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Vážené kolegyně, vážení kolegové,
dovolte mi vás na stránkách našeho firemního magazínu  
pozdravit poprvé v roce 2019. Oproti minulým letům, které za-
čínaly pozvolněji, byl letošní leden od začátku nabitý zakázka-
mi. Přičemž na slušné úrovni zůstává vytížení našich výrob již  
od prosince. Významnější zakázky z Blízkého Východu, zejména 
od klíčového zákazníka Jubaili, pomohly vytížení v závodě OLO1 
na Sladkovského.
Na Průmyslové, v závodě OLO2, stojí za zaznamenání objem 
zakázek pro Orléans, především v řadě LSA52.3, kde dosahu-
jeme objemu zhruba 6 ks denně. Rovněž je třeba ale zmínit 
naše největší generátory z řady LSA53.2. Zde se dostáváme až  
na 3-4 ks vyráběných týdně. Zejména pracujeme na relativně 
velké zakázce 30 ks pro zákazníka SDMO. Ten výrobky z aktu-
ální zakázky dodává ve svých generátorových setech pro nové 
datové centrum společnosti Microsoft, kde slouží jako záložní 
zdroje.
Za posledních více než šest měsíců – a bohužel to potvrdil i začá-
tek nového roku – jsme zaznamenali zvýšený výskyt pracovních 
úrazů. V tomto ohledu se naše společnost v rámci celé obchod-
ní jednotky EPG-E dostala do popředí nelichotivé pozornosti. 

Úvodní slovo

V prosinci skončilo třetí čtvrtletí fiskálu 2018 a už teď je zřejmé, 
že tento rok bude co se týká úrazovosti nejhorší za posledních 
pár let. Množství úrazů, které se staly, a vývoj míry úrazovosti 
na počet odpracovaných hodin je špatný. Co s tím?
V době uzávěrky časopisu to bylo 10 úrazů s neschopenkou,  
1 úraz s velkým ošetřením u lékaře a 9 úrazů bez pracovní ne-
schopnosti.
Kde se stala chyba, co selhalo? Pár si jich připomeňme.
• Pád rotoru na nohu – neuchycení na jeřáb
• Při manipulaci s paketem z lisu na pás pracovník zavadil  
  o ochrannou klec lisu. Paket pracovníkovi vypadl z ruky  
   na kotník. 
• Přiskřípnutý prst mezi kotvu a přípravek

FY18 a úrazy

• Opakovaně přiskřípnutá ruka ve ventilátoru
• Vývod z rotoru v oku
• Traverza na prstech
• Pracovník se pokusil zachytit padající kotvu a přitom došlo  
   k poranění o ostrou hranu paketu.
• Prsty mezi kolébkou a statorem
• Běhání po schodech a pády ze schodů
• Zakopnutí o materiál nebo vyvýšená pracoviště
• Smalt v oku po použití stlačeného vzduchu proti sobě
Co s tím?
Je potřeba si uvědomit, že bezpečnost není založena pouze  
na pravidlech, předpisech, které je samozřejmě potřeba dodr-
žovat, ale je hlavně o přístupu nás všech bez rozdílu. Jenom 
tímto přístupem se nám společně podaří snížit pravděpodob-
nost vzniku pracovního úrazu na minimum a dosáhnout tak 
zdravého a bezpečného pracovního prostředí. Zdraví je totiž 
naše nejdůležitější hodnota, kterou máme, a tak k ní společně 
přistupujme. 
                                                                                             Jan Blucha

Každý pracovní úraz musíme považovat za problém a špatný 
výsledek naší práce. Ať již ve smyslu neopatrnosti pracovníků, 
nedodržování zásad bezpečné práce a nepoužívání pracovních 
pomůcek, ale rovněž i nevěnování dostatečné pozornosti pre-
ventivním opatřením a řešení lepšího zabezpečení pracovišť. 
Nadále platí, že bezpečnost zaměstnanců je jednou z nejvyš-
ších hodnot, které naše firma sleduje.
Proto musíme na jedné straně hledat cesty k tomu, jak po-
silovat bezpečnost práce na dílnách a v celém areálu firmy.  
Ať již řešením podnětů z TOPek, z auditů pracovišť či z jiných 
systémových postupů. Na straně druhé je nutné od každé-
ho zaměstnance vyžadovat dodržování základních pravidel  
pro bezpečné chování na pracovištích. Od fiskálního roku 2012 
jsme každý rok výsledky bezpečnosti práce zlepšovali. Fiskál 
2018 bude bohužel po dlouhé době první, který tuto pozitivní 
řadu přeruší. Počet úrazů bude vyšší než v roce předchozím.
Věřím nicméně, že skrze obezřetný přístup každého z nás a od-
bourávání přebytečných rizik se opět vrátíme na nízkou úroveň 
výskytu úrazovosti. Zasloužíme si to jako zaměstnanci všichni.
Děkuji vám předem.
                                                                                      Vladan Hlaváč

Opakovaně přiskřípnutá
ruka u ventilátoru

Traverza na prstech

Zakopnutí o materiál
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Blížíme se konci fiskálního roku 2018, jenž se naplní na sklon-
ku března. Již od listopadu nicméně probíhají kroky v plánování 
nového fiskálního období 2019 (duben 2019 – březen 2020).
Přesto, že se cíle pro nový fiskál budou ještě dále upřesňovat, 
chci vás seznámit se základními předpoklady a očekáváními.
Tržby a tedy objem výroby by měl růst mírně, zhruba v průmě-
ru o 3%, u dodávek pro Sillac – tedy řady LSA/TAL040-44 z OLO1 
a LSA/TAL047-50 z OLO2.
Očekávání v dodávkách pro Orléans je vyšší. Předpoklad růs-
tu objemu výroby u řady LSA52 je zhruba 8%. Nejvýznamnější 
nárůst se očekává u výrobků původně vyráběných v rumunské 
Cluji. Zde je růst v řádu 145%. Již dnešní řada LV LSA53.2 by 
měla růst ze 100 ks ve FY18 na 164 ks ve FY19. Vedle toho by-
chom ve FY19 měli vyrobit prvních 66 ks středně a vysokonapě-
ťových generátorů (řady MHV LSA53 a LSA54).
V důsledku růstu výroby a tržeb, ale rovněž z titulu nákladových 
opatření, cílujeme nárůst provozní ziskovosti naší firmy ze 3,8% 
ve FY18 na 5,3% ve FY19 (podíl zisku na tržbách).
V novém fiskálním období nás čeká řada negativních náklado-
vých vlivů. Jde o větší materiálový podíl u velkých generátorů, 
dále nárůst cen energií a transportních nákladů, ale rovněž oče-
kávání nárůstu nákladů personálních.
Všechny tyto náklady tlačí na úroveň ziskovosti. Pokud chce-

