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Editorial
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Vážení čtenáři, 
vážení zaměstnanci, 

vítám vás u prvního čísla našeho 
nového firemního časopisu, který 
bude vycházet vždy dvakrát v roce 
a to v letním období a před vánoč-
ními svátky. 

Cílem firemního časopisu je pro-
hloubení komunikace mezi vede-
ním firmy a zaměstnanci. Doufám, 
že se jeho prostřednictvím dozvíte 

více o dění ve firmě, o záměrech a výsledcích hospodaření. 
Obsah a struktura časopisu není konečná a bude se v budouc-
nu měnit. Některé rubriky si určitě najdou své stabilní místo 
a jiné se změní v závislosti na aktuálních tématech. 

V tomto prvním vydání vás seznámíme se strategií a výhle-
dem naší firmy v následujícím období. Ohlédneme se za akce-
mi, které se úspěšně konaly v tomto roce a nebude chybět ani 
pozvání na ty další.

Pro ty z vás, kteří si chtějí s námi zasoutěžit, je připravena 
křížovka. První tři luštitelé, kteří ji úspěšně vyluští a předají na 
personálním oddělení, obdrží malou odměnu. 
 
S blížícím se vánočním časem mi pak dovolte, abych vám všem 
popřál příjemné prožití Vánočních svátků, bohatou vánoční 
nadílku a šťastný nový rok 2009 plný zdraví a osobních úspěchů.

Přeji vám příjemné čtení a mnoho pěkných zimních dní.

Ing. Aleš Dobrovolný
personalista
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Vytvářejte firemní časopis s námi. Uvítáme, když se zapo-
jíte do tvorby našeho firemního časopisu. Vaše připomín-
ky, náměty či zlepšení napište a odevzdejte na personálním 
oddělení. Za Vaše příspěvky Vám předem děkujeme.
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Vážení spolupracovníci,

rád bych vás v rámci mého příspěvku 
do firemního časopisu na tomto místě 
informoval jak o dění v naší společnosti 
v minulém období, tak o výhledech do 
budoucna.

Jestliže mám začít hodnocením uply-
nulého období, musím konstatovat, že 
obchodní rok 2007/2008 patřil k nejú-
spěšnějšímu za dobu trvání firmy zde 
ve Vyškově. Obrat dosáhl rekordních 44 
mil. EUR ( 1,2 mld. Kč). Čísla hodnotící 
kvalitu i produktivitu dosáhla vynikají-
cích parametrů. Podařilo se nám docílit 
situace, kdy zasíláme kompletní kabiny, 
které samostatně montujeme, již třem 
zákazníkům – což představovalo asi 1/3 
našeho obratu. Odrazem tohoto byl 
i růst průměrné měsíční mzdy, který 
v 1. pololetí roku 2008 překročil hodno-
tu 23.000,- Kč.

Pokud jde o strojní vybavení firmy, po 
zakoupení druhého hlubokotažného lisu 
a třetího 3-dimensionálního laseru jsme 
se zařadili mezi špičkově vybavené stro-
jírenské firmy v celé České republice. 
Opravdu není příliš mnoho firem, vyjma 
automobilek, které se s námi mohou 
rovnat co se týče strojního vybavení, 
tak i kvality personálu. V rámci skupiny 
firem FRITZMEIER jsme se stali druhou 
největší firmou a to těsně za naší fran-
couzskou sesterskou společností „TIM“.

Pokud mám hovořit o období nadcháze-
jícím, musím psát v podstatě o jediném 
tématu: Finanční krize a její negativní 
důsledky na zpomalení hospodářství 
v celém světě, tedy i v oborech, které 
se nás bezprostředně dotýkají. Předně 
je potřeba konstatovat, že krize se čás-
tečně dotkla i skupiny firem FRITZMEIER 
a to především v oboru výroby kabin pro 
stavební stroje. Na druhé straně však 
nedošlo k propadům u dalších dvou seg-
mentů naší výroby, jako jsou kabiny pro 
zemědělské a manipulační stroje. Naopak 
u kabin pro speciální stroje (např. auto-
mobilové jeřáby) zaznamenáváme lehký 
nárůst. Není to poprvé, co nám rozdělení 
do několika segmentů pomohlo vyhnout 
se krizím bez vážnějších následků a já 
věřím, že tomu tak bude i tentokrát.

