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Milí kolegové,
v průběhu podzimu se nám podařilo zvládnout nástup druhé vlny ko-
ronaviru a vývoj počtu pozitivních případů kopíroval vývoj v rámci celé 
ČR. Tedy nárůst v průběhu října a pak následně postupný pokles v prů-
běhu listopadu. Aktuálně (k 27. 11. 2020) evidujeme 1 kolegu s pozitiv-
ním Covid-19.
Během podzimu se nám rovněž podařilo odbourat velký objem skluzů 
vůči našim zákazníkům, a to zejména ve výrobcích Orléans (LSA51-54). 
Bylo to také díky tomu, že jsme zaškolili další kolegy do výroby vel-
kých alternátorů MHV. V krocích dalšího zaškolování budeme nadále 
pokračovat, protože naším cílem je se nastavit tak, abychom mohli 
garantovat výrobu až 2 ks MHV alternátorů denně. Dnes jsme zhruba  
na úrovni 1,3 ks/den, a proto nás čeká ještě relativně dlouhá cesta, 
která by měla být naplněna nejpozději v polovině příštího roku. Zatím 
nám s výrobou některých MHV zakázek pomáhají naši kolegové v Or-
léans, ale do budoucna musíme být samostatní a maximum výroby 
realizovat právě v Olomouci.
S čím jsme na podzim nebyli spokojeni, byl vývoj kvality. V říjnu jsme 
zaznamenali za posledních několik let nejvyšší výskyt kvalitativních 
neshod po dodání zákazníkům. Na obou závodech. Dohromady jsme 
vykázali 10 neshod, přičemž v minulosti se neshody vyskytovaly v prů-
měru do max. 2 problémů měsíčně. Společným jmenovatelem větši-
ny neshod bylo nerespektování základních požadavků a standardních 
postupů. Nečistoty v  alternátorech, zapadlé kartóny pod větracími 
pásy, sáček od svačiny apod., naprosto zbytečné chyby, nepozornost, 
nedbalost. Všichni si určitě dokážeme představit jaký obrázek kvůli 
těmto potížím vytváříme u našich zákazníků. Opakujme si proto při 
každé příležitosti Nidec heslo 3Q6S => pořádek na pracovišti, pořádek 
v informacích, řád, disciplína – a přenesme pozitivní důsledky do všeho 
našeho konání.
Díky odbourání řady skluzů a vysokým tržbám v  říjnu se nám poda-
řilo naplnit cíl pro vyplacení specifického bonusu za zakázky. Ten byl  
na účtech na začátku října, činil v  průměru 5940,- Kč na hlavu a byl 
odměnou za aktivní úsilí celého týmu.
Cílem pro 3. čtvrtletí (říjen, listopad, prosinec) je dosáhnout na úroveň 
provozního zisku ve výši 26,5 mil. Kč. Díky silným říjnovým tržbám jsme 
třetí kvartál začali dobře, nicméně v dalších měsících vnímáme rizika 
z pohledu vývoje kurzu české koruny vůči euru. Rovněž slabší objem 
zakázek u řad LSA47-52 od druhé poloviny listopadu úrovni ziskovosti 
pomáhat nebude. Proto se musíme na všech frontách snažit tyto ne-
gativní vlivy kompenzovat. Ať již aktivním úsilím ve výrobě ostatních 
řad, tak i dílčími kroky v  úsporách nákladů, např. odstávkami výrob  
a využitím fondu dovolené, úsporami energií či úsporami spotřebního 
materiálu, které by měly přinést žádoucí efekt.
Aktuální číslo interního magazínu vychází již v adventním období.  
Tento rok máme advent sice s koronavirem, ale možná s o to větším 
klidem, což by mělo být to hlavní poslání posledních týdnů roku.
Přeji vám, ať jak advent, tak i Vánoce a konec roku prožijete co nej-
příjemněji. Děkuji za spoustu dobré práce v letošním roce a těším se  
na spolupráci v roce 2021.
                                                                                                      Vladan Hlaváč

Úvodní slovoŠťastní vylosovaní, kteří dostali 
10 vyřazených firemních notebooků 
(na titulní straně děti Pavla Valenty)

Výherci soutěže o nejkrásnější podzimní 
fotku a vítězná fotka Jiřího Hory
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Nejlepší TOP5 na OLO2Nejlepší TOP5 na OLO1

Nejlepší TOP5
Za druhé čtvrtletí fiskálního roku 2020 byly vyhodno-
ceny jako nejlepší TOP5 pracovníci ze statorů budičů  
na OLO1 (mistr Jan Štancel) a pracovníci z montáže LSA 
472 z OLO22 (mistr Martin Schneider).
Z bezpečnostních důvodů se tentokráte upustilo od ofi-
ciálního vyhlašování a focení nejlepších týmů. Využívám 
tedy toho, abych vytáhnul z archivu nějaké starší fotky 
nejlepších týmů (rok 2015). Vítězným týmům blahopře-
jeme.
                                                                               Miroslav Kočí

Drazí kolegové, 
v květnu jsem dělal interview pro CEO Magazine a ptali se mě, 
jakou máme u nás ve firmě zkušenost s covidem a jak se při-
pravujeme na budoucnost. Co se týká covidu, vysvětlení je jed-
noduché: částečně jsme to předpokládali a mohli jsme chránit 
náš klid, zatímco jsme zpřísňovali opatření. Důležitá je také vel-
ká motivace celého týmu EPG-E na všech úrovních, která nám 
umožnila udržet výrobu, zásobovat naše zákazníky a přitom 
dodržet bezpečnost každého zaměstnance. Toto období při-
neslo výzvy, ale globálně jsme odvedli dobrou práci. Blahopřeji  
a děkuji za vaše úsilí.
Budoucnost EPG-E je daná: udržet naši výrobní kvalitu a po-
kračovat v  tvorbě trvalých hodnot pro Nidec, vytvořit platfor-
mu výrobků nové generace (řada 4) a vypustit ji na trh v roce 
2023. Teď je pouze na nás realizovat tuto ambiciózní misi, která  
nám pomůže udržet první místo ve světě alternátorů. Musíme 
si uvědomit šíři výzvy, která nás čeká, a nutnost ji splnit rychle, 
rychleji než kdykoli předtím. Nemůžeme si dovolit opomenout 
snížování nákladů a režií, koncepci nového výrobku, uvedení  
nového vybavení do provozu nebo účelnější komunikaci se zá-
kazníky o nové platformě výrobků. Dělali jsme to v  minulosti 

Dopis prezidenta EPG-E zaměstnancům
mnohokrát a dělali jsme to špatně. Za poslední měsíce jsem 
mnohokrát slyšel říkat naše zákazníky: „Konkurence dodává 
rychleji než vy!“, „Tento výrobek vydrží déle než ten váš!“, „Kon-
kurence nabízí tuto možnost“, „Ano váš TAL je skvělý, ale kon-
kurence vás dohání!!“ Musíme opravdu zvýšit naše úsilí, pokud 
chceme zůstat v kurzu!
Jak jsme očekávali, zakázky jsou v  posledních týdnech trochu 
slabší a my se musíme v  Evropě připravit na náročné třetí 
čtvrtletí fiskálu. V měsících, které přijdou, potřebujeme, abyste 
všichni přispěli ke snížení nákladů: méně výdajů, méně plýtvání 
a co nejlepší produktivita výroby. Využijme tohoto zpomalení  
ke zlepšování. Chci v každém závodě vidět zrychlení vývoje no-
vých produktů, jako jsou LSA 50.3, TAL 52 a LSA 55, zrychlení 
automatizace a štíhlé výroby a návrhy zlepšení fungování pod-
půrných oddělení. 
Když máme méně zakázek, můžeme toho využít ke zlepšení 
úrovně našich služeb: 100% dodávek na čas podle požadavku 
zákazníka, reakce týž nebo následující den na většinu požadav-
ků zákazníků, a to včetně cenové nabídky.
Indie se pomalu staví na nohy, ale kvůli neustálé přítomnosti co-
vidu bude potřebovat ještě několik měsíců, než se vrátí k výsled-
kům z roku 2019. Také tady počítám s tím, že všechny rozpraco-
vané projekty snížení nákladů budou uzavřeny tak, abychom je 
mohli odstartovat. Máme špatný zvyk protahovat projekty příliš 
dlouho a to musí skončit.
Čína musí tvrdě pracovat na produktivitě, aby mohla pokračo-
vat v solidním růstu a návratnosti. Tady je v následujících měsí-
cích největší oblast ke zlepšení. 
Pořád se snažíme tlačit na naše obchodníky, aby přinášeli vý-
nosnější objednávky. I když se s  covidem jejich každodenní 
práce úplně změnila a osobní komunikace je omezená, musí 
obnovit vztahy se zákazníky, zachovat náskok před konkurencí 
a maximalizovat naši část zakázek. Nezapomínejte, že porazit 
konkurenci v období recese je nezbytné pro další růst v okamži-
ku oživení ekonomiky.
Co je hlavní? Počítám s  vámi všemi, že přes veškeré obtíže 
úspěšně zvládneme třetí čtvrtletí. Musíme rozjet projekty zlep-
šování a pokračovat v nich. A protože čas běží rychle, musíme 
začít už dnes. Ať jste všichni v pořádku!