Plán FY19
me zůstat konkurenceschopní a posilovat perspektivu rozvoje 
výroby v Olomouci, tak tyto negativní vlivy musíme kompenzo-
vat. A to hledáním nových nákladově zajímavějších dodavate-
lů nebo změnami v designu výrobku, který zajistí zákazníkovi 
stejnou kvalitu a funkci, ale přitom bude nákladově úspornější. 
V neposlední řadě jde o efektivitu našeho provozu a posilování 
produktivity. Ať již organizačními nebo technickými opatřeními, 
odbouráváním ztrátových časů, optimalizací norem či vyšší au-
tomatizací.
V souvislosti s příchodem výroby středně a vysokonapěťových 
generátorů z Rumunska plánujeme nárůst počtu pracovníků, 
zhruba o 60 proti dnešnímu stavu, a to především ve výrobě.
Projekt převodu výroby z Cluje je hlavním motorem zvýšených 
investic, které by ve FY19 měly dosáhnout 200 mil. Kč. Přede-
vším ve spojení s výstavbou nové haly a hlavními technologiemi 
pro impregnaci a výrobu cívek. Vedle toho máme naplánovánu 
řadu projektů pro nové technologie stávající výroby (např. nová 
rotorová navíječka pro LSA44.3, nový lis hřídelí pro LSA49-52, 
obnova počítačů v souvislosti s přechodem na Windows 10 
apod.).
O dalších cílech a očekáváních vás budeme s příchodem nové-
ho fiskálu FY19 nadále informovat.
                                                                                      Vladan Hlaváč

Navazujeme na článek z minulého čísla a přinášíme nové in-
formace o probíhajícím transferu dvou obráběcích strojů  
ze Sillacu do Olomouce. Stroje jsou určené pro výrobu hřídelí 
pro OLO2 pro řady alternátorů LSA 472, LSA 493 a LSA 502.
Oba stroje (soustruh a frézka) dorazily do Olomouce v polovině 
prosince 2018, tedy asi s 6-timěsíčním zpožděním. Důvodem 
byly technické potíže, které vyvstaly při provádění jejich renova-
ce ve Francii. Stroje byly složeny a umístěny na připravená mís-
ta na hale 4C, čemuž předcházela její několikaměsíční příprava. 
Došlo k vyklizení prostor, vybourání podlahy a vybudování pev-
ného fundamentu vhodného pro instalaci obou strojů. Instalo-
vali jsme nový jeřáb s nostností 1600 kg, zajistili jsme měřidla  
a další technologické vybavení nezbytné pro výrobu.
Pro nové pracoviště výroby hřídelí se také připravoval systém 
řízení. Našim cílem bylo, aby byl systém maximálně automa-
tizovaný. U soustruhu a frézky jsou 
umístěné počítače, bezdrátové čtečky  
a tiskárny pro tisk štítků. Na obou po-
čítačích se automaticky zobrazuje vý-
robní plán, je možno zobrazit výkresy, 
rozpisku a veškerou dokumentaci po-
třebnou k výrobě. Běží zde také auto-
matizovaný výkaz práce na zakázku. 
Je to první pracoviště, kde je možné 
zapisovat přímo do Cache naměřené 
hodnoty obrobené hřídele do měřícího 
protokolu. Tento protokol s naměře-
nými hodnotami bude dále využíván  
na pracovišti kvality. Všechny naměře-
né hodnoty budou uloženy ke každé 
hřídeli v Cache a je možné je využít pro 
statistická vyhodnocení. Výroba hřídelí 
na hale 4C se zařadila mezi druhou de-
sítku pracovišť, která jsou řízena zcela 
bezpapírově.
Do konce roku 2018 probíhala nivelace 
strojů firmou SKF a první zkoušky obrá-
bění, především na soustruhu, za účas-

Transfer výroby hřídelí – část 2
ti technologa Christiana Plancenaulta ze Sillacu. Následně jsme 
se potýkali a potýkáme s komplikacemi spojenými se seřízením 
strojů a optimalizací programů, např. délka přířezů je o pár 
milimetrů menší než bylo počítáno v původních programech. 
Bojujeme také s laděním a stabilizací měření a měřících metod. 
Přesto věřím tomu, že tým technologie, kvality a vybraných pra-
covníků určených na toto pracoviště vše zvládne a co nejdříve 
budeme schopni dodávat hřídele pro kolegy na OLO2. Do kon-
ce února máme v plánu zajistit a odladit programy pro všechny 
plánované typy přídelí, v současné době vyrábíme pouze jeden 
typ hřídele pro LSA 472.
Chtěl bych touto cestou poděkovat celému týmu, který přede-
vším v posledních 2 měsících vynaložil nemalé úsilí pro náběh 
výroby v Olomouci.
                                                        Patrik Neuman a František Ulma       

Tým pracoviště výroby hřídelí
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Pavel Steiger u zařízení pro strojní obalování 
cívek

V souvislosti s přesunem výroby středně a vysoko-napěťových 
alternátorů z rumunské Cluje do Olomouce je jednou z velice 
důležitých oblastí zajištění potřebného zaškolení našich pra-
covníků tak, abychom byli schopni začít vyrábět alternátory  
v Olomouci v potřebné kvalitě. V první fázi se zaměřujeme  
na klíčový proces, kterým je výroba a izolování cívek, tzv. taping. 
Tento proces je pro Olomouc nový a z pohledu kvality kritický. 
Pro jeho dokonalé zvládnutí jsme v lednu vyslali 4 z našich ope-
rátorů (dvě operátorky – Markétu Maláškovou a Marcelu Spá-
čilovou a dva operátory – Pavla Steigera a Lubomíra Borýska)  
na trénink do Cluje. Trénink je rozdělený do dvou fází, z nichž 
každá trvá tři týdny a mezi nimi je týdenní pauza. Naši pracovní-
ci prošli první částí tréninku, jejímž cílem bylo naučit se ovládat 
a nastavovat zařízení pro výrobu a tvarování cívek a naučit se 
techniku tapingu samotného. 
Kvalita tapování se kontroluje destruktivními zkouškami  
na cívkách před impregnací anebo na cívkách po impregnaci. 
Cívka se ponoří do vody a připojí se na ni napětí, které se zvyšu-
je až do maxima 35kV. Všechny cívky, které Marcela s Markétou 