Co se týče situace firmy zde ve Vyško-
vě, těžíme zejména ze dvou výhod. O té 
první, výrobě do více segmentů ekono-
miky, jsem se již zmínil. Druhá spočívá 
v tom, že jsme součástí silné skupiny 
a této doby využíváme k přesunu výro-
by dalších kabin z ostatních sesterských 
společností právě sem do Vyškova. 
V současné době je průběžně asi 15 až 
20 našich pracovníků na zaučování výro-
by u naší sesterské firmy FRITZMEIER 
Systems v Německu a další naši zaměst-
nanci se tam postupně chystají pro další 
výrobu. Výsledky jejich práce už můžete 
částečně vidět na lakovně (např. kabina 
pro zemědělské stroje firem METRAC 
a LINDNER i ochranné rámy pro terénní 
vozy firmy MERCEDES) nebo i na mon-
táži (kabiny pro silniční válce HAMM). 
Připravuje se dále přesun výroby kom-
ponentů pro vysokozdvižný vozík firmy 
JUNGHEINRICH (na přelomu roku) a dva 
typy kabin pro stavební stroje firmy 
HITACHI (v jarních měsících).  

K tomu, aby se krize dotkla našich 
zaměstnanců co nejméně jsme však 
přijali i další opatření. Velmi rychle 
jsme ukončili spolupráci s personálními 
agenturami, zprostředkovávajícími při-
dělování pracovníků. Všichni kmenoví 
zaměstnanci tak při pohledu na toto 
pružné řešení jistě ocenili, jak dobré je 
být v trvalém pracovním poměru. 
Dále se také snažíme omezovat počet 
přesčasových hodin. Mnozí pracovníci 
pravidelně dosahovali zákonného maxi-
ma a toto opatření jim umožní (alespoň 
přechodně) věnovat více času svým 
rodinám a koníčkům. Zároveň jsme 
mohli využít této situace k tomu, aby-
chom se rozloučili s pracovníky, jejichž 
pracovní morálka, odváděná kvalita či 
produktivita práce, nepatřila k nejlep-
ším. Všichni, kteří se v posledních letech 
chovali k firmě vstřícně a odváděli 
poctivou práci tak poznávají, že kromě 
nadprůměrného mzdového odměňová-
ní skýtá loajální vztah k zaměstnavateli 
další výhody.

Výhled na první polovinu roku 2009 říká, 
že stávající situace se jen tak nezlepší – 
alespoň ne podstatně.  Na základě této 
skutečnosti jsme upravili svůj hospodář-
ský plán a i při tomto scénáři bychom měli 

dosáhnout zisku. Podstatným faktorem 
je však udržení nákladů na odpovídajících 
hodnotách. To znamená, že v následují-
cím období se nebudeme moci chovat 
tak velkoryse jako doposud. Stavy našich 
zásob musíme udržovat co nejmenší, 
spotřebu všech energií musíme udržovat 
s maximálními úsporami na co nejnižších 
hodnotách, musíme vážit každou investi-
ci. Je třeba zaměřit se na omezení plýtvá-
ní jak surovinami tak energií, být nekom-
promisní v boji proti porušování pracovní 
disciplíny. Taktéž odměňování za ne zcela 
kvalitní výrobu nebo nízkou produktivitu 
bude minulostí.