Srdečně zdraví

                                                                                       David Sonzogni, 
                                                                                         prezident EPG-E
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Na začátku listopadu jsme absolvovali tzv. Gate 6, což byl po-
slední z  projektových milníků v  rámci transferu výroby MHV 
alternátorů z  Rumunska. Cílem jednání s  francouzským ma-
nagementem byla revize stavu projektu po náběhu sériového 
provozu.
Mezi základní body patřilo posouzení dosavadního vývoje  
kapacit výroby a budoucí cíl 2 ks velkých alternátorů denně (viz 
Úvodní slovo).
V rámci efektivity výroby jsme mohli konstatovat, že např. u vý-
roby rotorů jsou naše výkony nastaveny velmi dobře a na lepší 
úrovni, než tomu bylo v minulosti v Cluji. Kde musíme nadále 
aktivně pracovat je výkon na montáži a zejména na statorové 
navijárně. Cílem je zlepšit produktivitu a kompenzovat tak vyšší 
personální náklady oproti původní výrobě v Rumunsku.
Zjednodušeně řečeno na výrobě jednoho celého alternátoru 
LSA53/54 musíme v  následujících měsících nalézt zhruba 100 
hodin úspory, abychom mohli říct, že výroba je v Olomouci ná-
kladově zajímavější a tím smysluplná. S  dalším zapracováním 
personálu, získáním příslušných dovedností a odbouráním ztrá-
tových časů cílíme na zlepšení produktivity a realizaci těchto 
úspor zhruba v první polovině nového fiskálního roku FY21.
Jedním z důležitých poznatků debaty byla rovněž skutečnost, že 
kvalita výroby MHV je naopak na velmi dobré úrovni. U středně 
a vysokonapěťových alternátorů jsme dosud měli pouze jednu 
neshodu po dodání a interní nekvalita se pohybuje jen kolem 

Transfer MHV
13 tis. EUR. Zde se nabízí velmi zajímavé srovnání s Clují, která 
ročně vykazovala zhruba 35 tis EUR nákladů na nekvalitu.
Mezi klíčové aktuální úkoly patří dokončit instalaci zkušebny  
na začátku prosince. Díky tomu budeme moci zkoušet již 
pouze na nové hale a nebudeme muset převážet alternátory  
na zkušebnu do původní haly. Vedle toho v lednu a únoru musí-
me zvládnout poslední krok na impregnaci: přesunout autokláv  
a polymerizační pec z dočasného zázemí v původní hale a inte-
grovat s impregnační stanicí v hale nové.
Po Novém roce pak budeme rovněž pracovat na zavedení výro-
by poslední produktové řady, která byla realizována v Rumun-
sku: LSA56. Výrobu dnes zabezpečuje Orléans, ale v Olomouci 
máme první dvě zakázky, na kterých musíme odladit celý výrob-
ní proces. 
V  neposlední řadě jsme při debatě k  revizi projektu MHV 
představili záměr v  následujících měsících aktivně pracovat  
na optimalizaci celého procesu řízení zakázky, od jejího přijetí, 
přes technické vyjasnění na konstrukci, zaplánování, aktivní za-
bezpečení materiálových komponent až po samotnou výrobu  
a expedici. S cílem naplnit požadavek trhu, kterým je dodací lhů-
ta 10 týdnů proti našim aktuálním možnostem 12 týdnů. Zkrá-
cení dodací lhůty musí být ale rovněž doprovozeno zlepšením 
dodávkové spolehlivosti, OTD. Pro velké stroje s úrovní vyšší než 
90%.
                                                                                         Vladan Hlaváč

Začátkem říj-
na 2020 začala 
úzká spolupráce 
střediska 8230 
(výroba budičů) 
s  kolegy z  odděl-
ní  IT, které nám 
pomáhá zavést 
načítání téměř 
veškeré výroby 
budičů pomocí 
čárových kódů. 
Každé pracoviště 

(vyjma PMG) je vybaveno dotykovým panelem a čtečkou čáro-
vých kódů. Díky implementaci čteček máme již velmi detailní 
přehled o tom, kde se daná zakázka nachází.
Na proběhnuvších přípravných schůzkách mezi výrobou a IT, 
jsme podali také návrhy na zlepšení a přizpůsobení daných pro-
gramů v CACHE pro potřeby výroby budičů.

Zavedení skenování výroby budičů na OLO1
Proto například nyní nemusí přední dělníci Peťa Hostášek a Petr 
Smejkal nosit lístečky s  informací, co mají dělat, pracovníkům 
na lise, ale mohou to pohodlně naplánovat v CACHE a operátoři 
přesně vidí co mají na lise paketovat.
Využití skenování čárových kódů je ale daleko větší než jen on-
line sledování výroby budičů. Jen namátkou pár příkladů:
• Postupně odpadne vykazování papírovou formou
• Možnost sledování výrobních plánů přímo ve výrobě
• Možnost odeslat hlášení závady přes terminál přímo operá- 
  torem
•  Zobrazení výrobního příkazu 
•  Kontrola docházky operátorem
•  Sledování OEE (vytížení strojů) – tento projekt je pilotní na IR  
   a bude postupně zaveden i na ostatní stroje, kde se nyní  
   sledování provádí pomocí Excelu a ručních zápisů
Tímto bych rád poděkoval oddělení IT za podporu a rychlé reak-
ce na naše požadavky, ale i svému týmu, za to, že proces nábě-
hu načítání probíhá bez větších potíží.
                                                                                               Jan Štancel

Od října sledujeme oslabení příchodu nových zakázek pro řady 
LSA47-52 na OLO2. Je to v kontrastu se situací na začátku pod-
zimu, kdy jsme na Průmyslové kapacitně nestíhali a rovněž do-
plňovali naše řady o nové zaměstnance. Vedle toho minimálně 
do konce roku bude řada LSA49 vyráběna pouze ve francouz-
ském Sillacu. Snažíme se dohodnout s našimi partnery a výrobu  
po Novém roce převést opět do Olomouce a lépe vytížit naši 
vnitřní kapacitu. V průběhu prosince proto na OLO2 zamýšlíme 
pracovat pouze tři týdny, ale bez provozu v pátky 4., 11. a 18. Ta-
kový scénář se nebude ale týkat výroby MHV, která by částečně 
měla být ještě v provozu tři dny před Štědrým dnem.
Pokud jde o výrobu v  závodě OLO1, ta narostla proti situaci  
na konci léta. Aktuálně se pohybuje nad 190 ks/denně a takto by 
měl být provoz udržen i v průběhu prosince. Poslední pracov-
ní den je naplánován na pátek 18.12. Odstávku na konci roku 

Vývoj zakázek
chceme využít pro potřebnou údržbu našich technologických 
zařízení, abychom po Novém roce měli jistotu vyšší technické 
stability provozu.
S našimi francouzskými kolegy aktuálně řešíme zakázkový plán 
na leden a únor. Jedna z  nejasných skutečností je, že náš vý-
znamný zákazník Caterpillar se rozhodl dále utlumit své aktivity 
v Severním Irsku (Larne) a převést další část své výroby do Asie. 
V důsledku tohoto rozhodnutí má výrobu generátorových setů 
v Larne opustit 700 zaměstnanců. V jaké míře a kdy tato skuteč-
nost ovlivní poptávku po našich výrobcích není v tuto chvíli úpl-
ně zřejmé. Situaci ale musíme bedlivě sledovat a s našimi part-
nery v prodeji hledat možnost případné kompenzace zakázkami 
od jiných klientů. Případné přeskupení našich vnitřních kapacit 
může být také jedním z kroků budoucích řešení.
                                                                                         Vladan Hlaváč
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Jedním ze základních klíčových ukazatelů, které naše společnost 
sleduje, je obrátka zásob (Inventory Turn Over - ITO). Obrátka 
zásob nám zjednodušeně říká, jak dobře se zásobami hospo-
daříme. Jinými slovy: jak dlouho nám materiál leží skladem, než 
ho spotřebujeme ve výrobě. Je to číslo, které udává, kolikrát  
za rok dokážeme „protočit“ skladové zásoby. Každý typ průmys-
lu má jinou standartní hodnotu obrátky. Jinak se zásoby chovají 
v  potravinářském průmyslu, jinak v  těžebním průmyslu, jinak 
v automotive. Obecný princip však zní: Čím vyšší, tím lepší!
Teorie štíhlé výroby vysvětluje, že nadměrné zásoby jsou jedním 
ze základních druhů plýtvání. Naším cílem je, aby ten nejdraž-
ší materiál (např. měď, impregnační lak, rotorové a statorové 
plechy) byl použit co nejdříve po jeho naskladnění a aby jeho 
zásoba ve skladě byla co nejmenší. Oproti tomu položky s níz-
kou hodnotou (spojovací materiál, izolace, atd.) je možné držet 
skladem i s několikatýdenní zásobou. Pro představu: za jeden 
den spotřebujeme bezmála za 2 miliony korun měděných vodi-
čů. Spojovacího materiálu za stejnou dobu spotřebujeme pouze 
za 70 tisíc korun.
V  minulých letech byla strategie naší společnosti soustředěna 
na optimální dostupnost materiálu s  cílem zajistit maximální 
produktivitu výroby a co nejlepší dostupnost alternátorů pro zá-
kazníky. Obrátku zásob jsme průběžně sledovali, ale nebyl na ni 
kladen tak velký důraz. Toto se v posledních měsících změnilo. 
Koronavirová krize před nás staví mnohé výzvy a jedním z opat-
ření, které nám pomůžou být na tyto výzvy připraveni, je zdravý 
peněžní tok neboli cash flow. Společnost potřebuje co nejvyšší 
likviditu, a musíme tedy dbát na to, aby peníze nebyly „utopeny“ 
v nadbytečných zásobách. 
Disponujeme několika nástroji, jak výši zásob řídit a kontrolovat. 
Základním kamenem je objednávací program, který na základě 
množství parametrů určuje, kolik jakého materiálu a na kdy je 
potřeba objednat. Díky tomu, že zmíněné parametry můžeme 
v CACHE snadno nastavit, máme možnost měnit způsob objed-
návání tisíců položek. Určitou nevýhodou tohoto přístupu je,  
že má jistou setrvačnost a změna parametrů se tak může proje-