První trénink olomouckých operátorů v Cluji
vyrobily, prošly testem zcela bez problémů (dosažení maximál-
ního napětí bez průrazu) a kvalita tapingu byla na velice vysoké 
úrovni. Taping jsem si v Cluji sám vyzkoušel. Přestože vypadá 
velice jednoduše, když jej dělá někdo zkušený, nic jednoduché-
ho to není.
Stejně tak i Pavlovi a Lubošovi se podařilo naučit ovládat a na-
stavovat zařízení pro výrobu, tvarování a strojní tapování cívek. 
A to zařízení není z nejmodernějších a nějakou dobu nebylo 
v provozu.
Výsledky tréninku v Cluji jsou tedy velice pozitivní. Přestože 
zvládnutí jednotlivých procesů je samozřejmě hlavně na našich 
operátorech, je třeba zdůraznit, že se jedná o týmovou spolu-
práci, bez níž by bylo velice těžké těchto výsledků dosáhnout. 
Podporu našim operátorům po první dva týdny v Cluji zajišťoval 
vedoucí technické části projektu Petr Grohmann, který pomá-
hal především v technických záležitostech a v komunikaci s pra-
covníky v Cluji. Zároveň bych rád vyzdvihl přístup rumunských 
kolegů. Přestože ví, že se jejich výroba přesouvá do Olomou-
ce, poskytli nám maximální podporu a jejich přístup byl velice 
profesionální a přátelský. K přátelskému vztahu přispělo i to,  
že jsme se s nimi měli možnost se potkat i mimo práci.
Kromě tréninku výroby cívek plánujeme další školení v Cluji pro 
procesy vkládání statorů a zapojení cívek, impregnace a zkou-
šení. Kromě přímých pracovníků postupně navštěvují a v násle-
dujících měsících budou navštěvovat Cluj také nepřímí pracov-
níci všech oddělení (logistika, nákup, konstrukce a další).
Věříme, že zaškolení a převzetí know-how bude úspěšné  
a na podzim tohoto roku budeme vyrábět první středně a vy-
sokonapěťové alternátory u nás v Olomouci. Byť v provizorních 
podmínkách, které je třeba vytvořit, aby nebyly přerušeny do-
dávky zákazníkům do doby, než bude postavena a vybavena 
nová výrobní hala.
                                                                                             Jiří Hrabal     

Luboš Borýsek u zařízení pro strojní obalování cívek

Trenéři a žáci s „bobinou“ (tapovanou cívkou) Česko-rumunský tým před tvarovacím strojem

Nejlepší TOP5
Za třetí čtvrtletí fiskálního roku 2018 byla jako nejlepší TOP5 na OLO2 vyhodnocena TOP5 montáže LSA472 (mistr Aleš Šuba)  
a na OLO1 TOP5 statorů budiče (mistr Jan Štancel). Za výbornou práci obou týmů, předních dělníků a mistrů děkujeme a blahopře-
jeme k prvnímu místu. 
                                                                                                                                                                                                               Miroslav Kočí

Nejlepší TOP5 na OLO2Nejlepší TOP5 na OLO1



3. Právě ověřujeme výpočet pro změnu konstrukce setrvační-
ku u alternátorů TAL/LSA 443. Dojde ke snížení počtu připojo-
vacích míst s ventilátorem z 6-ti na 3. Dosáhneme tak snížení 
hmotnosti odlitku, snížení času na obrábění u dodavatele i času 
montáže šroubů a úspory 3 šroubů na každý stroj. 
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Trh s elektrickými alternátory je obrovsky konkureční prostředí. 
Firmy jako jsou Cummins, Mecc Alte a samozřejmě i Leroy Somer 
vedou neustálý boj o zákazníky. Ti situace využívají a tlačí stále více  
na snižování cen alternátorů a je nutností každého výrobce hbi-
tě reagovat na aktuální potřeby prostřednictvím inovace svých 
výrobků. V M.L.S. Holice používáme pro inovace metodologii 
nazvanou VA&VE (VA je zkratka pro Value Analysis=hodnotová 
analýza, VE znamená Value Engineering = hodnota konstruk-
ce). Cílem VA&VE je nalezení nejlepšího poměru cena/výkon. 
Snažíme se tedy analyzovat funkčnost systému, zařízení, slu-
žeb a dodavatelů za účelem dosažení základní funkčnosti při 
dosažení nejnižších nákladů a splnění požadovaných vlastností 
na kvalitu, funkčnost a bezpečnost. V rámci VA&VE pracujeme 
na mnoha nápadech a projektech, největší podíl na úspěšném 
řešení a nalezení úspor mají oddělení optimalizace nákladů, ná-
kupu, technologie a zejména konstrukce, kde za návrhy a kalku-
laci možných úspor zodpovídá Václav Hampl. V současné době 
řešíme například tyto projekty:
1. Navrhli jsme změnu konstrukčního řešení rotoru TAL 040 bez 
použití měděných amortizačních tyčí. Právě vyrábíme prototyp 
pro testování splnění funkčnosti a chování při oteplovací zkouš-
ce. 

Snižování nákladů na výrobek 
- VA/VE –Value Analysis & Value Engineering

2. Díky konstrukční změně klínků vinutí se docílilo snazší  
a rychlejší montáže bez používání šroubů, které lze navíc vy-
rábět z levnějšího plastového materiálu. Právě na rozhodnutí  
o konečné podobě materiálu nyní čekáme.

Po několikaměsíčním monitorování (testování) a vyjednávání se povedlo přesvědčit 
kolegy z Nidecu o nutnosti navýšení rychlosti naší hlavní linky sloužící pro veškerou 
komunikaci mimo náš závod. Stávající rychlost byla tak nedostatečná, že způso-
bovala komplikace s poštou i s prací v externích systémech jako například Oracle 
mnoha uživatelům a nezřídka testovala jejich nervy. 27. prosince proběhlo navýše-
ní rychlosti připojení z původních 15 (Mbps) na 40 (Mbps), tedy více než na dvojná-
sobek. Nová rychlost by měla být dostačující pro veškeré aplikace a systémy běžící 
mimo náš závod jako je například Oracle, Email, Internet a aplikace z balíčku Office 
365 a měla by ulehčit a zpříjemnit každodenní práci všem uživatelům firemní sítě.
                                                                                                                             Michal Riedl

Navýšení rychlosti hlavní linky
                                                                                        Oldřich Jonáš