Jakožto moderní firma však nechceme 
toto období jen trpně přečkávat a dou-
fat v přízeň osudu. Naopak. Chceme 
využít této situace, abychom ukázali 
našim zákazníkům, že z jejich dodavate-
lů je to právě firma FRITZMEIER, která 
jim v těžkých dobách dokáže vyjít vstříc 
a svým finančním, strojním a personál-
ním potenciálem dodržet dodavatelské 
závazky. A že to není samozřejmostí, 
ukazuje těžká finanční situace ne jed-
noho z našich konkurentů.  Dovolím si 
parafrázovat Johna Dee – anglického 
matematika, alchymistu a hlavního 
poradce královny Alžběty I. – a konsta-
tovat: Když přichází bouře, malí ptáci se 
schovávají, ale dravci roztahují křídla. 

Proto, abychom v tomto počínání byli 
co nejvíce úspěšní bude však potřeba 
podíl vás všech. Chtěl bych tedy v této 
souvislosti závěrem požádat o spolu-
práci a podporu při řešení všech úkolů, 
které nás v příštím roce čekají. Je zce-
la jisté, že přežijeme, ale je jen na nás, 
aby to bylo s co nejmenšími negativními 
dopady. Čím více vezmeme vážně naši 
situaci, a čím více uděláme společně 
pro její řešení, tím méně pocítíme její 
negativní důsledky. 

Na úplný závěr mi dovolte vám všem bez 
rozdílu poděkovat za poctivou práci, kte-
rou jste odvedli pro firmu FRITZMEIER 
v roce 2008 a popřát vám i vašim rodinám 
hezké vánoční svátky a šťastný vstup do 
nového roku 2009. V něm potom hodně 
zdraví, štěstí a osobní pohody.

Ing. Luboš Vozdecký

Slovo jednatele
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V rámci této rubriky bychom 
vás rádi postupně sezna-
movali s jednotlivými sou-
částmi koncernu Fritzmeier 
Group. Koncern Fritzmeier 
Group se skládá z mnoha 
různých, samostatně vystu-
pujících firem. Úspěch kon-
cernu je založen na štíhlé 
organizační struktuře, která 
se dokáže velice pružně při-

způsobovat různým okolnostem, které na trhu vznikají. Fritz-
meier Group se již přes 82 let úspěšně rozvijí a nabízí svým 
zákazníkům především vysokou kvalitu vyráběných produktů, 
jistotu, spolehlivost a čestné obchodní vztahy.

Koncern byl založen v roce 1926 v Německu a jeho produkce 
se dá rozdělit do čtyř základních oblastí:

výroba komponentů pro zemědělské, stavební a manipu-• 
lační stroje
výroba plastových dílů pro automobilový průmysl• 
výroba nástrojů• 
výroba pro ochranu životního prostředí• 

ROZDĚLENÍ KONCERNU  
Z POHLEDU OBLASTÍ PŮSOBNOSTI

VÝROBA KABIN STAVEBNÍCH, MANIPULAČNÍCH  
A ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ

VÝROBA NÁSTROJŮ

VÝROBA PRO OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

VÝROBA PLASTOVÝCH DÍLŮ PRO AUTOMOBILOVÝ PRŮMYSL

Koncern má dynamicky se rozvíjející obrat (v obchodním roce 
1996/1997 125 mil. EUR a v obchodním roce 2007/2008 již 
kolem 550 mil. EUR) a zaměstnává přes 2.500 zaměstnanců. 
Mezi největší zákazníky koncernu patří v oblasti stavebních 
strojů např. CAT, TEREX, HITACHI, KOMATSU, LIEBHERR, JCB, 
SENNEBOGEN, FUCHS, BOBCAT, KUBOTA, v oblasti manipu-
lační techniky např. LINDE, STILL JUNGHEINRICH, NACCO, 
v oblasti zemědělských stojů např. LINDNER, MCCORMICK, 
CNH, CLAAS, FENDT  a v oblasti automobilového a autobuso-
vého průmyslu MAN, EVOBUS, MERCEDES, DAIMLER.