ITO
vit až za několik týdnů, někdy i měsíců. 
I přes výše uvedenou možnost flexibilního řízení objednávání 
materiálů se však pravidelně setkáváme s případy, kdy se někte-
ré položky ani zdaleka nechovají tak, jak bychom si přáli. Pokud 
nás „neposlouchají“ levné položky jako například šrouby a ma-
tice, je to „jen“ nepříjemné. Pokud takto „zlobí“ dražší položky, 
má to zásadní negativní dopad právě na obrátku zásob. Aby-
chom podobné anomálie odstranili, byly obnoveny pravidel-
né meetingy se zásobovači. Na těchto schůzkách analyzujeme  
s každým zásobovačem ty nejdražší položky (Top 20), u kterých 
není zásoba taková, jaká by být měla. U každé položky zjišťujeme,  
co vedlo k tomu, že je skladem příliš velká zásoba. Následně se 
ve spolupráci s dalšími odděleními snažíme přijmout opatření, 
která by položku vrátila „na správnou cestu“. Současně vytváří-
me projekci, jak budeme tento nadbytečný materiál v následují-
cích měsících spotřebovávat.
Poslední (bohužel nemalou) skupinou jsou materiály, které spo-
třebováváme velmi pomalu, popřípadě vůbec. Jsou to takzva-
né „ležáky“, odbornou terminologií pomaluobrátkové zásoby.  
Zde je situace asi nejkomplikovanější. Zatímco u prvního typu 
položek stačí často jen trochu změnit přístup k  objednávání 
(dohoda s dodavatelem, změna typu přepravy, nalezení vhod-
nějšího dodavatele), u „ležáků“ toto nikdy fungovat nebude.  
U těchto materiálů se můžeme pokusit je buď odprodat, nebo 
předělat na materiál, který používáme, popřípadě je dopoužívat 
na derogaci místo jiného používaného materiálu. Bohužel toto 
se podaří jen u mizivého množství „ležáků“. Poslední možností 
pak zůstává šrotace materiálu, která však musí být schválena 
francouzským vedením. K tomuto kroku se přistupuje velmi vý-
jimečně. Je to pochopitelné: pokud materiál sešrotujeme, zvýší-
me sice obrátku zásob, ale lepší cash flow tím nezajistíme. Přes-
to i to je potřeba dělat. U některých „ležáků“ je šance, že bychom  
je spotřebovali, stejná, jako byste si koupili o dvě čísla menší 
boty, a pak čekali, jestli se vám náhodou nezmenší noha...
                                                                                         Oldřich Janda

V průběhu září na OLO2 silně narostla poptávka po strojích 52.3 
ve variantě UL-16 pro našeho významného zákazníka Huwavei. 
Bylo nutné zajistit výrobu právě těchto nestandardních stro-
jů podle požadavku zákazníka na stanovený termín. U tohoto 
stroje nejde cívky vtahovat poloautomaticky, ale pouze ručně.  
Potřeba většího počtu zaškolených operátorů, kteří by byli  
na ruční vtahování zaškolení, skokově narostla a byla mimo 
tehdejší personální možnosti na OLO2. I když v průběhu celé-
ho roku 2020 nabíráme nové operátory, jejich počet stále není 
dostatečný k tomu, aby plně pokryl takový skok poptávky. Není 
dostatečný ani k  tomu, aby bylo možné v  přiměřeném čase 
nové kolegy dostatečně zaškolit na tuto operaci. Cílem je pl-
nit stanovené normy, což se nám v současné době ještě stále 
nedaří. Naší nutností je potom školení operátorů na operace  
na MHV. Navíc, mimo již jmenovaný typ UL-16 máme objednáv-
ky na výrobu ještě většího typu UL-18, což rovněž generuje zvý-
šenou potřebu kvalitních operátorů.
V  této kritické situaci se management společnosti rozhodl 
postupně převést výrobu produktu TAL 47.3 a 49 do našeho 
mateřského závodu v Angoulême.  Tím jsme uspořili kapacitu 
operátorů především na navijárně a mohli jsme naše operátory 
v rámci polyvalence zaškolit i na stroje MHV. S vypětím všech sil 
se nám to povedlo, byť s drobným zpožděním. 
Celé toto náročné období trvalo do konce října a nyní je ak-
tuální situace opačná. Objednané velké alternátory jsou již  
u zákazníka a vytížení našich kapacit je především na navijárně 
nízké. To vše podtrhuje nižší poptávka, než jsme původně oče-
kávali. Proto opět převádíme alternátory 47.3 zpět do Olomou-

Transfer 473 a zpět - polyvalence OLO2
ce a po Novém roce očekáváme i návrat řady 49. Jelikož máme 
aktuálně volné kapacity, pokračujeme jak ve tvorbě polyvalencí 
na OLO2 mezi nízkým a vysokým napětím, tak i mezi různými 
řadami na LV. To se ovšem odráží v produktivitě. Proto musíme 
dělat vše, abychom školení prováděli efektivně, ale v nejkratším 
možném čase. Jsem rád, že zpětná vazba týkající se zaškolení je 
od nových kolegů velmi pozitivní. Mezi nejoblíbenější školitele 
patří Martin Grohmann, Lukáš Merta, Michal Vachutka a Tomáš 
Kop, noví kolegové chválí mistry Aleše Šubu a Martina Nesvad-
bu a parťáky Lukáše Petříka, Martina Bílého a Pavla Steigera. 
„Výborný kolektiv na montáži!“, „Byl jsem v  několika firmách,  
ale pan Šuba je nejlepší mistr, s jakým jsem se kdy setkal!“ nebo 
„Kolektiv je skvělý, pracovníci pomáhají a radí, jak nejlépe mo-
hou!“ jsou jen některé z  postřehů, které jsem od čerstvě za-
školených operátorů dostal. Děkuji všem svým kolegům, jsem  
na vás pyšný.
                                                                                         Radim Juřička
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Když se něco daří, je potřeba chválit, protože pak nás práce těší 
a rádi do ní chodíme. A to je případ spolupráce našeho IT od-
dělení s logistikou - se sklady a expedicemi. Od začátku roku 
jsme měli na IT oddělení zadány dva menší požadavky na úpra-
vy programů v Cache a jeden větší projekt. Všeho se velmi dobře 
zhostila Anička Zelenková. Pro expedici pracovala na Virtuálním 
kamionu, pro hlavní sklady na vyhodnocení cyklických inventur 
a jejich přenos do excel tabulky. Tím největším projektem pro 
sklady pak bylo zaskladnění režijního materiálu a jejich výdej 
čárovým kódem.
Virtuální kamion… zní to sice jako nějaká   trojrozměrná 
hra, ale pouze názvem. Jde o to, že vyrábíme alternátory 
pro zákazníky ze  zemí, do kterých při jejich odesílání (vý-
vozu) musíme nechat proclívat na celnici. Tento proces byl 
velice náročný na čas a protože datum kamionu musí kore-
spondovat s reálným datem jeho odjezdu, byli jsme nuce-
ni sestavení kamionu dělat až třikrát. Znamenalo to založit 
kamion, udělat část procesu, smazat kamion, počkat. Založit ka-
mion, udělat část procesu… a takto pro jednu zásilku několikrát. 
Nyní, po úpravě stávajícího  programu, sestavíme kamion a ten 
převedeme do stavu „virtuální“, kde čeká na další kroky a od-
jezd - při skutečném odjezdu pouze přepíšeme datum, kamion 
převedeme z virtuálního do reálného světa a může jet. Ve sku-
tečnosti jsou to ušetřené tři, čtyři hodiny týdně.
Cyklické inventury provádíme na hlavních skladech C1 a C2, 
výsledky sledujeme každý den a zapisují se přímo do CACHE.  
Na konci měsíce se tyto výsledky pracně přepisovaly do tří ex-
celových tabulek a posílaly do Francie na středisko kontrolingu, 
kde se vyhodnocují všechny podniky LS. Stálo to hodně času  
i pozornosti, neboť stačí přepsat špatně jedno číslo a vše je špat-
ně. Dnes se všechny údaje z CACHE na jedno kliknutí převedou 
a vyplní do všech potřebných tabulek. Zase nejen ušetření času, 

Spolupráce IT a logistiky
ale i konec neustálého přepisování a kontroly.
A výsledky třetího projektu, za který musíme moc  poděkovat,  
vidíte i vy při fasování režijního materiálu. Vidíte je ve výdejně, 
kde vás kolegyně Bára a Irena obsluhují již jen se čtečkou. Stačí 
mít u sebe kartu zaměstnance. Můžete si říct „Co je tohle za pro-
jekt?“ Ale je za ním plno práce - všechen materiál polepit čárový-
mi kódy, zaskladnit a zavést do systému, navázat na požadavky 
a výdejky. Byla to práce na několik měsíců a ještě pořád děvčata 
z výdejny vymýšlí, jak lépe využít a vylepšit tento systém.
Člověk by si měl práci neustále zjednodušovat a využívat k tomu 
všechny možnosti a prostředky, které má k dispozici. Nyní chys-
táme další   menší úpravy stávajících programů a nové, které 
nám pomohou lépe zvládat naši práci.
Děkujeme IT za spolupráci a ušetřený čas!
                                                                                    Jaroslava Ulicová