Ve výběrovém řízení na konci minulého roku jsme na místo plánovače výroby OLO2-Sillac 
vybrali Kamilu Ocvirkovou, která k nám do firmy nastoupila od 1. ledna. Posílí náš tým svými 
zkušenostmi, komunikačními dovednostmi  a znalostí angličtiny. Kamila je nyní zodpovědná 
za operativní plánování výroby OLO2-Sillac. Postupně bude přebírat i další agendu - oblast 
přímých dodávek (Direct Shipment) pro oba závody, zpožděné zakázky, reporting a bude 
rozšiřovat polyvalenci. Kamila je organizačně součástí týmu logistiky OLO2 a metodicky ji 
vede Zdenek Stratil, se kterým těsně spolupracuje. Zdenek má velké zkušenosti a je pro tým 
logistiky oporou i díky svému systematickému přístupu k řešení problémů. Postupně rozšíří 
svoji zodpovědnost i o plánování OLO2-Sillac a zastřeší aktivity spojené s výrobou pro Sillac 
(tedy alternátory LSA/TAL 40 až 50.2). Zdenek bude i nadále působit v týmu logistiky OLO1.
Z oddělení logistiky OLO2 odešel na konci ledna Jakub Gross. Využil možnost interního vý-
běrového řízení, vyhrál a přešel na oddělení nákupu. Svými dlouholetými znalostmi a zku-
šenostmi z oblasti plánování posílí tým Martina Pokorného a přinese další praktický pohled  
a přístup k plnění náročných cílů, které toto oddělení čeká.
Přeji všem hladký start a hodně úspěchů při zvládání úkolů v nové roli!
                                                                                                                                          Jaroslav Pösel

Organizační změny na logistice

Jakub Gross a Kamila Ocvirková



že se ložisko k hříde-
li přivařilo a aby jej 
bylo možné sejmout, 
muselo se odsekat. 
Poškození generá-
toru bylo tak velké, 
že se nedalo opravit  
na palubě lodi. Ná-
mořní společnost 
musela generátor 
vyměnit za náhrad-
ní ze skladu. Vina za 
poškození rotoru není na straně Leroy Somer, ale může za něj 
špatné konstrukční řešení lodi, kdy dochází k pohybu mezi pře-
vodovkou a generátorem. Přední ložisko je vystaveno nadměr-
nému stresu, což se projevuje zkrácenou životností (jen dva  
až tři roky).
                                                                                    Help Desk team
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Vážené kolegyně a kolegové, 
s radostí vám oznamuji, že od 1. února se připojili k týmu náku-
pu v Olomouci pánové Jakub Gross a Miroslav Kohoutek. Jakub 
se rozhodl přijmout výzvu a přesunout se na pozici nákupčího 
výrobního materiálu. V této roli bude mít na starosti zejména 
zajištění poptávkového řízení, výběr dodavatelů pro nakupova-
né položky, nastavení podmínek dodávek od A až do Z u svě-
řených materiálových kategorií a následně práci na zlepšení 
dodavatelského řetězce a nákupních podmínkách. Jsem si jistý, 
že při své práci využije mnohaleté zkušenosti nabyté ve výrobě 
a logistice a že vyu-
žije svoje nadšení, 
energii a potenci-
ál pro plnění úko-
lů, které bude mít  
na starosti. 
Miroslav se rozhodl 
po pěti letech opus-
tit pozici specialisty 
nákupu komodit  
ve společnosti Atlas 
Copco a přijmout na-
bídku rozšířit naše 
řady. U nás bude 
plnit roli specialisty 
vyhledávání zdrojů 
(Sourcing Engine-
er). Jeho náplní prá-
ce bude zejména  

Posílení týmu nákupu
realizace projektů zaměřených na nákupní úspory, vyhledává-
ní nových dodavatelů na trzích, kde se dnes nepohybujeme, 
optimalizace podmínek u stávajících dodavatelů a také práce  
na projektech spojených s provedením nakupovaných materi-
álů. Jen pro vaši představu - každý rok musíme doručit úspory 
v hodnotě minimálně 45 milionů korun. Bez ohledu na to, jaká 
je míra inflace, jaké jsou ceny energií či zda rostou mzdy a zda 
se vstupní materiál zdražuje či ne. Výzvy, které jsou před nás 
kladeny, a překážky, které nám dennodenně komplikují život,  
si vyžadují mnohem větší čas, než jim jsme v současnosti schop-

ni věnovat, a proto 
posílení týmu velmi 
kvituji. Jsem si jis-
tý, že noví kolegové  
do našeho týmu 
dobře zapadnou  
a že budou velkou 
posilou. Přeji jim, 
aby byla práce nejen 
starostí, ale i rados-
tí a aby jim vydržel 
elán, nadšení a vůle, 
které jsou tolik po-
třebné pro dosažení 
cílů, které je čekají. 
Jakube a Miroslave, 
vítejte!
          Martin Pokorný

Olomoucký Help Desk  - první kontaktní bod pro všechny zákaz-
nické požadavky - začal oficiálně fungovat 12. 11. 2018. Za prv-
ní tři měsíce jsme řešili více jak 236 zákaznických požadavků,  
na úrovni 1 – tedy přímo v Olomouci – bylo vyřešeno 68% z nich. 
Složitější požadavky předává olomoucké oddělení k řešení inže-
nýrům v závodech Sillac a Orléans (úroveň 2). Kromě řešení ur-
gentních zákaznických telefonátů pracují kolegové Adam Mezu-
láník a Michal Kučera také na Online FAQ databázi, která bude 
obsahovat odpovědi na nejčastěji se opakující otázky a bude 
přístupná na adrese www.leroysomer.zendesk.com.
V drtivé většině případů zákazníci volají kvůli řešení technických 
a servisních záležitostí, ale občas se setkáme i s neobvyklými  
a zajímavými požadavky. Společnost Eurobobinage z Francie 
například potřebovala dohledat elektronickou dokumentaci 
pro alternátor vyrobený v roce 1974! 
Nedávno nás také kontaktoval zákazník kvůli poruše alternáto-
ru 51.2 na transportní lodi Michela plující mezi italskými městy 
Ancona a Trieste. Noc 6. ledna byla na této lodi společnosti Nor-
thern Marine dramatická. Hodinu po půlnoci se ve strojovně 
objevil kouř a kouřové detektory spustily poplach. Hlídka sta-
rající se o obsluhu strojovny zjistila okamžitě i zdroj kouře – ge-
nerátor, který je připojen k hlavnímu motoru lodi, byl v místě 
ložiska silně rozžhavený. V 1:19 obdržel lodní šéfinženýr hovor 
ze strojovny a okamžitě zažádal můstek o snížení výkonu pra-
vého motoru a přemístění zátěže elektrické energie na záložní 
generátor. Pravý motor byl odpojen, aby bylo možné zjistit ško-
dy, což nebylo úplně jednoduché, protože strojovna byla plná 
kouře. Po odvětrání se zjistilo, že příčinou je poškozené před-
ní ložisko, silné tření následované přehříváním a vzplanutím 
maziva. Další den nahlásil zákazník poruchu a díky rychlému 
jednání Help Desku byl k zásahu na loď povolán náš servis-
ní technik Josef Janošík. Zjistil, že hřídel rotoru ztratila oporu  
a opírala se o štít a vnitřní ložiskové víko. Protáčela se tak moc,  

HELP DESK – oddělení poprodejní technické podpory

Loď Michela

Alternátor LSAM51 osazený na palubě
(vyroben v roce 2000)

Miroslav Kohoutek a Jakub Gross (uprostřed)
s týmem nákupu
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V zimních měsících příroda spí, ne však firma 
a její lidé. Začali jsme „z ostra“ hned druhého 
ledna…

•  Produktivita ve výši 68% ve sledovaném období dosaže-
na!! Vyplácíme 3 600 Kč v lednu! Blahopřejeme a děkuje-
me!

