
V neděli, dne 20. května 2012, proběhlo slavnostní otevření nového sídla 
naší dceřiné společnosti BMT USA, LLC ve městě Monroe, u Seattlu, 
ve státě Washington. Oslavy se spolu s námi zúčastnili nejen naši obchodní 
partneři a dodavatelé, ale možnost navštívit nové prostory využili i mnozí 
rodinní příslušníci našich zaměstnanců.

V BMT USA, LLC pracuje v současnosti jedenáct zaměstnanců z nichž 
8 bude pracovat v Monroe a 3 servisní technici jsou optimálně rozmístěni 
na území USA (Florida, východní a západní pobřeží), aby byli co nejblíže 
k našim zákazníkům. 

Po šesti letech aktivní, tvrdé a úspěšné práce na americkém trhu je možné 
konstatovat, že se nám podařilo úspěšně prosadit na trhu a zařadit se mezi 
dodavatele sterilizačních přístrojů a to i prestižním zákazníkům v oblasti 
laboratoří a farmaceutického průmyslu. S nárůstem objednávek na parní 
sterilizátory řady Sterivap HP a Sterivap HP IL se nám v loňském roce 
podařilo získat i mnoho nových zakázek na velkoobjemové autoklávy, 
které jsme dosud montovali u smluvního partnera na bázi v BMT 
vyrobených ASME-komor. Přechod do nových nájemních prostorů, které 
nám nabízejí nejen dostatek kancelářských, ale i montážních ploch, nám 
umožnil převzít i kompletní montáž těchto speciálních autoklávů, zejména 
pro farmaceutický průmysl kompletně pod naši kontrolu. Nové prostory 
uspokojí i ty nejnáročnější požadavky klientů na realizaci FAT a umožní 
nám dále výrazně zvýšit naši image na tomto náročném trhu.     

Velký počet ASME-komor ve výrobě i právě probíhající velká zakázka 
na 19 ks Sterivapů pro projekt v Kanadě jsou praktickým potvrzením 
našich současných obchodních úspěchů. 

Ing. Milan Krajcar, ředitel BMT USA, LLC

V měsíci dubnu jsme obdrželi zprávu od našeho nového partnera 
z Mongolska – naše společnost zvítězila v tendru místního ministerstva 
zdravotnictví na dodávku celkem 6 kusů velkých parních sterilizátorů. 
Po uplynutí formální povinné lhůty, která je dána konkurenci ke vznesení 
protestu proti výsledku tendru, bychom měli obdržet oficiální objednávku. 

Zpráva to byla velmi příjemná a zároveň poměrně nečekaná. Ačkoli náš 
nový místní partner působil velmi aktivně, přece jen z korespondence zjevně 
vyplývalo, že země je chudá a nákup kvalitní techniky je spíše výjimečný. 
Přesto žádné protesty proti výsledku tendru vzneseny nebyly a my jsme 
mohli do výroby zadat 6 kusů velkých parních sterilizátorů. Jedná se 
o první přímou objednávku z Mongolska na velkou parní sterilizaci, kterou 
naše společnost obdržela. Následně proběhlo školení servisního technika 
firmy Med Mongol, která nás v Mongolsku zastupuje, a uskutečnili jsme 
první obchodní návštěvu této pro nás doposud nečitelné země.

Život probíhá z poloviny v rozsáhlých stepích a z poloviny v hlavním městě 
Ulaanbaataru, kde žije rovná polovina z 2,5 milionu obyvatel žijících 
v Mongolsku. Ačkoli Ulaanbaatar představuje skutečné centrum země, 
jeho návštěvníci zvyklí na evropský standard si tak rozhodně připadat 
nemohou. Silnice jsou rozbité a plné špíny, doprava kolabuje špatnou 
organizací cest a nedostatkem tunelů a nadjezdů, domy jsou šedé a působí 
depresivně. Ve městě dosud vládne duch komunistického Sovětského 
Svazu, který se na vývoji země v minulosti podepsal stejně jako u nás, 
v Mongolsku nicméně plyne čas přece jen pomaleji a známky minulosti 
jsou stále velmi zřetelné. 

Centrální sterilizace v nemocnicích na tom nejsou o mnoho lépe. 
A to přesto, že někdy v minulosti musela proběhnout výstavba centrálních 
sterilizací pod dohledem poměrně zkušeného architekta. Ve všech CS, které 
jsme navštívili, měli prostory správně členěné na čistou a sterilní zónu 
včetně přípravy pro zabudování průchozích parních sterilizátorů. Bohužel 
s výjimkou jedné nemocnice pracovaly všude jednodvéřové, nebo ještě hůře 
vertikální parní sterilizátory pocházející z Ruska, Číny nebo z Koreje. Určitě 
nás může těšit, že tou jedinou pozitivní referencí je tzv. První Klinická 
Nemocnice, kam byly v letech 2001 a 2007 v rámci české pomoci dodány 
2 ks průchozích parních sterilizátorů Sterivap 6612 -2, které tam doposud 
pracují pod dohledem zkušeného technika a k plné spokojenosti zákazníka. 
Díky této dodávce je značka BMT dobře známa i v jiných nemocnicích 
a zájem o naše sterilizátory je tak velký. 

