
DOPROVODNÝ PROGRAM LETNÍ ŠKOLY ZDRAVÝCH MĚST 
ROŽNOV POD RADHOŠTĚM, 6.- 8. 6. 2018 

 

STŘEDA 6. 6. 2018 

EXKURZE: 

a) 18:30 – 19:30 Exkurze do firmy Unipar, http://www.unipar.cz/  (Dolní Paseky 227, 756 61 Rožnov 

pod Radhoštěm) 

Firma Unipar patří mezi přední výrobce interiérových a aromatických svíček na světě. Její svíčky jsou 

vyráběny s čistého uhlovodíku technologií lisování za studena, barvení na povrchu a použitím 

kapilárního knotu s následným vysokým podílem ručního dotváření. Díky této technologii se hmota 

svíčky při hoření mění pouze ve vodní páru a oxid uhličitý. 

b) 18:00 – 19:30 Exkurze do výroby firmy ON SEMICONDUCTOR CZECH REPUBLIC, 

s.r.o., http://www.onsemi.com/PowerSolutions/localSite.do (1. máje 2230, 756 61 Rožnov pod 

Radhoštěm) 

Společnost ON Semiconductor (Nasdaq: ONNN) nabízí inovativní řešení pro energeticky úspornou 

elektroniku, která napomáhají globálnímu snižování spotřeby energií. Společnost nabízí ucelené 

portfolio polovodičových součástek a řešení, která mají široké využití v automobilovém průmyslu, 

komunikačních technologiích, počítačové technice, spotřební elektronice, průmyslové technice, LED 

osvětlení, lékařské elektronice, vojenství a letectví i v aplikacích pro napájení. 

c) 18:00 – 19:00 Exkurze do Designového centra společnosti SCG Czech Design Center (1. máje 2230, 

756 61 Rožnov pod Radhoštěm) 

Oddělení vývoje nových produktů se zabývá návrhem integrovaných obvodů pro širokou škálu aplikací. 

Od obvodů pro napájecí zdroje, přes ovládání LED diod ve světlometech nebo domácím osvětlení až po 

specializované integrované obvody pro automobilový průmysl. V tomto oddělení vznikají špičkové 

obvody, na kterých světové firmy staví své nové výrobky. 

d) 18:00 – 19:30 Komentovaná prohlídka města s výstupem na Jurkovičovu 

rozhlednu,  https://mapy.cz/s/2y0aj 

 VEČERNÍ POSEZENÍ: 

OD 20:00 KOLIBA KORDULKA - Hotel Energetik (Rekreační 648, 756 61  Rožnov pod 

Radhoštěm https://mapy.cz/s/2yUzN;  

http://www.hotel-energetic.cz/24772-koliba-kordulka-roznov-pod-radhostem 

Posezení (raut) s hudbou (kombinace cimbálovky a moderny). Možnost využití venkovního ohniště 

(špekáčky+kytara+zpěv). 

 
  

ČTVRTEK 7. 6. 2018 

Od 18:00 RANČ BUČISKA - Bučiska 1617, 756 61  Rožnov pod Radhoštěm https://mapy.cz/s/2yUPy 

https://www.rancbuciska.cz/index.php 

Posezení (raut) s možností výšlapu na zříceninu hradu Hradisko (cca 1 500 m) nebo s možností prohlídky 

skate parku http://skateparkroznov.cz/ 
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