V červnovém čísle Rotoru byla první zmínka o zahájení projek-
tu LSAH423, vodou chlazených alternátorech. V  té době jsme 
byli schopní dodat rotory a statorové pakety do Sillacu, kde  
je dokončili a připravili prototypy. Nyní, o několik měsíců poz-
ději, jsme se dostali do fáze, kdy jsme dokončili výrobu prvního 
prototypu LSAH 423 s výkonem 20 kWe, jež byl v týdnu 46 po-
slán na testování do Sillacu.
Poznatky z prototypové výroby přetavujeme v nastavení proce-
sů výroby a už nyní se připravujeme ve spolupráci s nákupem, 
konstrukcí, technologií a logistikou na výrobu první sériové  
zakázky 25 ks alternátorů LSAH 423 s výkonem 20 kWe. Dodáv-
ka těchto alternátorů by měla proběhnout do konce ledna 2021 
pro zákazníka Viessmann.
Pevně věřím, že tento typ alternátorů bude zajímavý i pro další 
zákazníky a my jej etablujeme do portfolia naší výroby na OLO1. 
                                                                                         Patrik Neuman

„Vodníci“ na OLO1

To, co je již nějakou dobu na OLO2 standardní proces, se sna-
žíme na OLO1 implementovat také. Finančně i časově nákladný 
proces ochrany vinutí na budičích zvaný DOLPH´s jsme se roz-
hodli nahradit efektivnějším a ekonomičtějším procesem nástři-
ků vinutí, jako je tomu například na rotorech a statorech. Dále 
by odpadlo převážení budičů mezi halou 12B a 4J.
Tým technologie OLO1 provedl nákladovou analýzu a technic-
kou proveditelnost a při realizaci projektu nástřiku ochrany  

Změna procesu ochrany vinutí budičů Dolph´s na OLO1
vinutí by mohla být výsledkem roční úspora okolo 75 000 €  
(cca 2 miliony Kč) na materiálu a 1 000 € (cca 27 000 Kč) na úspo-
ře energií.
V  současné době probíhá odsouhlasení změny procesu pře-
devším s významným zákazníkem CAT. Pevně věřím ve zdárný 
výsledek a touto cestou bych rád poděkoval panu Matečkovi  
za vedení projektu.
                                                                                        Patrik Neuman
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V průběhu posledních měsíců naši programátoři vyvinuli nový 
program pro automatické sledování a vyhodnocování vytížení 
strojů (OEE). 
Pro toto sledování byly jako první vybrány navíječky z výrobního 
uzlu budičů na navijárně OLO1. Tento uzel byl na všech praco-
vištích osazen počítači a čtečkami čárových kódů, což umožňuje 
získávat on-line potřebná data. Jedná se informace o vyrobe-
ných kusech, o počtu neshodných kusů, o nečinnosti stroje jako 
je porucha, přehazování, technologické zkoušky apod. Všechny 
tyto informace dříve vypisovali operátoři do vytištěného formu-
láře a předávali parťákovi. Ten pak tyto data přepisoval do exce-
lovského souboru.

Automatizace ve sledování a vyhodnocování vytížení strojů

Nyní jsou tyto informace získávány automaticky po načtení vy-
robených kusů a zaznamenání důvodů nečinnosti přímo operá-
torem u stroje. Parťák pak jen ve webovém informačním systé-

Za druhé čtvrtletí fiskálního roku 2020 bylo vyhodnoceno 9 zlep-
šovacích návrhů. Jeden z nich - od Karla Blechty - vidíte na ob-
rázku.
Z provozu OLO2 bylo za druhé čtvrtletí FY 2020 přihlášeno  
5 zlepšovacích návrhů, což je o jeden ZN více, než za celý minulý 
rok.

Zlepšovací návrhy
Děkujeme všem pracovníkům, že se dívají kolem sebe a navrhu-
jí zlepšení přinášející úspory naší společnosti. Oceněným zlep-
šovatelům gratulujeme. 
                                                                                          Miroslav Kočí

Problémy, které jsme měli. 

U paketů rotorů LSA523 
docházelo často ke zkratům 

na kostru z důvodu 
zapadených kuliček 

od svařování.

Řešení, které jsme navrhli. Výsledek, kterého jsme dosáhli. 

Navrhnul jsem přípravek, 
který kuličky zachytne, 

zkraty za poslední 3 měsíce 
úplně vymizely, úspora 

na materiálu a čase 
je za cca 36 tis Kč/měs.

Nejlepší 
realizace
středisko: 
VYR MLS2
p. Blechta 
datum realizace: 
3. 9. 2020

Před Po

mu (WIS) po ukončení směny provede kontrolu a potvrdí data 
pro zpracování. Z těchto dat se za zvolené období automaticky 
generuje grafické zobrazení vývoje vytížení stroje. K dispozici je 
i grafické znázornění důvodů nečinnosti. 
Tento nástroj pomůže mistrovi a vedoucímu výroby k rychlému 
nastavování opatření pro zvyšování vytížení na základě on-line 
informací.  Ušetří také administrativní práci operátorům a par-
ťákům s ručním zápisem dat a odstraní i chybovost, která takto 
vznikala. 
Po řádném otestování a vyladění detailů bude toto sledování 
následně zavedeno na strojích BWS -  navíjení statorů OLO1. 
Postupně se bude tento nástroj zavádět na všechny vytypované 
stroje ve výrobách OLO1 i OLO2.
                                                                                        František Ulma
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Koncem září jsem využila příležitosti připojit se k týmu M.L.S. 
Holice a nastoupila jsem na pozici podnikové ekoložky. Stejně 
tak jako já se seznamuji s probíhajícími a plánovanými projekty, 
tak je mohu představit i já vám. V rámci EPGE-E je kladen důraz 
na využívání zelené energie a snižování uhlíkové stopy. V M.L.S. 
nejsme pozadu, řada opatření se již na obou závodech zaved-
la a jiná se plánují. V minulých číslech Rotoru jste se dozvěděli, 
že byla realizována řada opatření na úspory energií, jako byla 

Chováme se ekologicky
například výměna kompresorů a jejich vypínání na víkend, 
zavedení inteligentního LED osvětlení, a poměrně nové opat-
ření týkající se vypínání označených strojů během delší pauzy 
nebo po ukončení pracovní směny. Na OLO2 se vytápí nová 
hala impregnace a sklad barev pomocí rekuperace odpadního 
tepla. Tato technologie by se v ideálním případě mohla rozšířit  
i do ostatních částí našich závodů, kdy by odpadní teplo z pecí 
posloužilo jako zdroj tepla na vytápění hal. V  rámci využívání  

Společnost Leroy Somer získala zakázku na dodávku devíti ge-
nerátorů LSA60 MCDV140-4P, které jsou určeny pro projekt 
dostavby Katarské vojenské základny v Tamim (sdílí ji katarské 
složky s  USAF - kontingent amerického letectva). Generátory 
budou zajišťovat výkon úctyhodných 150 MW. Montáž zařízení 
probíhá ve společnosti Baker Hughes, která patří do portfolia 
General Electric a zabývá se především industrializací v ropném 
průmyslu.  

Generátory jsou vyráběny v Orleáns a dodány společnosti Baker 
Hughes do italské Florencie, kde sídlí výrobní závod se 4500 za-
městnanci. Zde také dojde k  instalaci zabudovaných planeto-
vých převodovek do konstrukce generátoru LS. Alternátor bude 
pohánět vysoce efektivní turbína, která vznikla jako derivát nej-
vyspělejších leteckých motorů. Finální produkt spíše připomíná 
umělecké dílo než stroj. Na kontrolu struktury generátoru po 
instalaci rozměrné převodovky a provedení zkušebních testů 
stroje zde dohlíží náš servisní technik Pepa Janošík. Tady jsou 
jeho postřehy a zkušenosti:

„Pro vstup do Itálie je nutné 
vyplnit několik dokumentů  
a je požadován test na Covid19 
ne starší 48 hodin. Vlak Leo Ex-
presu jsem měl téměř celý pro 
sebe. Letiště v  Praze bylo ne-
zvykle liduprázdné. Do Floren-
cie jsem letěl přes Amsterdam, 
kde mi zkontrolovali teplotu,  
a musel jsem se prokázat pa-
pírovými rouškami, protože 
textilní nejsou akceptovány. 
V  letadle jsme byli rozesazeni  
na přeskáčku. Při vstupu  
do společnosti jsem se setkal 

s bezpečnostním zařízením, které vám automaticky změří teplo-
tu, zkontroluje nasazení roušky a teprve potom vpustí návštěv-
níka do recepce. 
První den jsem se seznámil s kolegou Tomem Huntem ze spo-

