Společnost Rieter CZ se zaměřuje na podporu kultury a sportu
Pátek, 28 Červen 2013 08:28

Společnost Rieter CZ, která se zabývá vývojem a výrobu textilních strojů, patří k největším
zaměstnavatelům regionu. Od 1. července 2008 stojí v jejím čele generální ředitel ing. Jan
Lustyk.

Jeho nespornou výhodou je fakt, že ve firmě, která se po úspěšné privatizaci bývalého státního
podniku Rieter Elitex v roce 1994 stala součástí švýcarského koncernu RIETER, pracuje téměř
tři desetiletí. Po ekonomicky dvou hubenějších letech se společnost Rieter CZ zvedla. „Od roku
2010, po krizových letech 2009 a 2008, jsme opět v zóně zisku. Ekonomické výsledky jsou
velmi dobré, pohybujeme se kolem dvou miliard obratu,“ potvrzuje Jan Lustyk.

Klíčem jsou ekonomické výsledky
Také pro to si společnost Rieter CZ může dovolit podporu významných kulturních akcí.
Dlouhodobě mezi ně patři Kocianova houslová soutěž, v posledních letech se do tohoto
portfolia zařadil také Festival Kocianovo Ústí. „Musím přiznat, že myšlenka udělat z Kocianovy
houslové soutěže, která oslovuje poměrně malý okruh lidí, něco víc, se mi od začátku líbila.
Festival oslovuje širší veřejnost. Rozšířil se počet koncertů, to je velmi pozitivní věc. Z tohoto
důvodu se angažovanost naší firmy zvýšila. Jsme připraveni podporovat festival, ale i
houslovou soutěž také v příštích letech,“ ujišťuje Lustyk.

Orlickoústecká společnost, která navazuje na tradice Kovostavu a Elitexu, nepodporuje pouze
kulturu. „Máme určitou koncepci. Poměrně výrazným způsobem podporujeme kulturní akce, ale
také sport. V první řadě Rieter Cup, který se jako tenisové mistrovství České republiky mužů a
žen hraje v Ústí nad Orlicí nepřetržitě od roku 1997.“

Generální ředitel společnosti si pochvaluje, že obě akce produkují velké osobnosti ve svém
oboru. „Uměleckým šéfem festivalu je houslový virtuos Jaroslav Svěcený, kterého snad není ani
nutné představovat. Na Rieter Cupu zase svým způsobem vyrostli výborní čeští reprezentanti:
Radek Štěpánek, Petra Kvitová a Lukáš Rosol, které zná každý příznivec českého tenisu.“

Pozitivní zprávou pro pořadatele obou kulturních a sportovních akcí může být to, že společnost
Rieter CZ by měla vydobytou ekonnomickou pozici uhájit také v roce 2013.
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„Letošní rok nám opět přinese výsledek v ziskové zóně, počítáme s obratem přes dvě miliardy
korun. Byla nastartovány určité projekty, které k nám míří ze Švýcarska. Plánujeme například
přesun výroby hřídelů pro stroje pro přádelny. Jinými slovy, přebíráme určitou práci do Čech.
Budeme se zabývat činnostmi, které mají globální přesah,“ uzavírá generální ředitel Jan Lustyk.
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