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Vítkovice prosperující

KOEXPRO OSTRAVA je odborníkem
na zařízení v dolech i na povrchu

Sídlo akciové společnosti KOEXPRO je
pro běžného návštěvníka tak trochu uschováno v uličkách Vítkovic, o to více posléze
překvapí svou velikostí. A to nejen vizuálně.
Vždyť společnost KOEXPRO v současné
době zaměstnává zhruba třicet lidí a dodává své produkty – pneumatické a hydraulické nářadí, strojní zařízení a technologie
– do celého světa, přesněji do zhruba třiceti zemí v Evropě, Americe, Africe i Asii.
A na tuzemském a světovém trhu rozhodně
nepatří mezi žádné nováčky, vždyť vznikla
už před více než dvaadvaceti lety. „Začínali
jsme ve třech lidech v Čapkově sokolovně
v Ostravě,“ vzpomíná na začátky podnikání
předsedkyně představenstva Naďa Pařenicová, jejíž manžel Jaroslav Pařenica byl
zakladatelem firmy a jejím majitelem až do
své smrti v roce 2016. „Měli jsme zkušenosti zejména s automatizací a mechanizací v tehdejších závodech OKD, a tak jsme je

využili v novém
podniku.“
Firma se rozrůstala a potřebovala větší
prostory. V roce
1999 přesídlila
z centra Ostravy do Vítkovic,
kde odkoupila
objekt
bývalého družstva
invalidů META
a také vítkovickou
halu.
Ve stejném roce vznikla dceřina
společnost KOEXPRO
SILESIA
v
Katovicích,
která se zaměřuje na obchodní
činnost v Polsku. A neměnila se jen velikost
a vizáž firmy, ale také její zaměření. „Zatímco zpočátku jsme se z devadesáti procent
specializovali na důlní průmysl, se změnami
v OKD jsme se přesunuli více na povrch.
V současnosti se soustřeďujeme kromě
důlní činnosti především na železniční
a protipovodňové systémy,“ říká výkonný
ředitel firmy Petr Piskorz.
A jak se podařilo firmě uspět mezi nemalou konkurencí? „Máme velké zkušenosti
s důlní technikou, která je specializována
na mezinárodní normy Atex, naše zařízení
splňuje požadavky pro použití v prostředí
s nebezpečím výbuchu a některá jsou navíc
opatřena speciální ochrannou krycí vrstvou.
Jedná se o technologii Antial, kterou jsme
sami vyvinuli a odzkoušeli.“ Díky tomu, že
má KOEXPRO také patentovanou technologii na čerpání speciálních směsí, může
řešit jak prevenci, tak i dopady povodní na

povrchu... „Pomocí našich čerpadel a speciálních vaků umíme kromě jiného odvodnit, či naopak zaplnit vodou nebo speciálními hmotami těžko přístupné prostory. Postavili jsme například protipovodňovou hráz
na břehu řeky Stonávky v těžce přístupném
terénu na Těrlicku, díky níž se v zahrádkářské osadě snížilo nebezpečí povodní, nebo
jsme čerpali okuje ze sedimentační jímky
válcovny ve Vítkovicích za plného provozu. Podařilo se. Řešíme i eroze, natlakováním zpevňovacích vaků patentovanou
environmentální směsí. Zaplňujeme taky
podpovrchové prostory, které nemohou
podle evropských norem zůstat otevřeny,“
říká výkonný ředitel Petr Piskorz. „Naší výhodou také je, že jsme schopni vyřešit zákazníkovy požadavky od A až do Z. Klient
definuje problém, my zpracujeme technické
řešení (projekt) – máme vlastní konstrukční
kancelář –, obchodní úsek vytvoří nabídku,
následně vše vyrobíme v našich výrobních
prostorách a vlastními silami jsme schopni
provést i montáž. A samozřejmě zabezpečujeme i servis – jak záruční, tak pozáruční.
Uzavřený výrobní cyklus, který nabízíme, je
ideální právě pro firmu naší velikosti.“
Firmu KOEXPRO dobře znají nejen odborníci z oboru, ale také děti ze Základní
školy Lipov na jižní Moravě. „V této obci
žil manželův strýc Jaromír Hlubík, bojovník
proti fašismu a posléze i totalitnímu systému. Účastnili jsme se pravidelně koncem
školního roku předávání Cen Anny a Jaromíra Hlubíkových za nejlepší výsledky
ve studiu, sportu, v zájmové činnosti. Tuto
soutěž každoročně finančně sponzorujeme.
Letos se uskutečnil již 11. ročník, který byl
věnován památce mého muže,“ říká Naďa
Pařenicová. Kdo ví, možná se některé
z dětí z jihomoravské školy stane po čase
i odborníkem ve firmě KOEXPRO ve Vítkovicích...
Šárka Seidlerová

Taneční kurzy pro dospělé i dámská jízda…

Manželé
Lenka
a Jiří Buroňovi si
v minulosti vytančili
v párech nejvyšší
mezinárodní třídu ve
standardních a latinskoamerických tancích, v družstvech
latinskoamerických
tanců se stali dokonce mistry České republiky. Po ukončení závodní kariéry vyučovali
léta taneční pro středoškoláky v Bohumíně a zároveň založili taneční klub Akcent
Ostrava, který dnes působí pod TJ Sokol
Vítkovice. „Po narození dcery jsme aktivity
spojené se standardními a latinskoamerickými tanci omezili a věnovali se pouze tanečníkům naší taneční školy. Dnes už jsou
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dcera i mladší syn odrostlí, a tak jsme se
rozhodli k našemu velkému koníčku vrátit
a zavedli jsme v TK Akcent Ostrava novinku – taneční kurzy pro dospělé,“ vysvětluje
Lenka Buroňová, dlouholetá úspěšná choreografka a trenérka.
Základní kurz probíhá každou neděli v tělocvičně TK Akcent od 17 hodin a na něj
navazuje od 19 hodin kurz pro pokročilé.
A manželé Buroňovi plánují i extra pokročilé lekce. „Věková hranice dospělých účastníků není omezena, výjimečně přijímáme
i jednotlivce, ale samozřejmě ideální
je, když se hlásí páry. Co se týká oblečení, nevyžadujeme přímo společenské šaty,
ale rifle nedoporučujeme. V základním kurzu učíme tanečníky waltz, tango, valčík,
foxtrot, čaču, jive, polku, blues a závěreč-

nou si zpestříme country tanci. V pokročilých lekcích přidáváme další figury i další
tance jako sambu, mambo, rumbu a podobné.“
Za deset lekcí tanečního kurzu pro dospělé zaplatí účastník 1 250 korun, nové kurzy budou zahájeny v lednu. „A protože se
množily dotazy, zda nemáme taneční lekce jen pro ženy, jejichž muži o tanec moc
nejeví zájem, otevřeli jsme i kurz Dámská
jízda – Dance fit, který je každé úterý od
18 do 19 hodin a pro velký zájem přidáváme
hodinu i ve čtvrtek. Dámy se zde učí různé
taneční variace a je to super. Cena lekce je
50 korun,“ dodává Lenka Buroňová, pro niž
jsou tyto lekce pro dospělé i dámy příjemným doplněním každodenních tanečních
tréninků s dětmi a mládeží.
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