•  15. ledna zahájilo vedení společnosti a ZV OS KOVO kolektivní 
vyjednávání.

•  Zimní měsíce ve znamení daní.
•  Účastníci SOFA Talenti sestavili svoje vlastní projekty, kte-

ré firmu posunou v oblastech, kde pracují. 23. a 24. ledna  
se setkali nad tématem projektového řízení. Přehled projektů 
našich kolegů uvedeme v příštím čísle.

•  Zahájení SOFA pro parťáky 13. února! Kolegové společně s mi-
stry (A. Zedek, R. Tesařík, P. Votřel a M. Nesvadba) se spolu za-
mýšleli nad tím, jaký by dnešní parťák měl být jako odborník, 

Bleskově z personalistiky
jako člověk, jaké činnosti by měl vykonávat. Na workshopu, 
který zahájení předcházel, dali všichni mistři a vedoucí výrob 
dohromady nový popis práce našich parťáků. 

•  Jazyková výuka v lednu tradičně pod vlivem testování a sesta-
vování rozvrhů na letní semestr. Do výuky stále přibývají noví 
studenti, máme jich celkem už 72!

•  Nábory – nábory – nábory! 
•  Pravidelná školení v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví  

při práci ve výrobách.
•  Nová agenda v souvislosti s cestováním zaměstnanců do ru-

munské Cluje.
•  Nová zákonem požadovaná statistika ohledně vzdělanosti 

obyvatel – proto nosíte chybějící doklady o vašem nejvyšším 
dosaženém vzdělání.

                                                                           Kateřina Ondráčková 

Co se daří?
Výzvy roku 2019 burcují nás personalisty k nejvyšším výkonům 
při současné potřebě uchovat si pozitivní mysl a dobré duševní 
zdraví! Arabelin prsten, hůlku Harryho Pottera a ani kouzelný 
klobouk Tří veteránů nemáme. A tak musíme makat, být krea-
tivní, trpěliví a neustávat v nekonečném úsilí tak, abychom vám, 
našim kolegům, dodali potřebné nové lidi. Těší nás, že se nám 
v posledních měsících podařilo přivést do firmy řadu nováčků. 
Vznikla nová konstrukce pro Orléans v cílovém počtu 6 lidí, což 
považujeme za velký úspěch! Obsazovali jsme a obsazujeme 
pozice v logistice jako jsou specialista plánování zakázek, člen 
týmu zákaznického servisu a plánovač. Posilou nákupu jsou 
od února kolega z logistiky a nový vyhledávač zdrojů možných 
úspor z trhu práce, kterého jsme zaujali. Technologii na OLO2 
posílil nedávno zkušený procesní inženýr, na podzim povýšil  
na technologa náš kolega z údržby. Nadále se potkáváme  
na pohovorech s řadou zajímavých technologů a nákupčích. 
Otevřeli jsme nově hledání technika BOZP. Firma je úspěšná  
i v tak obtížné době, jako je ta dnešní!
Náborovka a interní posuny
Velká firma má výhodu možnosti nabídnout interní posun. 
Proto vždy každou novou pozici zveřejňujeme na nástěnkách, 
displejích, našem webu www.mls.cz , případně na Facebooku. 
Nebojte se přihlásit, za zkoušku nic nedáte, jen získáte novou 
zkušenost. Nezapomeňte na 20 000 Kč, které můžete získat  
za doporučení nového zaměstnance do výroby. Částka,  
za kterou se dá rozmazlit mimo rodinný rozpočet – IPHONE, 
tablet, hodinky, šperk manželce, kolo, lyže, luxusní wellness  
víkend pro rodinu, to přece za trochu námahy stojí, no ne?
Transfer výroby, zakázky, dovolené
Toto jsou všechno faktory, které mají vliv na navyšování počtu 

Nábory – nábory – nábory…. 
lidí ve výrobách. To nás bude provázet až do doby otevření 
nové haly na jaře 2020. Nelze zatím spoléhat na to, že se ze dne  
na den otočí situace. Některé firmy sice mají problémy, pro-
pouštění zasáhlo zejména mohelnickou Hellu a Siemens, nic-
méně Olomoucko se nadále drží. Proto jsme přistoupili k dal-
ší vlně náborů kolegů ze Srbska, kteří se u nás dobře zavedli. 
V březnu/dubnu jich přivítáme dvacet a později v roce dalších 
dvacet.
Co naše značka?
Poslední dva roky soustavné práce v oblasti marketingu a bu-
dování povědomí o naší firmě přináší ovoce. Trojboj značek 
NIDEC/M.L.S./Leroy Somer je v Olomouci dobře viditelný, ať už 
na autech, autobusech nebo v tisku. V lednu proběhly spoty 
v rádiu Haná, bannery na Olomoucké drbně a facebooková 
kampaň. Až pojedete po Přerovské, všímejte si cedulí, náš nový 
billboard (foto na titulní straně) nepůjde přehlédnout! 
                                                                           Kateřina Ondráčková

Od 1. 2. 2019 je Jakub Gross převeden na oddělení nákupu na 
pozici nákupčí pro přímý materiál. Převedl se z logistiky OLO2 
z pozice specialista plánování výroby.
Od 1. 2. je z výroby OLO1 z pozice dělník v elektrotechnice ofi-
ciálně převeden Mikuláš Ingriš. Pracuje na oddělení obchodu, 
kde již od prosince 2018 vypomáhal jako referent podpory pro-
deje. 
Od 1. 12. 2018 vznikl pod vedením Oldřicha Jonáše nový úsek 
Optimalizace nákladů a servis. Agendou tohoto úseku je 
řešení témat v oblasti racionalizačních projektů směřujících 
k úsporám nákladů. Vedle toho spadá pod Oldřicha nadále ve-
dení aktivit v oblasti poprodejního servisu a HelpDesku.