CELOSVĚTOVÝ POHLED  
NA KONCERN FRITZMEIER GROUP

Představujeme
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Firemní akce
Dětský den
Dne 21.6.2008 se na Ranči u pana Groška v Hamiltonech uskuteč-
nil již 4. ročník Dětského dne naší firmy. Počasí nám přálo, tudíž 
mohly všechny děti naplno vychutnávat připravené atrakce. 

Po oficiálním zahájení Dětského dne, kde se předvedly mažoret-
ky ze ZUŠ v Ivanovicích na Hané a úvodním slovu Ing. Vozdecké-
ho – jednatele společnosti, započal samotný program, který byl 
bohatý jak na atrakce, tak na občerstvení.

Skákací hrad s názvem Včelka mája byl v obležení nejmenších 
dětí celé dopoledne. Pro větší děti byly lákadlem koně pana 
Sotoláře z Krásenska, na kterých se mohly v průběhu Dětské-
ho dne povozit. Tato atrakce je pro děti zajištěna každoročně 
a vždy slaví velké úspěchy.
Hlavní atrakcí ale dozajista bylo vystoupení skupiny ZAYFERUS  
pana Horáka, která předvedla vystoupení s dravými ptáky. 

Celé představení bylo vedeno v poutavém a zároveň  humor-
ném duchu. Pro některé z dětí měli účinkující připravené 
i drobné dárky nebo si jako odměnu mohli chytnout  dravce 
na ruku, případně jej vypustit do vzduchu.

Ve spolupráci s Policií ČR byly dětem předvedeny ukázky 
zadržení pachatele, děti si mohly prohlédnout zbraně policis-
tů a v neposlední řadě i služební psy.

Ke konci nádherného slunečného dopoledne ještě vystoupil 
Myslivecký pluk Bagration, který byl přítomen po celou dobu 
Dětského dne a děti si tak mohly prohlédnout stan i starodáv-
né vybavení takového ležení spolu s vojenskými uniformami, 
které měli vojáci po celou dobu na sobě.

Díky slunečnému počasí a nádherné přírodě se Dětský den velmi 
vydařil a již nyní pracujeme na přípravě dalšího ročníku.

Své umění na našem Dětském dni předvedly 
i mažoretky při ZUŠ Ivanovice na Hané

Největší atrakcí bylo předvedení dravých ptáků

Pro větší děti byly, jako každým rokem, velkým lákadlem 
koně pana Sotoláře z Krásenska

Velkým lákadlem pro malé děti byl po celou dobu akce 
skákací hrad ve tvaru Včelky máji
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Firemní akce

Dne 18.7.2008 se ve slunečném odpoled-
ni uskutečnil další ročník Fritzmeier CUP, 
kterého se zúčastnila družstva našich 
zaměstnanců a dalších kolegů jak ze 
sesterských a mateřské společnosti, tak 
i našich spolupracujících firem. Fotbalo-
vé klání se konalo na fotbalovém hřišti 
v Opatovicích. 
 
Zpočátku vše vypadalo jako nevinná 
hra, která se postupně začala měnit 
v urputný souboj. Vyhrát však mohl 
pouze jeden, takže se nakonec vítězem 
stalo družstvo Fritzmeier Composite, 
na druhém místě skončilo družstvo  
Fritzmeier Vyškov – KOVO a bronzovou 
medaili si odnesli hráči Fritzmeier Vyš-
kov – Chubirka. Tabulku všech utkání 
si můžete prohlédnout taktéž na této 
straně.

Díky příznivému počasí se po sportov-
ních výkonech rozproudila výborná 
zábava, doprovázená pečeným selát-
kem a studeným pivem. Doufáme, že se 
na příštím ročníku sejde opět tak skvělá 
formace, abychom se pokusili zvítězit 
nad ostatními spřátelenými mužstvy.

