
 
 
VYSTOUPENÍ ZNÁMÉ HUDEBNÍ SKUPINY SLZA v Přestanově  - VSTUP I DOPRAVA na akci ZDARMA! 

 

Přestanov, 31. srpna 2016 

Společnost SSI Technologies s. r. o. americký výrobce ultrazvukových senzorů a světová jednička na 
trhu slavnostně otevře svojí první pobočku v Evropě, právě v Přestanově. V rámci slavnostního 
otevření proběhne „Den otevřených dveří“. 

Slavnostní otevření závodu pro veřejnost proběhne 15. září 2016 v 15 hodin v duchu prolínání česko- 
amerických kultur. Vstup je zcela ZDARMA.  

Návštěvníci se mohou těšit na vystoupení známé hudební kapely SLZA.  

Moderátorem celé akce nebude nikdo jiný než známý beatboxer en. dru (Ondřej Havlík), který také 
předvede své Beatbox vystoupení a proběhne i jeho autogramiáda. 

Návštěvníci zažijí technologii třetího tisíciletí se společností SSI. Proběhne setkání s originálním a 
zkušeným průvodcem areálu „robot AdVee“. Pro děti a dospělé budou nachystány nafukovací 
atrakce, simulátor F1, motorky, čtyřkolky, Happy box – zábavné focení, hlavolamy ze světa 
technologie IQ Land a tvůrčí dílny.  

Americké symboly si návštěvníci vyzkoušejí v rámci soutěží a to házením na basketbalové koše a do 
americké fotbalové sítě za podpory basketbalového klubu a amerického fotbalu z Ústí nad Labem. 
Výherci budou odměněny zajímavými cenami. A nesmí zde chybět ani další sportovní americký 
symbol a tím jsou roztleskávačky z ústecké skupiny Basta Cheerleaders. 

Občerstvení, které se zde bude podávat, bude ryze od regionálních dodavatelů. V rámci slavnostního 
otevření si návštěvníci pochutnají na česko - americké gastronomii. 

V rámci dobré dostupnosti bude zřízena v den akce ZDARMA - autobusová kyvadlová doprava. 
Speciální SSI linka bude mít trasu Ústí nad Labem (Divadlo) – SSI – Teplice (Autobusové nádraží/ OC 
Olympia) – zpět. 

Ráno si přijedou závod prohlédnout střední školy a od 12 hodin proběhne oficiální slavnostní zahájení 
za podpory významných osobností Ústeckého kraje. 

Oficiální celodenní program: 

  9:00 – 11:00 Open day pro studenty 

12:00 – 14:00 Grand Opening – slavnostní přestřižení pásky 

15:00 – 19:30 Open day pro širokou veřejnost, zaměstnance a 
rodinné příslušníky 

 

 

 

 



 
 
Předpokládaný časový harmonogram Opening day pro širokou veřejnost*: 

15:00  přivítání moderátorem 
  Představení společnosti, programu, aktivit v rámci dne 
15:10  Malá Paříž 
15:30  Host: Basketbalový klub Ústí n. L.  – rozhovor, soutěž 
15:40  Malá Paříž 
16:00  Host: Blades US Fotbal Ústí n. L. – rozhovor, soutěže 
16:20  Malá Paříž 
16:40  Host: roztleskávačky ústecké skupiny Basta Cheerleaders  
16:50  soutěže s moderátorem 
17:00  Host: Petr Lüftner 
17:45  soutěže s moderátorem 
18:00  Host: hudební skupina Slza 
19:00  předpokládaný konec akce 
 

15:00 – 19:00 doplňkové aktivity* 

workshopy  hlavolamy, tvůrčí dílny 
aktivity  gyroskop, gladiátor, šipky, 4 kolky, simulátor F1 a motorky 
sport aktivity basket (koš), US fotbal (síť) 
happy box foto na místě / mail / fcb 
* Změna v programu vyhrazena. 

 

Něco málo o společnosti: 

Společnost SSI Technologies se zaměřuje na výrobu magnetických snímačů, snímačů tlaku a hladiny, senzorů či 
digitálních tlakoměrů a digitálních měřičů hladiny pro automobilový průmysl a strojírenský trh. Hala je velká 
3515 metrů čtverečních.  Do technologie plánuje investovat do roku 2018 přes 24 milionů dolarů (zhruba 584 
milionů korun). Americký výrobce magnetických snímačů a měřicích přístrojů v první náborové etapě zaměstná 
v průmyslovém parku v Přestanově na Ústecku 250 lidí. 

Poprvé mimo USA 

Firma si pro svůj první závod mimo USA vybrala Přestanov zejména kvůli blízkosti hranic s Německem a 
napojení na hlavní dopravní tahy a letiště. Závod společnosti je prvním mimo území Spojených států. 
„Dostupnost pracovní síly hrála při výběru lokality také svoji důležitou roli,“ uvedl výrobní ředitel SSI 
Technologies Frank Jassner. V Ústí nad Labem bylo v dubnu bez práce zhruba 9500 lidí a míra nezaměstnanost 
činila 11,8 procenta. Investiční pobídku firma získala od vládní agentury CzechInvest. 
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