Interní přesuny v měsíci lednu 
Jan Blucha od 1. 12. 2018 převzal vedle stávající zodpovědnosti 
za strojní údržbu, údržbu budov, BOZP a ekologii agendu sys-
tému řízení a dokumentace (QMS) a kontinuálního zlepšování 
(3Q6S/TOP5). Jan Blucha se stal s novou širší zodpovědností 
součástí vedení společnosti.
Produktovou, procesní a dodavatelskou kvalitu na obou zá-
vodech budou nadále garantovat Lukáš Coufal (OLO1) a Bo-
humil Peiker (OLO2), jejichž týmy se stanou součástí a více  
se propojí s výrobními úseky. 
                                                                             Personální oddělení

Tvář firmy v náborové kampani patří Martinu Grohmannovi z OLO2
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Vážení odboráři, vážení kolegové,
i když máme již pár pracovních dnů z nového roku 
za sebou, přesto vám chci popřát hodně zdraví, 
mnoho štěstí, pohody a úspěchů v roce 2019. I když 

i tento rok začíná tak nějak hekticky, pevně věřím, že bude jak 
pro odbory, tak pro společnost úspěšný.
Vstupujeme do roku, kdy i naše odborová organizace má malé 
výročí. Letos je to 25 let, kdy byla základní organizace zapsána 
do obchodního rejstříku pod názvem MLS. Tyto roky jsou plné 
událostí, kdy jsme zažili jak léta úspěšná, tak i méně úspěšná. 
Chci jen popřát naší „základce“ mnoho dalších let úspěšného 
působení ve společnosti a více zapálených odborářů, kteří bu-
dou pro odbory rádi pracovat.
Tak jako každý závěr roku je poněkud uspěchaný, ani vloni tomu 
nebylo jinak. Byl ve znamení odstávek, pak zase růstu zakázek. 
Proběhlo setkání současných zaměstnanců při pracovních a ži-
votních jubileích i setkání bývalých zaměstnanců. Vždy se jich 
sejde hojný počet a projevují zájem dozvědět se o současném 
dění ve společnosti. Je velmi příjemné setkat se s lidmi, se kte-
rými jsem řadu let spolupracoval a kteří mě učili při nástupu 
do společnosti. Vydařila se i tradiční mikulášká nadílka a i když 
se neobešla bez trochy pláče, nakonec jak děti, tak i dospělí 
odcházeli spokojeni. Ani čert si nikoho neodnesl!
Velkou akcí, na které se odbory přímo nepodílí, ale o které se 
chci také zmínit, byl vánoční večírek.  Bylo to velmi vydařené 
setkání díky volnějším stylu oblečení, hudební skupině i výbor-
nému jídlu. Obzvláště velkým překvapením byl několikapatrový 
dort k výročí naší 
společnosti. Ur-
čitě zajímavá 
byla i bohatá 
tombola, kde  
i odbory tradič-
ně dávají nějaký 
dárek. Dovolte 
mi poděkovat 
celému organi-
začnímu a rea-
lizačnímu týmu 

za tuto akci. Skláním se před nimi, protože sám vím, jak složité 
a náročné je zorganizovat něco podobného.
Určitě vrcholem této akce je předání finančních darů Nadaci 
Malý Noe. Již třetím rokem jsem měl tu čest vystoupit na po-
dium a společně s ředitelem předat šek Jaroslavu Strejčkovi, 
předsedovi správní rady této nadace. I když náš příspěvek byl 
skromnější než dar společnosti, pevně věřím, že i tato částka na-
daci určitě pomůže. V minulých dnech proběhla schůzka s pa-
nem Strejčkem a dohodli jsme se, že budeme dále spolupraco-
vat.  Každý nemá ten dar být zdravý, mít zdravé děti, žít v úplné  
či zajištěné rodině… Je to dar, kterého by si měl každý z nás 
vážit. Za sebe mohu říct, že pokud je nějaká konkrétní pomoc 
možná, pomůžu rád. Jsme svědky mnoha různých masírování 
v médiích či na ulicích, abychom pomohli různým nekonkrét-
ním akcím či nadacím. Spolupráce s Nadací Malý Noe je však 
konkrétní a víme, na jaké účely jsou poskytnuté prostředky vy-
užity.
Odboráře i zaměstnance určitě zajímá kolektivní vyjednávání 
na rok 2019, což je vždy vrcholem práce odborů.  Vyjednává-
ní bylo zahájeno v lednu a v době uzávěrky tohoto časopisu 
zatím nemohu říct konkrétní výsledky. Můžeme však slíbit,  
že odbory budou při vyjednávání aktivní a zajisté dohodneme 
přijatelné podmínky. Dohodli jsme se s vedením společnosti,  
že výsledky budou prezentovány bezprostředně po kolek-
tivním vyjednávání a budete podrobně informováni. Určitě  
o výsledcích budete informováni i na Výroční konferenci ZO  
OS KOVO, která se uskuteční v pátek 22. 3. 2019 v sále Slovan-

ského domu 
v Olomouci.  
Na tuto kon-
ferenc i  j s te 
srdečně zváni  
a pevně věřím, 
že se přijdete 
něco dozvědět 
a trochu se od-
reagovat.
         Ivan Přibyl 

V minulém čísle Rotoru jsme zmiňovali akademii SOFA. Moc 
nás těší, že můžeme navázat další pozitivní novinkou v oblasti 
rozvoje našich lidí, a tou je otevření třídy našich kolegů z vý-
roby, kvality a údržby v počtu deset lidí na Kosince (viz foto). 
Zahájili jsme společně kurz „Elektrikář silnoproud“, jehož výstu-
pem je získání výučního listu v oboru elektro.  Na výuku budou 
kolegové docházet v odpoledních hodinách jednou či dvakrát 
týdně po dobu 1,5 roku a budou skládat pět průběžných a jed-
nu velkou závěrečnou zkoušku. Je to investice a výhra na obou 
stranách. Firma investuje zhruba 80 000 Kč na osobu, tedy cel-
kem 800 000 Kč. Student dává svou energii, mentální úsilí a čas.  

Když chceš, máš možnost! 
Proč výhra? Člověk si zvýší kvalifikaci a firma navýší počet  
odborníků. 
Tak hodně štěstí kolegyně a kolegové!
                                                                                 Lucie Šmoldasová

Jak vidí studium po několika prvních hodinách 
sami studenti?