Servisní výjezd do Florencie
lečnosti Allen Gears dodávající převodovky pro naše alternátory. 
Probrali jsme postup montáže převodovky na alternátor. Pře-
vodová skříň se montuje k přednímu štítu na čelo alternátoru  
a přes střižné šrouby je spojena s hřídelí našeho stroje obdob-
ně, jak je tomu u modelu Tractelec. Zde se vyskytl problém, pro-
tože čelo alternátoru má být součástí převodové skříně a musí 
se zajistit, aby olej převodovky neunikal ven. Náš alternátor ne-
byl navržen pro tento požadavek, a tak se  vyskytovalo na na-
šem stroji mnoho netěsností, které by u běžného dílu nevadily.
Aby bylo možné stroj vůbec otestovat, čelo alternátoru se pro-
vizorně upravilo a utěsnilo. Provedli jsme nespočet měření 
souososti a přesnosti obrobení čela nosného disku. Byli jsme 
pochváleni za přesné zpracování dílů, což budiž připsáno ke cti 
našim dodavatelům. Nainstalovat převodovku nám ve čtyřech 
lidech trvalo 2 dny. Po testu tuhosti konstrukce alternátoru, kte-
rý opět proběhl nad očekávaní dobře, a dodávce nových ole-
jotěsných dílů byla převodovka znovu demontovaná. Byly nám 
doručeny provizorní chrániče hřídele, u nichž byla zlepšená 
těsnost na akceptovatelnou úroveň. Převodovku jsme opět dva 
dny montovali a  proběhl finální test vlastností koncepce (teplot-
ní stabilizace ložisek, kontrola vibraci, …). Test byl opět úspěšný 
a koncept byl schválen.
Při montáži jsme mu-
seli vyřešit, jak dotáh-
nout šrouby převodov-
ky a disku alternátoru 
na moment 2000Nm. 
S kolegou jsme viseli 
na 2 metry dlouhém 
utahovacím klíči a ne-
byli jsme schopni po-
žadovaného momentu 
dosáhnout. Pak jsme 
zkoušeli utahování šo-
kem za použití očko-
vého klíče a 5kg vážící 
kladivo. Po několika 
pokusech o dotažení 
šroubu, jsme to vyhod-
notili jako nebezpečné, 
a začali jsme se poohlí-
žet po bezpečnějším způsobu. Na řadu přišel hydraulický uta-
hovák, se kterým se vzhledem ke stále se zvětšujícím strojům 
v  portfoliu olomouckého závodu možná také setkáme. Práce 
s tímto nástrojem je komfortní a bezpečná.
V nadcházejícím víkendu by měly být dodány finální verze chrá-
ničů a proto nás opět čeká demontáž a montáž převodovky. 
Snad již poslední na tomto prvním kuse. Během minulého týdne 
do Florencie dorazil druhý sériový alternátor a také převodovka. 
Tímto máme zajištěn program na příští týden. Další kusy budou 
testovány až na místě. Můj pobyt ve Florencii se podle stáva-
jícího plánu protáhl do 23. listopadu a pokud třetí kus dorazí  
24. listopadu, jak je naplánováno, je možné, že zde strávím i za-
čátek adventu.“
                                                                                             Josef Janošík
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Máme konec listopadu a už teď je pravděpodobné, že tento rok 
bude z  hlediska úrazovosti horší, než rok předešlý. Množství 
úrazů, které se staly, a celkový vývoj míry úrazovosti na počet 
odpracovaných hodin je špatný. Nyní v době uzávěrky časopi-
su eviduji 9 úrazů s neschopenkou a 11 úrazů bez pracovní ne-
schopnosti.
Připomeňme si některé úrazy a popřemýšlejme, kde byla chyba:
• Rozřezaný prst během odjehlování hrany hřídele
• Otáčení materiálu pro zjištění jeho označení od dodavatele
• Pohmoždění ramene a zad z důvodu vysoké zátěže při mani- 
  pulaci s materiálem

FY20 a úrazy
• Rozříznutí ruky o ostrou hranu štítu
• Uklouznutí na kabelovém žlabu
• Tržná rána na předloktí o stator
• Obroušený nehet na brusce
• Pád nezajištěného materiálu na kotník zaměstnance
• Pohmoždění prstů při zasouvání židle na pracovišti
• Zlomenina ruky zhoupnutím materiálu na jeřábu
• Pohmoždění zad vlivem vysoké hmotnosti manipulovaného 
   materiálu
• Pohmoždění zápěstí při krimpování oček na kabely
• Řezná rána nožem při odpáskovávání palety 

zelené energie se navíc do budoucna uvažuje o možnosti insta-
lace fotovoltaických panelů na střechu OLO2, nebo také obmě-
na firemního vozového parku využívaného k  přejezdům mezi 
OLO1 a OLO2 na elektromobily. 
Ke snižování uhlíkové stopy našich výrobků lze jednoduše při-
spět tím, že se alternátory budou zasílat zákazníkovi přímo z na-
šich závodů v Olomouci. Stejně tak by pomohlo zvýšení procenta 
regionálních dodavatelů, kteří často svými produkty, materiály  
a technologiemi dokáží konkurovat zahraničním dodavatelským 
subjektům. Částečně tato opatření již fungují, ale z daleka ještě 
nejsou dokonale podchycena.
Otázku Co s odpady? se snažíme řešit pomocí oběhového hos-
podářství. Na montáži v OLO1 se během tohoto roku testovaly 
nové a kvalitní utěrky, které jsou navíc pratelné, tudíž nekončí 
mezi zbývajícím nebezpečným odpadem, ale můžeme je pou-
žívat znovu a znovu.  Podobně se podařilo zamezit „plýtvání“ 
firemním oblečením, když se pozměnily podmínky pro fasování 
nových triček a blůz. Výzvou pro nás ještě zůstává kvalitní a hy-
gienické čištění obuvi, aby se dala znovu použít. Oběhové hos-
podářství se týká také obalů. Logicky z toho vyplývá, že vhodné 
plastové obaly a lepenkové krabice nemusí končit mezi odpa-
dem, ale můžeme je pomocí specializované firmy vrátit zpět  
do oběhu, a tím poslouží jako obalový materiál dalším zákazní-
kům.

Možná se příliš neví o tom, že Nidec přijal za své cíle udržitelné-
ho rozvoje tzv. SDGs – Sustainable development goals vydané 
OSN na období 2015 – 2030. A zmiňuji to zde proto, že význam-
ná část těchto sociálních problémů, kterým globálně čelíme,  
se týká životního prostředí – kvality vody, čisté energie, výzkumu  
a vývoje nových technologií bez zátěže životního prostředí, při-
způsobování se klimatickým změnám a v neposlední řadě ucho-
vání si respektu k přírodě. Proto se nabízí řada akcí, do kterých 
by se M.L.S. Holice mohlo zapojit, ať už je to úklid přírody v na-
šem nejbližším okolí nebo výsadba stromů.
Po novém roce se začnu věnovat i dalším projektům, které se 
podařilo rozběhnout, ale bohužel ještě zatím ne dokončit. Jsou 
jimi změna a následné nahrazení mikrotenových sáčků použí-
vaných v kantýně za látkové, které vydrží mnohem delší dobu  
a používají se opakovaně. Stejně tak zavedení znovupoužitel-
ných kelímků na kávu, které by nahradily ty jednorázové plas-
tové, které plní odpadkové koše. Zkrátka produkty na jedno 
použití nikdy nejsou k  přírodě šetrné právě pro svoji krátkou 
životnost. I v  dnešní době zasažené koronavirovou pandemií  
se můžeme rozhodnout zda upřednostníme jednorázové rouš-
ky, nebo ty látkové.
                                                                                Michaela Matysková

Jak dál?
Neignorujte to, co se děje kolem vás. Nebuďte lhostejní k nebez-
pečí, které si uvědomujete. Ještě obezřetnější buďte před věcmi, 
které děláte bez rozmyslu, úplně automaticky. Je nebezpečné si 
myslet, že když něco dělám dvacet let a nic se mi nestalo, že to 
vydrží navždy! Buďte prosím aktivní a neházejte pomyslnou flin-

tu do žita s postojem, že se nic nezmění, i když se ozvete. Právě 
proaktivním myšlením a přístupem toho dokážeme nejvíc!
Myslete na to, že mimo závod máte ženy, děti, milenky, milen-
ce a spoustu lidí, na kterých vám záleží a kterým záleží na vás.  
A abychom se jim mohli věnovat, musíme být zdraví.
                                                                                             Pavel Spisar
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Chce se mi říct „nic moc“, protože je co slavit a nemůžeme se 
prakticky potkat, posedět, pobavit se, poděkovat. Letos nám ty 
osobní kontakty opravdu chybí  i v rámci běžné práce, ale jsou 
věci v životě lidském, které změnit nelze. Tradičně je konec roku 
u nás ve znamení tří událostí – oslavy životních a pracovních 
jubileí, setkání s bývalými zaměstnanci, kteří jsou v důcho-
du, a vánočního či novoročního večírku.  Náš sociální fond 
má pro tyto účely vyhrazených 775 000 Kč! Setkání fyzicky sice 
neproběhnou, ale máme nachystaná náhradní řešení a pojďme 
se na ně podívat!
Jubilanti – v číslech 175 lidí a 485 000 korun
Nejvíce máme letos výročí 10-letých (76 lidí), následující v pořadí 
jsou 15-letí (34), 20-letí (27), 25- letí (14). K mé lítosti pro velký 
počet jmen není možné všechny na tom místě vyjmenovat, zmí-
ním tedy alespoň naše rekordmany. 30 let ve firmě letos dosáhl 
pan Novák z oddělení strojní údržby, 35 let oslaví místopředsed-
kyně  ZO OS KOVO a vedoucí skladu Marie Blaťáková, vedoucí 
expedice Věra Schnaubeltová, paní Čížková a paní Kolomazní-
ková z navijárny OLO2 a pan Králík z navijárny OLO1. Čtyřicet 
let pro firmu pracuje mistr přípravy a impregnace OLO1 Petr 
Cekl. Pět z těchto 175 lidí zároveň letos oslavilo kulatiny. Všem 
těmto našim kolegům upřímně blahopřejeme. Děkujeme za 
jejich energii a práci a přejeme jim i celé firmě řadu dal-
ších dobrých let spolu s námi ve zdraví a optimismu. V sou-
ladu s kolektivní smlouvu všichni do listopadové mzdy dostali 
finanční odměnu, jejich vedoucí jim popřáli či popřejí, ředitel 
poslal zdravici v podobě videa a v kantýně si 4. prosince vyzvedli 
čokoládové poděkování. Pro vedení firmy, které se snaží vytvá-
řet podmínky pro loajalitu svých zaměstnanců, je toto číslo vel-
kou radostí. Díky!
Setkání vedení a zástupců našich odborů s lidmi, kteří v MLSu 
pracovali a odešli do penze, bývá pro mě a pana ředitele (zcela 
jistě i naše kolegy z odborů) moc příjemné. Posezení je vždy do-
provozeno vizualizací toho, co firma v daném roce prožila. Letos 
jsme každému poslali osobní dopis s přehledem našich aktivit  
a taky poukázku na drobný nákup. Do důchodu letos odchází 