Týmy           Fritzmeier 
Engineering

Fritzmeier 
Composite

Fritzmeier 
Systems

FMV         
Kovo

FMV         
Lakovna + 

Montáž

Fritzmeier 
Bánovce Dodavatelé FMV   Brusi i Skóre         Body       Po adí      

Fritzmeier 
Engineering 1:5 1:4 0:3 1:0 0:1 1:0 2:2 6:15 7 6

Fritzmeier 
Composite 5:1 2:0 1:0 0:0 2:1 1:0 0:2 11:4 16 1

Fritzmeier 4:1 0:2 2:2 4:0 2:1 2:1 0:0 14:7 14 4

Fritzmeier Cup 2008

Systems 4:1 0:2 2:2 4:0 2:1 2:1 0:0 14:7 14 4

FMV         
Kovo 3:0 0:1 2:2 2:0 3:0 6:0 1:0 17:3 16 2

FMV         
Lakovna + 

Montáž
0:1 0:0 0:4 0:2 1:5 1:1 0:4 2:17 2 7

Fritzmeier 
Bánovce 1:0 1:2 1:2 0:3 5:1 2:0 1:3 11:11 9 5

Dodavatelé 0:1 0:1 1:2 0:6 1:1 0:2 0:4 2:17 1 8

FMV Brusi i 2:2 2:0 0:0 0:1 4:0 3:1 4:0 15:4 14 3FMV   Brusi i 2:2 2:0 0:0 0:1 4:0 3:1 4:0 15:4 14 3

FRITZMEIER CUP
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Volný čas
Vedení firmy Fritzmeier s.r.o. Vám přeje: viz. tajenka

1) víko, 2) vodní nádrž, 3) vánek, 4) úlovek, 5) ubytování, 6) dravá šelma, 7) část nohy, 8) roční období, 9) negace, 10) pohádková 
postava, 11) jídlo, 12) psací potřeba, 13) alk. nápoj, 14) nevolník, 15) mladá žena, 16) sladkov. ryba, 17) druh ptáka, 18) garance, 
19) povodeň, 20) exotické ovoce, 21) zemina, 22) území obklopené vodou, 23) přítel, 24) opak začátku, 25) souzvuk tónů, 
26) pouťová atrakce, 27) knižní žánr, 28) část slova, 29) lesní zvíře, 30) druh salámu

Pro první tři úspěšné luštitele, kteří vyluští tajenku a osobně odevzdají personalistovi firmy je připravena malá odměna. 
Soutěže se neúčastní redakční rada.

Významná jubilea
Kulatá životní jubilea  
v roce 2008

Formánek Josef, Nevařil František, Grim 
Ladislav, Pavlék Luděk, Kazík Petr, Šimek 
Tomáš, Formánek Zdeněk, Koudelka Jiří, 
Tvarog Jiří, Zeman Blahoslav, Vaněk Fran-
tišek, Knapp Miroslav, Řezáčová Vlasta, 
Hilbertová Alena, Szendrei Ludovít, Ryšá-
nek Josef, Doležel Vlastimil, Tesař Jakub, 
Šášek Roman, Hloušek Rostislav, Gro-
hmann Petr, Jachimiak Břetislav, Plisková 
Jana, Trumpešová Zuzana, Myslivcová Iva-
na, Křivánek Michael, Hrachovina Milan, 
Němec Petr, Pazdera Jan ml., Hladký Jan, 
Michálek Martin, Červinka Jiří, Procházka 
Miroslav, Skoupý Roman, Kupsa Martin, 
Trávníček Martin, Skřivánek Jiří ml., Hýzl 
Jan ml., Kovařík Martin, Schwarzer Emil, 
Černohorský Oldřich, Sič David, Buchar 

Jaroslav, Hrdová Alena, Karlíková Helena, 
Trávníček Pavel, Matys Petr, Berky Miro-
slav, Večerka Pavel.  

Vedení firmy přeje všem výše jmeno-
vaným vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí 
a osobní spokojenosti.

Odchody do důchodu  
v roce 2008

Štěpán Ladislav, Klučka Miroslav, Kra-
mář Rostislav, Železný Miroslav, Havlíček 
Vítězslav.