Učitelé jsou zkušení, ochotní a hlavně srozumitelní. Díky nim  
i bezva spolužákům je ve třídě pohodová atmosféra, která po-
máhá při zvládání náročného učiva. Nejzajímavější je střídání 
teorie a praxe. Co se žák naučí, může si hned osahat.
Mirek, technik údržby budov

Studium je těžké, ale zajímavé. Jedním slovem super!
Petr, operátor OLO2

Jsem tady, abych si v práci mohla sama třeba otestovat měděný 
vodič. A nejtěžší je teď zrovna úplně všechno. Nejzajímavější je 
pro mě praktická část.
Martina, operátorka kvality

Učitelé jsou v pohodě, spolužáci jsou milí. Když zrovna něčemu 
nerozumím, tak mi poradí, jindy já poradím jim.
Luděk, operátor OLO1
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Nástěnné kalendáře, které visí ve všech našich kancelářích, 
nakupujeme tradičně od firmy Relex z Ostravy. Výtěžek z je-
jich prodeje firma každoročně poskytuje Spolku Halali, který 
pořádá ozdravné a rekondiční pobyty pro děti z celé Moravy  
a Slezska v lesní léčebně - penzionu Natálka ve Vysoké - Pitár-
né na Bruntálsku.  Zařízení pomáhá tělesně a zdravotně han-
dicapovaným dětem a jejich rodičům, disponuje možnostmi 
fyzioterapie s různými druhy masáží a ozdravných procedur, 
uhličitými koupelemi a dalšími rehabilitačními postupy v péči 
o tělesný pohybový aparát. Jezdí sem děti po překonané cévní 
mozkové příhodě nebo dětské mozkové obrně a užívají si vol-
nočasových aktivit, například procházek v lese se zážitkovým 
učením o stromech. Děti potřebují zejména rozhýbat ztuhlé 
ruce, v léčebně jim proto nabízejí mnoho výtvarných rukoděl-
ných technik, třeba tkaní na tkalcovském stavu. Následující řád-
ky jsou poděkováním naší firmě od předsedkyně Spolku Halali 
Naděždy Rajdusové:
V loňském roce přivítali v Hájence první třídu žáků základní ško-
ly pro tělesně handicapované v Opavě. Výuka probíhala volněj-
ším tempem a spíše formou různých her a zábavy. A protože  

Pomáháme
počasí přálo, odpolední výlety do okolního lesa penzionu Hájen-
ka a na místa různých kulturních pamětihodností a přírodních 
zajímavostí Osoblažska byly každodenní radostí. K dennímu 
programu patřilo i koupání v bazénu s vyhřívanou vodou, po-
řádání sportovních utkání na dětském hřišti a k večeru opékání 
párků na vyhrazeném místě v přírodě. Rekondičně rekreační 
pobyty pro děti a mládež s různým zdravotním handicapem, 
včetně návštěv vozíčkářů, pokračovaly i v létě a na podzim. 
Tentokrát za doprovodu rodičů nebo jejich zákonných zástup-
ců. Jsme rádi, že všem se v penzionu Hájenka líbilo a že se těší  
na příští pobyt i v příštím roce. Finanční prostředky, které Spo-
lek Halali získává z prodeje kalendářů firmy Relex Ostrava, 
budou pro příští rok směřovány na úhradu provozních nákla-
dů, zejména na přísun vody, které je nedostatek. Ukazuje se,  
že vlastní vrt studny pro potřeby penzionu nestačí, a tak je tře-
ba vodu denně dovážet a plnit jí instalované zásobníky. Finanč-
ní částka firmy M.L.S. Holice tak bude použita právě pro tyto 
účely. Jsme rádi, že můžeme touto formou firmě M.L.S. podě-
kovat a popřát jí vše nejlepší.
                                                                              Kateřina Matlasová 

Za rok 2018 se sešlo 10 žádostí o Minigrant od vás, zaměstnan-
ců, kteří působíte v nějakém neziskovém sdružení. Celkem jste 
žádali o 196 000 korun. Grantová komise vybrala tři žadatele, 
kteří dostanou Minigrant:
Klub rychlostní kanoistiky Slovan Hranice získá 15 000 Kč  
na zakoupení pádlovacího trenažéru, na kterém budou moci 

Rozdělili jsme 50 000 Kč 

Jak by měl vypadat sportovní a dětský den?
Začínáme pracovat na přípravě tohoto firemního dne a chceme jej uspořádat co nejvíce podle vašich představ.
Napište nám svůj názor na termín, místo a náplň sportovního a dětského dne a výstřižek vhoďte do schránky u personálního  
oddělení.
Děkujeme.

trénovat i děti. Stejnou částku věnujeme i Bohuňovickým ma-
žoretkám na kostýmy pro oddíl Minibohunky, kde cvičí dívky 
mezi 7-10 lety. Nejvyšší příspěvek 20 000 Kč tentokrát zís-
ká Sbor dobrovolných hasičů Štěpánov na výzbroj a výstroj  
pro aktivní členy.
                                                                              Kateřina Matlasová 

..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................
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Nástup do nového zaměstnání je velmi náročná situace. 
Zeptali jsme se našich nových zaměstnanců, jak svůj pří-
chod do společnosti M.L.S. Holice hodnotí. O své dojmy  
se s námi podělili: 
Martin Horký, procesní inženýr, ve společnosti od 1. prosince
Pavel Mrtvý, konstruktér, ve společnosti od 2. ledna
Kamila Ocvirková, specialista plánování zakázek, ve společ-
nosti od 2. ledna
Tomáš Röss, konstruktér, ve společnosti od 14. ledna
Milan Žvátora, elektrokonstruktér, ve společnosti od 2. ledna 
Kde jste pracoval/a předtím a jaký je největší rozdíl oproti prá-
ci v M.L.S. Holice? 
M. H.: Pracoval jsem ve výrobě pro zdravotnictví. V bývalé prá-
ci byla výroba v čistých prostorách, takže tohle bych viděl jako 
největší rozdíl. A také v organizaci práce na dílně.
P. M.: Předchozí zaměstnavatel WT WINTECH a.s. je firma za-
bývající se prodejem spojovacího materiálu pro výrobce plas-
tových oken, pro montáž sádrokartonů a spojovací materiál  
pro terasy, dřevěné 
konstrukce a jiné 
aplikace do dřeva, 
včetně nabídky spo-
jovacího materiálu 
dle výkresu zákazní-
ků. Minimální kon-
takt s výrobou.
K. O.: Ve výrobním 
podniku jako nákup-
čí barev. Rozdílem  
je zcela jiná pracovní 
náplň.
T. R.: Mé minulé 
zaměstnání bylo 
ve VWR International 
jako servisní technik, 
a největší rozdíl je 
v tom, že nemusím 
každý den jezdit po 
celé Moravě.
M. Ž.: Pracoval jsem 
ve společnosti Kim-
berly jako process 
engineer. Největší 
rozdíl je ve velikos-
ti – M.L.S. Olomouc  
je vážně obrovská 
pobočka Nidec.
Jaký byl pocit  
po prvním dnu 
v M.L.S. Holice? 
M. H.: Lehce ner-
vózní, jako pokaždé 
když člověk zažívá 
něco nového. Ale příjemní kolegové mě z toho rychle dostali.  
P. M.: Zvídavý, s touhou dozvědět a naučit se něčemu nové-
mu.
K. O. : Příjemný, z prostředí i lidí, se kterými jsem se setkala.
T. R.: Po prvním dnu jsem ještě nevěděl, co si mám myslet, tak-
že jsem neměl žádné konkrétní pocity.  Nicméně jsem byl v oče-
kávání, co přinesou další dny.
M. Ž.: Zajímavá práce v mém oboru a nové příležitosti. Nejvíce 
mě zaujala výroba.
Jak Vás přijali noví kolegové v M.L.S. Holice? 
M. H.: To je spíš otázka na ně, ale myslím že dobře.
P. M.: Kolegové jsou ochotní, přátelští a připraveni pomoci.
K. O.: Všichni kolem mě jsou velice vstřícní a pozitivní.