Jak to letos máme u nás s tradičními oslavami?
kolegové z výroby OLO1 pan Krajc a Skirkanič, z výroby OLO2 
paní Večeřová a pan Geiersberg. Hned v lednu k nim přibude 
Lubomír Sklenář, který se na této stránce dole loučí několika vě-
tami. Kolegům za jejich práci srdečně děkujeme a přejeme hod-
ně relaxace a užívání si ve zdraví s vnoučaty a rodinou! V číslech 
jde o více jak 170 lidí a 50 000 korun.
Nesmíme zapomenout ani na našich 14 maminek na mateř-
ské či rodičovské dovolené. Některé z  nich letos kromě péče  
o své děti našily i stovky roušek pro nás ve firmě a za to jim patří 
upřímný dík. Letos jim poštou půjde osobní dopis a poukázka 
na 200 Kč namísto obvyklé vánoční čokolády.
Největší každoroční akcí je večírek, který jsme již vyzkouše-
li ve variantě vánoční i novoroční. V  číslech mluvíme o téměř 
400 lidech, kteří se obvykle přijdou pobavit, a nákladu ve výši 
240 000 Kč. Pro naše nováčky - je to akce velká, většinou se slaví 
v repre prostředí centra BEA, s kapelou, programem, tombolou  
a dobrým jídlem. Kdo přijde, dostane drobnou pozornost. Letos 
jsme tedy náklad rozpočetli a pořídili každému vánoční dárek 
v podobě vánoční kolekce a vína. Dárečky vám rozdáme skr-
ze vaše nadřízené v průběhu prosince. Stávající kolegové vědí, 
že jsme vždy k výtěžku ze vstupného přidali za firmu nemalé 
finance a darovali je nadaci Malý Noe. I když se večírek nebude 
konat, hendikepovaným dětem pomůžeme. Právě probíhá pro-
dej kávy Malého Noe, výtěžek z něj věnujeme malé Elence (více  
na str. 13). Věřím, že jste se jako vždy v hojném počtu přidali 
nebo se ještě přidáte alespoň s malou částkou! Určitě dáme 
vědět, kolik se nám letos podařilo vybrat.
Co říci závěrem? Díky! Za to, že navzdory pandemii a potřebě 
srovnat se s  tímto novým tématem v rovině osobní, funguje-
me i v rovině pracovní. Firma má výsledky a ty v ní tvoříme my 
všichni svou prací. Každý svým malým podílem, který v součtu 
není „1+1=2“, nýbrž představuje synergii učení se, obohacová-
ní se navzájem, propojování svých znalostí a dovedností a taky 
normálního lidského spolupůsobení a vzájemnosti. 
                                                                                      Kateřina Latham

Pan Sklenář je nedílnou součástí našeho týmu, který přispívá 
nejen pracovně k tvorbě celkového výsledku, ale i po stránce 
lidské stmeluje celý kolektiv na lince 472/473. Jeho práce je vždy 
vzorná a stejně tak pečuje o svěřené zařízení či pracovní nástro-
je. Osobně si myslím, že pan Sklenář (náš Hřébek) by mohl být 
vzorem pro mnohé současné, ale i příchozí pracovníky. S po-
vzdechem můžu pouze konstatovat, že takových lidí je v součas-
né době opravdu hodně málo a jsou právem tím opravdovým 
zlatem každé firmy. Čas člověk zastavit nemůže, a proto bych 
mu rád popřál železné zdraví, ocelové nervy a stále dobrou ná-
ladu, která je silně nakažlivá pro všechny kolegy ve výrobě.
Děkujeme Hřébku
                                                                                          Radim Juřička

Je to již 15 let, co jsem nastoupil do společnosti MLS. Nejprve 
jsem pracoval 10 let na finálním nástřiku, potom 5 let na „an-
tiflech“  (základní nástřik barvy na stator). Po nástupu do firmy 
vzpomínám na časy, kdy vůni barvy přebíjela vůně naší „výva-
řovny“. Měli jsme na dílně gril, kde jsme grilovali maso, dělali 
bramboráky a jiné dobroty. V současné době provádím nástřik 
dolphś na montážní lince LSA472. V naší společnosti jsem spo-
kojen – měl jsem štěstí na dobré mistry i kolektiv. Vzpomínám 
na Čendu Strnada, který byl mým prvním mistrem, potom Aleše 
Šubu a nyní mi pár měsíců mistruje Martin Schneider. 
Když se mě ale někdo zeptá, jak se těším na důchod, tak odpo-
vídám, že se ještě na důchodce necítím a vlastně mě ani před-
stava blížícího se důchodu netěší. Mám sice koníčky - houbaření  
(v dědině a od kolegů z linky mám přezdívku „hřébek“) a dříve 

Blíží se důchodový věk
rybaření, ale odchodem do důchodu přestanu být v každoden-
ním styku s  kamarády ve firmě a z  toho mám trochu obavy.  
Proto pokud mi bude zdraví sloužit a bude potřeba, jsem připra-
ven firmě pomoci i v důchodu.
Mám rád pořádek a u stříkací kabiny je to o to důležitější. Také 
jsem pomáhal natřít stroje z Rumunska umístěné na nové hale 
(vyvažovačka, lakovna). Práce se nebojím, jsem zvyklý pracovat 
již od mala a nevadí mi, když udělám i něco navíc. Jak doma, tak 
v práci vidím sám, co je potřeba udělat a hned to řeším. Postu-
pem let si ale stále více uvědomuji, že ať to bude v práci nebo 
potom doma v důchodu, nejdůležitější je zdraví.  
                                                                                      Lubomír Sklenář
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V pohodlí svého domova, ve frontě na poště, po cestě autobu-
sem do práce anebo v čekárně u zubaře. Všude na těchto mís-
tech je možné studovat videokurzy na Seduu. Stačí mít po ruce 
chytrý telefon, z domu je asi pohodlnější notebook. 22 kolegů 
má příležitost zkusit si tento nový způsob seberozvoje na vlastní 
kůži. Dostali roční přístup do největšího českého on-line vzdě-
lávacího portálu, ve kterém si mohou pustit kterýkoliv z  více 
než 250 videokurzů. Od začátku října do poloviny listopadu již 
dohromady vystudovali 68 hodin a úspěšně dokončili 59 kurzů.
Avšak každá mince má dvě strany. Kromě vlastního výběru 
kurzů ve volném čase, mají studenti nastavený svůj vzděláva-
cí plán, ve kterém jsou pod dohledem svých nadřízených, ve-
deni ke studiu v určité oblasti. U některých se rozvoj zaměřuje  
na leadership, u jiných na prezentační a komunikační dovednos-
ti či kritické myšlení, atd. Se svými kolegy se dělí o nové poznat-
ky na společných poradách a vzájemně se inspirují.
Mezi nejlepší studenty patří kolegové z kvality OLO1, proto jsme 
se zeptali vedoucího oddělení Lukáše Coufala na jeho názor  
na Seduo.
„Na začátku projektu jsem si pro své studenty vyhradil v kalen-
dáři jednu hodinu týdně, ale aplikace mi zasílá pravidelné repor-
ty a aktuální informace o splněných kurzech každého studenta, 
což hodnotím velice kladně. Členové mého týmu nejvíce využí-
vají ke studiu mobilní aplikaci, kde si mohou do sluchátek pouš-
tě jednotlivé lekce prakticky  kdykoliv a kdekoliv. Kurzy vybíráme 
společně nebo po doporučení ostatních kolegů. Kurzů je na vý-
běr opravdu široká škála a mezi nejoblíbenější na kvalitě patří 

Učíme se jinak… Online!

Vážené kolegyně, vážení kolegové, 
máme za sebou další rok a mně se zdá, že i přes slo-
žité období čas plyne čím dál rychleji. Tento rok byl 
opravdu výjimečný a mimořádně náročný. Dodnes 

se potýkáme s epidemií COVID 19, což se odrazilo na každém 
z  nás. Tento prevít se projevil i v  odborech a museli jsme na 
situaci reagovat. Určitě se nevzdáváme a bojujeme dál.
I v  letošním roce jsme plánovali několik akcí, na které jste byli 
zvyklí. Plánovali jsme výroční konferenci, dva zájezdy, mikuláš-
skou nadílku a setkání bývalých zaměstnanců. Bohužel nám si-
tuace s epidemií nedovolila tyto akce uskutečnit. Velmi nás to 
mrzí a omlouváme se. Jako kompenzaci dostali členové odborů 
dvakrát v  roce poukázky a malý vánoční dárek, připravujeme 
pro děti mikulášské balíčky. Velmi mě mrzí, že někteří členové 
odborů tuto situaci nepochopili a z odborů vystoupili. Určitě zde 
nejsme jen na pořádání akcí, ale máme i jiné aktivity a povinnos-
ti vůči zaměstnancům a odborářům. Ale jsou to aktivity, které 
nejsou fyzicky vidět a proto si někteří myslí, že nic neděláme. 
Opak je pravdou.
V letošním roce proběhly po čtyřech letech volby do závodního 
výboru. Bylo navrženo 13 kandidátů a ve volbách zvoleno 9 čle-
nů nového ZV. Volby proběhly i v této nelehké době a chtěl bych 
poděkovat všem, kteří přišli volit a odevzdali odborům své hlasy. 
Účast byla slušná, zúčastnilo se 68,5 % členů. I přesto jsem si 
myslel, že bude účast vyšší. Vždyť jde o současnost i budoucnost 
naší společnosti, kterou může ZV částečně ovlivnit. Každý člen 
ZV má právo být volen a může navrhovat kandidáty. Měli jsme 
problém kandidátku poskládat. Ono je plno „aktivních“ siláků, 
kteří jen kritizují a vše by udělali jinak. Když se pak mají opravdu 
ukázat, vystoupit z anonymity a říct, jdu do toho, to už ne. Proto 
mě mrzelo, když členové odborů procházeli kolem a míjeli vo-
lební komisi bez povšimnutí….
Děkuji všem členům ZV, kteří již nekandidovali nebo nebyli zvo-
leni, za jejich práci, kterou pro odbory a pro lidi udělali. Zároveň 

přeji novým členům, aby se jim dařilo a pojali práci v ZV jako 
přínos a zároveň i pomoc jak odborářům, tak i zaměstnancům. 
Není to jen funkce, je to zároveň povinnost, ke které se se tito 
lidé zavázali. Zde vám představuji nový závodní výbor :