Dodávka dalších 6 kusů velkých parních sterilizátorů z výše uvedeného 
projektu by měla naši pozici na trhu dále posílit. Ale již nyní před dodávkou 
spolupracujeme s místním partnerem na dalších projektech s cílem stát 
se jedničkou na mongolském trhu v oblasti sterilizace, vytlačit nekvalitní 
zahraniční konkurenci a současně pomoci místním nemocnicím zlepšit 
úroveň sterilizace a omezit tak množství šíření infekcí přenášených 
při operacích, se kterými se nemocnice potýkají. Díky předchozí stavební 
přípravě nemocnic pro použití průchozích parních sterilizátorů by byla 
škoda této příležitosti nevyužít vzhledem k tomu, že nákup kvalitní 
techniky se obejde bez významnějších investic do stavebních úprav.

Ing. Tomáš Tuček, vedoucí ME

Díky administrativní posile brněnského týmu Medcentra, paní Plevové, jsme 
od začátku roku 2012 zavedli pravidelná školení techniků i obchodníků 
na teplotní techniku. Školení jako marketingový nástroj byl v minulosti 
z kapacitních důvodů zanedbáván. Po znovuzavedení jsme si ihned 
ověřili jeho vícerozměrný přínos. Technický personál našich distributorů 
nejenže dostane základní informace o produktech, od Ing. Anagnostoudise 
o certifikaci a validaci přístrojů, nahlédne s Ing. Oplatkem do budoucího 
vývoje a naučí se s panem Krejčiříkem nastavit, konfigurovat a všeobecně 
servisovat přístroje teplotní techniky, ale také osobně pozná výrobu 
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Velký den pro BMT USA, LLC

Mongolsko - země, kde včera znamená až zítra, snad

Servisní školení teplotní techniky – nejen školení 

 Pohled do školicí místnosti

Sídlo BMT USA, LLC, Monroe, Seattl, Washington



Pro děti by nová trasa byla zřejmě příliš náročná, proto pro ně uspořádáme 
orientační běh. Zúčastnit se mohou i další osoby méně sportovně zdatné.  

Organizační výbor
Výškový profil:

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

Redakce

„Drby a pomlouvání zaměstnanců ve firmě netoleruji“.

Stanislav Bernard, jednatel a spolumajitel pivovaru Bernard

a montáž přístrojů, pochopí principy fungování obchodního a servisního 
oddělení, pozná tváří v tvář své obchodní a technické partnery na naší 
straně výrobce. 

Když se školení vydaří, odjíždí technik po třech dnech plný informací 
a dojmů, s výrazně posíleným vztahem k našim výrobkům a k našemu 
podniku. Připravená sada dokumentace a profesionální certifikát o školení 
tyto pozitivní dojmy doma ještě prodlouží. 

Letos Medcenter již uspořádalo dva kurzy – v únoru pro německy a v květnu 
pro anglicky mluvicí distributory. Naplánované další dva kurzy - v září 
(anglicky a španělsky) a v říjnu (německy) jsou již téměř plné. Dotáhli 
jsme tak zase konkurenci, která nabízí systematické, částečně povinné 
vzdělávací programy na různých úrovních pro své distributory. Rádi 
bychom poděkovali všem kolegům, kteří se přímo podílejí na školeních. 
V neposlední řadě bychom také ocenili přístup pracovníků v dílnách, kteří 
při našich prohlídkách provozu trpělivě a vstřícným způsobem pomáhají 
našim hostům poznat a pochopit detaily své práce ve výrobě BMT.

Ing. Ondřej Procházka, MMM Medcenter

V letošním roce došlo ke změně dopravních předpisů, kvůli ním není nadále 
možné pořádat silniční cyklistické závody za plného provozu. Bylo proto 
nutné vybrat náhradní trasu.
Nová trasa je přibližně 14 km dlouhá. Je sjízdná pro horská a treková kola 
a nevhodná pro kola silniční. Povrch je částečně asfaltový, částečně jsou 
to zpevněné lesní cesty. Pro závod bude povinná ochranná přilba. 
Mapa s vyznačení trasy:
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V červnu oslaví pracovní jubileum ve společnosti:

•   10 let nepřetržitého prac. poměru  
p. ing. Malík Petr ze stř. 6530 - TV, 
p. Manoušek Aleš ze stř. 6640 - LI, 
p. Opletal Pavel ze stř. 6650 – TN, 
p. Skula Jaroslav ze stř. 6700 - NP

•   30 let nepřetržitého prac. poměru 
p. Jáger Jiří ze stř. 6690 – TT

•   35 let nepřetržitého prac. poměru 
p. Rapouch Oto ze stř. 6670 – SV

•   40 let nepřetržitého prac. poměru 
p. Jedlička Zdeněk ze stř. 6660 - SM

Významná životní a pracovní výročí

Změny v organizaci duatlonu Motto na červen 

 Seznámení se s výrobou přístrojů