M.L.S. očima nových zaměstnanců
T. R.: Kolegové působili přátelsky.
M. Ž.: Bez nadhledu a velmi přátelsky, doufám, že to takto zů-
stane i do budoucna.
Co Vás v M.L.S. Holice nepříjemně zaskočilo? Co byste změ-
nil/a? 
M. H.: Neprůhlednost některých výrobních dat, které můžou 
být srozumitelnější a lépe vizualizovány pro všechny. Ale mož-
ná je to i tím, že se do všeho teprve dostávám.  
P. M.: Příliš mnoho informačních systémů, častá francouzština 
v programech, výpočetní technika nebyla připravena.
K. O.: Za kratičkou dobu, co zde pracuji, mě nic nepříjemně ne-
zaskočilo a navíc ještě nemám takový přehled, abych se odvá-
žila něco měnit.
T. R.: Nejvíce mě zaskočilo, že je tato firma tak nešikovně zpro-
cesovaná, na to že je to celosvětová korporace, tolik programů 
jsem snad ještě nikde neviděl. Místo toho, aby tu byly dva (nej-
výše tři) programy, které by konstruktérovi pro práci bohatě 
stačily, tak je jich tu asi 7, velmi chaotické.

M. Ž.: Je mi divné,  
že firma stále na-
kupuje desktopy  
a nikoliv notebooky 
- rozdíl v ceně není 
tak velký a zvětši-
la by se efektivita 
práce, zejména do-
jíždějící by ve vlaku 
mohli vyřídit třeba 
pracovní mail atd. 
To stejné při případ-
né služební cestě 
anebo při školení.
Jaké největší pře-
kvapení jste zažil/a 
v M.L.S. Holice? 
M. H.: Potkal jsem 
lidi,  které jsem 
dlouho neviděl.  
A nečekal jsem je. 
Ale bylo to moc pří-
jemné překvapení.  
P. M.: Možnost vy-
zkoušení jednotli-
vých výrobních úko-
nů ve výrobě.
K. O.: Požár na im-
pregnaci.
M. Ž.: Firemní be-
nefity jsou více než 
dobré.
Jak Vám chutná v jí-
delně? 
M. H.: Chutná, vaří 

zajímavé kombinace, které neznám, ale jo… Dobré jídlo v 90%. 
P. M.: Jídlo je průměrné. Někdy je více chutných pokrmů ve stej-
ný den, jindy je složitější si vůbec něco vybrat.    
K. O.: Myslím, že běžný standard.
T. R.: V jídelně mi celkem chutná, nicméně tam přestávám jíst, 
jelikož jsem na čistě rostlinné stravě a v jídelníčku nesouhlasí 
uvedené alergeny se skutečným stavem jídla, takže jistě pocho-
píte, že když jsem si dal zeleninové rizoto bez sýra a zjistil jsem, 
že je v něm rozpečené máslo, tak mě to moc nepotěšilo. 
M. Ž.: Standard jako v předchozím zaměstnání. Jen objednává-
ní není možné provádět z domu.

Zleva: Martin Horký, Kamila Ocvirková, Pavel Mrtvý a Tomáš Röss
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Tajenka: 

Jméno a příjmení:

Osobní číslo / Organizační středisko:

Odpovědní kupón s výsledkem křížovky - Rotor č. 1/2019

Výherci z minulého čísla
Gratulujeme výhercům za vyluštění křížovky z Rotoru 4/2018, která zněla 
VÁNOČNÍ FIREMNÍ VEČÍREK JE ZA DVEŘMI. Mezi správnými odpověďmi jsme 
vylosovali tyto výherce:

Všichni výherci obdrželi dvě poukázky do multikina Premiere Cinemas v OC 
Šantovka Olomouc.
                                                                                                                               -red-

Poukázky jako výhra
Tajenku křížovky nám pošlete nejpozději do 15. 3. 2019 na email: 
olomoucredakce.ials@mail.nidec.com nebo vhoďte vyplněný odpovědní 
kupón do schránky u personálního oddělení.
„5. února 2019 začal podle čínského kalendáře nový rok zemského pra- 
sete...“ (dokončení v tajence). 

Lukáš Merta, Tomáš Delinger a Jana Nováková 

Vítejte v našich řadách

Alexis Raoul
5. 11. 2018 nastoupil  
na ekonomické oddělení 
coby asistent controllingu  
v rámci programu VIE. 

Martin Horký 
Od 1. 12. 2018 nastoupil  
na oddělení Výrobní techno-
logie OLO2 – proces na pozi-
ci procesní inženýr. 

Kamila Ocvirková 
Od 2. 1. 2019 nastoupila  
do funkce specialista plá-
nování zakázek na oddělení 
logistiky OLO2-Sillac. 

Pavel Mrtvý  
Dne 2. 1. 2019 nastoupil  
na pozici konstruktér na od-
dělení výrobní konstrukce 
Orléans. 

Milan Žvátora  
Od 2. 1. 2019 nastoupil  
na pozici elektrokonstruktér 
na oddělení výrobní kon-
strukce Orléans. 

Tomáš Röss  
Od 14. 1. 2019 nastoupil  
na pozici konstruktér na od-
dělení výrobní konstrukce 
Orléans. 

Miroslav Kohoutek  
Od 1. 2. 2019 nastoupil  
na pozici Sourcing Engineer 
na oddělení nákupu. 

Jana Nováková s výhrou


