
 

Výzva ThinkTA ke spolupráci v době kovidové 

       (kontaktní e-mail:  info@thinkta.cz) 

Vážení obyvatelé města Tábora, okresu Tábor a firmy registrované v táborském regionu, 

   předkládáme vám následující „Výzvu spolku ThinkTA ke spolupráci“. 

Proč výzvu předkládáme 

 Covid-19 způsobil zhruba 25-35% zastavení chodu české společnosti s dopady, se kterými si 

neumí dost dobře poradit ani vláda, ani kraj, ani město. Tyto instituce řeší důsledky Covid-19 z peněz 

vybraných z našich daní a výsledkem nepochybně bude hospodářský propad, vysoké státní, krajské, 

městské a obecní půjčky a následná poměrně vysoká inflace, která se již dnes promítá minimálně do 

cen potravin. Jsme přesvědčeni, že takové chování nepovede k ničemu pro občany dobrému. Jen 

zhoršením obchodního kurzu Kč ku EUR z cca 24 Kč na 27 Kč došlo prakticky přes noc 

k znehodnocení úspor v Kč o cca 10%. Dle oficiálních podkladů táborského zastupitele Havránka, 

klesl výběr sdílených daní a poplatků za duben 2020 o cca 15 milionů Kč a je pravděpodobné, že se to 

bude opakovat zřejmě každý měsíc, pokud bude stav s Covid-19 trvat. A to nejméně v nějaké podobě 

do konce roku 2021 s překryvem do roku 2022. To vše za předpokladu že dojde k vývoji a prodeji 

antivirotika na Covid-19 nejpozději v lednu 2021. Další vliv na tuto situaci bude mít vývoj v ostatních 

státech Evropy, zejména s ohledem na obchod mezi jednotlivými státy Evropské Unie a razantnost 

předsednictví Německa v tomto půlroce. 

 ThinkTA již dříve hledal a našel klíč, jak město Tábor i Táborský okres oživit, vnést do této 

lokality inovativní dlouhodobý vývoj s výrobou. A to s pozitivním důsledkem pro prakticky všechny 

občany a obce. Potřebnost takového řešení dokumentuje dále uvedená tabulka 

 Tabulka úbytku obyvatel v městech nad 5000 obyvatel od roku 2004-2019 

 Město  Úbytek obyvatel   Úbytek částky ze sdílení daní v roce 2019/ročně 

 Tábor  -2000   cca 32 miliónů 

Veselí n/L -180   cca 3 milióny 

Soběslav -400   cca 6,4 miliónu 

Mladá Vožice -70   cca 1,1 miliónu 

Bechyně -740   cca 11,8 miliónu 

Týn n/Vlt. -300   cca 4,8 miliónu 

 

Celkem za 16 let je to 3 690 obyvatel a jedná se absolutní úbytek na úrovni 6% v Bechyni 

dokonce o 10%. Z rozdělení daní za rok 2019 celkově vypadne v uvedených městech zhruba -59 

miliónů a za celé období cca 16 let zhruba -472 miliónů . Domníváme se, že je nejvyšší čas tento trend 

obrátit zhruba na úroveň +120 miliónů a to je právě ona miliarda obratu, kterou řešení podporované 

ThinkTA přináší s průměrným roční růstem obyvatel v Táboře o 50-100 obyvatel a odpovídajícím 

poměrem i v ostatních městech a obcích. 
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 ThinkTA  podporoval minulé 4 roky zhruba 4 inovativní směry, které doplňují jistou 

nefunkčnost v oblasti vzdělávání a perspektivního zapojování mladých táboráků do inovativních 

postupů a jejich dlouhodobé angažmá v místní společnosti.  

1. Paralelní vzdělávání při SŠ a VŠ 

2. Schopnost žádat o vývojové dotace z vývojových fondů ČR a EÚ 

3. Organizaci inovativní výroby v táborské lokalitě  

4. Stavba multifunkční budovy pro ověřování vývojových výstupů 

Výsledkem jsou dva závěry, které lze konstatovat naprosto jednoznačně: 

1. Schopných mladých inovativních Táboráků je mnohem více, než ThinkTA očekával 

2. Finančních prostředků na smysluplný vývoj je v ČR a EU dostatek, ale zůstávají 

nečerpány a dobré projekty chybí i přes mnoho výzev v této oblasti. 

ThinkTA se tedy pustil do organizační, prezentační a školící činnosti plynoucí z výše 

vedených závěrů a výsledkem je níže uvedená realita. 

Obsah výzvy 

 ThinkTa pomohl získat kmenový vývojový titul, na který je možno navázat výstupy z dalších 

již probíhajících vývojů a založit na Táborsku novou sofistikovanou inovativní výrobu s obratem 

zhruba 1 miliarda ročně a překonat úspěšně dobu kovidovou. Tuto výrobu lze rozdělit do dvou 

oblastí, hmotnou a nehmotnou, v poměru zhruba 300/700 miliónů ročně. 

 Základní koordinace takové výroby je rozdělena mezi dvě již fungující firmy ArrowSys s.r.o 

a Effective retail s.r.o. Tyto dvě firmy mají nyní roli zakládajícího koordinátora, přičemž nehmotná 

část je již spuštěna na mezinárodní úrovni a v hmotné části jsme připraveni na jednání o kooperační 

výrobě. Výzvu je nutno chápat tak, že nenalezené kapacity na Táborsku rozprostřeme do ČR a SR. Je 

to ale pro táborský okres příležitost. 

Vyzýváme tedy na Táborsku registrované firmy ke spolupráci v těchto oblastech: 

1. Strojní a zámečnická výroba  

2. Výroba slaboproudých rozvodů 

3. Instalace ostrovních fotovoltaik a malých bateriových úložišť 

4. Kompletace originálních českých obslužných elektromobilů 

5. Provoz sofistikované sítě sdílených elektromobilů pro zásobování a občanskou mobilitu. 

6. Správa robotického systémů pro řízení dodavatelsko/odběratelské platformy pro BP 

7. Stavba multifunkční budovy pro vzdělávání, kulturu, vývoj a růst osobnostní kvality s DK  

Časové a věcné postupy 

 Červenec–říjen 2020          -  výběr a stabilizace kooperujících firem 

 Září–listopad 2020     -  stanovení výrobních objemů pro rok 2021 

 Prosinec 2020       -  zveřejnění jak financovat  1. etapu stavby budovy ThinkTA 

 Leden-prosinec 2021     -  postupné spouštění jednotlivých vrstev výroby 

 Leden-prosinec 2022     -  dosažení inzerovaného objemu sofistikované výroby  

 Rok 2021      - výběr stavebního pozemku pro budovu ThinkTA 

 Rok 2022-2025      - stavba budovy ThinkTA a její předání do občanské správy 


