SPOLEČNOST

Společnost Red Hat, poskytovatel řešení založených na open source
technologiích, oznámila další expanzi v České republice. Firma otevřela již
třetí kancelářskou budovu v Technologickém parku Brno, která nabídne
dalších 3 800 metrů plochy. Nové prostory umožní společnosti rozšířit vývojové centrum až o 350 zaměstnanců, v současnosti Red Hat v Česku zaměstnává asi 600 lidí.
Na snímku zleva: Paul Cormier, výkonný viceprezident společnosti Red
Hat a prezident divize produktů a technologií; Radovan Musil, výkonný ředitel brněnské vývojové centrály Red Hat; Charlie Peters, výkonný viceprezident a finanční ředitel společnosti Red Hat.
ICT Unie, sdružení firem z oboru informačních technologií a elektronických komunikací, uspořádala pro své členy pátý ročník tenisového turnaje čtyřher. V tenisovém areálu Sparty Praha se sešly dvě desítky sportovců z celého ICT oboru, kteří spolu soupeřili v základních skupinách

Nadační fond Srdce na dlani, který podporuje i řada firem z technologické branže (například Adastra, Dell, DNS, Ness…), uspořádal v Dětském
domově v Tisé tradiční Poslední den prázdnin. Tato celodenní akce je každoročně pořádána pro děti z partnerských dětských domovů, které nadační fond dlouhodobě podporuje. Po celý den byl pro děti připraven program
v pirátském duchu, když nechyběly rozmanité úkoly, sportovní hry ani dovednostní soutěže doplněné vždy o stručný komentář z historie zámořských
objevů. Celý den moderovali zakladatel nadačního fondu Vít Šubert, alias
kapitán Henry Morgan, a korzárka Jitka Kocurová, dlouholetá patronka nadačního fondu (na snímku).

a následně i vyřazovacím způsobem. Z vítězství se nakonec radoval deblový pár Martin Procházka ze společnosti OKsystem (na snímku vlevo) a Pavel Vavřínek ze společnosti SAP (vpravo). Na fotografii jim k turnajovému
prvenství gratuluje prezident ICT Unie Svatoslav Novák.

Společnost TP-LINK v létě zprovoznila své nové logistické centrum,
které je umístěno v Brně. Centrum zajišťuje veškeré dodávky pro české
a slovenské distributory, jež byly dříve řešeny přes polskou pobočku TP-LINK. Existence logistického bodu umístěného v České republice zajistí
lepší a především rychlejší dostupnost produktů pro lokální trh.
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