012