Výkonný výbor:                                                                        
Předseda:              
Místopředseda:  
Pokladník: 
Komise BOZP:  
Stravovací komise: 
Kulturní 
a sportovní komise:
Člen ZV pro OLO 2: 

Dozorčí a revizní komise:      
Předseda revizní komise: 
Členové revizní komise: 

Ivan PŘIBYL             
Marie BLAŤÁKOVÁ 
Monika ZAPLETALOVÁ
Luboš KAŠPIR 
Radka KOVAŘÍKOVÁ 

Pavel SCHNEIDER 
Lukáš PETŘÍK
      

Jindřich JEMELKA 
Martin NESVADBA 

Telefon:
731663259
702266857 
607076630
702298541 
702200164

605200273 
702264922

702267373 
601309745

Co se týká činnosti naší základní organizace v příštím roce, za-
tím nevíme. Chtěli bychom navázat na tradici minulých let, ale 
opravdu není známo, co nám situace s COVID 19 dovolí. Máme 
zatím naplánovanou výroční konferenci na konec března 2021, 
tak se možná na třetí pokus podaří konferenci uskutečnit.
Závěrem mi dovolte poděkovat všem zaměstnancům za jejich 
práci a spolupráci v tomto roce a těším se na spolupráci v roce 
příštím. Děkuji vedení společnosti za spolupráci a pevně věřím, 
že tuto spolupráci naváže i nový ZV. 
Dovolte mi, abych vám i vašim rodinám  popřál šťastné a veselé 
Vánoce, mnoho štěstí, zdraví, lásky a pohody do roku příštího.
Na shledanou a snad se již sejdeme v lepším roce.
                                                                                                Ivan Přibyl

Přehled TOP studentů a TOP kurzů v Seduu

například kurzy od Growjob, zabývající se Mindsetem a vlastní 
produktivitou“, říká Lukáš Coufal.
Lucie Šmoldasová

Videokurz angličtiny s lektorem Broňou Sobotkou
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V  říjnu byla slavnostně ukončena SOFA akademie (SOFt skills 
Akademie) v pořadí druhé skupiny talentů a vedoucích z řad TH 
zaměstnanců. Zakončena byla prezentacemi projektů před zra-
ky vedení společnosti. 
Do průběhu akademie, stejně jako do našich životů, zasáhla epi-
demie, což ovlivnilo její podobu. Nejenže jsme byli nuceni závě-
rečný den několikrát odložit, což nebylo nikomu příjemné, ale 
měli jsme na druhou stranu i jedinečnou možnost vyzkoušet si 
distanční vzdělávání a on-line webináře přes Teams. Tuto ne-
plánovanou digitální transformaci zmiňovali účastníci při svém 
závěrečném hodnocení akademie jako příležitost vyzkoušet si 
něco nového. Také oceňovali akademii pro možnost poznat 
kolegy z  jiných oddělení a porozumět náplni jejich práce, což 
prakticky přináší větší toleranci a pochopení při vzájemné spo-
lupráci. Na praktických cvičeních si mohli vyzkoušet a ukázat 
komunikační techniky, které dosud neznali. Vzpomínali s  díky  
na inspirativního lektora, který je dokázal úspěšně zaujmout.
Návrhy na zlepšení organizace akademie se týkaly rozvržení 
školicích dnů do kratšího časového úseku, většího podílu on-
-line seminářů a více praktických nácviků technik. Uvítali by  
i názorná videa na každou tematickou část, která by měli k dis-
pozici i po skončení kurzu. Zaměřili by se i na zjišťování motiva-

Došli jsme do cíle 2. vlny naší SOFA akademie!
ce účastníků při nominacích do akademie a zařadili jen ty, kteří  
o svůj rozvoj skutečně stojí.
Přes všechny peripetie a vládní opatření jsme úspěšně akademii 
absolvovali a můžeme se se čtenáři v tomto i příštích číslech ča-
sopisu podělit o detaily prezentovaných projektů. Tentokrát se 
zastavíme u projektu kolegy Boba Peikera (na foto čtvrtý zpra-
va).

Závěrečný den SOFA akademie 7.10.2020

Hliník nerezaví
„Hliník nerezaví“ - takto jsem se zjednodušeně rozhodl nazvat 
svůj projekt pro SOFA akademii. Jednalo se projekt, který přine-
sl snížení nákladů na výrobu alternátorů 49.3 a 50.2. Hliníkové 
ventilátory se pro tyto alternátory u dodavatele stříkaly barvou 
Dolph, což bylo vzhledem k  použitému materiálu zbytečné. 
Došlo k úpravě dokumentace, rozpisek a projekt mohl být re-
alizován. Roční úspora se pohybuje okolo 90 000 Kč. Velice mi 
pomohli kolegové z naší konstrukce Sillac, dále kolegové z logis-
tiky a výroby. Tímto všem děkuji, bez jejich pomoci by se projekt 
realizovat nepodařilo.
                                                                                       Bohumil Peiker

Kam půjde SOFA dál? 
Další skupinky talentů a parťáků se těší, až zahájíme novou akademii, nyní byly dokončeny nominace. S částečnou on-line formou 
se již počítá automaticky. Novinkou tentokrát bude dotační projekt získaný navázáním spolupráce s Českou manažerskou asociací, 
kterým náklady zafinancujeme.
                                                                                                                                                                                                             Lucie Šmoldasová

Kdo dneska neřeší covid? Každý sleduje počty nakažených, vy-
tíženost nemocnic, nadává na vládní opatření a nejlíp ví, jak to 
vyřešit. K  těm, kteří se nenechají zahltit, otrávit informacemi  
a zůstávají nad věcí, určitě patří lidé, jejichž starosti nebo radosti 
všechno přebijí. Čerstvé maminky, zamilovaní, motorkář s no-
vou mašinou. A patří k nim i ti, kdo nastupují do nové práce. 
Samo o sobě dost zátěžová situace, cizí prostředí, lidé, nové ná-
ročné úkoly. Dejte mi pokoj s  covidem, já se teď soustředím,  
ať to zvládnu! Umíte si představit, že byste dneska, v době ob-
rovské nejistoty, vzali nové místo a zažívali nejistotu na druhou? 
Naše firma nově zaměstnala od začátku září 37 lidí. Zeptali jsme 
se některých z nich, jak změnu práce v téhle době prožívají.

Michal Skoupil – ope-
rátor výroby, v  M.L.S. 
pracuje teprve 14 dní. 
Po výpovědi z  bývalé 
firmy byl měsíc doma 
a říká, že mu to úplně 
stačilo: „Chodil jsem 
ven, dělal na baráku, 

ale chyběli mi lidi. Jsem rád, že jsem sem mohl nastoupit. Jsem 
moc spokojenej, je tady spousta známých, kámoš z vesnice, můj 
školitel je brácha od sousedky, příští týden k  nám nastupuje 

Je možné nemyslet na covid?
kolega z bývalé práce. Je tady sranda, dobrej kolektiv! Nevím,  
co bych dělal, kdybych musel být doma!“ Michal, stejně jako 
všichni ostatní kolegové, musí mít celou směnu nasazenou 
roušku. Problém s tím nemá, těch sedm a půl hodiny se dá vydr-
žet líp než dvanáctihodinová směna v bývalé práci. „Lidem teda 
není vidět do obličeje, ale já poznám každýho podle očí.“ 

Michaela Matysková – ekolož-
ka, nastoupila do M.L.S. rovnou 
po škole. Už její státnice na jaře 
byly poznamenané covidem –  
o měsíc posunuté. V  létě bylo 
pracovních nabídek mnohem 
míň, většina jejích spolužáků 
práci pořád hledá. „První poho-

vor do M.L.S. byl ještě bez roušek, druhé kolo už s rouškama. 
Nepříjemný bylo, že člověk neviděl, jak se druhá strana tváří  
a mohl reagovat jen podle očí.“  Pohovor Míše vyšel a nastoupila 
23. září. „V prvním zaměstnání je zatím super, pánskej kolektiv 
je skvělej, opečovávají si mě. Práce mě baví, líbí se mi výroba,  
i když je to pro mě zatím španělská vesnice, co tady vyrábíme!“ 
Na jindy plném oddělení je teď Míša v kanceláři sama, kolegové 
pracují z domu nebo jsou v kanceláři na druhém závodě. „Mám 
kancl sama pro sebe a docela mi i vyhovuje, že se s  novým  



nikaci, ale zároveň přiznává, že nastoupit do nové práce v téhle 
době, je mnohem náročnější než jindy.