Děkujeme Vám za dobře odvedenou prá-
ci pro firmu Fritzmeier s.r.o. Přejeme Vám 
spokojený a zasloužený odpočinek a do 
dalších let hlavně hodně zdraví, štěstí 
a osobní pohody.

Vedení firmy Fritzmeier s.r.o. Vám p eje: viz. tajenka

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Pro první t i úsp šné luštitele, kte í vyluští tajenku a osobn  odevzdají personalistovi firmy je 
p ipravena malá odm na. Sout že se neú astní redak ní rada.

30) druh salámu

1) víko 2) vodní nádrž 3) vánek 4) úlovek 5) ubytování 6) dravá šelma, 7) ást nohy 
8) ro ní období, 9) negace 10) pohádková postava 11) jídlo 12) psací pot eba 13) alk. nápoj
14) nevolník 15) mladá žena 16) sladkov. ryba 17) druh ptáka 18) garance 19) povode   
20) exotické ovoce21) zemina 22) území obklopené vodou, 23) p ítel 24) opak za átku 
25) souzvuk tón  26) pou ová atrakce 27) knižní žánr 28) ást slova 29) lesní zví e 
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VVVÝÝÝDDDEEEJJJ   VVVÁÁÁNNNOOO NNNÍÍÍCCCHHH   DDDÁÁÁRRRKKK    PPPRRROOO   ZZZAAAMMM SSSTTTNNNAAANNNCCCEEE   

U p íležitosti blížících se váno ních svátk  budou vydávány všem 
zam stnanc m váno ní dárky v podob  dárkového balí ku se 
zna kovým vínem. 

Tento dárek  si m žou vyzvednout všichni zam stnanci, kte í jsou u 
spole nosti FRITZMEIER Vyškov s.r.o. zam stnaní ke dni 10.12.2008 
(mimo zam stnanc , kterým b ží výpov dní lh ta) 

Dárky budou vydávány ve dnech 11. a 12.12.2008 ( tvrtek – pátek) 
v dob  od 13.30 do 14.30 hodin v ošet ovn  závodního léka e 

Zam stnanci, kte í budou mít v t chto dnech no ní sm nu, budou na 
služební cest  nebo budou v pracovní neschopnosti, si mohou tento  
dárek vyzvednout v náhradním termínu, který byl stanoven na 17.12. 
2008 (st eda) v dob  od 13:30 do 14:30 hod. na stejném míst  
viz.výše.  

 
 

U příležitosti blížících se vánočních svátků budou vydávány všem zaměstnancům 
vánoční dárky v podobě dárkového balíčku se značkovým vínem.
Tento dárek  si můžou vyzvednout všichni zaměstnanci, 
kteří jsou u společnosti FRITZMEIER Vyškov s.r.o. zaměstnaní ke dni 10. 12. 2008 
(mimo zaměstnanců, kterým běží výpovědní lhůta)

Dárky budou vydávány ve dnech 11. a 12. 12. 2008 (čtvrtek – pátek) 
v době od 13.30 do 14.30 hodin v ošetřovně závodního lékaře

Zaměstnanci, kteří budou mít v těchto dnech noční směnu, budou na služební cestě nebo budou v pracovní neschop-
nosti, si mohou tento  dárek vyzvednout v náhradním termínu, který byl stanoven na 17. 12. 2008 (středa) 
v době od 13:30 do 14:30 hod. na stejném místě viz.výše. 

VÝDEJ VÁNOČNÍCH DÁRKŮ 
PRO ZAMĚSTNANCE

Oznámení

 

JMÉNEM SPOLEČNOSTI FRITZMEIER S.R.O.
SI VÁS DOVOLUJI POZVAT NA VÁNOČNÍ VEČÍREK,

KTERÝ SE BUDE KONAT VE ČTVRTEK,
18. 12. 2008 VE VELKÉM SÁLE PDA

OD 15.00 DO 19.00 HODIN

Občerstvení a hudba zajištěny

Na setkání s vámi se těší

Ing. Luboš Vozdecký
jménem celého vedení společnosti

Pozvánky