Čeněk Šopek – ope-
rátor výroby, zažil  
ve své  bývalé práci 
propouštění stovek za-
městnanců a dal raději 
sám výpověď. Poho-
vor a nástup do M.L.S. 
proběhly už v  srpnu. 

Čeněk si pochvaluje velice rychlé a profi jednání: „Všechno jsme 
domluvili během jednoho týdne a mohl jsem nastoupit. Všich-
ni mě přijali moc srdečně, kamarádsky, zaškolení bylo parádní, 
mistr je skvělej člověk, dá se s ním na všem domluvit.“ Podobně 
jako kolega Michal, i on potvrzuje, že mezi lidma přijde na jiné 
myšlenky: „Dřív jsem si chodil odpočinout od práce domů, teď 
si naopak chodím vyčistit hlavu od covidu do práce!  Kdyby ne-
bylo roušek, tak bych tady v práci ani nevěděl, že se něco děje. 
S kolegama covid vůbec neřešíme. Obavy o příbuzné a známé 
samozřejmě mám, sestra bydlí v Anglii, naposledy jsem ji viděl 
minulej rok. Ani letos na Vánoce bohužel nepřijede. Ale my  
si Vánoce uděláme krásné, o tom vůbec nepochybuju!“
                                                                                   Kateřina Matlasová
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Vítejte v našich řadách
2. 11. 2020 nastoupila do naší 
společnosti na pozici senior účet-
ní Martina Holíková. Martina 
má na starosti účtování faktur, 
závazky a pohledávky, přípravu 
výhledu peněžních prostředků  

a platebních dávek dodavatelských faktur, účto-
vání majetku, činnosti spojené s účetní závěrkou 
a další.

13. 10. 2020 do naší společnosti nastoupil Oleg Kame-
netski na pozici Senior nákupčí.  Oleg strávil posledních  
8 let ve firmě Edwards s.r.o., kde postupně zastával 
pozice vedoucího operativního nákupu, Sourcing Engi-
neer a Supplier Development Engineer. Oleg má v naší 
společnosti na starosti vyhledávání nových příležitostí 

k úsporám, cenová vyjednávání, rozvoj stávajících i nových dodavate-
lů, nákup materiálu, polotovarů a komponent u svěřených kategorií,  
a optimalizaci procesů v dodavatelském řetězci.

I když letos nepřipravujeme vánoč-
ní ani novoroční večírek, pomoc Na-
daci Malý Noe, která je každoročně 
spojena s  výtěžkem ze vstupného, 
nerušíme. Na doporučení Jaroslava 
Strejčka, předsedy Nadace, přispě-
jeme na koupací lehátko se sto-
jánkem pro šestiletou Elenku. Trpí 

závažným mentálním a fyzickým onemocněním, tzv. Westovým 
syndromem. I přesto má Elenka velké štěstí, že žije v úplné ro-
dině a má kolem sebe milující maminku, tátu a brášku, kteří 
se o ni vzorně starají. Většina postižených dětí totiž žije pouze 
s maminkami – otcové obrovský celodenní nápor péče o dítě ne-
vydrží a rodinu opustí. Koupací lehátko by bylo velkou pomocí 
zejména pro maminku, s přibývajícím věkem je koupání Elenky 
stále složitější a namáhavější. Takový je její příběh: „Naše šes-
tiletá dcera Elenka se narodila jako naprosto zdravá holčička. 
Byla veselé a hravé miminko. V půlroce se však začaly projevo-
vat zdravotní problémy. Po mnoha lékařských vyšetřeních jí byl 
diagnostikován netypický Westův syndrom. Je to závažná forma 
dětské epilepsie, kdy velmi často dochází k těžkému mentální-
mu a fyzickému postižení. Ačkoliv jsme dělali vše proto, aby se 
epileptické záchvaty zastavily, mozek Elenky je bohužel poško-
zen do takové míry, že je zařazena do těžké mentální retardace 
a je naprostý ležáček. Sama nesedí, nestojí, nepoužívá ručičky. 
Je zcela odkázána na pomoc druhých – hlavně svých rodičů  
a brášky Aleška. 
Elenka je i přes svůj hendikep veselé děvčátko, ráda se směje, 

Vánoční sbírka pro Elenku
s bráškou si užívají každou společnou chvilku. Každý den však 
musí cvičit, aby posilovala tělíčko a aby se jí nezkracovaly svaly. 
Od malička cvičí metodu Bobath a pravidelně navštěvujeme lo-
komoční centrum Jitrocel, kde absolvuje neurorehabilitaci. Celá 
rodina se snažíme o to, aby měla Elenka šťastný život a měla 
úsměv na rtech. Lehátko by Elence umožnilo si koupání, které 
miluje, ještě více užít.“
Od pondělí 30. listopadu prodáváme na obou závodech kávu 
Nadace Malý Noe za cenu, jakou si sami určíte. Výtěžek z prode-
je věnujeme Nadaci a malé Elence a její rodině. Ze všech dárců 
vylosujeme 5, kteří dostanou náramek Malého Noe – dámský je 
z modrého tyrkenitu a bílého magnezitu, pánský z onyxu. Jaro-
slav Strejček dodává: „Spolu se srdíčkem ze stříbra s nápisem 
„made with love“ náramky vystihují přesnou podstatu celého 
poslání Nadace Malý Noe…s láskou dětem. Jsou nejen krásné, 
ale i kouzelné. Obdarovaným lidem přináší štěstí
Děkujeme, že pomáháte. 
                                                                                Kateřina Matlasová

prostředím sžívám sama. Je to lepší, než kdyby mě pořád někdo 
vodil za ručičku.“ A další výhody přidává: „Mám víc času, když se 
nechodí ven, načítám si zákony, nic mě nerozptyluje. A ušetřím 
za make up!“

Martin Krňávek – vedoucí oddělení 
nákupu nastupoval do firmy ve stej-
ný den jako Míša. „Měl jsem obavy, 
samozřejmě. Ale naštěstí je tady přá-
telské prostředí a otevření kolegové. 
Vtipné bylo, že jsem lidi v  rouškách 
nepoznával, někdo mě pozdravil, ale 
já jsem vůbec nevěděl, kdo to je. Mu-
sel si na chvilku sundat roušku.“ Jde 
to vlastně vůbec, řídit zaměstnance 
na dálku? „Je to výzva, můj tým se 
v práci střídá, vždycky polovina lidí je 

doma, polovina v  práci. Pro nového šéfa je to blbé. Měl bych 
tady být s nimi, dívat se, jak pracují, sžít se s nimi.“ Na Martinově 
oddělení už byli i nakažení a lidi v karanténě. „Mám tady kolegy-
ni, která měla doma postupně pozitivní dceru, syna i manžela, 
ale ona sama se nikdy nenakazila. Má prostě tvrdý kořínek! Dě-
láme si z ní legraci, že by ji měli v nějakém ústavu pořádně pro-
zkoumat!“ Martin chválí celý tým, že bral situaci s nadhledem. 
Pochvaluje si i přístup firmy k zaměstnancům, otevřenou komu-

Pokračování na str. 14



14

Tajenka: 

Jméno a příjmení:

Osobní číslo / Organizační středisko:

Odpovědní kupón s výsledkem křížovky - Rotor č. 4/2020

Výherci z minulého čísla
Gratulujeme výhercům za vyluštění křížovky z  Rotoru 
3/2020, která zněla LETOŠNÍ PODZIM MÁ PŘÍCHUŤ DEZIN-
FEKCE. Mezi 31 správnými odpověďmi jsme vylosovali tyto 
výherce:

Všichni výherci obdrželi poukázku do Kauflandu v hodnotě 
300 Kč. Gratulujeme.
                                                                                                                                         -red-

Poukázky jako výhra
Tajenku křížovky nám pošlete nejpozději do 15. 1. 2021 na email: olomoucredak-
ce.ials@mail.nidec.com nebo vhoďte vyplněný odpovědní kupón do schránky  
u personálního oddělení.  

Michal Vachutka, Jaromír Kaláb, Sylva Matoušková

Sylva MatouškováMichal Vachutka

Personální oddělení

13. 10. 2020 nastoupil 
na oddělení konstruk-
ce Sillac Lukáš Tota. 
Lukáš se věnuje pře-
devším konstrukční 
práci, tvorbě výkre-

sové dokumentace a dalším činnos-
tem s  tím spojených. Jeho pozice 
je součástí přesouvání kompetencí  
do Olomouce a budování silnějšího 
konstruktérského zázemí v našich zá-
vodech.

5. 10. 2020 nastoupil 
na pozici servisního 
technika Jakub Kout-
ný. Jakub přišel z  ob-
lasti automobilového 
průmyslu, kde se sta-

ral o předávání znalostí při zavádě-
ní výroby nových modelů. V  rámci 
své pracovní pozice bude provádět 
servisní zásahy, opravy a instalace 
našich generátorů u zákazníků po ce-
lém světě.

24. 9. 2020 nastoupi-
la do naší společnosti 
na pozici podnikový 
ekolog Michaela Ma-
tysková. Michaela, 
jako absolventka Uni-

verzity Palackého, přírodovědecké 
fakulty, bude odpovědná za koordi-
naci činností souvisejících s  ekologií  
a bude také úzce spolupracovat 
s  Pavlem Spisarem v  oblasti BOZP  
a PO.

24. 9. 2020 nastou-
pil na pozici Vedoucí 
úseku nákupu Mar- 
tin Krňávek, který tak 
nahradil odchozího 
Martina Pokorného  

a bude mít tedy na starost vedení ce-
lého týmu nákupu, posílení výkonu 
dodavatelské sítě, úspory nákladů na 
materiál a vývoj našich dodavatelů,  
a to v  oblasti přímého i nepřímého 
materiálu či služeb.

Pokračování ze str. 13


